
 

ای در دورۀ حکومت اشکانیان و ساسانیان در ایران دارای جایگاه و اهمیت ویژه  شهرسازی و معماری

های  نوع اداره سیاسی امپراطوری  هایی داشت.بود. شیوۀ شهرسازی در دورۀ این دو حکومت تفاوت

له در نگرش به گسترش و احداث یا مرمت شهرها ئاین مس  ؛متفاوت بود  ی پارتی و ساسانی ماهیت

ک و  ضروری  جامعهامری  رویکردی  با  پژوهش  این  است.  بهلیدی  تحلیلی  مقایسشناختی    ۀدنبال 

به ازنظر هدف جزو پژوهش   است.شهرسازی اشکانی و ساسانی   بوده و  لحاظ ماهیت و  های نظری 

  .ده استشگیرد و به روش توصیفی تحلیلی تنظیم  های تاریخی قرار میروش کار، در ردیف پژوهش

شهرهای شطرنجی تا قبل از تسلط اشکانیان    تغییر ساختار   این است که   های پژوهش حاکی از یافته

جهت احداث کمربندی    ای، تبدیل آن به شهرهای دایرهدر این دوره،    .بر فالت ایران شکل گرفته بود

دقیق و  بیشتر  حفاظت  و  حراستی  مصالح  دفاعی  از  استفاده  است.  نگرش  این  ماحصل  شهر  از  تر 

ساسانی    ۀ های مهم در دورهای باشکوه و آتشکدهمعماری اشکانی و احداث کاخآورد در  ساختمانی بوم
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 گوشه  بوشاسب اهللفیض جدیدی،  ناصر جمالی، یوسف محمدکریم   رشتی، بهاره

 مقدمه 

از بررسی   این نکته  تطبیقی  قبل  به  با رویکرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی توجه  شهرسازی اشکانیان و ساسانیان 

دو عامل حکومت دینی و ساختار  است.    صورت بنیادین متفاوت بودههضروری است که ساختار اداره این دو امپراطوری ب

پارتی    ۀقومیتی ایران در دورساختار  سیاسی متمرکز ساسانی با امپراطوری تمرکززدایی پارتی دارای تفاوت جدی است.  

متمایز گسترش    ۀ سه دور  .دارد  ثیر مسقیمی بر سبک و روش معماری و شهرسازی أکه تتوجه است  خود مبحثی قابل  

دوم الگوبرداری از هنر    ؛های هخامنشی و سلوکیایرانی و در راستی سنت-هنر یونانیدورۀ    ود از:بهرت ب  این امپراطوری

ثیرپذیری متقابل از فضای  أهخامنشی و حذف فرهنگ هلنیسم و سوم گسترش مرزهای امپراطوری از میان رودان و ت

ر نوع نگرش به معماری و شهرسازی در  ها دالنهرین. این تنوع اندیشههای غالب معماری و شهرسازی بینهنری و سنت

گیری سبک پارتی در کنار  ایران عصر اشکانی باعث شکل  ۀآورد در جغرافیای گستردپارتی و استفاده از مصالح بوم  ۀدور

های  جای سقف و پوششهترین خصوصیت و ویژگی آن ابداع گنبد بمهم؛  های متداول معماری در دوره باستان شدسبک 

  اشکانی رسماً  ۀ گرای ایرانی است در دورطور حیاط مرکزی که از مشخصات مهم معماری درونهمین  .دطاقی و قوسی بو

 نمود عینی پیدا کرده است.

  هایریشه  که   زمین   ایران  باستانی   رایج   هایسنت  به  توجه  ابتدا  .کرد  پیروی  مهم  لفه ؤم  دو  از   ساسانی   ۀ دور  در   شهرسازی 

  ساخت  و  بود  استوار   سیاسی  متمرکز  نظام   بر  که   مذهبی   و   دینی  های سنت  شدنپررنگ   دوم   .داشت  اشکانی  و   هخامنشی

های مهم مذهبی را در دستور کار خود داشت. مصالح ساختمانی در این دوره  ای عظیم شاهنشاهی و آتشکدههکاخ

مثال زدنی ساسانی است  های بریگچ  ، ترین دستاورد معماری این دورهمهم  .خشت خام، خشت پخته و سنگ الشه بود

علت توجه به مقام شاهی و تمرکز سیاسی  طور به همین  .ها مورد استفاده قرار گرفته استها و آتشکدهکه در معماری کاخ

طور  مقابله با اقوام بیابانگرد شمالی از جمله هپتالیان، ترکان و خزرها و همینبرای  سلطنت ساخت شهرهای استراتژیک  

ر دستور کار قرار گرفت. بیشتر شهرها در این دوره با پسوند )ایران( یا خوره )فره( نامگذاری  اعراب منطقه جنوب د

شدند که این روش در اصل اشاره به اصطالح اوستایی )ایران خورنه( است که با مفهوم شاهنشاهی و تسلط کامل  می

 شاه بر شهرها ارتباط مستقیم دارد.

های داخلی و  خذ مرتبط با موضوع بحث به پژوهشأو مطالعه منابع و م  در این پژوهش تالش شده است ضمن بررسی

مطالعات خارجی که بر محور مطالعات شهرسازی و معماری و همچنین عملکرد کشورداری دو امپراطوری مهم ایران  

،  ن بررسیهدف در ای  .تحلیلی صحیح و نزدیک به واقعیت ارائه دهیم   ،باستان یعنی پارتیان و ساسانیان استوار بوده

فرهنگی بوده که این مقایسه    بر سه محور اصلی سیاسی، اجتماعی،  شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی  ۀمقایس

 . لفه ذکرشده مورد بررسی قرار گرفته استؤدر سه م

مراجعه به کتب و اسناد مربوطه خصوصاً آثار فارسی اثری کامالً منطبق با  ای پژوهش باید گفت در ع ودرخصوص موض

.  1اند . لیفاتی اشاره خواهیم کرد که موضوعاتی مرتبط با بحث این مقاله داشتهأاما به ت  .یافت نشدپژوهش موضوع این 

نیناویکتورونا عنایت  (1372)  پیگولوسکایا،  ترجمه  ساسانیان  و  پارتیان  روزگار  در  ایران  رضا، شهرهای  از    اهلل  یکی 

النهرین  ویژه بینترین آثاری است که محقق دانشمند شوروی بانو پیگولوسکایا پیرامون شهرهای غرب ایران بهبرجسته

کشیده است. در این اثرگرچه  تحقیقاتی سوربن فرانسه به رشته ی تحریر  ۀ در عصر اشکانیان و ساسانیان زیر نظر موسس

هدف اصلی مؤلف بررسی جوانب متنوع تاریخ و فرهنگ ایران طی سده های سوم تا پنجم میالدی بود، به منظور روشن  

  ۀساختن جهات مذکور، ناگریز به شرح وضع شهرهای ایران در روزگار سلوکیان و پارتیان و ساسانیان شده و به مقایس

 است.روزگار با عصر موردنظر پرداخته  جهات اقتصادی و اجتماعی آن
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 گوشه  بوشاسب هللافیض جدیدی،  ناصر جمالی، یوسف محمدکریم   رشتی، بهاره

را بررسی    صفویه ۀ ترین ایام تا پایان دورمختلف معماری ایران از قدیم  هایگونه  معماری ایران، در کتاب  (،  1370)پوپ 

به وضعیت شهرسازی ایران در دورۀ ساسانی اشاره  ایران در زمان ساسانیان،  ( در کتاب  1374)سن،  کریستن  کرده است.

ای به موضوعات اساسی چون معماری، شهرسازی، عملکرد سیاسی  اهمیت این پژوهش در نگاه میان رشته  ت.کرده اس

های رایج در ساخت وساز استفاده از مصالح ساختمانی  اجتماعی فرهنگی دو امپراطوری اشکانی و ساسانی است که سبک 

اعمال سیاستدر موقعیت و  و  های جغرافیایی متفاوت  تهاجمی  امپراطوریهای خاص  را مورد  تدافعی  های موردنظر 

ترین  مهم تحلیل و بررسی قرار داده است. این پژوهش بر یک سوال اصلی و دو سوال فرعی استوار است که عبارتند از:

  های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟لفهؤویژگی در بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی بر م

د  سیاسی  دارد؟ عامل  جایگاهی  چه  ساسانی  و  اشکانی  شهرسازی  مقایسه  مقایسه    ر  در  نقشی  چه  اجتماعی  عامل 

در پاسخ به   عامل فرهنگی چه تأثیری بر شهرسازی اشکانی و ساسانی داشته است؟  شهرسازی اشکانی و ساسانی دارد؟ 

ساسانی با محوریت    ۀمتمرکز سیاسی در دورترین ویژگی توجه به نظام  مهم  ال اصلی فرضیه زیر ارائه شده است:ؤس

 لفه اجتماعی و فرهنگی تأثیر مستقیم داشته است.ؤر دو مبمذهب و نظام سیاسی تمرکزگریز اشکانی که 

ای نو مطالعات تاریخی با محوریت شهرسازی و معماری اشکانی و ساسانی تنظیم شده که دریچه ۀاین پژوهش در حوز

  لحاظبه  و  است  بوده  ایکتابخانهصورت  روش گردآوری مطالب این پژوهش به.  شوده استای گرشتههای بیندر تحلیل

  تاریخی   نگرش  و   تحلیل   بندی نهایی این پژوهشجمع  .است  درآمده   نگارش  به   توصیفی   تحلیلی  صورت به  کار  شیوه

  و  اشکانی   سلسله   دو  در   ، است  بوده  آورد بوم  و   خاص   مصالح  از   استفاده  و   پارتی   سبک  گسترش   و   ایجاد   چگونگی   به

 .است بوده ساسانی 

 

 اجتماعی و فرهنگی در شهر سازی دوره اشکانی  عوامل سیاسی، .1

 عوامل سیاسی الف(

اشکانی باید به این نکته مهم توجه داشت که به دلیل گستردگی    ۀ قبل از پرداختن به عوامل سیاسی در شهرسازی دور

ها و  آداب و رسوم این موزاییک قومی سبک  امپراتوری اشکانی در دوران اوج و شکوهش و تنوع و گوناگونی سنت

ای  برخی از بناهای این دوره دار  ،مشخصی در معماری و شهرسازی دوره اشکانی وجود نداشته است. اما با این وجود

به دلیل اینکه ایران به خاطر وضعیت جغرافیایی همیشه  .  (102:1391سبک و مشخصات معماری اشکانی هستند )کالج،

در معرض حمله ها و تهاجم ملل و اقوام قبایل مجاور قرار داشته حاکمان کشور شهرهای مرزی و تدافعی را در نقاط  

 .(485:1374)موسوی، کردند حساس احداث می

سو به یک کوه بلند و از سوی دیگر  های دست نیافتنی یا کنار رودخانه یا از یک شهرها را بر باالی بلندی  به همین دلیل 

شهرهای قدرت مدار معموالً با سبکی باشکوه و از مصالح  .  (66:1377)مجتهدزاده،  دادندبه یک رودخانه پر آب قرار می

استحکامات دفاعی و نظامی در اطراف شهر قرار  .  (125:1389)سلطانی و نامداران،  اندساختمانی مرغوب ساخته شده

در کنار دیوارهای شهر بود. انبارهای  اسلحه    ، عهده داشتندداشت و محل سکونت نظامیان و سپاهیان که دفاع شهر را به

  انجامید سسات نظامی و دفاعی به پیدایش شهرها میؤگرفتند. گاه برپا کردن منیز  نزدیک دیوار شهر قرار میو مهمات  

زیرا دفاع و    ؛ای شکل بوددستاورد بزرگ شهرسازی اشکانیان پی بردن به اهمیت شهرسازی دایره.  (66:1373)شکویی،

به همین دلیل پس از فتح شهرهای    د.کرتر میمحافظت از آن با ساخت و بنا استحکامات کمتر و کارایی بیشتر کاربردی

ای در اطراف شهر آن را به فرمی مدور بدل  شده بود با ساخت حصاری دایرهیونانی که با الگوی مستطیلی شکل بنا  
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  ای شکل نظیر نسا، مرو، تیسفون، دارابگرد و الحضر گردیدندهمچنین اشکانیان موفق به احداث شهرهای دایره  کردند.می

 . (215:1391)سرافراز،

 

 ب(عوامل اجتماعی

ساسانی شایان توجه است که    ۀ اشکانی و مقایسه آن با دور  ۀدورقبل از پرداختن به رویکرد اجتماعی شهرسازی در  

های  ها و تفاوتتوضیح مختصری از نظام اجتماعی عصر اشکانی ارائه داده و آن را با نظام ساسانی مقایسه کنیم تا شباهت

 کلی در نگرش شهرسازی مشخص شود.

عنوان خارجی  عنوان شهروند بلکه بهکه نه به  بخشی-شهری  ۀروستایی و بخشی از جامع  ۀایلی همراه با جامع  ۀجامع

سرعت  وسیعی از ایران آن روزگاران مستقر سازد. این دولت به  ۀشد موفق گردید تا دولت اشکانی را بر پهنتلقی می

بار در تاریخ  بخشد و برای اولین و آخرینسازمان دودمانی و عشیرتی را دگرگون کرده و به آن شکلی کامالً دولتی می

   های متشکل را شکل بخشد.ران نوعی دولت مرکزی مبتنی بر تفاهم دودمانای

شهر پارتی در دولت اشکانی مرکز اصلی حیات سیاسی این دولت و مکان اصلی تصمیم گیری های دولت و مشورت  

مهم می  بندی افکار عمومی در شهر در بسیاری از موارد منجر به تصمیم گیری های بسیار  ارکان دودمانی است. جمع

تنیدگی بیش از پیش سه    شود. حضور همیشگی نمایندگان جوامع ایلی و روستایی در شهر منجر به ترکیب و درهم

چنین مفاهیمی شار پارتی محل استقرار طبقاتی است که نشانگر  پیروی از  گردد. به  جامعه ایلی، روستایی و شهری می

اشرا دگرگونی شامل  طبقات  این  که  هستند  تاریخی  روحانیون  های  و  مغان  نظامیان،  و  دیوانساالران  دودمانی،  فیت 

 . باشدوران میاشرافیت دهقانی و بازرگانان و پیشه

دارد و شکل دایره را برای شهرهای خود مانند دو شهر نسا  دولت اشکانی کانون زیستی جدید و شاری تازه را برپا می

های  ترین نمودهای ساختار اجتماعی شهرها در هر دوره در مکانمهم  کند.در ماوراءالنهر و فیروزآباد فارس اختیار می

فرد در دوره  در نهایت سبک رایج منحصربه  های تفریحی قابل ذکر است.های اصلی و تجمععمومی چون بازار، میدان

 .(63:1379)فالح فر،  های معماری ایرانی استاشکانی ثبت پارتی نامیده شده که نام یکی از شیوه

 

 امل فرهنگیعو ج(

نگاران ثبت دقیق رویدادهای هنری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  شاهنشاهی اشکانی بنا به دالیل متعدد از نظر تاریخ

ثیرات متقابل آن بر جوامع همجوار  أپرداختن به هنر اشکانیان و بررسی ت  ،رودچار نقص و کمبود شدید است. از همین

های  بیستم میالدی میخائیل ایوانویچ راستو فستیج در راستای حفاری  ۀاما در سدنمایاند.  این امپراتوری قدری مشکل می

های شمالی  خود در منطقه دورا اوروپوس در سوریه با تطبیق اکتشافات خود به کشفیات منطقه پالمیرا و ایران و قسمت

د کرد و از آن به عنوان  فرد برخورهندوستان در چینه های باستان شناختی سدهای اول میالدی به هنری منحصربه

نگاری بود که بعدها از طریق راه شاهنشاهی  های این هنر توجه به چهرهترین مشخصههنر پارتی یاد شد. یکی از مهم

این سبک هنری در سکه اروپا راه پیدا کرد. نمادهای  به  بهبیزانس  آثار  پالمیرا کامالً  های دوره پارتی و  جا مانده در 

های  نظران در خصوص تعلق این سبک هنری به اشکانیان وجود یافتهاستدالل صاحب  .(7:1982)بیکر،  مشهود است

که در خارج از منطقه فرات میانی مدرکی دال بر استفاده از آن در آثار  صورتیباشد بهفرات میانه می ۀباستانی در منطق 

ایده چهربه تنها  و  است  نشده  یافت  مانده  به  ۀجای  به سرزمینعنوان یک  محوری  های همجوار  سبک هنری خاص 

 . (329:1993)میلر،  های میانی اروپا راه یافتخصوصاً هنر سده
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 گوشه  بوشاسب هللافیض جدیدی،  ناصر جمالی، یوسف محمدکریم   رشتی، بهاره

های مذهبی و قواعد و قوانین  ثیر آموزهأتوان تلفه را میؤترین ماشکانی مهم  ۀدر بیان عوامل فرهنگی شهرسازی در دور

ای از پژوهشگران  ین شهرها تا حدی بوده است که پارهترهای مذهبی در پیدایش کهنثیر آموزهأت  جاری در آن دانست.

شکل در  مسلط  ایده  کالبدی  بر  تبلور  شهرسازی  در  رویکرد  این  محیطمعتقدند  است گیری  انسانی  زندگی    های 

 . (95:1379)محمدی،

ها  رستشگاهتوان به وجود شهرهای اشاره کرد. معابد و پشناسی میدست آمده در تحقیقات باستاندر بعضی از نتایج به

گیری برخی از شهرها در دوره کهن با  هرچند شکل ،مکانی جهت داد و ستد محصوالت اصلی معیشت مردم بوده است

. (353:1367زاده،)سلطان هسته و محوریت یک آتشکده در مرتفع ترین مکان شهر  اشاره به همین مفهوم داشته باشد

سرخ    انی که رویکردی فرهنگی مذهبی دارد شهر نسا یا  مرداد کرت، های شهرسازی در دوره اشکیکی از بارزترین نمونه

 .(17:1974؛ هانسمن،136:1372؛ رایس،35:1373)هرمان،  باشدکتل و صد دروازه می

 

 ساسانی ۀ اجتماعی و فرهنگی در شهرسازی دور عوامل سیاسی،. 2

 عوامل سیاسی الف(

ایرانشهر از دو جزء ایران  .  (426:1379)دوستخواه،  شد ایران نامیده میشهر کشور  ساسانیان ایران  ۀسرزمین ایران در دور

 ( 76:1365)شهیدی، باشدمعنی کشور ایران میشهر به+ شهر تشکیل شده است. ایران

حکومت ساسانیان با شکست اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی توسط اردشیر بابکان آغاز شد. ساسانیان موفق شدن  

شهر بنامند. فرمانروایی ایشان در  را ایرانصورت یکپارچه در آورده و متحد سازند و آنز هخامنشیان بهایرانیان را پس ا

ترین ویژگی  صورت خالصه از مهمآنچه به .  (148:  1345سن،)کریستین  محقق شده است  651تا    226فاصله زمانی  

ز و قوی است که با نظارت دولت مرکزی  توان بیان داشت وجود یک نظام متمرکنظام سیاسی شاهنشاهی ساسانی می

شاهنشاهی ساسانی بر تمام ارکان و بدنه جامعه استقالل خود را حفظ کرده بود و در ابعاد اقتصادی و فرهنگی هم  

اداری و نظامی در دوره ساسانی از الگوی کلی استقرار   شکوفایی درخور توجهی بخشیده بود. احداث شهرهای سیاسی،

( و حکام محلی  70،1392)مهریزی،  کردهای اداری و سیاسی و اداره آن توسط پادشاه تبعیت میارکان دولت و نهاد

 .(40-41:1367)سلطانزاده، بدون اجازه و دستور مقام سلطنت مجوز ساخت شهر را نداشتند

استقرار جغرافیایی ایران در وضعیت حدفاصل بودن، این سرزمین را همواره در معرض هجوم اقوام مختلف    ،از سوی دیگر

می بود  داد. قرار  ساسانی  عصر  سیاسی  موضوعات  اهم  از  هپتالیان  و  ترکان  خصوصا  شمالی  اقوام  تهدید  به    توجه 

دست به احداث شهرهای مرزی در نقاط  تر از مرزهای کشور  حاکمان جهت محافظت دقیق  .(183:  2014)دالوایسیره،

عامل پدافندی در شهرهای داخل مرزها مانند پالن بافت شهر، ارتفاع و    (. 45  :1367)پیگولوسکایا،   زدند استراتژیک می

های داخل شهر و باالخره کهن  بندیها و تقسیمها، چگونگی شبکهها و دروازهستبری حصار، پهنای خندق، شکل برج

افکنی شهرها در اوایل ساسانی گرد  و سنت طرح  هشیو،  به همین خاطر  .(9:1370)ورجاوند،  قرار گیرد دژ مورد توجه  

شهر بیشاپور از دو طرف محصور به کوه و رودخانه بوده   ؛ برای نمونه،مانند شهرهای فیروزآباد و دارابگرد بوده است

های ایران و روم اسرای  لت ساسانی در جنگ کردن همین برنامه سیاسی نظامی دوطور در راستای دنبالاست. همین

های خود گاهی تمام سکنه یک شهر یا یک ناحیه را  داد و در لشکرکشیجنگی را در نواحی دوردست کشور اسکان می

نقاط داخلی کشور مستقر می از  در یکی  دوراز مهم  .(217:1356)بهرامی،  دند کرکوچ داده    ۀترین شهرهای سیاسی 

 .(254:1381)مستوفی، شاپور و دربند نام بردز اردشیرخوره، تیسفون، جندیتوان ا ساسانیان می
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 عوامل اجتماعی ب(

پارتی است  ۀ  های قابل اعتنایی نسبت به دورها و شباهتشهرسازی با رویکردی اجتماعی در دوره ساسانی دارای تفاوت

کنیم و  صورت مختصر بیان میساسانی را به  ۀقبل از پرداختن به این بخش از پژوهش مختصات نظام اجتماعی دور

ساسانی درواقع همان نفس احداث شهرها    ۀ ترین رویکرد اجتماعی در شهرسازی دورمهم  شمریم.خصوصیات آن را برمی

شد البته به غیر از شهرهایی که رویکرد اصلی در احداث  بوده و جهت رفاه عمومی و اسکان طبقات اجتماعی احداث می

در دوره ساسانی هرکدام و طبقات دیوان  .  (670:  2017زاده، )مقیم  نظامی و سیاسی و اقتصادی بوده است   ها عوامل آن

( که لزوماً از اعضای آن طبقه نبودند طراحی پیچیده برای جابجایی  626:  1375)طبری،    و رئیس مخصوص داشتند

شاه و تصمیم انجمن متشکل از مقامات  کرد مگر با رضایت شاهن طبقات وجود داشت و آن را بسیار سخت دشوار می

 .(39 : 1374سن، )کریستین  سیاسی و نظامی و مذهبی و گذراندن مراحل چند آن هم در طبقات

ها را اعضا  با توصیف متفاوتی که منابع طبقات این دوره دارند افسران به همان طبقاتی اشاره کردند که تحت نظر آن

است، عضو اول اصحاب دین و این عضو دیگر بار اصناف است، احکام و باد و زهاد    سر آن پادشاه"اربعه خوانده؛ است که  

اند و عضو  و سدنه و معلمان، و عضو دوم مقاتل، یعنی مردان کارزار، عضو سوم کتاب و ایشان نیز و ایشان نیز بر طبقات

 .(57 :1354)مینوی،  "خوانند و ایشان برزگران «مهنه»چهارم را 

نظام طبقاتی به ارث رسیده دارای  ،  اشکانیان بود  ۀ ساسانیان که خود یکی از هفت خاندان اشرافی رانی دورحکومت  

به بیشتر  بودجزئیات  فرهنگی  و  اجتماعی سیاسی  باالی ساختار  در  پی  .(16  :1385)شکی،    ویژه  با  ریزی  ساسانیان 

حال جامعه  ه درون فالت ایران انتقال دادند با اینایرانشهر هنجارهای روستایی و نیز ساختار طبقاتی آن را به جامع

موجود جامعه حیاتی و چادرنشین دوران کهن بود و ویژگی هایی داشت که در دوران هخامنشی و سپس اشکانی پرورده  

بود یافته  توسعه  و  برنام   .(141  :1383)دریایی،    شد  اصلی  و  مشخص  وجه  شهرها  که    ۀاحداث  بود  ساسانی  دولت 

های  اسی اجتماعی و اقتصادی  خاصی در جامعه ایران داشت به همین دلیل بایستی به شهر و سازمانپیامدهای سی 

 .(166: 1389)یوسفی فر،   اجتماعی در شهرها بیشتر توجه کنیم تا تاریخ اجتماعی ایران را دریابیم

 

 عوامل فرهنگی ج(

توان  آیند و چه بسا میشمار میی دوره ساسانی بهترین آثار معمارها مهمهای سلطنتی و آتشکدهها و عمارتساخت کاخ

ساسانی را با    ۀها داشت. در این بخش معماری و کارکرد فرهنگی آتشکده در دورنگاه فرهنگی از زاویه خاص با آن

های زرتشتی در بین طبقات فرودست و پایین جامعه  تاریخی و نفوذ اندیشه  ۀوسعت یافتن آیین زرتشت در این دور

 واهیم کرد. تحلیل خ

آتشکده دورمعماری  به  ۀ های  نگاه  ساسانیان  چهارستون  را  آن  و  است  بوده  گنبددار  ضلعی  چهار  بنای  یک  صورت 

این بناها به نام    ، داشتند برخی از این گنبدها با آجر و ردیفی از سنگ بودند و بقایای آن تا به امروز نیز وجود داردمی

  صورت ستونی بزرگ و چهار ضلعی ساخته شده است ی شاپور اول آتشکده بههادر سکه  چهارطاقی نیز معروف هستند.

گیرد که کاربردهای متعدد  نوعی از این برداشت نشأت میها بهنگاه فرهنگی ما به معماری آتشکده  .(822  :2008)کال،  

همچون مهرگان سده و  های ملی و مذهبی  محلی برای برگزاری جشن  ۀدر کنار آتشکد  ؛آن قابل اعتناست برای مثال 

ها گاهی نقش محلی برای قضاوت را هم داشتند و ازآنجاکه زرتشتیان  آتشکده .(184 :1384)مولتون،  نوروز بوده است

در گذشته طبابت    .دفتنگ نیز می  «در مهر» یا    «دار»ها  دانند به آتشکدهایزدمهر را مسئول رسیدگی به اعمال آدمی می
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 گوشه  بوشاسب هللافیض جدیدی،  ناصر جمالی، یوسف محمدکریم   رشتی، بهاره

بر  عالوه  . شدها تدریس مینوعی مدارس علمیه بودند و دروس دینی در آنها بهآتشکده ؛ گرفتهم در آتشکده انجام می

(  12  -11  :1379المال و موقوفات بوده است )اورشیدی،  ها محل نگهداری غنائم و هدایا و بیتآتشکده  ،هاتمام این

ایران مربوط میشناسان شکلبرخی  زمان هخامنشیان  به  را  آتشکده  تاسیس  و  اما 413  :139)بویس،    دانندگیری   )

خود به روشنی از    ۀدر کتیب  "کرتیر" تر صورت پذیرفته است که  ساسانی بیشتر و شفاف  ۀنام آتشکده در دور  تصریح به

قبه و گنبدی است که    ، توان گفت چهارطاقیچهارطاقی می  ۀدر باب تعریف واژ  .(103)کریستین سن،    بردآن نام می

های آن قرار دارد و هر  ها بر گوشهستون؛  گیرد مربع استسطحی که زیر آن قرار می  ؛توار باشدبر چهار پایه و ستون اس 

شود و در  ها نهاده میها و ستونشوند و قبه و گنبد بر این طاقدو ستون از باال با طاق و هاللی به یکدیگر متصل می

  : 1379؛ وندنبرگ،  255:  2002زاده، فیروزمندی،؛ سلطان84  :1396)کاووسی،    ای وجود نداردهها در و دیوارمیان ستون

ها از موارد حائز اهمیت و ویژه در این دوره است.  ها و تکامل آنتشکدهآگیری ساسانی روند شکل ۀدر دور .(222-223

  الحظه کرد ویژه اشکانی مهای ادوار پیشین، بهتوان در اعمال متولیان مذهبی پیرامون تخریب آتشکدهاین امر را می

 . (138 :1389)بویز، 

هایی مخصوص پذیرایی، مانند تاالر بار  ها )فیروزآباد و سروستان( معموالً مرکب از دو قسمت است: اول ایوانطرح کاخ

هایی وجود  ای شکلی پوشیده شده و در عقب آن حیاتکه از سه طرف بسته و از یک طرف باز است و با طاق گهواره

ای شکل و گنبدهایی  های گهواره. معماران ساسانی طاقاست  هایی برای سکونت ساخته شدهطاقدارد که در اطرافش ا

اند. از تشریفات مذهبی آنان که مربوط به عموم مردم بوده  کار بردهچهارگوش قرار گرفته است زیاد به  ۀکه روی پای

ز محل محفوظی که در مجاورت تا چهار  شد اآتشی که در زیر آن روشن می  ؛ گرفتاست در اطراف چهارطاقی انجام می

ها برقرار  آتشکده  ، در شهرها و روستاها  . (223-  222:  1379)وندن برگ،    شد طاقی قرار داشته به آن محل آورده می

بندی جامعه وجود داشت به خاطر همین  ها یکسان نبود. ازآنجاکه در سنت آریاییان طبقهبود که البته اهمیت آتشکده

ها مخصوص طبقه خاص بوده است که  هر یک از آتشکده تشکده از اهمیت خاصی برخوردار بود.آن سه در نزد زرتشتیا

فراز آفرید  برای پاسبانی جهان  به طبقه    ۀ آتشکد  .(18  :1382)بهار،    هر سه آتش را خود اهورامزدا  آذرگشنسب که 

)گیمن،    ژه طبقه روحانیون بوده است( آتشکده آذرفرنبغ که وی40،  1354پادشاهان و جنگاوران تعلق دارد.) خزرجی،

 . (120 :2017)کانپا،  مهر به طبقه کشاورزان و رعایا تعلق داشته است آتشکده آذر برزین .(128، 1375

های هنری مانند معماری  ای داشتند. اما برخی شاخهالعادههنرها رونق و پیشرفت فوق ۀ در روزگار ساسانیان تقریباً هم

بری که در ارتباط مستقیم با هنر تشریفاتی و درباری بودند از توجه و خالقیت بیشتر برخوردار  سازی و گچمجسمه

صورت مالت و یا پوشش  ردی گچ بههای کارببر جنبه( در روزگار ساسانیان عالوه127،  1390بودند )احمدی و شکفته،  

ها و شکل های  وجود آوردن نقوش و طرحگیری که برای به)قالب بری قالبیکاری، گچبری کندهدیوارها و همچنین گچ

کنند  ساسانی انکار می  ۀبری قالبی را در دور موردنظر( نیز متداول شده است. هرچند بعضی از محققین وجود تکنیک گچ

توان  اند که میگیری ساخته شدهطور مشخص به روش قالبدست آمده که بهی بسیاری از این دوران بهبراما قطعات گچ

گیری شده و سپس  قالب  گانهبری جداها مضامین گچبریدست آمده چال ترخان نام برد. در این گچهای بهاز گچبری

بری از نیشابور، حوالی ری، تیسفون،  ترین گچهماز دوران ساسانی م  .(195  :1374)سجادی،  در کنار هم قرار داده شدند 

قطعات بسیاری هم هست که از طریق خرید و    ،هاغیر از آن  النهرین، دامغان و تخت سلیمان بوده است.کیش، بین

 .(145 :1390)شیپمن،   اندها راه یافتههنری به موزه ی فروش اشیا
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صورت یک  سامانی تکرار شده و به  ۀ در دور  توان در شهرسازی اشکانی برشمرد که که عیناً رویکردهای متعدد را می

غیرقابل استضرورت  گرفته  قرار  استفاده  مورد  و    .انکار  فرهنگی  مذهبی،  نظامی،  سیاسی،  عوامل  در  رویکردها  این 

 قابل بیان است. ،  دیاجتماعی و در برخی موارد اقتصا

 

 عوامل سیاسی الف(

در دوره اشکانیان استراتژی امنیتی در حوزه تهاجمات خارجی از اهم موضوعات در شهرسازی بود موضوعی که عینا در  

دوره ساسانی تکرار شد جلوگیری از تهاجمات امپراطوری روم از غرب و حمالت مکرر بیانگردان منطقه شمال و شرق  

؛  1391،34دید در این مناطق ساخته یا استحکامات قدیمی تقویت یا مرمت  شوند. )گیرشمن،  باعث شد شهرهای ج

 .(14: 1393زاده، حاجی

یعنی حصاری خارجی داشتند و در اطراف حصار خندق حفر شده بود. ارگ   ؛این شهرها دارای مشخصات خاص بودند

شد و مناطق مسکونی اشراف،  ترین بخش شهر احداث میدر مرتفع  ،حکومتی که ساختمان سیاسی اداری شهر بود

  وران و سپس کشاورزان قرار داشت که هر کدام از این مناطق خود حصاری جداگانه داشت. این شهرها عموماپیشه

تر از شهر پالن مدور چند ضلعی را مورد  دارای شمایل مربع، مستطیل یا بیضی بودند که اشکانیان جهت دفاع آسان

شهرها متوقف شد و ساخت    ۀساخت قلع  ،سیاسی پارتیان و استحکام ارکان امپراطوری  ۀاستفاده قرار دادند. با تقویت بنی 

ساسانیان هم    ۀ حتی آسیای صغیر شدت یافت. این روش در دورالنهرین و  و احداث شهرها در غرب امپراطوری، بین

های قدرت  در همین راستا و با انتقال هسته  .اعمال شد و علت اصلی آن جلوگیری از نفوذ و گسترش قدرت رومیان بود

دادند و    از شرق به غرب پارتیان تیسفون را که ابتدا یک اردوگاه نظامی در برابر هجوم سلوکیان بود پایتخت خود قرار

علت قرار گرفتن  این شهرها به  . شهرهایی چون هترا و دورااروپوس را ساختند  ، در گسترش آن کوشیدند. در همین راستا

 . (14زاده،)حاجی  بر سر راه ابریشم رونق تجاری و اقتصادی ایرانیان را بهبود بخشیدند

 

 عوامل اجتماعی ب(

متصرفات   بر  پارتیان  تسلط  ابتدای  در  در  که  بود  نظامیان  اجتماعات  و  یونانی  وجود شهرهای  مهم  مسأله  سلوکیان 

مسیرهای نظامی یا بازرگانی پراکنده بودند. ایشان از خود مختاری نسبی برخوردار بوده حقوق و امتیازات خاص داشتند  

صورت جمهوری وار اداره  به  کردند. حکومت این شهرها تقریباًامور داخلی از رسوم و قوانین خود تبعیت می  رۀو در ادا

 (. 1323: 1380؛ سایکس، 148-147؛ مشکور، 573-572 :1384؛ راوندی، 2654: 1344می شد.)پیرنیا، 

، زیرا  کردند  النهرین را گشودند، در آغاز از شهرها و فرهنگ هلنی حمایتایران و نواحی بین  پارتی  هنگامی که شاهان

  بود  ه وضع پیش از اسکندر یا ایجاد وضعی جدید برخالف منافع حکومت پارتب  و بازگشت  زدن نظم موجودکه برهم

 .(11: 1395)طرفداری، 

بر متصرفات خود و قوت از تسلط کامل پارتیان  این شهرهای یونانی تغییر کرد.  پس  ارکان سلطنت وضعیت  گرفتن 

عهده داشتند نمایندگان  ر امور شهر را ب  ۀیونانی که ادارشوراهای شهر غالب اصلی خود را از دست دادند و به غیر از اهالی  

شهر تغییر کرد    ۀ ساکنان بومی و از ایشان بیشتر ایرانیان و آرامیان امور اداری شهر را در دست گرفتند. فرم اصلی ادار

بسیاری    های یونانی و شهرهای محلی تحت نفوذ عوامل پولیس  ، رفتهو صورتی از الیگارشی مدل اداره شهر شد. رفته

های آزاد و  ترین این پولیسترین و عمدهجمله بزرگاز  ؛ درهم ادغام شدند و ساختار اجتماعی جدیدی را شکل دادند



 182 
ساسانی و  اشکانی شهرسازی مقایسه و بررسی   

 گوشه  بوشاسب هللافیض جدیدی،  ناصر جمالی، یوسف محمدکریم   رشتی، بهاره

دورا  شوش،  سلوکیه،  شهرهای  محلی،  استقالل  ویژگی  -دارای  همچنان  که  بودند  و  اورپوس  بازرگانی  نظامی،  های 

ها واگذارند و در وضع اجتماعی  ها را بدانآن  سکنه  هایها زمینها حفظ کردند. پارتکشاورزی خود را در دوران پارت

و اقتصادی آنان دخالتی نکردند و حتی پادگان یونانیان را هم بر جای خود باقی گذاشتند. حکام این شهرها از افراد  

ترتیب،  ظ کردند. بدینشدند و شهرها اجتماعات خود را همچنان حف شاه یا شهر انتخاب می  جانب  های محلی و ازخاندان

(. پارتیان شهرهای دیگر  14زیستند ادامه یافت )طرفداری،  تفاهم بین دو قوم یونانیان و پارتیان که در جوار هم می

کوشیدند.   و در مرمت آن  کردند  ، حفظتری داشتند و یا دوران سلوکیان ایجاد شده بودندایران زمین را که قدمت بیش

  ، تر و بیشتر کرد. درنتیجهدر مناطق گوناگون کشور را سهل  بین مردم  ارتباط  یز بنیان نهادند کهها شهرهای دیگری نآن

بین به  شد.  ترسهل  آنان  دادوستد و معامالت  اقدامات  طورکلی، موجب ترقی جوامع شهری و پیشرفت صنعت و  این 

  ۀدور  در  شهرنشینی  ۀرسد توسعنظر میبه  (.21کالج،    مالی مردم شد )مالکوم  ۀو تقویت بنی  و روستاها  شهرها  ها درحرفه

ها، تحوالت اقتصادی  اشکانی افزایش جمعیت عاملی در جهت ایجاد شهرهای جدید باشد. پس از به قدرت رسیدن پارت

 برخوردار شد.  به عهد سلوکیان، از آهنگی آهسته و تدریجی نسبت کشور و اجتماعی

وران و بازرگانان در اثر رونق تجارت و  بر بازرگانی استوار بود. پیشه و سپس کشاورزی بربنیان اقتصادی کشور نخست  

ای برخوردار شدند. رونق تجارت، صنعت و  مالحظه  قابل  پیشین از اعتبار اجتماعی  هایدوره  به  اهمیت شهرها، نسبت

  بنابراین شهرهای   ؛ جمعیت را نداشتند  پذیرشروزافزون جمعیت شد. شهرهای قدیم توانایی    افزایش  کشاورزی باعث

صورت منسجم دنبال نشد و سیاست  هشاپور اول ب  ۀسیس سلسه ساسانی شهرسازی تا دورأبا ت  ایجاد شدند.  جدیدی

شهرهایی ساخته و برخی    ،در همین راستا  ؛کلی ساسانیان ادامه فتوحات و تسلط اداری سیاسی بر کل متصرفات بود

و ویران شد. مسلماً افزایش سریع شهرهای شاهی نموداری از سیر تکاملی اصلی تمرکز در کشور    بناهای کهن تخریب

اعتبار  بود. گذشته از تعویض نام شهرها و نواحی شاهنشاهی شاهنشاهان ساسانی با ساختن شهرهای جدید سعی در بی

اشکانیان    ۀسازی ساسانیان را به دورکه شهر(. آنچه47و    49:  1355ساختن شهرهای دوران اشکانی داشتند« )بیانی،  

اداره شهرها و نقش شهر در یک جامعه ساسانی است. »به هنگام پدیدآمدن شهرهای نو بنیاد    ۀکند در شیومتفاوت می

های موجود در نظام پلیسی  های سوم و چهارم میالدی دیگر اثری از خودمختاریو احیای شهرهای کهن ایران طی سده

با از میان رفتن یونانیان و مقدونیان و استحاله آنان در مردم محلی و اهالی بومی نظام پلیسی اهمیت  مشهود نبود زیرا 

آن اغلب  داد.  دست  از  شهرها  در  را  شدندخود  بدل  شاهی  به شهرهای  بنیان    ؛ها  شاهنشاه  ازسوی  شاهی  شهرهای 

های شاه و اعضای خانواده وی قرار داشتند از  تگاهها و اقام در بیشتر شهرهای شاهی کاخ  .یافتند و وابسته به او بودندمی

ای منسوخ بدل  یابیم. نظام پلیسی به پدیدهسوم میالدی هیچ خبری پیرامون نظام پلیس در شهرهای ایران نمی  ۀسد

:  1353شده بود نه تنها در شهرهای نوبنیاد که در شهرهای قدیمی و کهن نیز نظام پلیسی وجود نداشت )پیگوالسکایا،  

روستاهای مربوط    ۀباشد و نظارت و مراقبت اداری آن و حوزساسانی در اراضی متعلق به پادشاه می  ۀشهرهای دور  (.218

 (. 321-320: 1382شد )دیاکانوف، وسیله مامورین و گماشتگان پادشاه انجام مین بهآبه 

تشکیالت اداری جدیدی بود که وظیفه  وجود آمدن  های مهم در ارتباط با شهرسازی و امور شهری بهیکی از ویژگی

او نظارت بر شهرهای   ۀنامیدند. وظیف دار بود. این مقام را ) شهرب( میساسانیان عهده ۀنظارت بر امور شهری را در دور 

موقعی که  .  شهر را چه ازنظر اقتصادی و چه ازلحاظ اداری برعهده داشتند  ۀها اداره شهر و حتی حومشهرب .شاهی بود

که پس از شاپور  : زمانیطور مثالبه  .یافتشهرسازی در زمان او نیز گسترش می  .قدرت و اقتدار کافی برخودار بودشاه از  

فقط پس از دومین بار که    ؛موضوع سیاست شهرسازی دچار بحران گردید  ،تأثیر اشراف درآمدندپادشاهان تحت    ،دوم
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وسیله پادشاه مذکور و  شهرهای جدیدی به  و   دشاه تغییر کردتناسب قوا به نفع نفوذ و قدرت پا  ، قباد به سلطنت رسید

 (.321پادشاهانی چون انوشیروان و خسروپرویز ساخته شد )پیگولوسکایا، 

 

 عوامل فرهنگی ج(

هنری شهرسازی این دو سلسله قرار    ۀدر بررسی رویکرد فرهنگی شهرسازی ساسانی و اشکانی اصل تحلیل را بر وج

ابداعات    ،از سوی دیگر  . کلیدی است  ۀ آورد در شهرسازی نکتاستفاده از مصالح خاص و بومسو  از یک شده است؛  داده  

 ترین بناهای دو سلسله قابل اشاره است.مهم هنری معماری چون طاق، ایوان، گنبد در ساخت مهم

معماری و شهرسازی دوری جستن از فرهنگ هلنیستی و    پارتیان در رویکرد فرهنگی هنری خصوصاً   لترین برناممهم

ثیرپذیری از  أهای نخستین سلطنت اشکانیان شهرهایی احداث شد که برخی با تاما در دوره  ؛توجه به هنر پارت بود

ها بر هم عمودند و به سبک  های هلنیستی برپا شده بود که شکل آن با نقشه شطرنجی بود که در آن گذرگاهشیوه

  دموکراسی  و  عدالت  براساس  مردم  که  شد می  فراهم  زمین  متساوی  واحد  صدها   گونهبدین.  شدمی  احداثیپودام  معمول ه

 .کردندمی تصاحب را هاآن

-103:  1380ماند )مالکوم کالج،  کار رفته که بیشتر به دایره میدیگری به  ۀبعضی از شهرهای اشکانی نقش  خصوصدر

تر  تر از چهارگوش دفاع کرد و نیز بارو کشیدن آن هم آسانتوان آسانوار میدایره(. مزیت آن این است که از فضای  104

 است.

نفوذهای گوناگون که در تشکیل معماری اشکانی دخالت داشت نه تنها متعدد بلکه گاهی دارای اصول مخالف بودند  

ها که کامالً با مصالح بومی متفاوت بود  کار گرفتن اصول یونانی و نیز مصالح آنمسائل مشکل کار معمار عبارت بود از به

طبق تحقیات انجام شده پالن شهرهای اشکانی بسیار متنوع بوده است. گستردگی و    (.125-124:  1391)گیرشمن،  

ثر در ساخت و سازهای معماری و  ؤهای متفاوت در معماری و عوامل مبزرگی قلمرو اشکانیان وجود سالیق و روش

شرایط اقلیمی و آب وهوایی و دسترسی به منابع و مواد اولیه برای ساخت بنا از دالیل متنوع بودن  شهرسازی از جمله 

معماری هخامنشی و اشکانی است و هنرمندان   ۀ معماری ساسانی دنبال . (14زاده، پالن شهرهای اشکانی است( )حاجی

 ل معماری ایرانی بازگردند و آن را پرورش دهند.تالش کردند آثار و سبک معماری یونانی را رها کنند و به اص  ه،این دور

وجود آمد که نه تنها مشخصه معماری عصر ساسانی بود بلکه  ساسانیان مکتب جدیدی در معماری ایران به  ۀ در دور

های سنگی و ستون که از مالت  اساس معماری اسالمی هم از آن شکل گرفت. احداث پوشش گنبدی با آجر و پایه

های آجری گنبدی بر فراز چهار ضلعی و ایجاد  طاق  ؛شدنداغلب به دیوارها متصل می  ؛ شده بودندسنگ و گچ ساخته  

 (.122:  1350آمد )انصاری،  شمار میترین ویژگی معماری ساسانی بههای با طاق ضربی که مهمتاالرهای بزرگ و ایوان

وجود دارد که از هخامنشیان و اشکانیان تا  درواقع روند تحولی پیگیر  .  جداکردن ساسانیان از اشکانیان ممکن نیست

این تداوم مانع از آن نیست که  . کندشود. این نه تنها برای تاریخ، بلکه در مورد هنر نیز صدق میساسانیان کشیده می

مثالً روی »شکل تمام رخ« در هنر اشکانی خیلی بیشتر از هنر ساسانی تکیه شود. عالقه هنرمندان هر دوره مثالً برای  

های پیکرنگاری مثل اعطای قدرت چه سوار بر اسب و چه پیاده و همچنین سایر  ای و نیز موضوع صخره  ۀنقش برجست

 .(108دهد« )شیپمان: مشابهات چنین استمراری را نشان می

به  ثر بوده تردیدی نیست اما با توجه  أدر اینکه معماری و شهرسازی ساسانی از عناصر هنری اشکانی و ملل همسایه مت 

این دورههای که توسط محققان و عالقهبررسی انجام گرفته معماری  ایران  به فرهنگ و هنر معماری  ضمن    ،مندان 

های معماری ایرانی است و  سنت ۀ معماری پارتی و در نهایت احیاکنند ۀ های مختلف بیشتر دنبالثیرپذیری از فرهنگ أت
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خورد. ضمن  نی میان بناهای ساسانی و اشکانی به چشم نمینظر از گنبدهای ساسانی تفاوت چنداصرف  ،از این جهت

نژاد  گنبدسازی این دوره را نیز باید با توجه به آثار کوه خواجه سیستان در دوره اشکانی یافت« )تقوی  ۀ اینکه مقدم

 (.124  :1366دیلمی، 

ثیرات این  أکردند اما ت  ،سلوکیان بود  لۀکردن هنر هلنی یونانی که وامدار سلسرنگ هرچند اشکانیان سعی در حذف و کم

معماری    ۀاست. پارتیان تمام توجه خود را به شیو  نشدنی های نخستین حکمرانی پارتیان انکارمعماری در سالۀ  شیو

هایی  اگرچه میان معماری ساسانی و هخامنشی تفاوت  پارتی معطوف کردند که خود ریشه در معماری هخامنشی داشت.

در مجموع   (.121باشد )انصاری، های دو دوره میها در اختالف فضاهای داخلی کاخرین این تفاوتوجود دارد که بارزت

ین  ئیات معماری تزئجز  ،پوپ  ۀبه عقید  .مند شدندباورمند از معماری هخامنشی و پارتی بهره  صورت کامالًهساسانیان ب

یجاد احساس همبستگی میان دو سلسله به  ای از اهای هخامنشی در تخت جمشید بدون شک با قصد هوشیارانهکاخ

از مصر اقتباس  بری قالبی مجوف دیده مییاتی گچئدر میان چنین جز  . عاریت گرفته شدند ده و در  ششود که اصالً 

  را   اشکانی  مهم   هایشکل  هرچند  ساسانیان   اصل   در   بنابراین.  است  رفته   کار به  ساسانی   – های پارتی  سردرها یا طاقچه

طور عمده  های اشکانی نخستین را که بهبخشیدند. مقارن آن نفوذ شکل  خود   از   ارزشی   با   ای بهره  بدان  و   دادند   توسعه

 (.54 :1363)عیسی،   ید کردندأیشود تبا عظمت هخامنشی مربوط می

 

 گیری نتیجه 

اصلی توجه    توان به این نکات اشکانی و ساسانی می  ۀشهرسازی در دور  ۀ بندی نهایی درخصوص مقایسدر یک جمع

فراخور زمان و مکان، قدرت و  کند و بهرشد تبعیت نمیساسانی و اشکانی از یک منحنی روبه  ۀ شهرسازی در دور  د.کر

 ناتوانی پادشاهان و عملکرد سیاسی همسایگان امپراطوری دچار شدت و ضعف شده است.

ها  ساخت ویال  ؛جای سقف در شهرسازیهپارتی و ابداع تکنیک طاق و قوس ب  ۀ در دور  آورد خصوصاًاستفاده از مصالح بوم

رودان است و  های متعدد با دارابودن حیاط مرکزی که یادگار معماری آشوری و سنت رایج در منطقه میانو ساختمان

شود. در این  محسوب میهای فرهنگی این دوره ترین ویژگیگرای ایرانی دارد از مهماشاره مستقیم و به معماری درون

برداری  طور استفاده از مصالح گچ و بهرههای چهارطاقی همینثیرپذیری از سبک معماری پارتی و احداث آتشکدهأمیان ت

معماری   مۀعنوان شناسنابه ؛ های مذهبی کاربرد داشتها و آتشکدهزدنی ساسانی که در کاخهای مثالبریاز آن در گچ

 باشد. اشاره میفرهنگی ساسانیان قابل 

در دو    .شدهای کشاورزی و دامداری میها، روستاها و بخشها که شامل دهشهرها و مراکز اداری تحت نظر آن  ۀادار

اداره امپراطوری   ۀنظر شاهنشاهی ساسانی با نحوتمرکز دولت مرکزی بر ایاالت تحت  .اشکانی و ساسانی متفاوت بود  ۀدور

ساسانی و    ۀله در شهرسازی دورئاین مس  .الل نسبی سیاسی وجود داشت متفاوت بودپارتی که در برخی ایاالت استق

تمرکز بر ساخت شهرهای جدید که در ناحیه جنوب و جنوب غربی فالت ایران قرار داشتند و تحت نظارت مستقیم  

با توجه به امکانات  خصوص سواحل دریای خزر  بههای شمالی و  ناحیه  در  .شاهنشاهی ساسانی بودند قابل مشاهده است

پارتی با صورتی متفاوت قابل    ۀ له در دورئوساز این امر چندان قوت و بروزی ندارد. این مس جهت مصالح ساخت  ۀ گسترد

ترین شهری بود  شهر نیسا اولین و مهم  .ازسویی خواستگاه برآمدن اشکانیان ایاالت شرقی و شمالی بود  .بررسی است

اشکانیان در ابتدای تشکیل امپراطوری خود با   ،از سویی دیگر .ارتیان احداث و مرمت شداولیه فرمانروایی پ  ۀکه در دور

فرهنگی و سیاسی    ۀهای فراوان موفق به حذف سلطتالش  مواجه بودند که با   ،دولتی بیگانه و فرهنگی غیر ایرانی  ۀغلب

جدید که با فرم کلی دایره شکل  شده ایشان و احداث شهرهای  ایشان یعنی سلوکیان شدند. تسلط بر شهرهای ساخته
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البی یونانی  قمدل شطرنجی شهرها که    ،ترین اقدامات شهرسازی اشکانی است. در این فرم جدید شهرسازی گرفته از مهم

 آمد. عمل میای جهت حراست از آن بهتدابیر ویژه  ، ای تغییر شکل دادتر به فرم دایرهجهت حفاظت و دفاع آسان  ،داشت

ای در  کنندهمهم اجتماعی در ساختار شهریست که نقش مهم و تعیین  ۀبندی وجود دو طبق ین جمعاخرین نکته در ا

عنوان نمایندگان سلطنت در شهرها قلمداد  نظامیان و دیوانیان که به  ؛اداره شهرها و شکل ظاهری آن داشتند  ۀنحو

.  اندشهر که دژها و باروها از آن جملهوساز و تجدید بناهای کهن، گسترده و تقویت فضای حراست از  ساخت  .شدندمی

های نظامی با رویکرد  های اداری، اصناف و مدیریت داخلی شهر در نهایت ساخت و ترمیم پادگانگیری ساختمانشکل

 .های مختلف شهری قابل اشاره و مشاهده استتهاجمی، اقتصادی و تجاری که این ساختار در مدل - حفاظتی
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