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واژههای کلیدی

هویت شهر

در حرکت اندیشه به اثر (آفرینش) و بالعکس از اثر به اندیشه (شناخت) ،چرخهای ایجاد میشود که تمدن ظهور میکند .در طول
تاریخ ایران ،اندیشه دینی – اسطورهای به عنوان اندیشه کل با راهبری سایر اندیشهها یعنی اندیشه فلسفی ،عرفانی و سیاسی ،خلق
صورتهای یک تمدن را سبب میشده است .پژوهش حاضر سعی بر این دارد با تکیه بر رویکرد تحلیلی -توصیفی دوره ساسانیان،
روح زمان دوره را بر اساس کنش بین اندیشه های مذکور مشخص نماید و نقش هر اندیشه را در صورت دهی به معماری نظمگرا
و قطب محور مورد تبیین قرار دهد به طوریکه روح زمان در جامعه ساســانی را احیاء تفکر ایرانشــهری و صورت تاریخی آن را
بازگشــت به هویت ایرانی بیان کرده و آنچه که بیش از هر چیز از اهمیت باالیی در این دوره برخوردار اســت تقدم اندیشــه بر اثر
است که منجر به خلق نوآوری معماری گشته است.
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هویت شهر

مقدمه
فرهنگ هر جامعه و تمدنی ناشی از تأثیرپذیری اندیشههای مختلف
در حوزههای مختلف آن جامعه است .موضوع به دوره طالیی هنر و
فرهنگ ایرانی و فرهنگ ایرانی–اسالمی باز میگردد .آنگاه کهاجزاء
گوناگون فرهنگ با یکدیگر رابطهای تنگاتنگ و چندسویه داشتند.
بهعبارتی آثار هنری و معماری دورهها را نمیتوان به صورت منفرد
مورد بررسی قرارداد و هر دوره را محدود به چارچوب اندیشههای آن
دوره کرد؛ چراکه اندیشه و اثر ،در هر دورهایحاصل سیری از گذشته
بوده و در این بین یک چیز به عنوان کل ،همه اندیشهها و آثار را در
بر میگرفت .کلی که نمیتوان آن را به اجزایش تجزیه کرد و آن
همان تفکر اسطوره ای–دینی است .اندیشه کل(دین) فقط مجموع
اجزایش (اندیشه عرفانی ،فلسفی ،سیاسی)نیست ،بلکه بیشتر ساختاری
است که رابطه متقابل اجزا با یکدیگر و اجزا با کل حاصل میشود،
این ساختار بیانگر یگانگی ارتباط پویایی است که در آن هر جزء
مشارکت دارد و در انجام امور سهیماست (کاسیرر)109 ،1378 ، .اندیشه
دینی به عنوان یک کل راهبر  3اندیشه مطرح در هر فرهنگی است
که با کنش و واکنش بر همدیگر ،خلق صورتها را به همراه دارند.
اندیشههای سهگانه که شامل )1 :اندیشه فلسفی؛  )2اندیشه عرفانی؛
 )3اندیشه سیاسی ،میباشند که با تأثیرپذیری از یکدیگر ،در خلق آثار
هنری ،معماری و ادبی نقش مهمی را ایفا میکنند .هر یک از این 3
اندیشه دارای دو نوع تعلق میباشند ،تعلق فطری و خدایی و تعلق دیگر
تعلقی است ناشی از شرایط تاریخی که در بازه ها و دورانهای مختلف
تاریخی ایجاد میشده است( .شکل)1

هویت شهر
شماره سیام /سال یازدهم /تابستان 1396
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عبارتــی اندیشــه غالــب زمــان را کــه توانســته بــر صورتهــای
هنــری و تاریخــی تأثیــر بگــذارد را شــفاف ســازد .در پژوهــش حاضــر
بــا اســتفاده از اســناد و مطالعــات کتابخانــهای ابتــدا هــر یــک از
اندیشــههای ســهگانه تعریــف و در تأثیرگــذاری بــر اثــار معمــاری
دوره ساســانیان بــه صــورت جداگانــه مــورد بررســی قــرار خواهنــد
گرفــت تــا در نهایــت اندیشــه غالــب بــر بــازه تاریخــی مشــخص
گــردد .انتخــاب دوره ساســانیان بــه عنــوان دوره مــورد مطالعــه ،بــه
علــت تمــدن پیشــرفته ایرانــی اســت کــه ســبب شــد آثــار بــا شــکوه
معمــاری را بــه منصــه ظهــور برســاند و پژوهــش همــواره خواهــان
کشــف علــت ایــن شــکوفایی اســت .اندیشــه هــای فلســفی ،عرفانــی
و سیاســی دوره مــورد نظــر بــه صــورت موجــز بیــان خواهنــد شــد.
علــت بررســی اندیشــه فلســفی بعــد از اندیشــه دینــی آن اســت
کــه اندیشــه فلســفی نــوع جهــان بینــی و تفســیر از دیــن را روشــن
میســازد بــرای راهبــری اندیشــه سیاســی و تــا زمانــی کــه اندیشــه
فلســفی دوره مشــخص نگــردد شفافســازی اندیشــه سیاســی
عقیــم میمانــد و ســپس اندیشــه عرفانــی بــه عنــوان اندیشــه
ضمیــر ناخــودآگاه جمعــی در افــراد جامعــه مــورد بررســی قــرار
میگیــرد .قابــل ذکــر اســت بــا پرداختــن بــه اندیشــه فلســفی دوره
مــورد نظــر بــه عنــوان یــک نگــرش بیرونــی ،کل در معمــاری مــورد
بررســی قــرار خواهــد گرفــت و بــا پراختــن بــه اندیشــه عرفانــی بــه
علــت نگــرش بــه درون ،جــزء در معمــاری بررســی خواهــد شــد .کــه
هــر یــک از ایــن اندیشــهها توســط اندیشــه سیاســی بــه منصــه
ظهــور میرســند کــه البتــه بــا نــوع سیاســت جغرافیایــی هــر دوره
تاریخــی ،تأثیرگــذاری اندیشــه فلســفی و عرفانــی بــر آثــار معمــاری
آن دوره متفــاوت خواهــد بــود .در حالــت کلــی و بــا توجــه بــه مــوارد
بیــان شــده میتــوان تمــام مــوارد را در تقســیم بنــدی اندیش ـههای
س ـهگانه قــرارد داد تــا بــه ســهولت بتــوان اندیشــه غالــب زمــان را
مــورد بررســی قــرار داد( .شــکل)2
بعــد از بررســی هــر یــک از مــوارد شــکل 2صــورت تاریخــی و
صــورت معمــاری دوره مشــخص گردیــده کــه حاصــل همــان کنــش
بیــن اندیشــه و آثــار دوره تاریخــی مــورد نظــر نظــر مــی باشــد.

تعاریف
شــکل .1جایــگاه اندیشــه کل(دیــن) و  3اندیشــه محصــور در کل(دیــن) در
جامعــه ایــران قبــل از مــدرن

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر بــه عنــوان یــک پژوهــش کیفــی بــا مطالعه مــوردی
بــر دوره ساســانیان ســعی بــر ایــن دارد بــا تعریــف اندیشــههای
ســهگانه ،از تأثیرپذیــری هریــک در ایــن دوره نکاتــی را بهدســت
آورد کــه بتوانــد کنــش بیــن آن اندیش ـهها و آثــار معمــاری دوره را
مــورد واکاوی قــرار دهــد و صــورت معمــاری و صــورت تاریخــی
آن دوره را بــا مطالعــه اندیشــههای آن دوره مشــخص ســازد ،بــه
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اندیشه فلسفی
اندیشــه فلســفی بعــد از اندیشــه دینــی _البتــه تحــت لــوای اندیشــه
دینــی_ بیشــترین کنــش را در ارتبــاط بــا امــور عملــی بشــر و
همچنیــن تفکــر او داشــته اســت .ابــن خلــدون در مــورد فلســفه و
علــوم عقلــی و منشــاء آن در ایــران بیــان میکنــد:
«امــا ایرانیــان بــر شــیوهای بودنــد کــه بــه علــوم عقلــی اهمیتــی
عظیــم میدادنــد و دایــرة آن علــوم در کشــور ایشــان توســعه یافتــه
بــود زیــرا دولتهــای ایشــان در منتهــای پهنــاوری و عظمــت بــود
و هــم گوینــد کــه ایــن علــوم پــس از آنکــه اســکندر دارا را کشــت
و بــر کشــور کیانیــان غلبــه یافــت از ایرانیــان بــه یونانیــان رســیده
اســت» (ابــن خلــدون.)1002 ،1379 ،
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در...
اثر(عین)
کنش بین
سازی
شفاف
1390
اندیشه(ذهن) وتابستان
سال پنجم /بهار و
هشتم/
شماره

نوع اندیشه

نحوه شکل گیری اندیشه
استحسان صعودی (تجرید از عالم ماده به سمت عقل) -نگرش به بیرون -نوع تفسیر از دین-شناخت حصولی -تقدم اثر بر
اندیشه -توجه به کل

اندیشه فلسفی

استحسان نزولی (تجرید از عالم معنا به صورت مستقیم) -نگرش به درون -شناخت حضوری -تقدم اندیشه بر اثر -توجه به
اجزا

اندیشه عرفانی

نوع سیاست جغرافیایی -نحوه رابطه سیاست با دین -آرمان اندیشه سیاسی -میزان تأثیر پذیری سیاست از هر یک از اندیشه
های عرفانی و فلسفی

اندیشه سیاسی

ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﺎري دوره

ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوره

شکل  .2موارد مورد بررسی در هر یک از اندیشههای سهگانه جهت نیل بهصورت تاریخی و صورت معماری
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اندیشه سیاسی
سیاســت بــه معنــای دانشــی اســت کــه از شــهر (مدینــه در ُعــرف
فیلســوفان دوران اســامی ماننــد فارابــی) و مناســبات شــهروندی
(مدنــی) بحــث میکنــد (طباطبایــی .)23 ،1387 ،افالطــون معتقــد
اســت فقــط عــده بســيار كمــي هســتند كــه ميتواننــد سياس ـتمدار
باشــند .او میگویــد:

شماره سیام /سال یازدهم /تابستان 1396

امــا در حــوزه هنــر و معمــاری ،فلســفه بیشــتر از آنچــه کــه در
ســاختارهای درونــی معمــاری تأثیرگــذار باشــد بــر ســاختار
بیرونــی آن دقــت میکنــد یعنــی تمرکــز بــر نــوع عملکــرد بنــا،
موقعیــت مکانــی آن ،نحــوه ارتبــاط آن بــا هســتی ،زمیــن و آســمان.
همانطوریکــه هایدگــر در تحلیــل فلســفی خــود از معبــد یونانــی
آن را در ارتبــاط بــا هســتی و از بیــرون توصیــف میکنــد:
«یــک بنــا ،یــک معبــد یونانــی چیــزی را بــه تصویــر نمیکشــد .ایــن
بنــا فقــط در آنجــا ،در دل درة صخــره خــراش ایســتاده اســت .بنــا،
تمثــال ربالنوعــی را در خــود پنهــان کــرده و در ایــن پنهــانکاری
بــه آن اجــازه میدهــد تــا از صحــن مقــدس مقابــل معبــد و از
خــال رواق گشــوده بــه آســانی دیــده شــود .ســاختمان معبــد در
آنجــا ایســتاده ،جهانــی را گشــوده و در همــان حــال باردیگــر ایــن
جهــان را بــه جــای خــود در زمیــن بــاز میگردانــد ،بــه زمینــی
کــه تنهــا از ایــن طریــق بهعنــوان « بومــی » پدیــدار میشــود.
معبــد بــا ایســتادنش در آنجــا ،در وهلــة نخســت بــه چیزهــا چشــم
انــداز آنهــا را و بــه آدمیــان برخــود چشــم انــداز داشــتن را پیشــکش
مــیدارد» (شــولتز.)108 ،1381 ،
اندیشــه فلســفی نوعــی ادراک عقلــی و تجریــد از عالــم بیــرون اســت
کــه هنرمنــد ســعی دارد آن را بــه تصویــر بکشــد و حــال جهانبینــی
هــر قومــی هرچــه باشــد نــوع ادراک وتجریــد عقلــی او متفــاوت بوده
و از اینجاســت کــه آثــار دورههــا و قومهــا نیــز متنــوع میباشــد.

«ايــن عــده قليــل را ـ خــواه فرمانروایــي ايشــان بــر مــردم بــا ميــل
و اختيــار مــردم باشــد و خــواه برخــاف ميــل مــردم و خــواه از
روي قانــون اساســي مدونــي فرمــان براننــد و خــواه بيقانــون و
خــواه تنگدســت باشــند و خــواه توانگــر ـ فقــط بديــن شــرط مــردان
سياســي بــه معنــي راســتين خواهيــم شــمرد كــه فرمانروایــي ايشــان
از روي دانــش و هنــر صــورت گيــرد» (افالطــون.)1621 ،1365 ،
تنــو ع سياسـت بـ ه تنــو ع جهاننگــري ،معرفتشناسـي و نــگا ه آدمــي
ن و ارزشهــا برميگــردد و از آنجاي ـي ك ـه جهاننگريهــا
ب ـه انســا 
ت ســخن
ت خــود متعــدد هســتند ،ميتــوان از انــواع سياس ـ 
در كلي ـ 
ن آورد .بــا چنیــن تعبیــری اندیشــه سیاســی از نــوع جهــان
ب ـ ه ميــا 
نگــری یــک جامعــه خــط و مشــی میگیــرد و بهعبارتــی میتوانــد
در تعامــل بــا فلســفه گام بــردارد (غزالــي .)55 ،1351 ،باورهــای اولیــه
انســان بهمنزلــه اغــاز اندیشــه سیاســی اســت (الهــی .)1387 ،بــه
عبارتــی آنچــه اندیشــه فلســفی بهدنبــال آن بــوده اســت ،اندیشــه
سیاســی بــه آن صــورت مــی بخشــد .اگــر فلســفه طریقتــی اســت که
مســیر رســیدن بــه حقیقــت را آشــکار میکنــد ،سیاســت طریقــت
دیگــری اســت جامعــه را در آن مســیر بــه حرکــت وا مـیدارد .فلســفه
ماننــد چراغــی اســت کــه راه را روشــن میکنــد و سیاســت ماشــینی
اســت کــه بایســتی در آن مســیر حرکــت کنــد.
اندیشــه سیاســی میتوانــد موتــور محرکــه تجلــی اندیشــهها در
آثــار باشــد و مســیر را بــرای چنیــن اهدافــی فراهــم ســازد .اندیشــه
سیاســی بــرای چنیــن اهدافــی نیــاز بــه ابــزار هــای متفاوتــی دارد و
هنــر مهمتریــن ابزارهاســت و بــر اثــر تجلــی اندیشــه فلســفی در
اثــر ،ســایر اندیش ـهها در جامعــه براســاس همیــن سیاســت گام بــر
میدارنــد .هنــر بهعنــوان مهمتریــن فعــل در جامعــه عــاوه بــر
آنکــه خــود ریشــه در دیــن داشــته اســت بلکــه در جهــت آرمانهــای
سیاســی جامعــه هــم گام برداشتهاســت و معمــاری بهعنــوان هنــر
مــکان کــه بیــش از ســایر هنرهــا بــا انســان در ارتبــاط اســت بــه
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یزاده
محمد نق
تابستان 1390
بهار ،
دکترپنجم/
اشرافی،سال
دکترنسیمهشتم/
شماره

هویت شهر

عنــوان مهمتریــن ابــزار سیاســی در طــول تاریــخ مطــرح بــوده
اســت چــرا کــه معمــاری نــه تنهــا بــا نگــرش انســانها بلکــه بــا
افعــال آنهــا نیــز مرتبــط اســت.
اندیشه عرفانی
اگــر فلســفه علــم اســتداللی و عقلــی نامیــده شــود ،اندیشــه
عرفانــی ،علــم حضــوری و شــهودی یــک قــوم را نســبت بــه دیــن
و اســطوره شــامل میشــود .عرفــان بایــد مکمــل فلســفه باشــد
چــرا کــه وجــود هریــک بــدون دیگــری ،اندیشــه سیاســی فــردی و
اجتماعــی را مختــل میکنــد.
ارســطو فلســفه و حکمــت حکمــای ایــران را از حکمــت و فلســفه
مصــر قدیمیتــر میدانــد و بــه موجــب بررســيهاي عميــق
دانشــمندان ســير تكامــل عرفــان در نــزد حكمــاي يونــان در آغــاز،
از سرچشــمه حكمــت زرتشــت آب خــورده اســت و نيــز نوشــتهاند
كــه فيثاغــورث حكيــم يونانــي نــزد دانشــمندان ايرانــي بهویــژه
شــخصي بهنــام زرتشــت قســمتهايي را آموختــه اســت (ســامی،
.)1347

هویت شهر
شماره سیام /سال یازدهم /تابستان 1396
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آغــاز اندیشــه عرفانــی را میتــوان از زمــان آغــاز اســطورهها
مطــرح کــرد ( .)Eliade, 1969اکنــون اندیشــه اســطورهای نیــز بــه
عنــوان آغــاز اندیشــه عرفانــی معرفــی مــی گــردد .اساســیترین
کارکــرد مشــترک اســطوره و عرفــان؛ انگیــزه نیرومنــد تقــرب انســان
بــه خــدا یــا خدایــان اســت؛ انگیــزهای کــه اســاطیر بــا پاییــن آوردن
خدایــان بــه ســطح زندگــی زمینــی انســان و عرفــان بــا باالبــردن
انســان بــه ســوی ملکــوت خداونــدی بــدان دســتیافته اســت.
ســاختن معابــدی بــا ســقفهای مقــوس و گنبــدی شــکل و تصــور
و تجســم خدایــان در هیــأت انســانی و حیوانــی و گاه در هیأتــی
مرکــب از انســان و حیــوان همــه نشــانی از بیــان عرفانــی هنرمنــد
اســت (دوبلیــوس و دراســپک .)90 ،1382 ،بنابرایــن اندیشــه عرفانــی
مســتقیم ًا بــه عنــوان یــک عامــل زیباییشناســی وارد حــوزه
معمــاری نشــده اســت .رمــز مناسـبترین زبــان بــرای بیــان تجربــه
عرفانــی ،یعنــی پیوســتن مشــروط بــه مطلــق و محــدود بــه نامحدود
اســت (یوســفی  .)1388 ،رمــز زبــان عرفــان اســت و در عرفــان تالش
میشــود روح رمــز و تمثیــل نــگاه داشــته شــود واز آنجــا کــه رمــز
زبــان عرفــان اســت میتــوان هنــر را بهعنــوان قالــب رمــز ،زبــان
عرفــان و تمثیــل دانســت ( .)Eliade, 1954بــا توجــه بــه تعریــف
اندیشــههای ســهگانه میتــوان رابطــه هــر  3اندیشــه را تبییــن
نمــود( .شــکل )3
در توصیــف هایدگــر آنچــه بیــش از همــه بــرای او اهمیــت دارد
رابطــه معمــاری در متــن هســتی اســت .چــرا کــه فلســفه هســتی را
از بیــرون خوانــش میکنــد و ارتباطــات را در آن مــورد مداقــه قــرار
میدهــد .ولــی اندیشــه عرفانــی بیشــتر در ســاختار درونــی و باطنــی
اثــر تأثیرگــذار اســت .معمــار عــارف میســازد تــا زیبایــی تجلــی
کنــد نــه قــدرت .او متمرکــز بــر درون اســت و بــا بیــان رمــزی،
ذکــر خــود را در باطــن اثــر میگنجانــد .معمــار عــارف در پــی
اندیشــه قدرتنمایــی نیســت بلکــه او ضمیــر ناخــودآگاه جمعــی را
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بــه تصویــر میکشــد (جــدول .)1

شــکل  .3رابطه اندیشه سیاسی ،عرفانی و فلسفی

معمــاری از طرفــی بــا بحــث زیبایــی در ارتبــاط بــوده اســت
و از طــرف دیگــر بــا بحــث قــدرت نمایــی؛ و اینجاســت کــه
ضــرورت ترکیــب عرفــان و فلســفه مطــرح میگــردد .بــا توجــه
بــه توضیحــات کلــی کــه در مــورد اندیشــههای ســهگانه مطــرح
گردیــد؛ میتــوان اذعــان داشــت تمرکــز معمــاری در محیــط بــر
اســاس نــوع خوانــش از هســتی یعنــی فلســفه تعییــن میگــردد
(.)Heideqqer, 1977

شــفاف ســازی کنــش بیــن اندیشــه و اثــر در معمــاری
دوره ساسانیان
بررسی اندیشه دینی حکومت ساسانیان
پــس از حکومــت  400ســاله اشــکانیان بــا تفکــر دینــی نامشــخص
و اختیــار کــردن سیاســت تســامح دینــی ،باالخــره اردشــیر بــر
خــاف پادشــاهان باســتانی اســتقرار یــک آییــن رســمی و اتحــاد
بیــن دیــن و دولــت را در وجــود شــخص فرمانــروا شــرط الزم
میدیــد .پیونــد دولــت بــا دیــن اکثریــت پیــروان آییــن زرتشــت
را ،کــه در آن ایــام در پــارس و مــاد و حتــی در نواحــیشــرقی
نفــوس بســیاری را تشــکیل م ـیداد ،بــه خانــدان او عالقمنــد کــرد
(زریــن کــوب)171 ،1375 ، .اردشــیر معتقــد بــود کــه دیــن و شــاهی
دو برادرنــد کــه یکــی از دیگــری بــی نیــاز نیســت .دیــن شــالوده
شــاهی اســتو پادشــاه نگهبــان دیــن اســت .پیونــد دیــن و دولــت
در نخســتین پایتختهــای ساســانیان ماننــد گــور و بیشــاپورنیــز
کام ـ ً
ا نمایــان اســت و در آنهــا ،معابــد دینــی بــا کاخهــای شــاهی
برابــری مــی کنــد (مهرآفریــن.)77 ،1390 ، دیــن ساســانیان دیــن
توحیــدی زرتشــتی بــود .نظــام فرهنگــی جامعــه ساســانی متکــی
بــر ارزشهــای خــاص و ایدئولــوژی رســمی بــود .بــر خــاف عهــد
تکثــر و پراکندگــی مذهبــی دوره پارتیــان ،دولــت ساســانی در جهــت
اتحــاد بــا دیــن زرتشــتی حرکــت نمــود .بازگشــت بــه اصــل فــره 1از
مهمتریــن آرمانهــای مذهبــی ایــن دولــت بــه شــمار میرفــت.
بــه گفتــه کریســتین ســن:
«اگــر تمرکزگرایــی بازگشــت بــه ســنتهای زمــان داریــوش کبیــر
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هویت شهر

در...
اثر(عین)
اندیشه(ذهن) و
سازی
شفاف
1390
تابستان
بین پنجم /بهار و
کنشسال
هشتم/
شماره

جدول  .1مقایسه نقش اندیشههای فلسفی و عرفانی در ادراک و خلق معماری
اندیشه فلسفی

اندیشه عرفانی

توجه به برون

توجه به درون

استحسان صعودی

استحسان نزولی

اثر مقدم بر اندیشه

اندیشه مقدم بر اثر

توجه به گشتالت برون

توجه به گشتالت درون

دافعه

کشش و جاذبه

جالل الهی

جمال الهی

قدرت

ذکر

ارتباط اسمان و زمین

ارتباط نور و وجود (زیبایی)

ادراک معماری در محیط

ادراک معماری در معماری

معماری غایت است

معماری طریقت است

عملکرد بنا

زیبایی بنا
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هویت شهر

بررسی اندیشه فلسفی ساسانیان
در دوران حکومــت ساســانیان اندیشــه عرفانــی و فلســفی رابطــه
ناگسســتنی داشــتند .فــره دانــش در ایــن دوره از اهمیــت باالیــی
برخــوردار بــود .اعتقــاد فلســفی هخامنشــیان بــه فــره در ایــن دوره
بــه اوج کمــال خــود میرســد کــه شــکلدهندۀ ســاختمان فکــری
و فرهنگــی و همچنیــن عامــل زیربنایــی در قــوام ،انســجام و اقتــدار

آرمانشهری
اندیشــه آرمانشــهری در ایــران باســتان را مــی تــوان بــه نوعــی
آرزوی بهشــت از دســت رفتــه انســان دانســت .چنانچــه شــهر در
جامعــه آرمانــی ایرانیــان باســتان معــرف مقطعــی خــاص از زندگــی
انسانهاســت کــه در نقــاط مختلــف از یــک شــبکه فضایــی هرمــی
شــکل جایگزیــن شــده انــد .ارزشهــای الهــی و فرهنــگ اجتماعــی،
اســاس و حکمــت ایــن هــرم را تضمیــن مــی کننــد .حتــی خیابانهــا
و شــوارع عــام در شــهرها نیــز بــر اســاس نظمــی قدســی بنــا شــده
بــود ،چــون تصــور مــی شــد کــه شــهر متعلــق بــه خدایــان اســت.
همیــن مفهــوم در ســطحی باالتــر در اندیشــه ایرانشــهری نمــود
پیــدا میکنــد ،چنــان کــه شــاهان ساســانی مملکــت اصلــی خــود را
ایرانشــهر مــی خواندنــد .پــس آرمانشــهری شــیوه یــی قدســی
بــرای اداره ایرانشــهر پهنــاور بــوده اســت .بــا اوصافــی کــه
گفتــه شــد ایــن آرمانشــهر بــه دو عامــل دیگــر بــرای پیمــودن
راه ســعادت و کمــال نیــاز داشــته اســت :شــاهی آرمانــی بــرای
ایفــای نقــش اهورامــزدا روی زمیــن و طبقاتــی آرمانــی بــرای یــاری
رســاندن بــه نمــاد اهورامــزدا در زمیــن (میرزایــی.)1388 ،
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بــه شــمار آیــد ،ایجــاد دیــن رســمی حتمــا از ابتــکارات ساســانیان
بــوده اســت» (کریســتن ســن .)1374 ،در واقــع تــاش ساســانیان
در برقــراری وحــدت مذهبــی ،مکمــل کوشــشهای آنــان در
برقــراری وحــدت سیاســی و در جهــت نیــل بــه تمرکــز قــدرت
محســوب میشــد؛ بههمیــن منظــور ساســانیان در نخســتین
دوران فرمانروایــی خــود؛ بــی درنــگ مبــارزه بــا کیــش زرتشــتی
را ،کــه بــا هلنیســم و انــواع ناشــی از ادغــام هلنیســم و فرهنــگ
شــرقی آمیختــه شــده بــود ،آغــاز کردنــد و کوشــیدند تــا رســالت
زرتشــت و دیــن او را بــه دور از هــر نــوع آمیختگــی و بــه شــکل
حقیقــی آن بازگرداننــد .آنــان بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،در
آییــن ایــزدان مــورد ســتایش ،ســازش و التقاطــی ایجــاد کردنــد کــه
منظــور از آن ،وحــدت ایــران و متحــد گردانیــدن شــاهان و شــاهکان
و اســتانهای کشــور در یــک مجموعــه واحــد بــود.
ساســانیان باوجــود همــه بحرانهــابریــک اصــل بنیادیــن تکیــه
داشــتند و آنفــره ایــزدیبــود ،گویــا حفــظ ایــن اصــل مقــدس
مهمتــر از نجــات کشــور و ســعادت مــردم بــوده اســت .موبــد
موبــدان حافــظ ایــن اصــل مقــدس بــود و بـهعنواننگهبــان نظــام
تــاج را بــر ســر شــاه میگذاشــت.

فــرد و جامعــه در حیطــۀ تفکــر ،فرهنــگ ،سیاســت و حکمــت ایــران
بــوده اســت .مفهــوم فــره ،همچنیــن نوعــی از تظاهــرات فکــری
و گرایشهــای دینــی در اغلــب جوامــع بشــری نیــز بــوده اســت.
تأثیــر اندیشــه زردشــتی بــر اندیشــه فلســفه عصــر ساســانی را
میتــوان در ســه بنیــاد اجتماعــی آن عصــر یعنــی آرمانشــهری،
شــاهی آرمانــی و طبقــات آرمانــی و همچنیــن مفهــوم اشــه بررســی
کــرد.
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هویت شهر

شاهی آرمانی
در اندیشــه مزدایــی ،اهورامــزدا خیــر مطلــق و پاســدار نظــم حاکــم
بــر کیهــان اســت .او در برابــر شــر مــی ایســتد تــا جهــان راهــش
را بــه ســوی کمــال طــی کنــد .بــرای اینکــه نظــم عالــم انســانی بــا
نظــم کیهانــی قریــن باشــد باید «شــاهی آرمانــی» بــر آن فرمانروایی
کنــد .شــاه آرمانــی کســی اســت که نظــم زمینــی را بــا نظــم کیهانی
تطبیــق میدهــد و جامعــه زمینــی را بــه جلــوهای از آرمانشــهر
تبدیــل میکنــد .هــر چیــزی کــه مخــل ایــن نظــم باشــد بدآیینــی
شــمرده میشــود .مشــخصه شــاه آرمانــی برخــورداری از «فــره»
اســت .فــره مخصــوص شــاه نیســت بلکــه هــر صنــف ،فــره خــاص
خــود را دارد .هــر کــس کــه بــر وفــق «خویشــکاری» عمــل کنــد
یعنــی کاری را انجــام دهــد کــه بــرای طبقــه او تعییــن شــده اســت
از فــره آن طبقــه برخــوردار میشــود (همــان) .یکــی از مقتضیــات
اصلــی عدالــت نیــز پاســداری از نظــام تقســیم طبقاتــی جامعــه
بــوده اســت .پادشــاه ساســانی همچــون اهورامــزدا کــه اداره کیهــان
را در دســت هفــت امشاســپند قــرار داده اســت شــخص شــاه بــا
تعییــن اشــخاصی بــه عنــوان ســرکردگان هــر طبقــه ،اداره امــور
طبقــات را بــه دســت آنــان میســپرده اســت و همانگونــه کــه
هــر امشاســپندی ســرکرده تعــدادی از ایــزدان بــود هــر کــدام از
منصوبــان شــاه در راس مأمورانــی قــرار میگرفــت کــه طبقــات را
اداره میکردنــد.
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طبقات آرمانی
چرخانــدن امــور کیهانــی در اندیشــه مزدایــی بــر دوش ایــزدان
اســت ،ایزدانــی کــه هــر یــک وظیف ـهای بــر دوش دارنــد کــه بــا
خویشــکاری خــود از اختــال در نظــم کیهــان جلوگیــری میکننــد.
طبقــات آرمانــی در عهــد ساســانی نیــز عکســی از همیــن
خویشــکاری در آرمانشــهرهای ایرانشــهر اســت .طبقــه آرمانــی
بــا خویشــکاری تعریــف میشــود :یعنــی هرکــس بــه جایــگاه خــود
و دیگــران احتــرام بگــذارد و همــواره طبقــات مطیــع ســرکردگان
خویــش باشــند و وظایــف معیــن شــده خــود را بــه نحــو احســن
انجــام دهنــد (همــان) .از معانــی خویشــکاری تدیــن و پارســایی نیــز
هســت و بنابرایــن شــخصی متدیــن و پارســا بــه حســاب میآمــده
اســت کــه طبق ـهای را کــه در آن بهدنیــا آمــده اســت بــه رســمیت
بشــمارد و ســعی در بــر هــم زدن آن نکنــد .همچنیــن وظایفــی را
کــه بــرای طبقــه اش تعییــن شــده اســت را بــه خوبــی بشناســد و
بــه آنهــا عمــل کنــد .در غیــر ایــن صــورت وی نمــی توانســته از
فــروغ ایــزدی یــا همــان فــره خــاص طبقــه خــود بهــره منــد شــود.
شــاه نیــز بهعنــوان چشــم ناظــر اورمــزد بــر ایــن خویشــکاری بــوده
اســت.
اشه روی زمین
اشــه بــه عنــوان نظــم حاکــم بــر کیهــان بازتابــی گســترده در
جامعــه عهــد ساســانی داشــته اســت .نمــود جنــگ خیــر و شــر
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در عرصــه کیهانــی را میتــوان بــه شــکل نظــم و بینظمــی در
جامعــه عهــد ساســانی دیــد .هــر چــه نظــم اســت و هــر کــه بــه
نظــم احتــرام میگــذارد اهورایــی اســت ،هــر کــه هــم در برابــر
نظــم بایســتد و آن را بــر هــم زنــد نمــادی از اهریمــن اســت .نظــم
در ایــن نظــام اجتماعــی احتــرام گذاشــتن بــه طبقــات ،خویشــکاری
و فرمانبــرداری اســت و بینظمــی ،هرگونــه ســعی در بــر هــم زدن
نظــم طبقاتــی یــا تــاش بــرای باالرفتــن از طبقــه خــود ،بیــکاری
و ســرپیچی از فرامیــن اســت .احتــرام گذاشــتن بــه اشــه تنهــا راه
رســتگاری و پیــرو اشــه اهــل بهشــت اســت ،ایــن بــه ایــن معنــی
اســت کــه الزمــه رســیدن بــه ســعادت اخــروی احتــرام گذاشــتن
بــه نظــم حاکــم بــر جامعــه دنیــوی اســت .شاهنشــاه بــه عنــوان
شــخصی کــه دارای فــروغ اهورایــی (فــره) اســت ،پاســدار ایــن نظــم
مقــدس در جامعــه ایرانشــهری اســت .بنابرایــن همانگونــه کــه
در برابــر اهورامــزدا نمیتــوان ایســتاد ،فرمــان شاهنشــاه نیــز الزم
االتبــاع بــوده اســت (همــان).
بنابرایــن مفهــوم ایرانشــهری و نظــم از دو مقولــه بســیار مهــم
فلســفی ساســانیان میباشــد کــه رونــد اندیشــه سیاســی آن
حکومــت را نیــز هدایــت میکردنــد .الزم بــه ذکــر اســت هــر 4
مــورد بیــان شــده تحــت  2مفهــوم ایرانشــهری و نظــم همــه
تحــت لــوای فــره قابــل تفســیر هســتند.
در واقــع « اندیشــۀ سیاســی ایرانشــهری همچــون رشــتۀ ناپیدایــی
اســت کــه دو دورۀ بــزرگ تاریــخ دوران قدیــم ایــران زمیــن را از
دورۀ باســتانی آن تــافراهــم آمــدن مقدمــات جنبــش مشــروطه
خواهــی بــه یکدیگــر پیونــد میزنــد» (طباطبایــی.)71 ،1391 ،
در حالــت کلــی الهیــات ایرانــی بــا بهرهگیــری از ســه مفهــوم
ـر ،بــه صراحــت حــوزه الهیــات و دیــن
فلســفی مایــا ،شــهریور و فـ ّ
را بــه حــوزۀ سیاســت و فرمانروایــی پیونــد زدهاســت .ایــن ســه
مفهــوم ســه عنصــر کلیــدی و معنابخــش بــرای نظریــۀ فرمانروایــی
الهــی ایرانیــان بــه شــمار مــی رونــد:
 -مایــا (ایجــاد نظــم و برقــراری ســامان توســط شــهریار بــه دلیــل
بهرهمنــدی از تــوان ایــزدی)؛
 -شــهریور (بــه معنــای توانایــی فرمــان رانــدن و پادشــاهی کــردن/
سیاسـیترین مفهــوم در دســتگاه یــزدان شناســی)؛
فــر (نوعــی نیــرو ،تــوان ،اســتعداد و کمــال وجــودی اســت در
ّ -
راســتای رســیدن موجــودات بــه کمــال خــاص) (قــادری و رســتم
ونــدی.)131 ،1385 ،

بــر ایــن اســاس نظــم ،سلســله مراتــب ،وجــود فــره در تمــام
اندیشــههای آن عصــر ،اندیشــه ایرانشــهری (پیونــد دیــن و
دولــت) از مفاهیــم جــدا نشــدنی فلســفی ساســانیان میباشــد کــه
در معمــاری آن دوره نیــز تأثیــر بســزایی داشــته اســت .اعتقــاد بــه
نظــم از طرفــی و نگــرش وحدتگــرای توحیــدی همــواره مفهــوم
مرکــز و قطــب را بیــش از دورههــای قبــل در اثــار متجلــی ســاخته
اســت .بــه نظــر میرســد ساســانیان آنچــه را کــه هخامنشــیان و
اشــکانیان بــدان دســت یازیــده بودنــد؛ اســتحاله بخشــیده و بــا نظــم
ســاختاری ،مرکزیــت را مــورد توجــه قــرار دادنــد.الزم بــه ذکــر اســت
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هویت شهر
امــروزه قواعــد الگوهــاى جديــد نظــم بيشــتر از سرچشــمههاى
غيرقابــل پيشبينــى ،غيرغايتمنــد و متكــى بــه دريافــت انســان
نشــأت مىگيرنــد (تقوایــی.)1391 ،
تعریــف  3آتشــکده مهــم در آن دوره (آتشــکده آذر گشنســب ،آتشــکده
آذربرزیــن مهــرو آتشــکده فرنبــغ) همــواره نشــان از توجــه بــه قطــب
مذهبــی در اداره کشــور میباشــد و اختصــاص هــر یــک از آنهــا
بــه نــام جنـگآوران ،کشــاورزان و موبــدان نشــان از طبقــات آرمانــی
فلســفی و رعایــت سلســله مراتــب دینــی اســت .فلســفه ایرانشــهری
در دوره حاضــر همــواره ســبب گشــته اســت کــه ســاختارهای کاخ و
آتشــکده بســیار شــبیه بــه هــم و یــا در مجــاورت هــم باشــند .بــه
عبارتــی ماننــد اشــکانیان و هخامنشــیان  ،محوریــت معمــاری کاخ
نبــوده اســت بلکــه کاخ-آتشــکده مجموعــهای را فراهــم مــیآورد
کــه میتوانــد اندیشــه ایرانشــهری را در جامعــه متجلــی ســازد.
(شــکل )4

در...
اثر(عین)
اندیشه(ذهن) و
سازی
شفاف
1390
تابستان
بین پنجم /بهار و
کنشسال
هشتم/
شماره

بررسی اندیشه عرفانی ساسانیان
همانطــور کــه بیــان شــد اندیشــه فلســفی و عرفانــی در دوره
ایــران باســتان از هــم جــدا نشــدنی بــود .اعتقــاد بــه فــره ایــزدی
در اندیشــه عرفانــی ساســانیان هماننــد هخامنشــیان آنهــا را بــه
ســوی نمادپــردازی در هنــر ســوق داده بــود« .فــر» بــا حفــظ هســته
اولیــۀ مفهومــی خــود وارد حیطــۀ عرفــان شــد و بــا عبــور از ایــن
گــذرگاه ذهنــی و در انطبــاق بــا بین ـش اصولــی ایــن آییــن جدیــد،
کالبــد و هیأتــی مــورد قبــول یافــت .و بــه تبــع آن در معمــاری و
هنــر کهــن الگــوی چلیپــا و ســایر نمادهــای فــره ایــزدی بــه ماننــد
دوره هخامنشــیان ولــی قویتــر از آن احیــا گردیــد .بررســی و
تحلیــل هنرهــای نمادیــن نشــان میدهــد ،نمــاد ســالها قبــل از
دورۀ ساســانی در فرهنــگ ایــران پــا بــه عرصــۀ ذهــن نهــاده بــود؛
امــا توســعه تفکــر آن در دوره ساســانی بــا ســبک و روش خاصــی
صــورت گرفــت .بهطوریکــه در پــس نمادهــای ساســانیان ،هــم
واقعیتهــای کالبــدی و هــم ارزشهــای معنــوی ،ورای تجلیــات

هویت شهر
شماره سیام /سال یازدهم /تابستان 1396

اهمیت به مرکز(فلسفه توحیدی )
کل کامل و ایجاد تقارن (فلسفه توحیدی و اعتقاد به اشه)
ایوان و حیاط( استحسان صعودی از دوره قبل)
عدم تأکید محوریت بنا به فضای وصل در افق (عدم وجود جهت مقدس در زمین)
تعیین  3قطب جغرافیایی (فلسفه طبقاتی آرمانی با نگاه به برون)
همجواری آب و آتشکده (شناخت حصولی)
تأکید بر محوریت عمودی بیش از محوریت افقی در فرم (تأکید برمحور بین اسمان و زمین)

شکل  .4کنش بین اندیشه فلسفی دوره ساسانیان با آثار معماری
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یزاده
محمد نق
تابستان 1390
بهار ،
دکترپنجم/
اشرافی،سال
دکترنسیمهشتم/
شماره

هویت شهر
شماره سیام /سال یازدهم /تابستان 1396

90

هویت شهر

صــوری آنهــا ،پنهــان هســتند .شــاید گــزاف نباشــد اگــر گفتــه شــود،
ســیر تحــول و تطــور نمــاد (بنــا بــه ماهیــت ماورای ـیاش) در ایــران
باســتان روشــنگر ایــن واقعیــت اســت کــه در دوران ساســانی ایــن
ماهیــت ،دچــار رنســانس عمیقــی گشــته اســت.
جــام جــم یــا جــام خســرو کــه نمــادی از حقیقــت هســتی آدمــی
اســت ،تجلــی نــور و فــره مــی باشــد و همچنیــن آشــکارکننده
اســرار ناپیداســت (شــایگان .)314 ،1373 ،ایــن جــام ،نخســتین بــار
در شــاهنامۀ فردوســی ،جاودانگــی ادبــی یافتــه اســت .رنــگ هــم
کــه نمــاد تفکیــک و تجلــی ،گوناگونــی و اثبــات نــور اســت ،در هنــر
ساســانی از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت (همــان.)350 ،
کارکــرد دایــره در اســطوره هــا ،رویاهــا ،مانداالهــا ،آیینهــای
پرســتش خورشــید و نیــز نقش ـههای قدیــم شــهرها ،بیانگــر توجــه
بــه «تمامیــت» بــه عنــوان اصلیتریــن و حیاتیتریــن جنبــۀ زندگــی
انســان اســت .کانــون دایــره ،مبدأیــی اســت کــه همــه چیــز از آن
نشــأت میگیــرد و بــدان میگرایــد و بنابرایــن دایــره و مرکــز از
جملــه رمزهــای اساســی محســوب میشــوند .چلیپــا نیــز بــه عنــوان
نمــاد و نشــانی از خورشــید و آتــش از دیگــر عناصــر ناخــودآگا ه ذهــن
اســت کــه در نمــای مقطــع آتشــکدهها نقشــه ســاختاری ایــن بناهــا
را تشــکیل میدهــد .نخســتین تجلــی «فــر» بــه صــورت نــور،
آتــش و یــا عناصــر و منابــع نــوری اســت ،کــه ایــن بناهــا بــر اســاس
انتســاب «فــر» بــه اهورامــزدا و انــوار ســاطع از او جلــو ه کــرده اســت.
بــه ایــن ترتیــب «فــر» بــا کیفیتــی نــوری ظاهــر میشــود کــه
یکــی از صورتهــای آن هالــۀ نــور اســت .جلــوه دیگــر نــور آتــش
اســت ،کــه در هنــر و تمــدن عصــر ساســانی در اشــکال آتشــدان
و آتشــکده محــل ظهــور مییابــد .خورشــید نیــز نوعــی دیگــر از
منابــع نــوری و نمــادی دیگــر از «فــر» اســت .همچنیــن اســت
چلیپــا کـه مظهــر دیگــری از تجلــی «فــر» در عصــر ساســانی اســت.
ایــن نقــش در مجموع ـ ه نمادهــای نــوری ،صورتــی چندگانــه دارد،
از جهتــی نمــاد آتــش اســت و از جهتــی دیگــر نشــان خورشــید ،و
خــود نیــز بنابــر مشــخصههای هویت ـیاش رمــزی از حضــور «فــر»
محســوب میشــود .چلیپــا همچنیــن در نقــش پایــه آتشــکدهای
ساســانی بــر آن فضایــی منطبــق اســت کــه دربرگیرنــدۀ اشــعههای
نــور و روشــنایی اســت (همــان.)361 ،
از دیگــر مبانــی عرفانــی ساســانیان رابطــه آب و آتــش اســت
کــه میتــوان ایــن تقــدس را دنبالــه رو اشــکانیان دانســت .در
آتشــکدههای دوران ساســانی همجــواری آتــش و آب از مقولههــای
مهــم بــوده اســت کــه آتشــکده آذر گشنســب و فیروزآبــاد حاکــی از
همیــن امــر اســت.
تکامــل اندیشــه فــره ایــزدی در ایــن دوره در ســاختارهای معمــاری
آن مشــهود اســت .تأکیــد بــر قطــب و قرارگیــری قطــب بــه
صــورت فــرم چلیپــا در ســاختارهای معمــاری چــه در آتشــکده و
چــه در کاخهــا نشــان از تجلــی یــک اندیشــه عرفانــی اســت کــه
کهــن الگــوی چلیپــا را عامــل بقــا و نظــم یــک مجموعــه میدانــد
یعنــی همــان فــره ایــزدی کــه عامــل بقــاء و نظــم جهــان اســت .در
ترکیــب نظــام فضایــی ،بــه نظــر کان در وراء « نظــم» واژه توســعه
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مــادی معمــاری قــرار دارد (تقوایــی.)1389 ،

ایــن ســاختار بــا یــک استحســان نزولــی در هنــر تجلــی یافتــه
اســت چــرا کــه در دورههــای قبــل ایــن الگــو عامــل وحــدت یــک
مجموعــه و یــک ســاختار نبــوده اســت بلکــه نمــادی بــوده اســت
کــه در دوره هخامنشــیان جــزء الینفــک تــک تــک ســاختارهای
یــک مجموعــه محســوب میشــده اســت ،ولــی اکنــون چلیپــا بــه
عنــوان فضــای انتقــال عامــل اصلــی بــرای رســیدن بــه فضاهــای
مجــاور اســت .یــا بــه عبارتــی بــدون عبــور از ایــن مرکــز اجــازه ورود
بــه ســایر فضاهــا داده نمیشــده اســت و ایــن زائیــده یــک تفکــر
عرفانــی و عشــق فرهــی اســت کــه بعدهــا ســهروردی از آن بــه نــور
االنــوار یــاد میکنــد( .شــکل )5
بررسی اندیشه سیاسی ساسانیان
مقــارن بــا تأســیس سلســلة ساســانی موانعــی چــون ترکیــب
نامتجانــس جغرافیایــی مذهبــی در ایــران موجــب بــروز مشــکالتی
بــرای مؤسســان ایــن سلســله شــد؛ زیــرا تنــوع مذاهــب و آموزههــای
دینــی از ویژگیهــای بــارز جامعــه ایرانــی و اواخــر عهــد اشــکانی
و اوایــل عهــد ساســانی بــود؛ لــذا بــا وجــود ایــن تنــوع کــه در هــر
قســمت از قلمــرو ایــران مشــاهده میشــد ،ســاطین ساســانی
نتوانســتند یکبــاره بــه اندیشــه ایجــاد مذهــب دولتــی جامــه عمــل
بپوشــانند .در حقیقــت ،بــرای اعمــال چنیــن سیاســتی ،ترویــج
آتشــکدهها ،گــردآوری و تدویــن اوســتا و ســازماندهی و تقویــت
روحانیــت بــه عنــوان یــک طبقــه قدرتمنــد اجتماعــی در دســتور کار
قــرار گرفــت و اعــزام موبــدان بــه عنــوان نماینــدگان مذهبــی ،در
کنــار نماینــدگان سیاســی یــا مرزبانــان بــه هــر یــک از اســتانها ،در
جهــت گســترش هــر چــه بیشــتر تمرکــز سیاســی– دینــی آغــاز شــد
کــه ســرانجام نیازهــای متقابــل دیــن و دولــت ،موجبــات نزدیکی این
دو را بــه یکدیگــر فراهــم ســاخت .همزمــان بــا تــاش ساســانیان در
راه ایجــاد یــک دولــت مرکــزی نیرومنــد دســتگاه دینــی در مســیر
وصــول بــه چنیــن مرکزیتــی گام بــر میداشــت و بــه عبارتــی
قــدرت شاهنشــاه و نیــروی موبــدان موبــد دو ترجمــان یــک گرایــش
و دو بعــد یــک پدیــده بــود .واقعیتهــای تجربــی دوره ساســانی و
بــه شــیوهای اســتقرایی ،چهــار شــاخص بــرای تعییــن اتحــاد میــان
دیــن و دولــت بــه کار گرفتــه شــد:
 )1یکــی بــودن ریاســت دیــن و ســلطنت؛  )2برخــورداری پادشــاه
فــره ایــزدی؛  )3دســتور بــه گــردآوری و تدویــن مجــدد اوســتا؛
از ّ
 )4تأسیس و رواج آتشکدههای زرتشتی (میرزایی.)1388 ،
ساســانیان اولیــن سلســلهای در ایــران هســتند كــه ایــده ایرانشــهر
را بــه عنــوان یــك ایــده سیاســی و هویــت فرهنگــی ایرانیــان برپــا
مــی كننــد .مهمتریــن میــراث ساســانیان ایــن اســت كــه مــا اكنــون
 1800ســال اســت بــا ایــن ایــده زندگــی میكنیــم .در ایــن اندیشــه
کــه برخاســته از اصــل وحــدت دیــن و سیاســت میباشــد ،اخــاق
مطــرح میگــردد و تفـ ّوق اخــاق بــرسیاســت کامـ ً
ا مشــهود اســت.
بــا حاکمیــت ساســانیان و همزمــان با رســمیت یافتــن آیین زرتشــتی،
از طریــق همــکاری و همتــرازی دیــن و دولــت،دینــداران بــه ایفــای

7

هویت شهر
نقــش سیاســی -مذهبــی پرداختنــد .ایــن همبســتگی و هــم تــرازی
دیــن و دولــت در ایــن دوره ،باعــث چیــره شــدن مذهــب وسیاســت
بــر تمامــی اصــول جامعــه شــد. اندیشــۀ سیاســی ایرانشــهری،
بــه گون ـهای کــه از بررســی منابــع بازمانــده از دورۀ باســتان و نیــز
تاریــخ سیاســی ایــران زمیــن بــر میآیــد ،اندیشــۀ شــاهیآرمانــی
اســت؛ زیــرا موضــوع ایــن نظریــه ،قــدرت حکومتــی موجــود نیســت،
بلکــه برعکــس ،قــدرت و نظــام حکومتــی موجــود ،بــر پایــۀ اندیشــه
سیاســیآرمانــی ســنجیده میشــود (طباطبایــی.)175 ،1391،
ایجــاد دیــن رســمی و اتحــاد دیــن و دولــت در دوره ساســانیان

در...
اثر(عین)
اندیشه(ذهن) و
سازی
شفاف
1390
تابستان
بین پنجم /بهار و
کنشسال
هشتم/
شماره

حکومتــی متمرکــز را موجــب گردیــد کــه همیــن امــر موجــب
آبادانــی شــهر و پیشــرفت یــک تمــدن گردیــد .آنچــه کــه دولــت
هخامنشــیان بــا ایجــاد حکومــت مســتقل ســبب شــکوفایی معمــاری
شــدند ،ساســانیان بــا دو مقولــه اتحــاد دیــن و دولــت و حکومــت
مســتقل آن شــکوفایی را دو چنــدان کردنــد .جهــان بینــی کــه ســبب
حرکــت اندیشــه سیاســی ساســانیان گشــت ،اعتقــاد بســیار زیــاد بــر
فــره بــوده اســت .فــره در  3اندیشــه زمــان ساســانی حــرف اول را
میزنــد .در سیاســت کــه از آن بــه عنــوان فــره کیانــی یــاد شــد
توانســته اســت انســجام بــه ســاختار حکومتــی را بازگردانــد و همــه چیــز

هویت شهر
شماره سیام /سال یازدهم /تابستان 1396

چلیپا ی مرکز (نور ،فره ایزدی) عامل نظم اجزا (نگرش درونی)
چلیپا در مرکز ساختارها (فره و نور ایزدی)
نظم در اجزا (جزء کامل ،اعتقاد به اشه)
فضای چلیپایی شکل در نقش فضای انتقال

شکل .5کنش بین اندیشه عرفانی دوره ساسانیان با آثار معماری
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پنجم/زاده
محمد نقی
اشرافی،
دکترنسیم
بهار  ،تابستان 1390
دکترسال
هشتم/
شماره

هویت شهر

جدول  .2کنش بین اندیشه سیاسی دوره ساسانیان با آثار معماری
نوع سیاست

وضعیت معماری

سیاست متمرکز

شکوفایی در معماری و شهر

پیوند سیاست و دین

وجود الگو و مرکز در طرح های معماری

آرمان ایرانشهری

الگوی ایرانی در ساختار اثر و محوریت کاخ-آتشکده

اندیشه طبقاتی

وجود سلسله مراتب در فضا

آرمان احیاء هخامنشیان

ساختارهای عظیم در معماری

تأثیر پذیری از فلسفه

توجه به مرکزو نظم و ایجاد  3مرکز در  3نقطه ایران

تأثیر پذیری سیاست از عرفان

تأکید بر فره ایزدی و فرم چلیپا در ساختار معماری

تحــت لــوای یــک امــر و مفهــوم باشــند .با اینکــه ایجــاد اندیشــه طبقاتی
از نــکات ضعــف آن دوره محســوب میشــود ولــی مفهــوم سلســله مراتب
در ســاختارهای جغرافیایــی ،شــهری و معمــاری توانســت عامــل نظــم در
یــک ســاختار باشــد .الگــوی حکومتــی ساســانیان از نــوع الگــوی دوم
یعنــی هــم تــرازی دیــن و دولــت مــی باشــد کــه بــر اســاس همیــن امــر
محوریــت معمــاری ایــن دوره کاخ-آتشــکده میباشــد .بهطوریکــه
ســاختار معمــاری آتشــکدهها بــا کاخهــا برابــری میکنــد و در کنــار یــا
درون هــر کاخــی وجــود آتشــکده الزامــی اســت( .جــدول )2

نتیجهگیری

هویت شهر
شماره سیام /سال یازدهم /تابستان 1396

92

با توجه به بررسی اندیشههای سهگانه در این دوره حال بایستی صورت
تاریخی و صورت معماری دوره مورد بررسی قرار گیرد از آنجا که صورت
تاریخی دوره یا به عبارتی اسم زمان بر اساس کنش بین اندیشهها اتفاق
میافتد به نظر میرسد در دوره ساسانیان به علت استقالل حکومتی
و آرامش کشور معماری از یک شکوفایی خاصی برخوردار بوده است
که این شکوفایی را مرهون کنش  3اندیشه سیاسی ،فلسفی و عرفانی
آن دوره است چرا که رابطه دین و سیاست وقتی قوی میگردد این
 3اندیشه ناگزیر رابطه تنگاتنگی با هم خواهند داشت که به تبع آن
در معماری بر اساس رابطه سیاست با هر کدام از مقوله های فلسفه و
عرفان تجلی یک فرم و نماد در معماری است که حاصل تأثیرپذیری
سیاست از فلسفه نظم و ساختار کامل یک مجموعه را به ارمغان آورده
و در اثر رابطه با عرفان ،مرکزیت فرم چلیپا را که حاکی از نور و فره
است را ایجاد کرده است بهطوریکه  2اندیشه عرفان و فلسفه هر دو
در مفهوم (مرکزیت و فره ایزدی) اشتراکاتی دارند که بر این اساس
میتوان صورت معماری این دوره را در جزء کامل و کل کامل خالصه
کرد و اندیشه غالب را همان اندیشههای سهگانه مطرح نمود .آنچه که
دولت هخامنشیان با ایجاد حکومت مستقل سبب شکوفایی معماری
شدند ،ساسانیان با دو مقوله اتحاد دین و دولت و حکومت مستقل
آن شکوفایی را دو چندان کردند .جهان بینی که سبب حرکت اندیشه

14

سیاسی ساسانیان گشت ،اعتقاد بسیار زیاد بر فره بوده است .فره در 3
اندیشه زمان ساسانی حرف اول را می زند .در سیاست که از آن به
عنوان فره کیانی یاد شد توانسته است انسجام به ساختار حکومتی را
بازگرداند و همه چیز تحت لوای یک امر و مفهوم باشند .روح زمان
ساسانی احیاء تفکر ایرانشهری و صورت تاریخی آن بازگشت به هویت
ایرانی و نظم و سلسلهمراتب است .آنچه که بیش از هر چیز از اهمیت
باالیی برخوردار است تقدم اندیشه بر اثر در این دوره است که منجر به
خلق نوآوری در معماری گشته است( .شکل )6
طبق شکل  6میتوان شکوفایی معماری دوره ساسانیان را در ارتباط با
نظم و کل کاملی که حاصل اندیشه سیاسی و فلسفی است و همینطور
اعتقاد به فره ایزدی که حاصل اندیشه سیاسی و عرفانی میباشد مطرح
نمود و از طرفی آنچه که در اشتراک دو اندیشه فلسفی و عرفانی
بهعنوان حکمت میتوان از آن یاد کرد اعتقاد توحیدی و تجلی آن
بهصورت فرم مرکزگرا در آثار معماری میباشد .هر سه اندیشه سیاسی،
عرفانی و فلسفی در اوج خود توانستند روح ایرانشهری را بهعنوان روح
زمانه در این دوره متجلی سازند بهطوریکه حقیقت وجودی در تمام
آثار از تک قطبی بودن و اندیشه توحیدی پیروی کرده و باعث شده
است که آثار معماری از یک گشتالت کامل در دو حالت کل و جزء
برخوردار باشند و از این طریق صورت معماری نظم داده شده و هویت
ایرانی خود را در تجلی هر سه اندیشه آشکار کرده است.
پی نوشت ها
فر یا َف ّره مفهومی در اساطیر ایرانیاست .فر موهبت یا فروغی ایزدی
ّ .1
است که شخص با انجام خویشکاریهای خود و رسیدن به درجهای
فره
فره ایزدیّ ،
از کمال بهدست میآورد.در اساطیر ایران ترکیبهای ّ
فره کیانی ،بیشتر از بقیه به کار رفتهاند .مشروعیت
فره ایرانیّ ،
شاهیّ ،
شاهان وابسته به فرهمندی ایشان بود .شاه مشروع شاهی بود که دارای
فره ایزدی هم ذکر میشود باشد .فر تنها
فره شاهی که گاه به صورت ّ
ّ

7

هویت شهر

اثر(عین) در...
اندیشه(ذهن)
کنش
شفاف
تابستانو1390
بین بهار و
پنجم/
سازیسال
هشتم/
شماره

روح زمان

حقیقت وجودی

صورت معماری

صورت تاریخی

اندیشه غالب

ایرانشهری

یک قطب

کل کامل و جزء کامل

ارجاع به نظم وهویت
ایرانی

سیاسی -عرفانی-فلسفی

(تقدم اندیشه)

شکل  . 6شفافسازی کنش بین اندیشه و اثر در معماری دوره ساسانیان
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شماره سیام /سال یازدهم /تابستان 1396

فهرست مراجع
 .1ابن خلدون ،عبدالرحمن .)1379( .مقدمه ابن خلدون( .پروین
گنابادی ،مترجم) .تهران :شرکت انتشارات علمی وفرهنگی .
 .2افالطون .)1365( .مجموعه آثار( .محمدحسن لطفي ،مترجم).
تهران :انتشارات خوارزمی.
 .3الهی ،حسین .)1387( .گذری به سیر اندیشه سیاسی ایرانیان و نظام
آرمانی انها .فصلنامه فقه و تاریخ تمدن.51-72 ،)18( ،
 .4تقوایی ،ویدا .)1389( .از چیستی تا تعریف معماری .فصلنامه هویت
شهر.75-86 ،)7( 5 ،
 .5تقوایی ،ویدا .)1391( .از نظم تا بی نظمی در طبیعت و معماری.

هویت شهر

متعلق به افراد/ایرانیان پاک است و با بدی کردن و غرور و امثال آن هم
از دست تواند رفت .در اساطیر ایران مواردی هست که به سبب غرور یا
بزرگ شاه فره از وی گسسته و مشروعیت از دست رفتهاست.
خطاهای ِ
دو مثال کاووس و جمشید قابل ذکرند.
فره است رخساری
دارای
که
کسی
بارزترین جلوه فرتابندگی آن است.
ّ
تابنده میدارد .به تابندگی افراد فرهمند در اساطیر بسیار اشاره شده
است .مث ً
ال در شاهنامه چون طهمورث از بدی پالوده میگردد فره
ایزدی از او تافتن میگیرد .معروفترین این تابندگیها جمشید راست
چنانکه جزء دوم نام وی شید به معنی درخشان است و نام اصلی وی
فر هنگام گسستن از افراد یا پیوستن به ایشان نمودهای
جم استّ .
فره از جمشید در هیئت مرغی (مرغ
دیگری هم مییابد .برای نمونه ّ
وارغنه) گسست و یا در هیئت غُرمی (=میش کوهی) به تک در پی
فره در هیئت غرم
اردشیر بابکانروان بود تا سرانجام به وی پیوستّ .
روایتیاست که در شاهنامه آمدهاست( .مکنزی)1379 ،

هویت شهر.52-39 ،)11( 6،
 .6دوبلیوس ،لوکاس؛ و دراسپک ،روبارتوس .)1382( .دیباچهای بر
جهان باستان( .مرتضی ثاقب فر  ،مترجم) .تهران  :انتشارات ققنوس.
 .7زرین کوب ،عبدالحسین .)1375( .روزگاران .تهران :انتشارات سخن.
 .8سامي ،علي.)1347( .حكمت و فلسفه در ايران باستان .مجله هنر و
مردم.20-13،)66( 6 ،
 .9شایگان ،داریوش .)1373( .هانری کربن :آفاق تفکر معنوی در
اسالم ایرانی( .باقر پرهام ،مترجم) .تهران :نشر فرزان.
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There is a circle in survey from idea to effect –which makes the act of creation - and from effect to idea –concerned
in the scope of thinking, cognition and perception, which is conducive to the formation of culture and civilization.
Formation of any civilization is the result of interaction between ideas and forms. If there is no idea, there will
be no form and effect and if there is no effect, idea promotion would be meaningless. During the history and
past religious idea – there was a myth as a guiding idea for other ideas, i.e. Philosophical, Mystical and Political
ideas that based on their interaction, creation of a civilization forms was possible. Architecture as a historical
form has been the result of interaction between the triple ideas proposed under religious idea. The culture of
any society and civilization results from impressionability of various ideas in different spheres of the society.
The subject dates back to the golden age of Persian art and culture and Islamic- Persian culture, when several
elements of culture had a close and multifaceted relationship with each other. In other words, art and architecture
works of different periods can not be studied separately and we can not limit each period with a special ideas
framework; Because idea and effect (work), in each period, were the results of evolution of the past and among
them something as a whole included all ideas and effects; a whole that can not be decomposed into its components
and it is the same mythic-religious thinking. The whole idea (religion) is not just composed of its components
(mystical, philosophical, political ideas) but it is more a structure which is caused by interaction of its components
with each other and the components with the whole. This study is an attempt to explain the role and contribution
of each idea in creation of architectural works of sasanid civilization by definition of each idea and it aims to
review their role in relation to architectural form that is attended with a kind of unity by consideration of historical
form of the period which is based on a philosophical-mystical- political idea, and in other word, the study aims
to clarify the interaction between the dominant idea of the time (Zeitgeist) and architectural effect(work). This
structure represents the unity of a dynamic relationship in which each component is involved in performance.
Religious idea as a whole is the leader of the three ideas in each culture that are accompanied with forms creation
by interaction with each other. The three ideas include: 1- Philosophical ideas, 2- Mystical ideas, 3- Political
ideas that play an important role in creating artistic, architectural and literary works under influence of each other.
Each of these ideas shows two kinds of belonging: natural and divine belonging and another belonging is resulted
from historical circumstances that have been created in different historical periods. This study is an attempt to
define the triple ideas and obtain some points from their impressionability in the sasanid period. projects in the
study sample were used. Finally, examples of effective components of the solutions culture-based to successfully
achieve urban regeneration projects.
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