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بررسى معمارى الیه هاى هویت دهنده ى 
شهر تاریخى استخر

زهرا بورکى قصرابونصر
کارشناس ارشد معمارى

محمد مهدى کالنترزاده
دکتراى معمارى و شهرسازى

چکیده
شهرهاى تاریخى همواره تجسم ارزش هاى فرهنگى- اجتماعى شهرى هستند که حفظ و نگه دارى از هویت این گونه شهرها 
با توجه به غناى فرهنگى موجود در الیه هاى مختلف آن ها، از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار است. شهر تاریخى استخر، 
در محدوده اى با وسعت 200 هکتار در حوالى تخت جمشید استان فارس از جمله ى این شهرهاست. این شهر شامل الیه هاى 
مختلف تاریخى از هزاره هاى قبل از میالد مسیح تا اوایل قرن چهارم هجرى است. در این راستا، با توجه به هدف مقاله ى 
حاضر که پى بردن به معمارى هویت بخش شهرى براساس الیه هاى مختلف تاریخى یک شهر است، از طریق مطالعات 

کتابخانه اى به بررسى الیه هاى هویت بخِش تاریخى شهر استخر پرداخته مى شود.

واژگان کلیدى: الیه هاى تاریخى، هویت شهر، استخر

مقدمه
محوطه هاى باستانى، در بردارنده ى الیه هاى مختلف فرهنگى، تاریخى، 
اجتماعى و طبیعى تمدن هاى گذشته هستند. سند هویت جوامع از دل این 
محوطه ها استخراج مى شود، که نشان دهنده ى  عظمت، شکوه و هویت 
مختلفى  علوم  از  ها  مایه  دست  این  شناخت  براى  هستند.  سرزمینى  هر 
چون فن شناسى، شیوه هاى زیست اجتماعى، علوم اقتصاد، دانش هاى 
کاربردى و فرهنگى و به ویژه باستان شناسى استفاده مى شود. امروزه با 

پیشرفت علوم و تلفیق این دانش ها، شناخت ما از خصوصیات معمارى، 
ابعاد زندگى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى انسان ها در دوره هاى باستان 

به نحو شگرفى عمیق تر مى شود.
در میان محوطه هاى باستانى، محوطه هایى هستند که در طول تاریخ از 
اهمیت بیش ترى برخوردار بوده اند و امروز نیز، قابل توجه هستند. اطالعاتى 
که از شناخت این محوطه ها حاصل مى شود، خود به تنهایى با پژوهش، 
باستانى  مى کند. شهر  برابرى  ده ها محوطه ى کوچک تر  بررسى  و  کاوش 
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وجود  گستردگى،  مى آید.  شمار  به  محوطه ها  این  از  یکى  فارس،  استخر 
الیه هاى مختلف از دوره هاى مختلف فرهنگى و گوناگونى پژوهش ها، نیاز 
به گردهم آیى و تبادل نظر متخصصان و پژوهش گران مختلف در زمینه هاى 
از  مى توانند  پژوهش گران  این  مى طلبد.  را  مکان  یک  در  هم  به  مرتبط 
بناهاى  مرمت  شهرسازى،  معمارى،  باستان شناسى،  هم چون  رشته هایى 
تاریخى، مرمت اشیاى تاریخى و فرهنگى، محیط زیست، جغرافیا، تاریخ، 

آرکئوژئوفیزیک، پژوهش گران تاریخ هنر، طراحان، عکاسان و .... باشند.
معمارى  شناخت  به  کتابخانه اى  مطالعات  طریق  از  تحقیق،  این  در 

دوره هاى مختلف بستر تاریخى استخر پرداخته شده است.

محوطه ى باستانى استخر
محوطه ى باستانی شهر استخر در 5 کیلومتري شمال تخت جمشید از نظر 

جغرافیایی در موقعیتی ویژه قرار گرفته است. 
مهم ترین راه ارتباطی دشت مرودشت با پاسارگاد و به عبارتی کلی تر، 
فارس با مناطق داخلی فالت ایران دره اي نسبتًا کم عرض است که بستر 
رودخانه ى پلوار به  شمار می رود. شهر استخر در دهانه ى ورودي این دره به 
مرودشت واقع شده و این ویژگی از نظر جغرافیایی، موقعیتی برتر در طول 

حیات استقراري به آن بخشیده است.

دوره هاى تاریخى شهر استخر

 استخر در دوره ى هخامنشى و پیش از آن
آغاز  را  استخر  در  استقرارى  نشانه هاى  نخستین  باستان شناختى،  شواهد 
هزاره ى چهارم پیش از میالد نشان مى دهد. بررسى شواهد باستان شناختى 
این  جغرافیایى،  موقعیت حساس  گرفتن  نظر  در  با  همواره  بعد  دوره هاى 
مورد  وقفه  بدون  تاریخ  این  از  بعد  استخر  که  مى کند  تقویت  را  احتمال 

استفاده بوده است (اسدى، 1385).
براساس مدارك باستان شناختى و تاریخى، در روزگار هخامنشى، شهر 
تشکیل  پارس  در  را  مراکز عمده ى شاهنشاهى  پاسارگاد  با  همراه  پارسه 
مى دادند. در این دوره هیچ مدرکى دال بر وجود شهر استخر به عنوان یک 
مرکز مستقل در کنار تخت جمشید در دست نداریم. برخى استخِر روزگار 
هخامنشى را بخشى از شهر پارسه دانسته و وسعت شهِر نام برده را تا این 

محوطه، محتمل دانسته اند (تجویدى، 29، 1355).
در  جدید  شناختى  باستان  کاوش هاى  تنها  که  مى رسد  نظر  به  چنین 
محوطه هاى پس از هخامنشى، هم چون استخر است که مى تواند پرده از 

ابهامات فراوان این دوره ى طوالنى را بردارد. در واقع، نقطه ى آغاز تاریخِى 
ثبت نسبتًا منظم تحوالت تاریخى منطقه ى فارس، بعد از رکودى پانصد 

ساله است (لوکوئین،40،1372).
مدارك به دست آمده در دوران هزاره ى چهارم قبل از میالد، شامل 
سفال هاى منقوش و نقش برجسته هایى از دوران ایالم ها در هزاره ى دوم 
هجرى،  هشتم  سده ى  پایان  تا  هخامنشى  دوره ى  آثار  هم چنین،  است؛ 

ستون هاى قاشق تراش است(اسدى، 1385).
استخر در دوره ى فراهخامنشى 1 

استخر به عنوان یک مرکز مهم سیاسی و مذهبی در پارس و در دوره ى 
ساسانی و سده هاي نخستین اسالمی، مطرح بوده است و متون اسالمی، 
شناختی نسبِی آن را در سده هاي ذکر شده ممکن می سازند. با این وجود، 
از آغازین گام هاي  رشد و شکوفایی استخر که مربوط به زمان هاي پیش 
از ساسانی است، اطالعات چندانی در دست نیست. تنها این احتمال مطرح 
است که مرکزیت پارس در دوره ى فراهخامنشی را بر عهده داشته است. 
مدارك به دست آمده مربوط به این دوران، شامل ستون هاى سبک ایونى 
در سده ى سه قبل از میالد و مصالح و سکه مربوط به دوران فراهخامنشى 

است (اسدى، 1385).

 استخر  در دوره ى ساسانى
 استخر در ادامه ى حکومت ساسانى، نقشى همانند تخت جمشید در دوره ى 
با این که تیسفون  نیز،  هخامنشى داشته است. در طول دوره ى ساسانى 
و بیشاپور از آن بوده اند، اما استخر به عنوان مرکز آییِن شاهنشاهى باقى 
نگه دارى  محل  شاید  و  پادشاهان  تاج گذارى  مرکز  عنوان  به  و  مى ماند 

جواهرات سلطنتى، مطرح بوده است (اشمیت، 106، 1939).
این شهر حداقل از اواخر حکومت اشکانى به عنوان مرکز ایالت فارس 
اوج  حقیقت،  در  توان  مى  را  استخر  ساسانى  دوره ى  است.  بوده  مطرح 
رونق و اهمیت تاریخى این محوطه دانست. این نکته که نطفه ى اولیه ى 
برخى  تاج گذارى  محل  و  گرفت  شهر شکل  این  در  ساسانى  امپراطورى 
پادشاهان ساسانى بوده است، به وسیله ى نویسندگان و مورخان ایرانى و 
عرب بیان شده است (لوکوئین،40،1372). سکه و بناى معمارى، اسنادى 

هستند که از دوران ساسانى استخر به دست آمده است.

استخر در دوره ى اسالم
در فاصله ى سال هاى بین دهه ى پنجاه تا هفتاد هجرى، فارس به طور 
کلى صحنه ى درگیرى بازماندگان خوارج که از عراق فرار کرده 
و به فارس مى آمدند و نیروهاى اموى تعقیب کننده ى آن ها، 
بود. این درگیرى ها باعث ویرانى و خرابى شهرهاى فارس و 
استخر  جاى  به  روایت ها،  بر  بنا  و  شد  استخر  شهر  جمله  از 
شهر  بود،  شده  ویران  بسیار  شورش هاى  و  جنگ ها  از  که 
شیراز در سال 74 هجرى بنا شد (حسینى فسایى،188-185، 
به شیراز  استخر  بازماندگان شهر  1378). در سال 536 ه ق، 
(فارس نامه ى  کردند  هموار  را  آن  خرابه هاى  و  شدند  آورده 
ناصرى،908،1378). با توجه به نظر باستان شناسان بر مبناى 
و   9 قرن هاى  تا  استخر  احتماًال  سطحى،  سفالینه هاى  وجود 
10 هجرى استقرار روستایِى نیمه جانى داشته و بعد از آن، به 
کلى متروك شده و به شکل خرابه هاى امروزى درآمده است. 
مدارك به دست آمده از دوران اسالمى نیز شامل سکه و بناى 

معمارى است (اسدى،1385).

1  - دوره ى فراهخامنشى، به دوره اى هم زمان با دوره ى سلوکى، بعد از حمله ى اسکندر در ایران و در سرزمین پهناور پارس اطالق مى شود.
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ویژگى هاى معمارِى الیه هاى تاریخى استخر
در  است،  مدنى  جامعه ى  از  تبلورى  که  جامع  هنرى  عنوان  به  معمارى 
ایران اهمیت خاصى داشته است. این هنر در طول تاریخ به شش مکتب 
پارسى، پارتى، خراسانى، رازى، آذرى، اصفهانى تقسیم مى شود. این مکاتب 
بیان مى شود. گفتنى است که شیوه هاى   در معمارى تحت عنوان شیوه، 
معمارى ایرانى در طول تاریخ کهن این کشور، به گونه اى پیوسته از دوره ى 
مادها آغاز شد و تا قاجاریه ادامه یافت. پس از دوره ى قاجار، معمارى نیز 
به سه  ایران  معمارى  بنیادین شد.  تحول  هنرها دست خوش  دیگر  مانند 
از  ایران،  معمارى کهن  یا  اول  دوره ى  است.  تقسیم  قابل  اصلى  دوره ى 
تا طلوع  آریایى   ها) آغاز شد و  از مهاجرت  النهرین (پیش  تمدن   هاى بین 
مجدد تمدن ایرانیان پس از اسکندر (حکومت اشکانیان و ساسانیان) ادامه 
یافت. این دوره شامل معمارى   هاى پیش از آریایى ها، مادها، هخامنشیان 
و سلوکیان است. معمارى حاکم بر این دوره، معمارى یادمانى و با عظمت 
است. دوره ى دوم یا میانه، از معمارى ساسانیان (شیوه ى پارتى) آغاز شده 
و تا اوایل قاجاریه ادامه یافت. معمارى این دوره، نمادى از معمارى سنتى 
مانند  آغاز شده و  قاجاریه  از  ایرانى است. دوره ى سوم (معمارى معاصر) 

دیگر هنرها تحوالت بنیادینى در معمارى ایجاد کرد ( پیرنیا، 1380).

معمارى هزاره هاى قبل از میالد
نام ایران از نام قبایلى که در فالت ایران ساکن بودند، گرفته شده است. 
فالت ایران یکى از اولین اقامت گاه هاى کوهستانى است که قدمت آن به 
ده هزار سال پیش باز مى گردد. اولین جمعیت هاى ایران ما قبل تاریخ، به 

طور گسترده اى در دهکده هاى کوچک پراکنده بودند. 
     احتماًال انگیزه هاى مذهبى که نقش اساسى در معمارى ایفا مى کند، از 
فالت ایران سرچشمه گرفت و سپس به سرزمین هاى دیگر انتقال یافت، 
در آن جا رشد کرد و به تکامل رسید و متعاقبًا به سمت ساکنان فالت ایران 

بازگشت (پوپ، 15، 1388).

سرزمین  در  شده  شناخته  هاى  ساختمان  جذاب ترین  از  یکى 
قدیمى  اقامت گاه  یک  آن جا  بود.  سیلک  در  کوهستانى،  هاى 
در  هایى  کلبه  فقط  ظاهراً  بود،  ق.م  پنجم  هزاره ى  به  متعلق  و 
بودند و  از شاخه هاى درختان ساخته شده  آن جا وجود داشت که 
و ساز  در ساخت  گلِى دست ساز  آجرهاى  از  بعدى،  در مرحله ى 

استفاده مى کردند (همان،16).
خاور  سراسر  ساکنان  که  است  آن  از  حاکى  موجود  شواهد 
نزدیک باستان، گرایش وصف ناپذیرى به پرستش و ستایش کوه 
داشتند. زیگورات هاى بزرگى که در دشت هاى پهناور بین النهرین 
ساخته مى شدند، تقلیدى از کوه هاى مقدسى بودند که فالت ایران 

را احاطه کرده بودند. 
اولین حکومت ایالمى ها در هزاره ى سوم شکل گرفت و ایالم 
به عنوان پلى میان ایران و سومر شد. احتماًال مهم ترین زیگورات، 

زیگورات عیالمى چغازنبیل است (همان، 18).

ویژگى هاى معمارى هخامنشى (دوره ى سلطنت و شکوه)
توسط کورش  پارس  و  ماد  نیرومند  دولت  دو  در سال 560 پ. م 
هخامنشیان  حکومت  ترتیب  بدین  و  شدند  متحد  یکدیگر  با  کبیر 
حمایت  و  سیاسى  قدرت  نماد  اولیا  عنوان  به  کورش  شد.  تأسیس 
الهى شروع به ساختن مجموعه کاخ ها در معابد پاسارگاد در جنوب 
استان فارس کرد. سکوى مصنوعى بزرگ با سنگ چین هاى سنگى 
بلند و ستون هاى چوبى،  و  باریک  از سنگ هاى  استفاده  و  فراوان 

همگى یادآور روش هاى معمارى شمالى هستند  (پوپ،25،1388).
معمارى  داراى  عوامانه،  و  اولیه  نگاه  در  هخامنشی  دوره ى 
تزیینات  و  هاى کشیده)  ارتفاع  (با  با عظمت  و  با شکوه  سنگى، 
پرکار و ماهرانه است؛ از دید کارشناسانه در نگاه اول، معمارى التقاطى که 
ایوان، درگاه و... به خدمت  از هر فرهنگ، عنصرى معمارى مانند تاالر، 
گرفته و یک نوع معمارى متکثر و غیر اصیل است و نگاه دوم، یک نوع 
از  را  از عناصر و حتى فضاهاى معمارى خود  پذیرا که بسیارى  معمارى 
معمارى هاى دیگر الگو مى گیرد و سپس، با ایده و ساماندهى منحصر به 
فرد و خالقانه، این عناصر متفاوت و متکثر را  وحدت بخشیده و به نظم 

در مى آورد.
است  و وحدت بخش  پذیرا  فرهنِگ  از یک  ناشى  معمارى،  نوع  این 
و همان طور که امپراطورى، اقوام و ملل متفاوت و گاه متضاد را گرد هم 
آورده و اتحاد و وحدت ملى ایجاد مى کند، دقیقًا همین اتفاق در معمارى 

نیز مى افتد. 

ویژگى هاى معمارى فراهخامنشى
دوره ى فراهخامنشى، به دوره اى هم زمان با دوره ى سلوکى بعد از حمله ى 

اسکندر در ایران و در سرزمین پهناور پارس اطالق مى شود.
هخامنشیان  متزلزل  سلطنت  م،  330پ.  سال  در  اسکندر  حمله ى  با 
اما براى مدت  ایران سرزمین مستقلى بود،  به سرعت فرو پاشید. اگرچه 
کوتاهى عظمت خود را از دست داد و خط مشى سیاسى آن از بین رفت، 
ولى روح و مفهوم و تکنیک هاى پیشرفته ى معمارِى آن استوار باقى ماند 

(پوپ، 53، 1388).
در طى چند قرن، سلیقه هاى شخصى و روش ها و عادت هاى بومى 
بر معمارِى الهام گرفته از هخامنشیان تأثیر گذاشت و آن را بهبود بخشید 

(همان،54).
ایران نقش مؤثرى در  یونان و  این دوره، ترکیب عناصر معمارى  در 
تکوین معمارى ایران داشت و از جمله آثار شاخص این دوره مى توان به 
سازه هاى معمارى در معبد فراتداران در شمال تخت گاه تخت جمشید اشاره 



بهـــار 1397
شمـاره ى 96 

27
بررسى معمارى الیه هاى هویت دهنده ى شهر تاریخى استخر

نبرد  به  این دوره، مى توان  بارز  از خصوصیات  (محمدخانى، 1395).  کرد 
میان واقع گرایی و کیفیت تجسمی از یک طرف و هنر انتزاعی و رمزي و 

نمادي و تزیینی از طرف دیگر، اشاره کرد (شراتو، 1376).

ویژگى هاى معمارى ساسانى
در دوران حکومت ساسانیان، روح هنر ایرانى به طور کامل حفظ و تبدیل 
به هنر خالقى شد. معمارى ساسانیان به طور کلى و با یک فرمول توصیف 
نمى شود. آثار باستانى اندکى که از آن دوران به جا مانده، نشان مى دهد که 
در سبک معمارى آن ها از منابع مختلفى اقتباس شده است. طاق کسرى، 
برجسته ترین اثر باستانى سلطنت ساسانیان است که در تیسفون واقع در 

عراق کنونى قرار دارد (پوپ، 64، 1388).
معماري ساسانی، واقع گرا و دقیق و بدون تزیینات انتزاعی و رمزآلودى 
است. با توجه به به کار بردن تکنیک هاي جدیدتر، مانند طاق بندي و با تنوعى 
که در طرح هاي مختلف دیده می شود و اهمیت و جذابیت فضایی که در این 

دوره وجود دارد، سعی در احیاي سبک هخامنشی دارند (پیرنیا، 1380).
از بى نظیرترین ویژگى هاى معمارى ساسانى که در زیباترین نمونه   هایش 
جلوه یافته است، مفهوم جذاب و ضرورى فضاى آن بود. یعنى دیوارها آن 
را توجیه و تفسیر مى کرد. نقش درونى نیروهایى که تعادل و توازن ایستا 
را ایجاد مى کردند، پیوسته روشن و مشخص بود و در درون ساختمان گم 
نمى شد و یا به بیرون منتقل نمى شد. در این قلمرو، معمارى ساسانى نقطه 
مقابل معمارى رومى بود که در آن دستیابى به یک فضاى فریبنده و پویا 

از لوازم اصلى به شمار مى رفت (شراتو، 1376).

ویژگى هاى معمارى اسالمى
اعراب با سرعت وصف ناپذیرى از سرزمین آبا و اجدادى خود بیرون آمدند 
و در سال 637 پس از میالد، سپاهیان ایرانى را متالشى کردند و در مدت 
کم تر از چند سال، باعث فرار شاهان بازمانده از سلسله ى ساسانى به چین 
شدند. نکته ى جالب توجه این است که آداب زندگى ایرانى به طور کامل از 
بین نرفت و نکات مهم فرهنگ ساسانیان در قوت خود باقى ماند. نیروهاى 
اسالم داراى هیچ نوع سبکى در معمارى نبودند و در نتیجه، هیچ سبکى 
را ارائه نکردند. معمارى ساسانیان به علت دارا بودن شکل هاى احساسى 
ساختارى، براى پایدارى و ثبات به توده هاى ُپر حجم نیاز داشت. مهم ترین 

تکامل  و  ساسانیان  معمارى  هاى  شکل  اصالح  اسالمى،  ایران  دستاورد 
این  نتیجه ى  بود. شکل هاى معمارى در  معمارى در جهت بسیار زیبایى 
دستاورد؛ پرفروغ تر، احساسى تر، متنوع تر و پرمعنى تر از دوره هاى قبل بود 

(پوپ، 75، 1387).
ظهور و بسط فرهنگ اسالمى، تأثیرات بنیادى بر پهنه ى امپراطورى 
نفوذ؛  تلفیق هنرهاى کشورهاى تحت  از  اسالم گذاشت و هنر اسالمى، 

متولد شد.

نتیجه
با نگاهی به دوره هاى تاریخى شهرها، می توان مشاهده کرد که هنر ایران 
جزیی از یک کل را در بر می گیرد و با وجود این که ویژگی هاي متفاوتی 
دیده  آن ها  میان  ارتباطی  باز هم  اما  کرد،  مشاهد  توان  می  دوره  هر  در 
می شود. هر دوره تا مدت ها بعد از به وجود آمدن، دیدگاه هاي دوره ى قبل 
را دنبال می کند. به عنوان مثال، در دوره ى اسالمی تا مدت ها از ساختار 
و معماري ساسانی تقلید کرده و آتشکده ها تبدیل به مسجد می شود و 

تزیینات با تغییراتی، هم چنان مورد استفاده قرار می گیرد.
به  توجه  با  و  شد  ذکر  که  مفاهیمی  و  خصوصیات  تمام  به  توجه  با 
ارتباطی که بین دوره هاي مختلف وجود دارد، در عین تفاوت هاي آشکار 
مفهومی و ظاهري، هم چنان رابطه اى تنگاتنگ بین توالی دوره ها وجود 
ایجاد  ها  دوره  از  کدام  هر  بین  مشترك  پیوندهایی  که  ارتباطاتی  دارد. 
می کند. این ارتباط ها، الیه هایی ایجاد مى کنندکه در امتداد هم می آیند 
و در این محوطه ى باستانی، بر روي یکدیگر قرار دارند. براى مثال، برخى 
دوره ها مانند هخامنشى و ساسانى، درخشان ظاهر شده و برخى دوره ها 
مانند فراهخامنشى و اسالمى در این دوره، تابع دوران پیشین خود بوده اند 
و اثر جدیدى از خود برجا نگذاشتند. تمامى این موارد نشان از هویت مند 
بودن شهر تاریخى استخر بر اساس الیه هاى تاریخى دوران مختلف این 
شهر و ارتباط این دوران ها است. هم چنین، اهمیت این موضوع در استقرار 
و  را الزم  شهر  این  در  پژوهش  و  کاوش  مردم،  بخِش  هویت  زندگى  و 

ضرورى مى دارد.
بر  تأثیرگذار  مختلف  هاى  دوره  هاى  معمارى  خصوصیات  پایان،  در 

شهر استخر، در جدول زیر جمع بندى شده است.
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