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  چکیده
هاي فرهنگ، هنر و  ترین دوران ترین و طالیی توان یکی از پررونق را می) .م 651 - 224(شاهنشاهی ساسانیان

ترین عناصر به جاي  در این میان معماري، یکی از شاخص. شناسی ایران دانست معماري در تاریخ و باستان
سال، در گوشه و کنار ایرانشهر ساسانی ماندگار  1500ار آن با گذار بیش از مانده از این سلسله است که آث

هاي تحت فرمانروایی آن از سیحون و جیحون در شرق تا دجله و فرات در غرب  این سلسله که سرزمین. است
توسط دین رسمی ساسانیان، در آغاز این سلسله . ها و ادیان مختلفی بود ي فرهنگ امتداد داشت، در بردارنده

ي آناهیتا در شهر استخر بود، دین زرتشتی برگزیده شد و تا پایان این  اردشیر پاپکان که خود موبد آتشکده
هاي زرتشتی یکی از نیازهاي مبرم این سلسله بود، که سبک رایج  لزوم برپایی آتشکده. شاهنشاهی باقی ماند
پیرامون آن را تاالر طواف و اتاق و تاالرهاي ها، گنبدي بر روي چهارپایه بوده است که  معماري این آتشکده

کانون اصلی . شناسیم و امروزه ما این سبک معماري را با نام چهارطاقی می گرفته است؛ متعدد در بر می
ایی که در  محدوده ؛، به ویژه در جنوب غربی این استان قرار دارد)اثر 26( هاي ساسانی در استان فارس آتشکده

 19ن مقاله به معرفی در ای. گرفته است کوست نیمروز و شهر اردشیر خوره قرار میي ساسانی جزء  دوره
شناختی و تحلیل پراکنش  بررسی باستان«شناسی با عنوان  ساسانی که طی یک بررسی باستان چهارطاقی

 در منطقه باالده، فراشبند و فیروزآباد، طی» هاي دوره ساسانی غرب و جنوب غربی استان فارس طاقیچهار
ي احتمالی مرکزیت مذهبی  در این پژوهش، ما فرضیه. پردازیم شناسایی شدند، می 1391و  1390هاي  سال

روش پژوهش بدین گونه است . دهیم شهر اردشیر خوره در شاهنشاهی ساسانی را مورد آزمون و خطا قرار می
 ،يا ي کتابخانه پس در مطالعهس هاي به دست آمده را معرفی؛ هاي میدانی، نخست داده که پس از انجام بررسی

توان عنوان کرد که به  در پایان، به احتمال فراوان می. شود هایی در تائید یا رد این فرضیه مطرح می استدالل
توانسته مرکز مذهبی  ي شهر اردشیر خوره، این شهر می هاي ساسانی در محدوده دلیل تمرکز باالي چهارطاقی

  .و ایرانشهر بوده باشدتمامی قلمر شاهنشاهی ساسانی، در
  

  .اردشیر خوره، آتشکده، چهارطاقی، دین زرتشتی، ساسانیان، ایرانشهر :واژگان کلیدي
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Abstract 

Sasanian Empire (224 CE to 651 CE) can be considered as the most prosperous and the most 
glorious regime as for culture, art and architecture in history and archeology of Iran. Among 
these, architecture is one of the most outstanding elements inherited from this empire and the 
architectural masterpieces from this regime are still alive after 1500 years in sasanian 
iranshahr. This empire with a territory from Seyhoon and Jeyhoon from the east to Tigris and 
Euphrates in the west  embraced different religions and cultures. The official religion of 
Sasanian Empire was  Zoroaster which was chosen by Ardeshir Papakan who was a prayer in 
Anahita Altar in the city of Estakhr and remained the official religion until the end of this 
empire. Establishing altars was a necessity for Sasanian Empire and the architectural 
structure was a dome on four pillars surrounded by praying halls, rooms and other various 
halls. This architectural school is called Chahar-Taqi nowadays. The core of Sasanian altars 
was in Pars province (26 altars) especially in the south west of this city which was included 
in the Nimrooz Koost and Ardeshir Khoreh City. In this paper I introduce 19 Chahar-Taqi 
structures related to Sasanian Empire as archeology case studies named “Archeological study 
and distribution analysis on Chahar-Taqi structures in Sasanian empire in the west and south 
west of Pars province” which were explored in 1390 and 1391 in Baladeh , Farashband and 
Firooz-Abad. We test the hypothesis of Ardeshir-Khoreh City being the central religious city 
in the Sasanina Empire by mistake proof method. The research method is to introduce the 
obtained data and then try to prove or reject the hypothesize in a library research. In the end 
we can possibly say that because of high centralization of Sasanian Chahar-Taqi Structures in 
Ardeshir-Khoreh Province this city could have been the religious center of Sasanian Empire 
in all Iranshahr territory. 
 
Keywords: Ardeshir-Khoreh, Fire-temple, Chahar-taqi, Zoroastrian religion, the Sasanians, 
Iranshahr 
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  مقدمه -1
. سازند مطالعه و بررسی بناهاي مذهبی عمدتاً دورنماي کاملی از ویژگی هاي دینی هر دوره را مشخص می

هاي معماري، شرایط  ها و ویژگی سبک: قبیلگونه بناها بعضاً مسائلی دیگر از  عالوه بر آن با مطالعه این
اقتصادي، قدرت دولت حاکمه، میزان عالیق و رویکردهاي مردمی به مذهب و غیره را نیز روشن خواهد 

ساسانی از جمله ادوار تاریخی ایران است که توجه به آیین زرتشتی و حساسیت به مسائل و   رهدو. نمود
داشته و مطالعه تاریخ این دوره دالیل این رویکرد مذهبی رخدادهاي مذهبی در رأس امور شاهان آن قرار 

هاي مهم و بزرگ همانند آتشکده  در این دوره عالوه بر احداث آتشکده. سازد دربار را تا حدودي روشن می
، )135-66:1378دادگی،( هاي آذربرزین مهر و آذر فرنبغ آذرگشنسب در تخت سلیمان امروزي و یا آتشکده

به جاي مانده  در متون تاریخی. گردید وانی ساخته شده که در آنها مراسم مذهبی برپا میهاي فرا چهارطاقی
مرتبگان ساسانی ـ توسط فرمانروایان و یا بلند ها ات به اخبار و یا دستور ساخت چهارطاقیاز این دوره به کرّ

هاي  یران به ویژه استاندهد که مرکز فالت ا ها نشان می نگاهی به پراکنش این چهارطاقی. کنیم برخورد می
به ویژه استان فارس که در محدوده غربی آن  این نمونه آثار هستند؛ امروزي فارس و کرمان داراي بیشترینِ

ي  ي ساسانی جزء محدوده یعنی حدفاصل شهرهاي فیروزآباد و فراشبند و باالده و جنوب کازرون که در دوره
تعداد قابل توجهی چهارطاقی  ،) 40:1388دریایی،( ته استگرف شهر اردشیرخوره در کوست نیمروز قرار می

رسد تعداد آنها  اي است که به نظر می کمیت این آثار در استان فارس به اندازه). 1نقشه( شناسایی شده است
شناسی کامل و مستندي از  تاکنون نقشه باستان. افزون بر ظرفیت مورد نیاز جامعه مردمی در آن دوره باشد

ها در سطح استان مذکور تهیه نشده و این خالء علمی در این منطقه  وقعیت این چهارطاقیپراکنش و م
  :جملهکنیم، از  ما چند هدف اصلی را پیگیري می ،در این پژوهش. کامالً چشمگیر است

  .ها بخش غربی و جنوب غربی استان فارس و تهیه نقشه پراکنش آن گزینی بناهاي چهارطاقیِ بررسی مکان -1
 .ها از آثاري که به تازگی شناسایی شده است ها و برداشت نقشه هاي برداشت شده از چهارطاقی نقشهاصالح  -2
 .هاي شناسایی شده در سطح منطقه تعیین کاربري چهارطاقی -3
 .بررسی و شناخت غرب استان فارس و اهمیت حکومتی آن در دوره ساسانی -4

توان شهر اردشیرخوره را که بنیان آن را  می باشد که ین میي اصلی ما در این پژوهش چن ن فرضیههمچنی
و  ؛ي شاهنشاهی ساسانی دانست پاپکان نهاد، به عنوان پایتخت مذهبی دین زرتشتی در تمامی پهنه اردشیر

  . این فرضیه را مورد آزمون و خطا قرار خواهیم داد
  

  
 
  
  
  

   
  

  باالده در استان فارس و ایرانموقعیت جغرافیایی قرارگیري شهرهاي فیروزآباد، فراشبند و : 1نقشه
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  چهارطاقی چیست؟  -2
شد،  شدند که چهارطاقی گنبددار در مرکز بنا بر پا می هاي ساسانی عموماً با پالنی مشابه ساخته می آتشکده

بناهاي . شدند ها پیرامون این هسته اصلی ساخته می سپس دیگر اجزاء ساختمان از جمله تاالرها و اتاق
اند که البته،  هاي مختلفی داشته هاي ساسانی کاربري چهارطاقی. هاي متفاوت هستند النچهارطاقی داراي پ

دیتریش هوف در تعریف چهارطاقی آورده است که، . اند دانسته ها می ترین کاربري آن را در آتشکده عموماً شاخص
داخلی، راهروي مسقف در شکل، چهارستون  هاي سبک ساختمانی چهارطاقی، محراب مربع ترین نشانه برجسته

هاي عمومی در یک طرح کلی ساختمانی براي این  و محل آئین) آتشدان( دور بنا و همچنین پیوند آتشگاه
 نظريِ ؛ اما نگارنده با وجود هم)Huff,1990:634-642( ي توسعه یافته از نیایشگاهاي آتش در ایران است مجموعه

هاي ساسانی دارم زیرا تعریف هوف، بسیار کلی است و  چهارطاقی تري براي نسبی با تعریف هوف، تعریف متناسب
شکل  هاي ساسانی را می توان بناهایی مربع چهارطاقی. گیرد هاي دوران اسالمی را نیز در بر می تمامی چهارطاقی

آرك ( هاي پارتی شکل یا همان کلیل هاي هاللی ي ورودي که توسط طاق دانست که از چهار تا یک طرف دروازه
هاي منتهی در هر ضلع مربع متصل می شوند قرار دارند؛ در باالي هر  به پایه) ، چفد ایرانیArch Persianپرشین 

ي تهرنگ  روي زمینهاز ، یعنی قسمتی که )، هیکلBashn( ها به بشن پوش ها، بنا توسط فیل یک از این پایه
شدن به یکدیگر در یک مربع ) قوس، دور ،Chafd( شود و با چفد آید متصل می ها باال می پوش متصل به فیل

مصالح بر روي یکدیگر تشکیل گنبدي ) ، دور هم جمع شدنChapira( کوچکتر و هندسی، در باال با چپیره شدن
که گرد بناي اصلی قرار دارند و [هایی تاالر طواف پیرامون چهارطاقی توسط راهروهایی  در نمونه. دهند گرد را می

فاقد تاالر طواف پیرامون  ،هاي دیگر و در نمونه قرار دارد؛] لی پوشانده شده استکلیسقف آن ها با طاق 
و  اند؛ هایی گسترده قرار داشته ي مجموعه ها بناهایی هستند که عموماً در میانه چهارطاقی. چهارطاقی هستند

هایی که داراي چفدهاي  چهارطاقیدر این تعریف، تمامی . ها، تاالرها و راهروهاي تو در تو هستند متشکل از اتاق
دمغازه هستند متعلق به  ، چپیله وهاي رومی طاق اع شاخ بزي، شبدري،وهفت، کلیل آذري، انواجناغی، پنج 

هاي  هایی با کاربري اند، بلکه نمونه ها نه تنها کاربري مذهبی و آتشکده داشته چهارطاقی. باشند دوران اسالمی می
  .اند مسیر و مرکز تعلیم و تربیت داشته جمله کاروانسرا، میل نمایانگرِاز  ،متفاوت ي عام المنفعه

 هاي مختلفی براي معبد آتش در میان زرتشتیان هاي بعدي نام البته پس از فتح ایران به دست اعراب طی قرن
 »گیاريآ«ي  مهر از واژه و پارسیان اقامت گزیده در هند نیز در کنار در ؛»درمهر«شد، از جمله  استفاده می

(agīārī) ي  طلب در بین پارسیان هند واژه در قرن بیست میالدي یک گروه اصالح. بردند نیز بهره می
ي تهران و نسبت دادن  را برگزیدند و این واژه تا به امروز دیگر براي رئیس آتشکده )ātaškada( »آتشکده«

  ).Boyce, 1975( شود بناهاي مذهبی زرتشتی استفاده می
 )Siegler,1973:20( و در کاخ خود در فیروزآباد) Huff,1971:127-171(در قلعه دختر) م.241- 224(اولاردشیر 

شاخص با سقف گنبددار،  هاي بزرگ و بومی رونق داد؛ پس از آن این پالنِ ، این معماري را در اندازه)1تصویر(
توان  ساسانی را کاخ سروستان می و بهترین نمونه در اواخر دوره ترین سبک معماري ساسانی و ایرانی گشت رایج

شود این است که تعداد نسبتاً زیاد  ي ساسانی مربوط می هاي دوره آنچه به آتشکده ).Bier, 1986( نام برد
 در این بین به عنوان تحول تازه و اساسی براي. کند هاي به دست آمده تا امروز، بسیار جلب نظر می نیایشگاه

  .مرسوم گشت» چهارطاقی«بناهاي دینی ساسانی اصطالح 
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  )عکس از نگارنده(کاخ اردشیر پاپکان در فیروزآباد فارس: 1-تصویر

  
  ي پژوهش پیشینه -3

اند،  گیرد یاد کرده مورخان اسالمی متعددي از شهر اردشیر خوره که امروزه شهرهاي فراشبند و فیروزآباد را در بر می
ي  نویسان دوره ؛ جغرافی)264: 1939ابن حوقل، ( گور هم یاد شده است ،اسالمی نام این شهر ي در دوره

اشارات اندکی به ) 1939(حوقل و ابن) 201: 1976( فقیه ، ابن)44: 1889( خردادبه اسالمی از جمله ابن
در دست است، اما مهمترین اخباري که از این منطقه . اند ي اردشیر خوره و روستاهاي آن کرده منطقه
بناهاي ) اردشیر خوره( باشد که در این منطقه می) م.421-439( ي مهرنرسی وزیر اعظم بهرام پنجم درباره

). 126: 1367سن،  ؛ کریستن111: 1358؛ نولدکه، 155: 1384بلعمی، ( المنفعه بسیاري ساخته است عام
از شهرستان اردشیر خوره بوده ) Barin(»دشت بارین« از روستاي (Abruwan)»ابروان«مهرنرسی از ساکنان 

ي  از شهرستان شاپور که متصل به دشت بارین بوده ابنیه (Gire) »گره«یا » جره«ي  است و در ناحیه
؛ 84: 1369ابن مسکویه،(هایی بنا کرده است  ي آن آتشکده عظیمی بنا کرده است و در چهار دهکده

  ).352: 1384بلعمی،
کوست نخستین افرادي بودند که از این منطقه دیدن کرده و طرحی از چهارطاقی اما اوژن فالندن و پاسکال 

، )1طرح)(& Flandin,1851-54 Coste( اند به جا گذاشته 1845ـ  1841در بین سال هاي ) ملک(فراشبند
یک پالن و ) ملک(در ایران بوده و از چهارطاقی فراشبند 1884ـ 1881مارسل دیوالفوا و همسرش نیز در سال 

هاي  ي چهارطاقی ارنست هرتسفلد و آندره گدار نیز درباره). 474: 1330دیوالفوا، ( عکس را برداشت کرده است
اما ). 92- 9:1387؛ گدار،Herzfeld, 1935(اند متعلق به مهرنرسی در منطقه باالده و فراشبند اطالعاتی ارائه کرده

تا  1959هاي  رگ داشته است که در بین سالترین بررسی و شناسایی در این منقطه را لویی واندنب شاخص
ي مذکور پرداخته است، به طوري که در بررسی خود حتی مجبور به استفاده از  به بررسی در منطقه 1960

 1977، وي همچنین در )Vanden Berghe, 1961: 98-161( دوچرخه براي پیمایش و بررسی منطقه شده است
سید تقی ). Vanden Berghe, 1984: 201-20( ی قنات باغ به چاپ رساندي جداگانه درباره چهارطاقا نیز مقاله

هاي ارتباطی منطقه یاد کرده و از چند چهارطاقی نام  ي راه درباره) اقلیم پارس( مصطفوي نیز در کتاب خود
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هاي واندنبرگ از  اساس همان یافته همچنین کالوس شیپمان در کتاب خود بر). 115: 1343مصطفوي، ( برد می
  .(Schippman,1971: 25:140)کند آثار این منطقه یاد می

  
  
  
  
  

 
 
 

  م.1841، اثر فالندن و کوست در )ملک(ي فراشبند طراحی از چهارطاقی تخریب شده: 1طرح
  
  ي جغرافیایی محدوده-4
چهارطاقی ساسانی در مرزهاي جغرافیایی امروز ایران شناسایی شده است که بیش از  70کنون نزدیک به  تا

شده است قرار  سوم این آثار در استان فارس امروزي که در روزگار ساسانی ایالت پارس را شامل می یک
نیمروز قرار داشته است که شامل  هاي ایرانشهر، ایالت پارس در کوست بندي شهرستان در تقسیم. دارد

 شده است اردشیر می اردشیر خوره، توج و احتماالً به  -هاي استخر، دارابگرد، بیشاپور، گور شهرستان
بنیان آن  باشد که ي شهر اردشیر خوره می ي مورد نظر در این پژوهش محدوده منطقه ).40:1388دریایی،(

بخش  ،ي بررسی این پژوهش ؛ پهنه)109: 1384طبري، ( را اردشیر پاپکان در ابتداي حکومتش گذاشت
ي دادین آغاز و در  که از جنوب شهر کازرون از منطقه گیرد؛ بر می غربی و جنوب غربی استان فارس را در

این منطقه . شود هاي در این بین را شامل می مسیر جنوب شهرهاي باالده، فراشبند، دهرم، فیروزآباد و آبادي
آغاز، و از جنوب در موقعیت  29,20,13 :عرض و 51,52,39: در شمال از موقعیت جغرافیایی با طول

توان مرز  ي مورد نظر را می منطقه. یابد خاتمه می 28,38,41 :و عرض 52,46,27: جغرافیایی با طول
شده  ي ساسانی دانست که در شمال به شهر بیشاپور ختم می جغرافیایی همان شهر اردشیرخوره در دوره

شکل در  اي ي ذوزنقها محدوده ،این پهنه. ش قرار داشته استا است و شرق آن شهر دارابگرد در همسایگی
  ).2نقشه( شده است کیلومتر را شامل می 100در  120اد ابع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پهنه جغرافیایی احتمالی شهر اردشیر خوره در جنوب غربی استان فارس: 2نقشه
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 هاي شناسایی شده مجموعه چهارطاقی -5
مخروبه مجموعه چهارطاقی سالم، نیمه  19ي جغرافیایی مورد نظر موفق به شناسایی  نگارندگان در محدوده

ها پیش از این بررسی و تعدادي نیز جدیداً شناسایی و معرفی  و تخریب شده گردیدند که تعدادي از آن
ها همانطور که پیشتر آورده شد در یک  این آثار از پراکنش نسبی برخوردار هستند، اما تمامی آن. اند شده
آن ها از  ي اند و بیشترین فاصله واقع شدهکیلومتري  100در  120شکل با ابعاد  يا ي جغرافیایی ذوزنقه پهنه

کیلومتر است که در این بخش به طور  3ها، حدود  ي بین آن کیلومتر و کمترین فاصله 30یکدیگر حدود 
  .کنیم ها را معرفی می یک این مجموعه چهارطاقی خالصه، یک

 ): چاه انجیر( محوطه دار بلوط .1
از شهر باالده در مسیر روستاي دادین به سرمشهد به فاصله کیلومتري  16ي  محوطه داربلوط به فاصله     
متر از سطح  877و با ارتفاع  51,48,8جغرافیایی  طولو  29,17,25 عرضي اصلی و به  متري از جاده 50
اند، اما به نقل از محافظ  تمامی آثار این محوطه تبدیل به تلی از خاك شده. هاي آزاد قرار گرفته است آب

ي سالم در این  سال پیش یک چهار طاقی با دو پایه 40میراث فرهنگی و مردم محلی نزدیک به  ايِ منطقه
 .توان پذیرفت ي رج دیوارها این ادعا را می هوایی و مشاهده منطقه وجود داشته است که با توجه به عکس 

قی در این محوطه چهارطا باشد که دلیل دیگري بر وجود این محوطه داراي یک حوضچه و یا آبگیر نیز می
ي ساسانی  ي پوسکان متعلق به دوره همچنین این محوطه در سر مسیر فرعی و تاریخی قلعه. تواند باشد می

  ).2تصویر(و شهر سرمشهد قرار گرفته است
  
  

 
  
  

  
  

  )عکس از نگارنده(است ها به خوبی نمایان  ي داربلوط که در عکس هوایی سمت راست، پالن آن هاي تخریب شده مجموعه چهارطاقی: 2تصویر
  

 شهر تاریخی سرمشهد  .2
کیلومتري سرمشهد امروزي، کنار  4هکتار، در  600محوطه شهر تاریخی سرمشهد با وسعت حدود      

هاي  متر از سطح آب 874و با ارتفاع  51,43,54جغرافیایی  طولو  29,15,8 عرضروستاي تل سامان به 
هاي کوچک و بزرگ و بناهاي نیمه مخروبه  که مملو از تلبه دلیل وسعت محوطه . آزاد واقع شده است

اي با کاربري مذهبی براي این محوطه معرفی کرد، اما  توان به طور شاخص چهارطاقی یا آتشکده است، نمی
شک این شهر بزرگ داراي بنایی و حتی بناهاي مذهبی و آتشکده، از براي به جا آوردن نیازهاي آیینی  بی

  ).3تصویر(است  هو دینی زرتشتی بود
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  تر از این شهر که نمایانگر فشردگی بناهاي این شهر است  برشی نزدیک: ي سرمشهد؛ پایین مجموعه شهر گسترده: باال: 3تصویر
  )عکس از نگارنده(

  
 )باالده(مجموعه چهار طاقی جره  .3

جغرافیایی  طولو  29,17,47 عرضکیلومتري شمالی شرقی باالده و به  5مجموعه چهارطاقی جره در       
هاي این منطقه و  ترین چهارطاقی متر یکی از شاخص 14طاقی جره به ارتفاع چهار. واقع شده است 51,87,07

. الکی است قرار گرفته استهاي رود د اي در کنار رود جره که از سرچشمه ي ساسانی است که در باالي تپه دوره
ها امروزه تقریباً نابود شده است، اما  پیرامون این چهارطاقی تاالر طواف قرار داشته است که به دلیل مرمت

ي صد متري از بنا قابل مشاهده است به خوبی  بقایاي معماري به جاي مانده پیرامون چهارطاقی که تا فاصله
  ).4؛ تصویر3نقشه( ز یک مجموعه ساختمانی عظیم بوده استکند که این اثر تنها بخشی ا ثابت می

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  )Huff,1995:71-92(جره مجموعه چهارطاقی : 3نقشه
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  )عکس از نگارنده(مجموعه چهارطاقی جره: 4تصویر

  
 مجموعه چهارطاقی نوجین  .4

 عرضاز جاده باالده به سمت فراشبند، در ضلع چپ جاده، بنایی تک ستونی با  15در کیلومتر      
هاي آزاد جهان قرار دارد که تنها  متر از سطح آب 825و ارتفاع  52,00,70جغرافیایی  طولو  29,09,79

همچنین رج پی سه ستون دیگر نیز قابل مشاهده هستند، . ي یک مجموعه چهارطاقی است باقیمانده
ي  اي بودن آن است، البته از میان این مجموعه جاده دیوارهاي پیرامون چهارطاقی که نشانگر مجموعه

متري جنوب چهار طاقی  50ي  در فاصله. دسترسی شهري عبور و بخشی از این مجموعه را جدا کرده است
می توان به داخل   پله 6توسط  متر قرار دارد که 3و عرض  9اي زیارتی و یا آبگیري به طول  نیز، حوضچه

  ).5تصویر( شکل بوده است این حوضچه در زمان رونق احتماالً داراي سقفی طاقی .آن دسترسی یافت
  

  
  

 
 
 
 
 
 

  )عکس از نگارنده(ي زیارتی آن  وعه چهارطاقی نوجین و حوضچهممج: 5تصویر
  

  مجموعه چهارطاقی گنبد  .5
کیلومتري  20ي باالده به فراشبند و  کیلومتري از جنوب جاده 35ي  چهارطاقی گنبد به فاصله     

هاي  متر از سطح آب 789و ارتفاع  52,01,80جغرافیایی  طولو  28,58,16 عرضچهارطاقی نوجین و در 
سالم باقی ي گسترده شامل یک چهارطاقی با تاالر طواف است که نسبتاً  این محوطه. آزاد واقع شده است
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پیرامون . اند هاي چهارطاقی مورد مرمت قرار گرفته پایه. مانده و تنها بخش بشن گنبد آن فرو ریخته است
هاي متعدد که  همچنین اتاق. اند هایی از چهار طرف جهت دسترسی به مرکز مجموعه قرار گرفته بنا ایوان

متر  100در  200اي نزدیک به  محوطهمجموعه چهارطاقی گنبد . در نقشه به خوبی قابل مشاهده هستند
؛ 4نقشه(کشاورزي از بین رفته است هاي  هایی از آن توسط زمین گیرد که متأسفانه بخش را در بر می

  ).7و 6تصاویر

  
)نقشه از نگارنده(مجموعه چهارطاقی گنبد : 4نقشه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )عکس از نگارنده(مجموعه چهارطاقی گنبد و گستردگی بناهاي متصل به آن : 6تصویر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)عکس از نگارنده(دید از نماي جنوبی چهارطاقی گنبد و آثار به جاي مانده از تاالر طواف پیرامون آن :  7تصویر  
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  )ملک( چهارطاقی فراشبند .6
ي مورد بررسی است که فالندن و کوست  منطقه هاي ترین چهارطاقی چهارطاقی فراشبند یکی از شاخص     

تمامی محققینی که در ). Flandin & Coste 54-1851,( را معرفی کردند  آن 1845ـ  1841 هاي در سال
ها تنها  به نقل از فالندن در زمان دیدار آن. اند ها یاد کردیم از این اثر دیدن کرده ژوهش از آن بخش پیشینه پ

به جاي  را ویر این اثراتص یکی از معدود، دیاالفوا نیز )383:1356فالندن،( باقی مانده بودق از این اثر سه طا
و  1959که در بین سال هاي [واندنبرگ نیز در بررسی خود از منطقه ). 84:1330دیوالفوا،( گذاشته است

به . )Vanden Berghe, 1961: 98-161(، آثار این چهارطاقی را مشاهده کرده بود ]از این منطقه داشت 1960
این اثر به مسافت سه کیلومتري مشرق فراشبند و یک کیلومتري جنوب کوهسار و دو  ،نقل از مصطفوي

اما متأسفانه امروزه دیگر ). 1343:488مصطفوي،( کیلومتري مغرب باغ موسوم به باغ ملک واقع بوده است
  . )8تصویر( استاثري از این چهارطاقی مشهور وجود ندارد و این اثر تخریب شده 

  
   

  
 
 
 
 
 
 

  نقش برداشت شده از این اثر توسط دیاالفوا: ؛ چپ)ملک(تنها تصویر به جاي مانده از چهارطاقی فراشبند: راست: 8تصویر
  

  :مجموعه چهارطاقی قنات باغ .7
ي فراشبند به سمت روستاي پهناپهن به عرض  کیلومتري از جاده 30ي  مجموعه چهار طاقی قنات باغ به فاصله     

متري شرق روستاي قنات باغ  500از سطح دریا، در  1316و به ارتفاع  51,52,35و طول جغرافیایی  29,04,61
. متر، تنها دو پایه از آن باقی مانده است 8مروزي تقریباً متر و با ارتفاع ا 12در  12این چهارطاقی با ابعاد . قرار دارد

شود که دیگر آثار موجود را  متري می 300در  200ي گسترده تقریباً  چهارطاقی قنات باغ شامل یک محوطه
ها در تخریب آن بسیار مؤثر  هاي کشاورزي همانند دیگر محوطه توان در اطراف آن مشاهده کرد که البته زمین می

  ).9تصویر(اند  بوده

  
  )عکس از نگارنده(هاي مختلف  مجموعه چهارطاقی قنات باغ با دید از جناح: 9تصویر
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  مجموعه چهارطاقی تل جنگی  .8
و  28,48,54 عرضمجموعه چهارطاقی تل جنگی در سه کیلومتري جنوب شرقی شهر فراشبند در      
چهار طاقی تل جنگی . متر از سطح دریا واقع شده است 777جغرافیایی و به ارتفاع  52,07,22 طول

ارطاقی نیز داراي تاالر این چه. ن آن فرو ریخته استاقی سالم با گنبد است که بخش بششامل یک چهارط
آن از بین رفته، اما به هایی قرار دارد که البته بخش اعظمی از  ها و راهرو و دور تا دور آن اتاق طواف است؛

 توان مشاهده کرد که بی شک مرتبط با هاي دیوار را می ها و رج متري در شمال این اثر، تل 20ي  فاصله
  ). 11و 10؛ تصاویر6و 5نقشه(اند  همین مجموعه بنا بوده

  

  
  )نقشه از نگارنده( سازي مجموعه چهارطاقی تل جنگی نقشه و سه بعدي: 5نقشه

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  هاي جدید است هاي آن با برداشت نقشه برداشت شده از مجموعه چهارطاقی تل جنگی توسط واندنبرگ که نمایانگر تفاوت: 6نقشه
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  )عکس از نگارنده(مجموعه چهارطاقی تل جنگی و تاالر طواف پیرامون آن : 10تصویر
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )عکس از نگارنده(چهارطاقی تل جنگی گنبد و دیگر بناهاي متصل به : 11تصویر

  
  مجموعه چهارطاقی زائر حسنی .9

 طولو  28,47,36 عرضخانه، به  ي سه کیلومتري شمال مجموعه چهارطاقی نقاره این محوطه به فاصله      
میراث  يِا منطقه بنابر گزارش نگهبانِ. متر از سطح دریا واقع شده است 798و ارتفاع  52,06,08جغرافیایی 
اند؛ اما متأسفانه امروزه تنها یک پایه از  برجا بودهطاقی پاي این چهار سال پیش هر چهار پایه 30فرهنگی تا 

متري از این  100ي  به فاصله. اند این اثر باقی مانده است و الباقی تخریب شده و تبدیل به تلی از خاك شده
اي بودن این  قابل مشاهده هستند که نشانگر مجموعه اثر، دو دیوار پابرجا و رج دیوارهایی مرتبط با آن

  ).12تصویر( اند هاي کشاورزي به کلی از بین رفته اما متأسفانه آثار این محوطه نیز توسط زمین. محوطه است
  
  
  
  

  
  

  تنها ستون به جایی مانده از چهارطاقی زائر حسنی: 12تصویر
  )عکس از نگارنده( 
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  چهارطاقی پوزه کامررویی  .10
اي میراث فرهنگی، تا دو دهه پیش از این،  چهارطاقی  بر گزارش مردم محلی و تأیید نگهبان منطقهبنا     

ي فراشبند وجود داشته است، اما متأسفانه این اثر نیز سرنوشتی همانند چهارطاقی  دیگري در جنوب جلگه
  . فراشبند داشته و امروزه تنها تلی از خاك از آن به جاي مانده است

  
 خانه  مجموعه چهارطاقی نقاره .11

 طولو  18,45,89 عرضخانه در ده کیلومتري جنوب غربی شهر فراشبند، به  مجموعه چهارطاقی نقاره     
براي دسترسی به این اثر، . متر از سطح دریا قرار گرفته است 827، و با ارتفاع 52,06,44جغرافیایی 

کیلومتر به سه راهی  5را طی کرد که پس از  ي فراشبند به سمت شهر فیروزآباد بایست جاده می
این بنا در ضلع راست  ،ي مذکور کیلومتر از جاده 6شود؛ با پشت سرنهادن  آباد و دهرم ختم می حسین

متري است  200در  200خانه متشکل از یک مجموعه  چهارطاقی نقاره. جاده، در پاي کوه واقع شده است
هاي آن تا پاي کوه  و تعدادي اتاق در کنار یکدیگر است که دیوارهحیاط  2به همراه   که شامل چند طبقه

هاي  امروزه تنها چهارطاقی اصلی سرپاست که پیرامون آن تاالر طواف به همراه داالن. نیز امتداد دارد
  ).12-1:2012وندائی و شادروح)(14و 13؛ تصاویر7نقشه( مرتبط قرار دارند

  
  
  
  
  

  
  

 
  )نقشه از نگارنده(سازي مجموعه چهارطاقی نقاره خانه  نقشه و سه بعدي: 7نقشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )عکس از نگارنده(خانه مجموعه چهارطاقی نقاره: 13تصویر
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   تر دید از حیاط، در یک طبقه پایین با خانه نقاره: خانه با دید از غرب؛ راست مجموعه چهارطاقی نقاره: چپ: 14تصویر
  )عکس از نگارنده(

  
  مجموعه چهارطاقی خرمایک .12

کیلومتري شهر  20خانه و  کیلومتري جنوب چهارطاقی نقاره 14ي  چهارطاقی خرمایک به فاصله     
متر از سطح دریا قرار گرفته  795، با ارتفاع 52,04,93جغرافیایی  طولو  28,45,82 عرضفراشبند به 

در . اند هاي دیگر فرو ریخته ي آن سالم باقی مانده و گنبد و پایه از چهارطاقی مذکور تنها دو پایه. است
ضلع غربی چهارطاقی آثاري از یک داالن که متصل به تاالر طواف بوده است باقی مانده؛ در بخش شمالی 

هاي کشاورزي  هاي دیگر آن توسط زمین اند و متأسفانه قسمت دیگر آثار این مجموعه تبدیل به تل شدهنیز 
  ).15؛ تصویر8نقشه(اند از بین رفته

  
  

 
 
 
 
 

  مجموعه چهارطاقی خرمایک : 8نقشه
)Vanden Berghe,1961:186-187(  

  

  
  )عکس از نگارنده(تاالر متصل به آن  دو ستون به جاي مانده از مجموعه چهارطاقی خرمایک و : 15تصویر
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 )آناهیتا( مجموعه چهارطاقی رهنی .13
ي فراشبند به دهرم، در  کیلومتر از جاده 33براي دسترسی به چهارطاقی رهنی با پشت سر گذاشتن      

این . متري از جاده مشاهد کرد 200ي  توان این اثر شاخص و نسبتاً سالم را به فاصله سمت چپ جاده می
متري از سطح دریا واقع  830و در ارتفاع  52,09,01جغرافیایی  طولو  28,39,02 عرضطاقی به چهار

ترین آثار مذهبی ساسانیان  ترین و شاخص توان یکی از سالم این مجموعه چهارطاقی را می. شده است
یاط، بنا شامل دو گنبد سالم و نیمه مخروبه به همراه ح. دانست که بخش اعظم آن سالم مانده است

یک  .رینه استقتاالرهاي ورودي و تعدادي اتاق پیرامون گنبد اصلی است و نقشه آن کامالً به صورت 
ي زیارتی با پنجره و در ورودي که بر روي آن طاق قرار داشته در بخش جنوب غربی مجموعه زیر  حوضچه
دیوارهاي آن به خوبی قابل اي عظیم بوده است که امروزه رج  این چهار طاقی نیز شامل محوطه. قرار دارد

تواند نمونه موردي بسیار مناسبی براي مطالعه انتقال معماري ساسانی به دوران اسالمی  مشاهده است و می
  ).17و 16؛ تصاویر9نقشه( )Vandaee & Tajbakhsh & Maghsoudi, 2012:105-114( باشد

 
  )نقشه از نگارنده(مجموعه چهارطاقی رهنی و حوضچه زیارتی در کنار آن :  9نقشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )عکس از نگارنده(مجموعه چهارطاقی رهنی با دید از حیاط، و ضلع جنوبی آن : 16تصویر
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  )عکس از نگارنده(تصویري پانوراما از مجموعه چهارطاقی رهنی : 17تصویر

  

  )نودران(مجموعه چهارطاقی تل دو لنگه .14
و در نزدیکی روستاي نودران به ) فیروزآباد( جنوب شهر گور چهارطاقی تل دو لنگه در ده کیلومتري     

هاي آزاد واقع شده  متر از سطح آب 1316، و به ارتفاع 52,25,29جغرافیایی  طولو  28,43,14 عرض
هاي پیرامون آن  قهاي مجاور و رج دیوارها و اتا از این مجموعه امروزه تنها دو پایه آن، به همراه تل. است

 متري شمال این محوطه یک چهارطاقی اسالمی نیز قرار دارد 250همچنین به فاصله  .تباقی مانده اس
  ).18تصویر(
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )عکس از نگارنده(دو پایه ستون به جاي مانده از مجموعه چهارطاقی نودران و رج دیوارهاي متصل به آن: 18تصویر
  
  

  آباد چهارطاقی حسین .15
، مردم هاي این شهر بود شهر اردشیر خوره مشغول بررسی چهارطاقیزمانی که نگارنده در پیرامون      

بر همین اساس از  .آباد آوردند که امروزه چیزي از آن باقی نمانده است بومی نامی از چهارطاقی حسین
هاي منطقه مد نظر  توان براي تعیین پراکنش چهارطاقی آباد را نیز می لحاظ آماري چهارطاقی حسین

  .داشت
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  عه چهارطاقی کنار سیاهمجمو .16

ي فیروزآباد به شهر جم و  جاده 33اي در ضلع چپ کیلومتر  مجموعه چهارطاقی کنار سیاه بر روي تپه     
این . از سطح دریا واقع شده است 1365، و ارتفاع 52,25,40جغرافیایی  طولو  28,43,22 عرضبه 

براي ورود به آن ابتدا در پاي . گرفته است را در بر می یمجموعه چهارطاقی فضاي بسیار بزرگ و متفاوت
شود که تنها از دو طرف  رج دیوارهایی قابل مشاهده است که در نهایت به یک چهارطاقی ختم می تپه

پس از پشت سرگذاشتن رج دیوارهایی که نشانگر تاالرهاي . هاي ورودي است دهانه دارد و همانند هشتی
خست قرار متري ارتفاع از کف چهارطاقی ن 3منتهی شونده به چهارطاقی اصلی هستند، که با اختالف 

پیرامون چهارطاقی اصلی تاالر طواف قرار دارد و در ضلع جنوب شرقی . رسید به بناي اصلی توان می ،دارد
اند و تنها بخشی از دیوارهاي مکعبی  هاي متعدد که شور بختانه تخریب شده چهارطاقی اصلی حیاط و اتاق

، 20؛ تصاویر10نقشه(کند مجموعه گذر می اي فصلی نیز از بخش جنوبی رودخانه. اند قرار دارد سرپا مانده
  ).22و21
  

  
  )نقشه از نگارنده(مجموعه چهارطاقی کنار سیاه :  10نقشه

  

  
  )عکس از نگارنده(تصویري پانوراما از مجموعه چهارطاقی کنارسیاه : 20تصویر
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)عکس از نگارنده( احتماالً با کاربري شبیه هشتی بوده استچهارطاقی ورودي در پایین دست چهارطاقی اصلی که : 21تصویر  

 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  )عکس از نگارنده( ي مجموعه چهار طاقی اصلی و دو نماي مختلف از قرارگیري دو چهارتاق در میانه: 22تصویر
  

  مجموعه چهارطاقی تل تخت .17
چهارطاقی تل تخت که در داخل شهر مدور گور واقع شده است را از منظر عظمت بنایی و مصالح به کار       
هر یک از اضالع این . ي ساسانی به حساب آورد ترین چهارطاقی دوره ترین و بزرگ توان خاص ي آن می رفته

را باید نظر گرفت این بنا  متر در 15توان بیش از  باشد و ارتفاع آن را می متر می 25چهار طاقی بیش از 
  ).23؛ تصویر11نقشه( آل مهندسی مذهبی ساسانیان دانست ي ایده نمونه
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  )Huff,1972:517-540( )تخت نشین(مجموعه چهارطاقی تل تخت : 11نقشه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )عکس از نگارنده( هاي دیتریش هوف مانده از حفاريمجموعه چهارطاقی تل تخت و بخشی از آثار به جاي : 23تصویر

  چهارطاقی کاخ اردشیر پاپکان .18
و  28,5,79 عرضچهارطاقی کوچکی به  ،متري 50ي  در بخش جنوبی کاخ اردشیر پاپکان، به فاصله     
این هاي شرقی و شمالی  دیواره. متر از سطح دریا قرار دارد 1364، و به ارتفاع 52,32,34جغرافیایی  طول

سبک مهندسی و قرارگیري این . اند، اما گنبد آن کامالً فرو ریخته است چهارطاقی تقریباً سالم باقی مانده
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دهد که این چهارطاقی کاربري غیر مذهبی داشته  چهارطاقی در کنار کاخ اردشیر این احتمال را به ما می
  ).24تصویر( ي ساسانی ساخته شده است است و احتماالً در اواخر دوره

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  )عکس از نگارنده(چهارطاقی کاخ اردشیر پاپکان : 24تصویر
  

 )تل چهارطاقی(مجموعه چهارطاقی کوهنارویه .19
ي فیروزآباد به سمت شهر قیر و کازرین، مجموعه چهارطاقی دیگري به  کیلومتري جنوب جاده 30در       
و  52,44,59جغرافیایی  طولو  28,41,23 عرضاي مرتفع، به  کیلومتري از جاده و بر باالي تپه 1ي  فاصله

بخش گنبد این چهارطاقی فرو ریخته است و دور تا دور بنا . متر از سطح دریا واقع شده است 1712ارتفاع 
اي که چهارطاقی بر روي آن قرار دارد،  دست تپه در پایین. اند هاي متصل به آن کمی سالم باقی مانده اتاق

ر دارد که در زمان رونق مملو از آب بوده و با یک تزئینات خاص از ضلع جنوبی ي بسیار بزرگی قرا حوضچه
  ).25تصویر( اند وجود آوردهه برا  مطبقآبشاري  به سمت پایین تپه، تزئینات با آجر همانند  حوضچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )عکس از نگارنده( پایین دست بناي زیارتی  مجموعه چهارطاقی کوهنارویه، تاالر طواف پیرامون آن و حوضچه: 25تصویر
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 بررسی و تحلیل موضوعگاهنگاري، -6
گزینی بناهاي چهارطاقی بخش غربی و جنوب غربی استان  نخستین هدف ما در این پژوهش بررسی مکان

اي از پراکنش این آثار در منطقه بود که پس از بررسی میدانی و شناسایی موقعیت  ي نقشه فارس و تهیه
 ها در منطقه در فصل نخست ي پراکنش و دوري و نزدیکی آن ها نقشه تک این چهارطاقی جغرافیایی تک

هاي ساسانی  ي چهارطاقی ي دیگري که نگارنده درباره ؛ همچنین در مقاله)12نقشه( بررسی تهیه شده است
 هاي این استان تهیه ي پراکنش تمامی چهارطاقی استان فارس نوشته است و در دست چاپ است، نقشه

چهارطاقی  19ي  ي شهر اردشیر خوره است که دربردارنده شده است که نمایانگر تمرکز این آثار در محدوده
در فصل دوم بررسی، هدف دوم ما یعنی اصالح ). 13نقشه( چهارطاقی ساسانی این استان است 26از 

شناسایی شده است مورد ها از آثاري که به تازگی  ها، و برداشت نقشه هاي برداشت شده از چهارطاقی نقشه
ها، برداشت  ها در صورت نمایان بودن نقشه آن تک این چهارطاقی توجه قرار گرفته که در بخش معرفی تک

ها  یکی از مهمترین مشکالت ما در طی این پژوهش حجم آواري بود که در محوطه .شده و آورده شده است
ها برداشت کرد و در شرایط موجود  ي بهتري از آن توان نقشه شناسی می قرار داشت و تنها با حفاري باستان

شناسی معماري این آثار با  هایی که قابل مشاهده بودند مستند شدند؛ همچنین با توجه به سبک تنها بخش
این نکته  ذکرو  گذاري آنان انجام شده است؛ هاي مشابه دوران ساسانی و اسالمی، گاهنگاري و تاریخ نمونه

رطاقی دیگر مربوط به دوران اسالمی نیز شناسایی شد که به دلیل عدم همزمانی چها 4الزامی است که 
  .تاریخی با این پژوهش از آنان یادي نشده است

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي شهر اردشیر خوره هاي ساسانی در پهنه نقشه پراکنش چهارطاقی: 12نقشه
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  )نقشه از نگارنده( هاي ساسانی در استان فارس پراکنش چهارطاقی:   13نقشه
  

با این  ؛هاي شناسایی شده در سطح منطقه است یکی از اهداف دیگر این پژوهش تعیین کاربري چهارطاقی
  ها، آتشکده هستند و کاربري مذهبی دارند یا خیر؟  پرسش که آیا تمامی این مجموعه چهارطاقی

 (Godard,1938:12)نمود که توسط آندره گدار  هاي باستانی دنبال می رودلف ناومان، الگویی را براي آتشکده

کرد، محلی که در آن  تخت سلیمان به عنوان آتشگاه توجه می A مطرح شده بود و به اتاقِو کورت اردمان  
می نبود اما در معرض دید در معرض تماشاي عمو Aکه در اتاق  شد و با این داري میآتش مقدس نگه

  . (Naumann, 1965: 661-662)گشتند  هاي مجاور می نیایشگرانی بود که در راهروها و داالن
او سه گونه از . هاي باستانی خلق کند پ تالش کرد الگویی را در مورد استفاده از آتشکدهوردر این بین گردگ

: به.ك.ر( گیرند را مطرح نمود رار میهایی که تا به امروز مورد استفاده ق هاي آتشکده پالن
Boyce,1975:464 .(»آگیاري«(Agyari) گوشه در  متداولترین نمونه است و مشتمل بر ساختمانی راست

شد و توسط راهرویی احاطه شده  نامیده می (Adurian)»آدریان«مرکز است و اتاق مربعی که گنبد داشت و 
نامیده  (yazišn-gah)»گاه یزشن«یا  (dar-e mehr)»در مهر«در یک طرف هم اتاق دومی است که . بود
هاي مستقیم با آدریان بود یا این که توسط راهرویی از آن جدا گردیده  داراي ارتباط طور شد که همین می
گاهی  ؛گرفت شکل گنبدداري را با راهرویی پیرامونی در بر می نها اتاق مربعدوم از معبد آدریان ت ي گونه. بود

سوم معابد  ي گونه. گاه بود ها نیز اتاق گنبددار مجزایی بود که در حیاطی بزرگ قرار داشت و فاقد یزشن وقت
استانی هاي ب آتشکده ،گروپ. گاه و البته بدون آدریان است است که مشتمل بر یک یا چند یزشن مهر درِ

توجه کرد  ها ها در این پالن او به یک جفت از اتاق. بسیاري را شناسایی کرد که داراي دو اتاق مهم هستند
  . کنند آگیاري را با آدریان معلوم می ي که گونه

آتش بهرام، که مهمترین و  :توان شناسایی کرد از سوي دیگر سه نوع آتش را در متون مذهبی و تاریخی می
سوم است و با تشریفات خاصی از شانزده آتش شد که به آتش پادشاهان پیروزگر موبا تش میترین آ مقدس

  ). 129-116: 1375گیمن، ( شود مختلف تهیه و تطهیر می
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آتش آدران یا آتش محلی که براي نشاندن آن تنها چهار نوع آتش خانگی کافی است و مراسم تطهیر آن و 
آتش دادگاه یا آتش خانوادگی تنها از یک آتش به سادگی تهیه  .تر از آتش بهرام است تقدیس آن ساده

  ). 157: 1384بویس، ( شود می
ها به  اب چهارطاقیي انتس سانی داریم، مهمترین شاخصهاما با شناختی که ما از معماري مذهبی دوره سا

هاي جدیدي از  هاي اخیر نمونه طواف پیرامون چهارطاقی است که در سال )داالن( آتشکده، وجود تاالر
، )88-77: 1390فر و مترجم،  محمدي( ، جولیان(Vandaee, 2012-1-12) کل چهارطاقی سیاه: جمله
 ،(Vandaee, 2012: 1-16) خانه ، نقاره)165: 1388مرادي، (گه  میله ، میل)74: 1384رضوانی، (شیان

  . اشاره کرد... و  (Vanden Berghe, 1977: 182)ایالم  ي نگیهچ
داربلوط، جره، قنات باغ،  هاي طاقیهاي متعددي از جمله چهار هاي شناسایی شده نمونه در بین چهارطاقی

طواف  )داالن( نار سیاه، نودران و کوهنارویه، داراي تاالرخانه، خرمایک، کُ نقاره نوجین، گنبد، تل جنگی،
باشند و یا این که همانند جره،  حال یا همانند کنار سیاه، تل جنگی و گنبد دیوارهاي تاالر سر پا می. هستند

توان این آثار را آتشکده  بر همین اساس می. قنات باغ و نودران، رج دیوارهاي تاالر قابل شناسایی هستند
  . دانست

از . بندي کرد بندي گروپ طبقه ها را با تقسیم هر یک از آنتوان  ها، تا حدودي می براساس پالن این آتشکده
هاي تل  آتشکده. هاي آگیاري دانست هاي نوجین، خرمایک و نودران را جزء آتشکده توان آتشکده جمله می

ي  هاي آدریان معرفی کرد و در دسته ي دوم یعنی آتشکده توان از گونه جنگی، فراشبند و قنات باغ را می
شوربختانه به . گیرد شوند قرار می اي کنار سیاه، رهنی و گنبد که با عنوان درمهر شناسایی میه  سوم آتشکده

که رویداد غیر متعارفی  ؛هاي یاد شده، آتشدانی به دست نیامد یک از چهارطاقی دلیل گذار زمان، در هیچ
اند و بارها مورد غارت  ریختههاي مرتبط با آنها با گذار تاریخ فرو  ها و دیگر بخش نیست، زیرا این چهارطاقی

ها که در  هاي هدفمند شاید بتوان آثار متعدد و شاخصی را از این چهارطاقی از سویی با حفاري. اند قرار گرفته
هاي سنگی دیگري که در جنوب و غرب فارس  همانند آتشدان اند شناسایی کرد؛ ر خاك مدفون شدهزی

چهارطاقی کاخ  همانند چهارطاقیِبراي از طرفی ). 40-27: 1389اوردي، چعسگري ( اند شناسایی شده
هاي  ها حفاري در تعدادي از این چهارطاقی. در نظر گرفت راتوان تنها کاربري غیر مذهبی  فیروزآباد می

 .ها مشاهده کرد هاي سترگی از خاکستر را در بین آن توان الیه غیرمجازي انجام گرفته بود که به خوبی می
ي خاکستر باقی مانده است که نشان از سوختگی  ها دوده نبد و تاالرهاي چهارطاقیهمچنین بر سقف گ
ي تاریخی تا  هاي شاخص دوره در تمامی بناهاي یاد شده سفال). 26تصویر( باشد ها می عظیم در این آتشکده

هاي  تشکدهو این نشانگر رونق و سالم ماندن آ) 27تصویر(اند ي اسالمی شناسایی شده هاي قرون اولیه سفال
توان  که می باشد و دیگر این میالدي و پس از ورود اسالم به داخل فالت ایران می 9و  8هاي   ساسانی تا سده

قرار گرفته است که براي سخن  بیگانهاین احتمال را داد که این منطقه در یک دوره مورد غارت اقوامی 
  .اي یاد شده استه باره نیاز به حفاري و کاوش در محوطه گفتن دقیق در این
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  )عکس از نگارنده( هاي متعددي از خاکستر و گچ است هاي غیر مجاز که نمایانگر الیه نمایی از حفاري: 26تصویر
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )عکس از نگارنده( هاي گنبد، تل جنگی و رهنی هاي به دست آمده در چهارطاقی سه تصویر از سفال: 27تصویر
  

توان شهر اردشیرخوره را که بنیان آن را  باشد که می ما در این پژوهش این می ي فرضیهاما مهمترین 
ي شاهنشاهی ساسانی دانست؛  اردشیرپاپکان نهاد، به عنوان پایتخت مذهبی دین زرتشتی در تمامی پهنه

 باید وضعیت تاریخی استان فارس و به ویژه پس براي آزمودن درستی یا غلطی این فرضیه نخست می
درباره این مهم در سطح  ي ساسانی بشناسیم تا بتوان مذهبی آن را در دوره -اردشیرخوره و اهمیت حکومتی
  .تمامی شاهنشاهی سخن گفت

م .205بار توسط بابک از حدود سال هاي  اي بود که ساسانیان قیام خود را نخست سرزمین پارس، منطقه
 ی استخر به نام گوزر را از تخت به زیر بکشدآغاز کردند و بابک توانست در همان سال حاکم محل

)Frye,1985:445-455 .(ساسانتاریخی بر منابعبنا ،)ي استخر بوده  کلیددار و سرپرست آتشکده) جد اردشیر
، یعنی بابک و ساسان جداي از )104:1384طبري،(، جانشینش شد)فرزند او(بابک  ،و پس از مرگش است
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بابک بزرگترین فرزندش یعنی شاپور را . استخر را نیز بر عهده داشتندي شهر  سلطنت، مقام موبدي آتشکده
اما شاپور عمر زیادي نیافت و پس از . هایی از او به جاي مانده است ولیعهد خود کرد و پس از مرگش سکه

توان دریافت که ساسانیان  ها می بر اساس این داده). 268:1372لوکونین،(مرگش اردشیر جانشین وي شد
اي  و به گونه کردند؛ ی بودند که جداي از قدرت غیر مذهبی، قدرت مذهبی در پارس را نیز اداره میخاندان

اردشیر پس از . اند و پیرو دین زرتشتی بوده کرده اند مقامی مینویی و فرازمینی را از اهورامزدا دریافت می
 ،و به نقل از طبري ته بود؛شد که در دارابگرد شکل گرفگذاري در استخر، مجبور به سرکوب شورشی  تاج

و اهواز را شکست ) فیروزآباد امروزي(پس از آن توانست پادشاهان و فرمانروایان شهرهاي کرمان، اردشیرخوره
او ضمن پیشروي در شهرهاي  .هاي حکومت خود را مستحکم کرد ، و پایه)108-106:1384طبري،(دهد

طبري آورده است که اردشیر پس از فتح  ،ي نمونهبرا .کرد ها احداث می هایی نیز در آن آتشکده ،جدید
 ؛)همانجا( بنا کرد جا اي در آن را ساخت و همچنین آتشکده» طربال«اردشیر خوره، کوشک موسوم به 

 شناسیم و دیتریش هوف آن را حفاري کرده است نشین می اي که امروزه ما آن را به نام تخت آتشکده
)Huff,1972:517-540 .( به والیت پارس، زادگاه خود بود؛ي طبیعی  ي ساسانی را عالقه سلسلهاولین پادشاه 

را در حوالی استخر و اردشیرخوره حجاري کرد و ) 1393وندائی،(خود  ي و از این جهت نقوش برجسته
این انتخاب سبب دیگري داشت و آن  ،ي حب وطن اما عالوه بر مسئله هایی در این ایاالت بر پا کرد؛ آتشکده

استخر . نقش رستم قرار داشت ي پر افتخار دولت هخامنشی بود که قبور شهریارانش در صخره تذکر عهد
آن حکایت از مجد و عظمت گذشته  ي شد، که ویرانه شهري مستحکم و وارث شهر قدیم پارسه محسوب می

که دلیل نبود  پس بی س و محترم دودمان خود ساختند؛مقد این والیت را ساسانیان کرسیِ .کرد می
بر  نشستناردشیر با ). 105:1384سن، کریستن( هاي خود را نیز در این سرزمین برپا کنند بیشترین آتشکده

ولی اردشیر پس از آن که  .ي آناهیتا را نیز به دست آورد آتشکده پدرش بابک توانست مقام پریستاريِ سریر
هده گرفت و به ویژه این سمت را در به شاهنشاهی ایران رسید، ریاست مذهبی دین رسمی کشور را نیز بر ع

 شده است یادآور» که چهر از ایزدان دارد ... ي اهورامزدا پرستنده« :هاي رسمی خویش همچو عنوان
  ).67:1372لوکونین،(

بر  .این مذهب بیش از پیش به چشم آمد با برگزیدن دین زرتشتی توسط اردشیر، نیاز به ترویج و تبلیغ
 ساسانی داد و حتی خود جاي ایرانشهرِ ها در جاي دستور به ساخت آتشکدههمین اساس دستگاه دولتی 

از جمله ساخت آتشکده توسط . هاي مختلف کردند ها با بهانه شاهان و بزرگان نیز اقدام به ساخت آتشکده
اکبرزاده و (ي زرتشت از آن یاد کرده است ي کعبه شاپور اول براي همسر و فرزندانش که در کتیبه

و ) همانجا(ساخته شد] موبد دوران بهرام اول و دوم[توسط کرتیرکه هایی  و یا آتشکده ؛)45:1385طاووسی،
  ). 1384طبري، (فراشبند امروزي براي پسرانش  هاي چهارگانه توسط مهر نرسی در منطقه یا ساخت آتشکده

خوره و بیشاپور اردشیراند؛ از جمله  شده بایست پیرامون شهرهاي مهم ساخته می ها می شک این آتشکده بی
ي  اي قلب تپنده و به گونه ندي اردشیر و شاپور اول ساخته شدند و به شدت مورد توجه قرار گرفت که از دوره

ي بهرام دوم به جاي  ي خود را در سرمشهد و در کنار نقش برجسته کتیبههم کرتیر  .شاهنشاهی شدند
ي  ایی براي اعضاي خاندانش که آن نیز در منطقهه ي مهر نرسی به ساخت آتشکده گذاشت؛ همچنین اشاره

ها که از متون پهلوي و  بر اساس این داده .امروزي بوده است دادین، مکانی بین شهرهاي فراشبند و کازرونِ
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توان اهمیت تاریخی این منطقه را به خوبی مشاهده کرد که دلیل مهمی  اسالمی به جاي مانده است، می
هاي ساسانی در  ي ساسانی و به ویژه چهارطاقی ها و نقوش برجسته از جمله قلعهبراي تمرکز آثار ساسانی 

  .جنوب غربی ایالت پارس است
هاي این سلسله در این سرزمین از منظر  گیري پایه و شکل ه ایالت پارس توسط خاندان ساسانیتوجه ویژه ب

اسانی نیز در این منطقه متمرکز جغرافیاي تاریخی باعث گردید تعداد بسیاري از آثار هنري و معماري س
ي جنوبی این والیت، یعنی در شهرهاي اردشیرخوره و دارابگرد  ها نیز به ویژه در نیمه تمرکز آتشکده. شود

کیلومتري  120در  100ي جغرافیایی  در محدوده شود چنان که در این پژوهش مشاهده میبوده است، 
برداري شده است، که با گذار بیش از  یی، ثبت و نقشهچهارطاقی شناسا 19پیرامون شهر اردشیر خوره، 

و تنها این  تعداد بسیار بیش از این بوده استسال آثاري از آن ها باقی مانده است و چه بسا که این  1500
اند، براي مثال ظرف صد سال گذشته، سه چهارطاقی در این منطقه از  ماندهبرجا ها از دل تاریخ سالم  نمونه

این مهم نشان از آن دارد که به احتمال فراوان این . توانسته باشد ت، پس امر غیر ممکنی نمیبین رفته اس
مذهبی، چون  -ي جغرافیاییدکریت موبدان زرتشتی بوده است و کارمنطقه کانون اصلی پرورش و ترب

را که میراث ساسانیان، سرزمین پارس و اردشیرخوره . کرده است واتیکان امروزي براي مسیحیان را ایفا می
شماردند، و حتی آخرین پادشاه ساسانی یعنی  دانستند تا سقوط این سلسله مقدس می خاندانی خود می

ي آناهیتا در  میالدي، دگرباره به زادگاه خانوادگی خود بازگشت و در آتشکده 632یزدگرد سوم، در سال 
شد و تا آخرین  سان محسوب میشهر استخر تاجگذاري کرد، یعنی محلی که کانون قدرت کهن خاندان سا

ط اقدامی نمادین بود، بلکه نه فق این کار احتماالً. هاي برقراري این سلسله جایگاه خود را حفظ کرده بود سال
، و )56:1383دریایی،( اي بود که به خاندان وي کامالً وفادار بود رو صورت گرفت که پارس تنها منطقه از آن

روحانیان زرتشتی که محل تجمع اصلی آنان شهر اردشیرخوره بوده را براي می توانست از این طریق حمایت 
  .بقاي هر چه بیشتر خود جلب کند

نان یعنی اردشیرپاپکان نهاده اردشیرخوره سرزمینی مقدس براي ساسانیان بود زیرا بنیانش را نیاي بزرگ آ
اي  دند و در هر کوي و برزنی آتشکدهبر همین اساس آنان این والیت را مرکز اصلی دین زرتشتی قرار دا .بود

هاي شاهنشاهی  بنا کردند، تا بتوانند این دین را در جایگاه اصلی خود به خوبی پرورش دهند و به دیگر ایالت
کردند و  کردند و اهورامزدا را ستایش می هاي متعددي بنا می آنان در این سرزمین آتشکده. نیز منتقل کنند

دادند و ایشان را به مناطق دیگري از براي گسترش این  بدان را تعلیم و تربیت میدر این بین، موبدان و هیر
هاي  هاي ساسانی در دیگر استان ي چهارطاقی هاي به دست آمده فرستادند؛ دلیل این ادعا نیز نمونه دین می

دیگران،  آباد و زرج هاشمی( خانه دیو و) Huff,1989:20( هاي بازه هور از جمله چهارطاقی ایران است؛
 شیخ ؛ نگار، دهگلستاندر ) Boucharlat,1985:461-472;1987( تورنگ تپه در خراسان؛ )92- 79:1382

)VandenBerghe,1965:137 (و داراباغ )Vanden Berghe,1961:194 (در کرمان؛ نخلک )،406:1354اولریش( ،
) Hardy,1938:163-166; Kliess,1989:663-674( و نیاسر )100-89:1391یان،دینلی،فر،عل يمحمد(شیرکوه 

در نزدیکی ) Godard,1937:164165;Siroux,1967:53-71;Schippmann,1971:430-437( در اصفهان؛ آتشکوه
هاي  نمونه ؛ و یاقُم قاهانِ  نویس در دهستان يبر ارتفاعات روستا) Kliess,1999:200-209( محالت؛ نویس

، )Vanden Berghe,1977:175-184( یه، مهر، چنگرفَقین کوشک شت،ه اَرِشتپ، )1388 مرادي،( گه میله میل
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 ، جولیان)Kliess,1974:197-199; Schmidt,1978:39-47( ، چهارقاپو)Vandaee & Jafari,2012:1-17( کل سیاه
 توان از هاي غربی کشور از جمله ایالم و کرمانشاه که می ، در بخش)88-77:1390فر و مترجم، محمدي(

هایی با احتمال کاربري آتشکده یاد کرد که توسط موبدان و هیربدانی که در  ها به عنوان چهارطاقی آن
ها  را براي رونق این آتشکده میالدي 9تا  3و تاریخی بین قرن  شدند؛ یافتند اداره می اردشیرخوره پرورش می
  .)14نقشه( به طور میانگین رقم زد

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 چهارطاقی ظهرشیر: II؛ )Vandaee,Jafarii, 2012:14(کل سیاه: I:  هاي داراي تاالر طواف نقشه چهارطاقی: 14نقشه

)Huff,1974:251( ؛III :چهارطاقی مزدیجان )Schippmann:1971(؛  IV :چهارطاقی داراب)Miroschedji,1980:157-160( ؛
V: چهارطاقی ده شیخ )Vanden Berghe.1965:138( ؛VI: چهارطاقی نگار )،؛ )282:1384آزادVII: چهارطاقی بازه هور 

)Huff,1989:20( ؛VIII :چهارطاقی جولیان )12:1390فر و مترجم، يمحمد(.  
  

تواند مهم باشد و آن موقعیت جغرافیایی و  در برگزیدن مرکزیت مذهبی این منطقه می مهنکته دیگري 
به ویژه بندر  همچنین ترانزیت کاال از جنوب ایران قرارگیري این منطقه بر سر مسیر فرعی جاده ابریشم و

یکی از مهمترین . به داخل فالت ایران و همچنین مسیر منتهی به تیسفون است يسیراف و بندر هرمز
ي امروزي  مسیرهاي ترابري از بندر سیراف و هرمزي و جنوب ایران به سمت مرکز فالت و تیسفون از دو جاده

، )هرمزي تاریخی(، جم، فیروزآباد، فراشبند، کازرون، نورآباد ممسنی، و بندر عباس)سیراف تاریخی(بندر طاهري
 ي منطقه ،و در سر این مسیر ؛کند الر، کازرین، قیر، فیروزآباد، فراشبند، کازرون، نورآباد ممسنی عبور می
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ین که در آنجا نیز یک چهارطاقی شاخص دیگر ساسانی با کاربري آتشکده و همچن[خیرآباد بهبهان را 
 .را داریم ]از همین دوره براي هر چه بهتر عبور و مرور کاروانیانی پل رب لمتشم ،ي ساسانی از دورهي ا مجموعه
ي مسیر، شهرهاي رامهرمز، شوشتر، جندي شاپور، ایرانشهر شاپور و در نهایت تیسفون قرار داشته  در ادامه

با حجم مبادالت تجاري که [هاي جنوب ایران  کاروان يرابي ا لی کاروانیان بوده است؛ جادهاست که مقصد اص
بنابراین . ترین مسیرها نیز بوده است و یکی از امن ]هدوبآنان  أرگانی ساسانی عموماً مهمترین مبدهاي باز کشتی

براي [ دندمآ یم بندر سیراف و هرمزي به فالت ایراناز مسیر فرعی جاده ابریشم و همچنین مسیر افرادي که 
، خواه ناخواه بر سر راه خود از این مسیر عبور اب ،]که عموماً تجارت و یا مهاجرت بوده است ،هر منظوري

توان هدف مذهبی و زیارتی را نیز براي این  در این بین می. اند کرده تجربه می نیزهاي زرتشتی را  آتشکده
 باشد می رخوره که مرکز مذهبی نیزبه ویژه در مسیر برگشت، یعنی از تیسفون به اردشی ؛سفرها در نظر گرفت

دستگاه دینی دولتی نیز از این مسیر . ي پایتخت کهن و پایتخت جدید ساسانیان بوده است و متصل کننده
چه بیشتر این هاي زرتشتی را براي ترویج هر  تردد براي پیشبرد اهداف مذهبی خود بهره برده و آتشکدهـ رپ

اند و گرایش به دیگر مذاهب  شده مذهب، به ویژه براي افرادي که از خارج از مرزهاي ایرانشهر وارد منطقه می
اند  توانسته ها می ها و چهارطاقی این آتشکده ،کرده است؛ همچنین جداي از ترویج مذهب معرفی می ،اند داشته

 مسافران ندوسآبراي منی أو م دنالمنفعه داشته باش اربري عامها بوده و ک مکانی براي استقرار موقت کاروان
هاي داخل مرزي  هاي امن در جاده مساجد یکی از مهمترین مکان ،ي اخیر ؛ همانطور که در چند سدهدنشاب

  ).16و  15هاي  نقشه( براي استقرار و استراحت کاروانیان بوده است
  
  
  

  مسیر باستانی از دو بندر هرمزي و سیراف به: 15نقشه 
   سمت اردشیر خوره، شوشتر و در نهایت تیسفون

  )نقشه از نگارنده(
  
  
  
  
  
  

   امتداد مسیر باستانی که بنادر هرمزيي امروزي در  جاده: 16نقشه 
  از  دیاب ریسم نیا ردرسانده است، و  را به تیسفون می و سیراف

  کرده است سر راه عبور میهاي  و آتشکده ،خورهاردشیر ي میانه
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   نتیجه گیري -7
ي  شود که در بردارنده کیلومتري را شامل می 120×100اي  منطقه ،پژوهشي مورد بررسی در این  محدوده

هاست که  هاي پیرامون آن روستاها و شهرهاي مهم دادین، سرمشهد، باالده، جره، فراشبند، فیروزآباد و آبادي
ي  ورهي جغرافیایی شهر اردشیرخ ودهي جغرافیایی را با کم و کاستی ده کیلومتري، همان محد توان ذوزنقه می

هاي ساسانی است  چهارم تعداد چهارطاقی ي کوچک اما ویژه، شامل یک همچنین این منطقه .ساسانی دانست
هاي به دست آمده و معرفی شده در این منطقه به  داده. که تاکنون در سرتاسر خاك ایران شناسایی شده است
ي  ري احتمالی آتشکده در منطقههاي ساسانی با کارب خوبی نمایانگر این مهم است که تمرکز چهارطاقی

تواند باشد براي معرفی احتمالی این شهر به عنوان پایتخت مذهبی شاهنشاهی  اردشیرخوره دلیل خوبی می
در ، در خاك ایراندیگر  چهارطاقی ساسانیِ 45نگارنده و دیدن بیش از  میدانی هاي با توجه به بررسی. ساسانی

ي جغرافیایی ایرانشهر ساسانی چنین تراکم آثاري از چهارطاقی  حدودهاي از ایران امروز و حتی م هیچ نقطه
ها از جمله  چهارطاقی شناسایی شده که تعدادي از آن 19در این منطقه همانطور که معرفی شد، . وجود ندارد

، هاي جره، تل تخت اند و تعدادي نیز همانند چهارطاقی کامررویی از بین رفته  آباد و پوزه فراشبند، حسین
ت ورش موبدان و هیربدان از آنجا نشأنیاز به چنین کانونی براي پر .نارسیاه و غیره شناسایی شده بودندکُ

شاهنشاهی ساسانی نخستین حکومت در ایران باستان است که دینی را در سر حدات خود گیرد که  می
راي تربیت موبدان و اي خاص ب منطقه پس نیازي مبرم به. زرتشتی است دینِ ،و آن ؛بخشد مشروعیت می

ي مذهب رسمی داشته  هاي تحت نظر حکومت مرکزي و اشاعه هیربدان زرتشتی و انتقال آنان به سرزمین
مکانی که اردشیر پاپکان بنیان شاهنشاهی خود را در آنجا نهاد؛ دستگاه  ؛ و چه جایی بهتر از اردشیرخوره؛است

به این منطقه و باعث ندن تمامی پیروان دین زرتشتی مذهبی حکومت ساسانی این منطقه را برگزید براي کشا
هاي ساسانی را که تاکنون به دست آمده است بتوانیم در این  چهارم از تمامی چهارطاقی گردید تا یک

  . ي کوچک شناسایی کنیم محدوده
شناسی و اطالعات باقی مانده از متون پهلوي و  هاي موجود باستان ي تمامی داده بر همین اساس و بر پایه

، »اردشیرخوره«دهد که شهر  نگارنده این احتمال را می ،مقاله درباره آنان سخن گفتیم طیتاریخی که در 
اول تا  هاي آغازین سلطنت اردشیر از سال ،این منطقه و ؛بوده باشد» پایتخت مذهبی شاهنشاهی ساسانی«

مرکزي جهت آموزش و ارسال موبدان و  ،]ی پس از ورود اسالم به فالت ایرانیعن[میالدي  9و  8هاي  سده
شناسی  شناسی و سبک که البته با توجه به ریخت باشد؛هیربدان زرتشتی به دیگر مناطق تحت فرمانروایی بوده 

هاي  با حفاري و ؛برداري است ترین دوران این بهره میالدي پر رونق 7تا  4هاي موجود، قرون  چهارطاقی
  .باره سخت گفت  توان در این تر می روشن وشناسی خیلی بهتر  باستان
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