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  چکیده
ي بسیاري  ي اسالمی در ابنیه که از عهد ساسانی تا دورههاي پایه در معماري ایرانی است  چهارتاقی، از فُرم

ي ساسانی غالباً این پرسش مطرح است که آیا این  هاي دوره در مورد چهارتاقی. شود تکرار شده و دیده می
اند؟  هاي دیگري بوده که داراي کاربري اند یا این بناها، معبد یا بخشی از آتشکده بوده و کارکرد مذهبی داشته

ي  شناسی و ساماندهی محوطه هاي باستان خصوص، اقدامات مرمتی، کاوش اطالعات روشمند در این فقدان
در این تحقیق، عالوه بر کاربري مذهبی، به . دهد صورت منفی تحت تأثیر قرار می ي تاریخی را به این ابنیه

هایی نظیرِ  شود؛ کاربري یتوان متصور بود، پرداخته م هاي ساسانی می هاي دیگري که براي چارتاقی کاربري
ي خورشیدي، کاربري تقویمی  نشان و میلِ راهنما بودن، نشانِ مزار و گور بودن و یا همچون یک سازه راه

شود که چرا اکثر  ها، بدین پرسش پاسخ داده می نیز ضمنِ تشریحِ نظامِ پیمون در چارتاقی. داشتن
ي  در پایان، فرضیه. اند از محل سکونت جمعی واقع شدهي ساسانی، خارج از آبادي و دور  هاي دوره چارتاقی

ي نو  ا ي متفاوت، مورد نقد و بررسی قرار گرفته؛ و فرضیه ها، با تمرکز بر سه نمونه کاربري تقویمی چهارتاقی
ریزي و تبیین  ي سیستان، طرح خواجه ي کوه ي آتشکده هاي دوگانه در خصوص کارکرد تقویمیِ ایوان

ي مستقیم با  مواجهه(و نیز مبتنی بر مطالعات میدانی » تاریخیـ  تفسیري«ام این تحقیق، روش انج. گردد می
   .است) ها و مشاهدات عینی گیري آثار، اندازه

  ساسانی، آتشکده، خورشیديـ  هاي تقویمی سازهاقی، تچهار: واژگان کلیدي
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Abstract 
Čahār-Tāqī is a four-columned/pillared structure standing over four corners of a square base, 
with each couple of them being attached mutually from above through a crescent-type arch, 
augmented with a dome erected over the whole structure. Čahār-Tāqīes are among 
fundamental Iranian architectural forms which have been repeatedly used from Sassanid era 
onwards and through Islamic period. For Sassanid era Čahār-Tāqīes the basic question 
concerns their using; namely wheather they had been temples or some part of fire altars with 
a whole religious using or not. Lack of stylistic data has influenced somewhat negatively the 
restoration measures, Archaeological surveys as well as rehabilitations of such historical 
sites. In this paper we have discussed other possible (non-religious) usings of Sassanid period 
Čahār-Tāqīes; those such as road stations or milestones, tombs, and solar-calendar structures. 
While also apprizing the module-system of Čahār-Tāqīes, it is tried to answer the question as 
why most Čahār-Tāqīes of Sassanid period have been located far from residential places. 
Finally a calendar-using hypothesis of Čahār-Tāqīes has underwent a critical assessment in 
terms of three different types, and a new hypothesis has been presented and developed for a 
calendar using of double porticoes of the so-called fire-temple in the Kuh-e Khvājeh in the 
Sistan province. The methodology used in this research program is a sort of “Interpretive-
Historical Research Method“, and is based on field studies through direct observations and 
measurements of monuments, aided by eyewitness evidences. 

Keywords: Chahar-taqi, Solar-calendar structures, Fire-temple, Sasanian 
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ي مربعی؛ که هر دو ستون، از باال، با تاق و هاللی به یکدیگر متصل شده  چهارتاقی، چهار پایه و ستون است در چهار کُنجِ زمینه و قاعده«
  .)ي دهخدا نامه لغت(» ها، قُبه و گُنبدي نهاده شده باشد ها و تاق باشند؛ و بر روي این ستون

هاي قدیم  خانه را نام یکی از بت» چهارطاق«، هجري پنجمقرن  در) 392.ص ،1384( نیشابورياسحق  ابو
در اواخر قرن سوم  )216.ص ،1996( فقیه همدانی ابن. فروزان بود اش خندقر ددانسته است که آتشی 

وفه دانسته اي در ک و نام محله) چهارسو(  شهارسوجمعنی با  ، هم»شهارطاق«صورت  ، چهارتاق را بههجري
در مسیر » چهارطاق«اي به نام  هجري، از قصبه 517ضمن حوادث سال  هم لفیتاریخ اَمؤلف  1.است
به نام  فراوانیهاي  امروزه نیز در ایران، روستاها و آبادي ).2872 ،4 .، ج1382 تتوي(برد  نام میحلّه ـ  بغداد

   2.باقی است» چهارطاق«

 شهرستان تکاب، استان آذربایجانِ[ سلیمان هاي تخت در کاوش )56ـ54.، صص1382( 3رودلف نَومان
در  بزرگ  چهارتاقی: سب معرفی کرده استشَي آذرگُ را در مرکز آتشکدهکوچک  بزرگ و دو چهارتاقی، ]غربی

آن، محل نگهداري و حفاظت از  در جانب شرقیِ کوچکو چهارتاقی  آتشکده؛ محراب پشت ایوان جنوبی،
هاي تاریخی،  بنابر گزارش .)62شکل ( ]نبود دید و در معرض محراب در ،نیایش براي که وقتی[آتش مقدس 

اش تا اوایل قرن چهارم هجري فروزان بود  شده بود و آتش نصب نقره از هاللی ،آتشکده این گنبد رأس بر
)یاد به کرکويِ سیستان را ي آتشـکدهدو گنبد  آذرگشسب، ي آتشکده گنبد دو). 40.ص ،1342لف، ابود 

 گزند بوده اش تا قرن هفتم هجري بی و آتش هاللی بر رأس هر گنبدش بوده شاخی نیم گویند که ؛آورد می
، فارس در »آذرخورا« ساسانی ي آتشکده همچنین در توصیف ).303ـ302.، صص1373قزوینی، (است 

بر روي ، آتشکده نمازِمحل از  ، مجزّا»کانون«ظاهراً این  که شود؛ می )جاي آتش(سخن از گنبد و کانون 
   .)Bêrûni, 1878, p. 228(قرار داشته است  اي بلندي یا تپه

 ي جلگه در ،ها چهارتاقیاین  از اي نمونه  .اند اي واقع پشته و  تپهروي  بر ي ساسانی نیز هاي دوره اکثر چهارتاقی
لوئی  نظر به  4.است مانده باقی ،]جم مسیرِ در فیروزآباد، غربی جنوب کیلومتري  30[ فارس کُنارسیاه

در  که بوده بهرام در عهد ساسانی هاي آتشکده یکی از ي این چهارتاقی، ي دربر گیرنده مجموعه ،5برگ واندن
بندر  دشت، دژگاه و جم به  از کُنارسیاه، دهرم، میان و ؛داشتهقرار  فیروزآباد ـ سیراف باستانی راهامتداد 
 :، دو گُنبد داردمجموعهاین  ).492 ،105 ،1382 به نقل از مصطفوي(رسیده است  می) بندر طاهري(سیراف 

 راهروي و گرد غالم در چهارتاقی محاط گنبد دوم، لی؛ وبسته و پوشیده است داراي فُرمیاول،  ي خانهگنبد
 است اطراف ي جلگه به مشرف طرف، سه از قرار داشته و مجموعه قسمت بلندترین در که ؛است  پیرامونی

 در هم  اصفهان جامع مسجد الملک نظام گنبد پیرامون در ،گرد و داالنی غالم چنین نظیر .)2و  1هاي  شکل(
 بنا مابقی از را آن همو است؛ گرفته  بند، رانشِ گنبد را می جاي پشت  که هم به داشته وجود  اش ساخت بدوِ
دیگر در  .)184، 1380پیرنیا ( آورده است اختصاصی درمی اي نمازخانه یا مقصوره صورت به کرده و می جدا

در  7»ردآتشگاه دستج«و ) 6ـ3هاي  شکل(در داراب فارس  6»قصر دختر« مانند هاي مذهبی مجموعه
  .قابل توجه استگُنبدهاي دوگانه، ـ  چهارتاقنیز حضور ي اصفهان  جرقویه
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  چهارتاقی کُنارسیاه با داالن پیرامونی )پچباال، ( ـ2شکل  /ي کُنارسیاه نماي کلی مجموعه )باال، راست(ـ 1شکل 

  شکل /دختر چهارتاقی قصر )پایین، راست( ـ5شکل  /ي قصر دختر چهارتاقی و گنبد مجموعه )سطو(ـ 4و  3هاي  شکل

 )نگارنده :ازها  عکس( ي قصر دختر در مجموعه   گنبدخانه )پایین، چپ( ـ6
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 »گُمبد« نام به فضایی یکی، :دارند قُدسی فضاي دوعموماً  هندوستان، هاي ها و آگیاري آتشکده امروزه نیز
 آنجا آتش در کهفضایی  ،و دیگري ؛است »رانآد آتش« یا »بهرام آتش« نشاندنِ ي جایگاه ویژهکه  )گنبد(

، 1389گیارا، (گویند  می 8»گاه اورویس«یا » گاه یزِشن«و بدان  شود می نشانده هاي دینی جشننماز و  براي
 سفر  پایان در فرود پارسـیان ِ مکان نخستینشاید  که هندوسـتان، غرب در 9دیـو ي جزیره در .)43ـ42

 دو آتشکده، این. است مانده به جاي میالدي 19 ي سده اوایل از متروکی ي آتشکده ،10بوده وارشان اودیسـه
 اتاق نبدگ. دارد وجود هایی روزن نبد،گ دو هر سطح روي. دارد شکل گُنبدي سقف و مربعی ي زمینه ته با اتاق

 را آتش نیایش و دیدن ي اجازه نمازگزاران عموم به ،آن هاي پنجره دارد و متري 9/3 اي دهانه شمالی،
 ،)دوم ي پوسته( آن فوقانی تخت بام که دارد متر 2/4 ي دهانه به بزرگتر نبديگ دومی، اتاق. ه استداد می
 آتشـکده  مکان ترین قُدسی بزرگتر، اتاق که رسد می نظر  به چنین. است بلندتر بنا بامِ عمومی تراز از متر 5/3
 )7شکل ( ي آتشکده و نمازخانه »گاه یزِشن« خُردتر، اتاق و است؛ بوده آدران آتش نشینی تخت محل و
)Pande 1987, 97-99(.   

  
  )Pande, 1987: (مأخذ .دیو ي آتشکده هاي برش و نما پالن، ـ7 شکل

. باشد می اهمیت داراي ،معماري فُرم لحاظ به  نیز 11)خانه رهو(» مهر رِد« ، موسوم بهآباد ي شریف آتشـخانه
معابد  ترین کهن بناي مذکور، از است؛ و واقع یزد شمالِ کیلومتري 60 در اردکان، آباد شریف روستاي

، یک گنبد و چهار ایوان و چهار میالدي 1936سال  از یبق گزارشط، این آتشخانه. باشد آن می شتیتزر
، در کانونِ گنبد قرار ]نددبر می جا بدان را آتش مراسم، اجراي هنگام  به که[راب مح. شته استحجره دا

 و بنا ي نقشه در توجه جالب ي نکته. ه استدش می نگهداري دقّت با آتش ،شمجاور ي حجره ؛ و درداشته
 که تفاوت این با باشد؛ می »چهارطاقی« یک شبیه زوایا این ترتیب و نظم که است این آن، زوایاي ترکیب

  .)88ـ85، 1 .، ج1365گدار ( اند کرده مسدود مذهبی، مراسم استتار منظور به را ها ایوان یا ها تاق
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 روستاي در امام  دوازده امامزاده بناي قدیمی قسمت  پالن با بسیاري شباهت آباد، شریف ي آتشخانه ِ پالن
پیش [ مذکور بناي مطرح است که فرض، این. دارد ]میمه نزدیک اصفهان، غربیِ شمال کیلومتري 80[ونداده 

 چهار هاي اتاق از یکی در که بوده؛ صفّه چهار طرحِ با زرتشتی معبد یک ،]اسالمی عهد دراز تغییر یافتن 
 برگزاري امکان که داشته بامروي  به دسترسی براي نیز اي پله راه و شده؛ می نگهداري مقدس آتش آن، کُنجِ

از  ،باال فرضِ ).Siroux 1967, 96-97( است کرده می فراهم را بام  تختو  باز رو تراسِ بر مذهبی مراسم
 براي یمقدس کانم، از قدیم ولی نیست؛ اي امامزاده دفن محل ونداده، زیارتگاه که رو قابل تأمل است  این

  12.)8شکل ( اند شده غیب  جاآن در مکرمه بانوي دوازده که است یمحل آنها نظر از و مردم بومی بوده

  )Siroux, 1967: مأخذ( اسالمی عهد تا ساسانی ي دوره از بنا تغییرات روند. امام دوازده امامزاده ـ8 شکل

 و معرّف که بنایی و ها آذرکده اصلی ذینت ،را »چهارتاقی« ،)78، 32ـ31، 1 .، ج1365( 13گُدار آندره
 را آن و ؛است دانسته ،بوده اهورامزدا پیروان کیشِ سمبل و باستان ایران مذهبی و ملّی معماري ي نماینده

 اسالم جهان به ،مساجد معماري در را خود توانست نهایتاً نیز اسالمی عهد در که کند می معرّفی فُرمی همان
 نبوده دائمی ،شعله این ولی است؛ بوده ور شعله باز فضاي در ها چهارتاقی گنبد زیر آتش به زعم او،. بقبوالند

 نو از و محافظت خورشید، پرتو نور از دور و بسته محلّی در بایستی می مذهبی مراسم بین ي فاصله در و
 آن ما که هنگامی و ؛است بوده مراسم چهارتاقِیا محراب  الینفک جزء »آتش اتاق«این،  بنابر. شد می تطهیر

 ها، چهارتاقی .نبوده است هم سابق در که نیست این معنایش بینیم، نمی موجود هاي چهارتاق نزدیک در را



  هاي ایران ها و آتشگاه آتشکده نامۀ ویژهدانش مرمت و میراث فرهنگی، / یاغش کاظمی  1393زمستان 

 

49  

 

 مقاومت زمانه دستبرد مقابل در بنا ي بقیه از بهتر اند، شده می ساخته بیشتري وسواس و دقّت با چون
 است پایه چهار داراي چهارتاقی، .باشند نمی آتشکده بقایاي ،هم منفرد هاي یچهارتاق ي همه البته. اند کرده

 گشوده جهت چهار به ،آن درگاه چهار 14.دانست جهان ي پدیدآورنده عنصرِ چهار از کنایه توان می را آن که
 اش، شکل گنبدي سقف و زمین؛ از کنایه آن، شکلِ مربع ي زمینه. دارد اشاره جهان چهارسوي به و است

  عنوان به را اشیاء ،پنجم پیش از میالد ي سده ، درفیثاغوریان ).1378سلطانزاده، (است  آسمان از تمثیلی
 نظر به. شمردند می مقدس را 16)چهارتایی =( »تتراکتوس« شکلِ و 15گرفتند می نظر در اعدادند که این

کاپلستون ( گشتند می جهان یا کانون مرکزي آتشِ گرد خورشید، با همراه اراتسی و زمین فیثاغوریان،
حجازي، ( باشد ارز می ، با چهاروجهی منتظم هم»اجسام افالطونی«تشریح در  ،آتش .)48ـ45، 1 .، ج1380
قصر  )یچهارقاپ( »چارقاپو«هنگام بازدید از  ،)153ـ149.صص ،1354( 17هرتسفلدارنست . )26، 1387

به زعم او، . )11ـ9هاي  شکل( استاي بوده  آتشکده معبد و هاي شیرین، گمان کرده که بناي مذکور، ویرانه
دانست؛ » چارتاق«توان اشاره به همان فُرم آشناي  ، را می»چهار دروازه«، به معنی »چارقاپو«ي کُردي  واژه

 18»تتراپیلون« ي کلمه از ویاد کرده » طربال« بناي چارتاق فیروزآباد فارس، که طبري از آن با عنوان مانند
   .است  چهار دروازه معنی به که شده گرفته یونانی

 پیشکش عتبات، سفر هاي عکس آلبوم). ق.ه1287. (عکاسباشی رضا: از عکس. شیرین قصر چهارقاپی) راست باال،( ـ9 شکل
  )گلستان ي موزه کاخ اسناد مرکز( .علیا مهد

  )71 ،1379 هوگی،: (مأخذ. شیرین قصر چهارقاپی از  شده بازسازي برش) چپ باال،( ـ10 شکل

  

  

  

  

: مأخذ. چهارقاپی ي محوطه از هوایی عکس ـ11 شکل
  )کرمانشاه استان فرهنگی میراث کل اداره آرشیو(
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است کاخ شاهنشاهی ایوان و ، همان تلوار یا تاالر امروزي و »ربالط«، )77.ص ،1355(ي پیرنیا  ولی به عقیده
 هارائ مذکور طربال از گزارشی، در اوایل قرن ششم هجري، )138.ص ،1385(بلخی  ابن .نه آتشکده و چهارتاق

  :کرده است

 را آن عرب و ردهک )ایوان( ایران آن نام و است برآورده )گاه تخت= ( انباشته ي دکّه فیروزآباد، شهر میان در ،اردشیر
 را آن و برآورده عظیم گنبدي آن میانگاه در و ساخته )افکن سایه هاي تاق =( ها ساي دکّه، آن سر بر و ؛گویند طربال
 دیوارها این و ؛است )متر 37  ≅(گز  پنج و هفتاد ،آن ي قبه زیر تا گنبد این دیوار چهار طول و ؛گویند مانکیر گنبد

  به و رانده کوه سر از ،فرسنگ یک از ،آب و ؛نهاده آن سر بر آجر از عظیم ي قبه پس و است برآورده خارا سنگ از
  .آورده باال) طربال رويِ( سر  برین اي  فواره

، 2 .، ج1983( حوقل ابن ولی. است کوشکي یک  چهارتاقی بزرگی، به مثابه سخن از فوق، گزارش در
ة بقُ« ، از)358.ص، 4 .، ج1995(حموي  یاقوت. کند معرفی می  دهآتشک چهارتاقی مذکور را، یک، )279.ص

 گُنبد«ها،  چهارتاقی ي قُبه .نموده استمصر یاد  فسطاط ي پارسیان در آتشکده »دود گنبد«یا  »الدخان
 ي»بهرام ِ آتشان گُنبد« یادآور کند؛ و را تداعی می شاهنامه ابیات در ]افراختن آذر روي بر گنبد[ »آذران
   19.آمده پهلوي کُتب در که است

رضا  عهد تا ها چهارتاقی آتشگاهی کارکرد خصوص در جالبی اطالعات ،)182.ص ،1376(آبادي  نیک شفیعی
 هاي گاه میدان در »آتشگه« تحت عنوان کوچکی هاي به تحقیق او، چهارتاقی. دهد می ارائه پهلوي شاه

 محرّم، ماه سوگواري در ،روستاها این مردم که ؛است قرار داشتهاصفهان  ي جرقویه جنوب روستاهاي
 .ندا هافروخت می آتش ها آن در تعزیه، هنگام و ؛ساختند می برپا ها چهارتاقی این ِ پیرامون را خود يها حسینیه

 آتشکده است، واقع اي کوچه تردد مسیر در که ،را روستا  میان هاي چهارتاقی از یکی نیز ابیانه روستاي اهالی
 از جزئی ظاهراً ،است پوشانده را مزبور ي کوچه از بخشی ساباط، مثلِ اکنون که ارتاقیهچ این. ندمان می

 (Siroux, 1967, 89-91) اند گرفته می جا آن از را خود هاي خانه آتشِ مردم، و بوده؛ روستاسابق  ي آتشخانه

   .)14ـ12هاي  شکل(

   
  )Siroux, 1967: مأخذ(. ابیانه ي آتشکده ي شده بازسازي طرح) باال، راست( ـ12 شکل

  )نگارنده: از ها عکس( .ابیانه ي آتشکده به معروف موجود؛ چهارتاقیِ) باال، چپ( ـ14 و 13 هاي شکل
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 هاي دشت و ها کوه بر منفردبه صورت  و نیستند روستا یا شهر میان در هاي ساسانی، چهارتاقی ولی برخی
 ]با چهار درگاه گشوده[ها  آن معماري خاص اند و شکل شده ساخته مسکونی نقاط از دور و دوردست

که مطابق  باشد؛ در حالی آتش هاي شعله به باران و باد و خورشید پرتو آلودگی و رسیدن از مانع تواند نمی
 نگاه دور ۫ریمنی و آلودگی هرگونه از باید آتش شود و تابیده آتش بر مستقیم نباید آفتاب نور زردشتی، سنّت
  : شود داشته

را در معرض تابش  آتش که هر. آفتاب نشاید که بر آتش افتد؛ و هر بار که چنین شود، گناه است
بپوشانند،  خورشید نور برابر در سرپوشی با را آتش اگر. باشد کرده گناه استیر سه آفتاب بیافروزد،

 شود می کاسته آتش نور و قوت از چون رو به تابش آفتاب داشته باشد، روزنی نباید هیچ آن سرپوش
)Sad Dar, 1885, p. 334.(20    

 تباهیِ از دور ]پا سه =گام هر[ گام 30 باید آتش که شده توصیه چنین ،دینکرد پنجمِ کتاب از 23 فصلدر 
 از و زدود؛ خاکستر از را  آن باید بعالوه. شود نگهداري زننده بوي و مدفوع از دور گام، سه و حیوان؛  تن

 گرم، و سرد باد و خورشـید ي اشعه از باید آتش را. نگاهداشت دور رونداند و یریمن و آلودگی مایعات،
   )Peterson, 1998, p. 20( داد خوراك بدان پاکیزه، و خشک چوبِ از و نمود؛ محافظت

 از را آتشتا   اند نداشته دربیو  بوده  گشوده يها دهانه ها، از بدوِ ساخت، داراي آتشخانه  چارتاقِ که این فرضِ
 که دهد می نشان شناسی، باستان و تاریخی شواهد. باشد می نادرست د،کن حفظ آلودگی و باران و باد

 تخریب بعدها که بوده ]ضخیم ايِ پارچه پوشش با یا مطلّا، و چوبیمحتمالً [ هایی درب را ها آتشکده چهارتاقِ
  . و کنده شده است

 رد ،ایرانیان هاي کاخ« که این بر مبنی دارد گزارشی هجري، سوم ي سده در )216.، ص1. ، ج1371( یعقوبی
 در« که همچنین گویند. »بودند ایستاده آن بر پاسبان مردان و آویخته هایی پرده درها، بر بلکه نداشت؛

 به آن ِ روزن از آفتاب شعاعِ چون که ؛بودشده  آویخته طویلی و عریض ي پرده تیسفون، در کسري  تاقِ مقابل
 مهیاي و است نزدیک بندگان، به دادن بارعام براي شاهنشاه ِ آمدن که فهمیدند می درباریان تابید، می درون

   ).579، 1385دیوالفوا، ( »شدند می او استقبال

قائل به  نیز ها آتشخانه درگاهتوان براي  می صحیح باشد، ها کاخ درگاه در مورد پوششِ ها گزارش این اگر
عهد  در آمده است کهچنین  اي بدین موضوع شده و اشاره ِ مسعودي،الزمان اخبار در. پوششی مشابه بود

طوري که  ؛دادند می قرار زرنیخ و گوگرد ،اج آن در و ؛اند پوشانده می هایی پارچه با را ها آتشکده درگاه ،ساسانی
 21.زم استفاده کنندیاز ه زیاد و براي روشن نگه داشتن آتش، الزم نبود دندمان ها خودشان روشن می آتشکده

 هایی پرده، را نیز ارت ایرانیان در عهد ساسانی بودهاحترام و زیکه مورد ، بلخ نوبهارِ نبدگ هاي ظاهراً درگاه
  . )617، 1996فقیه،  ابن(پوشانده است  می
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 پس و کنده گبران هاي کوشک از مسلمین را بخارا جامع مسجد درهاي، )68.، ص1363( خیرشَنَ شهادت به
یا  مزْدجان روستاي ي آتشکده هاي درب. بودند کرده خرج ۫جامع مسجد به بتان، صورت ِ زدودن و  تراشیدن از

  : است دیگري مشهور ي نمونه ،]شد تخریب قُم امیرِ توسط هجري در اواخر قرن سوم اي که آتشکده[ فَردجان

 عراقین، بر یوسف بن حجاج شدن حاکم و والی و) ق.ه 86ـ65 حکـ( مروان بن عبدالملک خالفت زمان در مسلمانان
 و بکندند آتشـکده درِ و گردانیدند؛ مسخّر را دیه این و کردند محاربه ایشان با و کردند خروج مزدجان دیه اهل بر

 درِ بر تا فرستاد مکّه به را آن حجاج، و بردند؛ حجاج پیش به و برکندند را آن و طال؛ از بود) لنگه( مصراع دو آن،
  .  )254.ص، 1385قمی، ( درآویختند کعبه

 را ها تاق ي  دهانه ساسانی،هاي منفرد  دهد که در برخی چهارتاقی ی نشان میشناس باستانهاي  بررسی
. دارندمحفوظ ب ها س را در آنآتش مقد شاید بودند تا  نموده محصور و کشیده دیوار ساخت، از پس بالفاصله

توان  می ]اصفهان استان در انارك شرقیِ شمال کیلومتري 31در [ را نخلک چهارتاقیِ موردي، اي نمونه در
 مورد شان، نقره محتواي جهت بهي ساسانی،  که در دوره ؛است غنی سرب  معادن داراي ،نخلک. مثال آورد
بنا کرده بود؛ که  بزرگ یِچهارتاق، یک دژ و در این محل ساسانی حکومت .اند  گرفته می قرار استخراج

   .همچنان پابرجاست

ي شمام  مس و نقرهمعادن  که درزرتشتی  هزاران معدنچی، )263.ص ،1990( همدانی حائک ابن ي به گفته
چهارتاقی یحتمل که .خته بودندآتشکده سادو  شان عبادتجا براي  کردند، در آن کار میعربستان  در نجد 

 هاي تاق ي  دهانه امروزه که هرچند. مقیم بوده باشد و عبادتگاهی براي معدنچیانِ خانهآتش نخلک هم
چهارتاقیِ  که دهد می نشانشناسان  باستان گرديِ پی است، ولی باز چهارتاقی این شرقی شمال و غربی شمال

یر،  هالی(ند ه بودکردیی پر ها)تیغه(دیواربا ها را  درون قوس، زمانِ ساختمحصور بوده؛ و در  در اصلْمذکور، 
  .)20ـ15هاي  شکل( )405.، ص1354

  
  )409. ص ،1354 یر، هالی( نخلک چهارتاقی پالن) باال، راست( :15 شکل

  )نگارنده: از  عکس( نخلک ساسانی دژ و چهارتاقی بقایاي )پچباال، ( :16شکل
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  )نگارنده: از ها عکس( از زوایاي مختلف نخلک ساسانی دژ و چهارتاقی بقایاي: 20ـ17 هاي شکل

 که ،]ملک کیلومتري غربِ باغِ موسوم به  2بند؛  ِ فرّاش کیلومتري شرق  3[فارس  بند فرّاشیا  ملک  چهارتاقی
 چهارتاقی و ؛)23ـ21هاي  شکل(مشهود است  اش محصور کننده دیوارِ آثار میيقدهاي  در گراورها و عکس

بخش ،فارس جهرمِ در شهرستان[ کراتهیا ) صیمکان( کانسیم شرف کوهی ي دامنه بر کان،سیمهب م 
 متر 2/3 بلندايِ و متر 1/1پهناي  به هایی درگاه هايشْ دهانه ي در دیوارهاي پوشاننده که ،]هادکَر روستاي

  .باشند می نخلک چهارتاقی مشابه ،)29ـ24هاي  شکل(بودند   ایجاد کرده
  

  

  

  

  

). 503.ص ،1385 دیوالفوا،: مأخذ. (م 1881 نوامبر 12 تاریخ به) ملک( فرّاشبند چهارتاقی از گراوري ←) راست: (21شکل
  )Vanden-Berghe,1961: مأخذ. (ملک چهارتاقی از عکسی ←) چپ( :22شکل
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  )Huff, 1975: مأخذ. (ملک چهارتاقی گردي پی پالن ←) وبرور( :23شکل 

  

   

  )نگارنده: از ها عکس( ها دهانه ي پوشاننده دیوارهاي بقایاي و ورودي  درگاه ؛)کراته( سیمکان چهارتاقی: 28ـ24 هاي شکل

  

  

 مقطع و پالن ـ29  شکل
: مأخذ. ( کراته چهارتاقی

Huff, 1975(  
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 ،]شهرستان استهبان در دهستان خیر از[ فارس) مفَرغون( خانرُّـفَ ماه و خراسان هورِ بازه هاي چهارتاقی
 اکثر در .اند شده تعریف هاي ورودي با ،منفرد) اینک(پوشیده و  هاي یهارتاقچ از دیگري هاي نمونه

با  خورشید پرتو وجود داشته که گنبد پايِجانب و  در ينورگیر هاي و دریچه  روزن ،هاي پوشیده ارتاقیچه
 آفتاب نتابیدن زرتشتیِ سنّت حفظ بر عالوه گونه، این است؛ و افتاده می ها تاق باالي در ها، دریچه این ازعبور 

 رندکُو  عود دود خروجِ ها، براي این دریچه. است شده می تأمین نیز چارتاقی داخل فضاي روشنایی آتش، بر
  .  شود پوشانده جام و شیشه با توانسته و به ضرورت، می هم کارکرد داشته؛

؛ و آورده می به دور کانون به وجود طواف فضایی براي که داالنی بوده و گرد غالم ها، چارتاقی برخی گرداگرد
بر تلّ و  را بناها دست این از یکی ،)101.ص، 1314( شیرازي فرصت. مؤثر بوده است هم نبدگ رانشِ در مهارِ

 اش، زعم  به که[است که عمارت مذکور  نوشتهدیده و  فارس دارابِ در کرسیاهموسوم به  اراضیِ غدیري در
راهرویی به ارتفاع  درمحاط  ذرع 15 به ارتفاعِ يگنبد وچهارتاق  ،]بوده 22يآذرجو مشهورِ ي آتشکده همان

سر ویلیام . است شده به بیرون گشوده می ]در چهار سمت[چهار درب این راهرو، با که ؛ بودهذرع  5/6
به نقل از راهنماهاي [اش نام آن را  از این بنا دیدن کرده بود، در سفرنامه» فرصت«، که پیش از 23اوزلی
  . )31و  30هاي  شکل( )Ouseley 1821, 154(آورده است  » گُمبزِ گبران«] محلی

  
 و کرسیاه بینِ( فارس داراب در »گبران گُمبزِ« یا آذرجوي ي آتشکده به موسوم عمارت از هایی طرح ـ31 و 30  هاي شکل

 در شیرازي فرصت اثر ←)چپ). (Ouseley, 1821: (مأخذ. م1811 آوریل در »اوزلی ویلیام سر« اثر ←)راست). (کوهجرد
  )102.ص ،1314 شیرازي، فرصت: (مأخذ. ق.ه 1310 سال

 23[بیشاپور  شاپور در کاخِ بزرگ چهارتاقِ ،)144ـ143.، صص1355( سرفراز اکبر علی هاي بررسی طبق
ِ  داالن این .است هداشت راه اش گرد و داالنی در پیرامون غالم به درگاه چهار با ،]کازرون کیلومتري غربِ

؛ نزدیک شهرستان جهرم فارس[ آباد یا قطب )زهرشیر(ظهرشیر چهارتاقی  مانندموارد  بسیاري در،  محیطی
 )Huff 1975, 245( یافت را آن توان می گردي پی با فقط و شده تخریب ،]هاي بابا عرب و چارطاق قریه

شهرستان فراشبند [ کُنارسیاه ي مجموعه مانند چهارتاقی بزرگ نیز مواردي در ولی ؛)33و  32هاي  شکل(
 شهرستان نگار، شمالِ کیلومتري 19[ نگار چهارتاقی. )2شکل ( است باقی ویران نیمه صورت  به ،]فارس

  . )34شکل ( مانده يسالم برجا اش هایی است که داالن محیطی ، از معدود نمونه]بردسیر کرمان
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  )نگارنده: از ها عکس( فارس جهرم در) آباد قطب( ظهرشیر چهارتاقی ـ33 و 32 هاي شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
: معماري هاي برداشت مأخذ( کرمان نگار چارتاقی بیرون و داخل از نماهایی و خورده برش پرسپکتیو پالن، ـ34 شکل

)Vanden-Berghe, 1965(کرمان استان فرهنگی میراث کل اداره آرشیو: از ها عکس ؛(  

 نگارنده،. است واقع باغین  ـ نگار قدیم راه ي حاشیه در] مراقبتی با یک برجِ[ یک کوه پشت این چهارتاقی،
 میزبانِ که داند می راهی بین هاي ایستگاه ي زمره ، دراش محل قرار گیريفُرم معماري و  به نظر را بنا این

 ، بوده است؛ و هم مورددیگرشهر  ي آتشخانه به اي کدهآتش از اش نقل و انتقال هنگام ،مقدس آتش از اخگري
  24.بعديدر ادوارِ  ها کارواني  استفادهاقامت و 
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 حکمران ،]شده یافت ورخشَـه شهر کهن هاي کاوش در که[ سغدي دیواري نقاشی یک بخارا، ارگ ي موزه در
 دهد می نشان مقدس آتش نزد نیایش حال در جوانش پسر و همسر همراه به )خانه خُدا( اش خانه در را محلّی

 بار  سه بخت، ي خانه به ورود از پیش را عروس باید داماد که است برقرار رسم این بخارا در هنوز .)35شکل (
زرتشتی دانسته شده   ، متأثر از عاداتدر ازبکستان چرخیدن به دور منقل آتش  آیین .بچرخاند آتش دورِ

  .)229.، ص1384بایف،  عثمان قاره( است

  
  )نگارنده: از عکس(بخارا  ارگ ي موزه. مقدس آتش پیش در خانوادگی نیایش موضوع با سغدي دیواري نقاشی ـ35 شکل

تا چند سال پیش، مردم در « .توان مشاهده نمود ماندگاري این آیین را در ایران و ارمنستان و هند نیز می
هر کدام یک اجاق داشتند که حرمت بسیار ] شهرستان استهبانِ فارس[روستاي محمدآباد از دهستان خیر 

خوردند و عروس را در شب عروسی دور آن  کردند؛ بدان سوگند می انی میبراي آن قائل بودند؛ براي آن قرب
کردند؛  پا دور آن طواف می در دهستان خیر، مورد احترام اهالی بود؛ برهنه فَـرُّخان ماهچهارتاقی . گرداندند می

 یکدیگر از مردم بویراحمد، و ممسنی در« ).131، 1355گروسی (» کردند آوردند و قربانی می بدان نیاز می
 آتش دورِ مردم عروسی، هنگام هستی؟ خاندان و آتش کدام از یعنی باشی؟ می تَش کدام از که پرسند می

شوهر ي خانه به بعد و گردانند می پدر] ي خانه[ اجاقِ دورِ بار سه را عروس و رقصند می فروزان بزرگ 
عروس و  تازه فوریه، 13 روز غروبِ در ارمنستان، والیات و روستاها در). 120، 1360 شهمردان(» فرستند می

 آتش دور هفت بار به  هم، دست در  دست و افروزند می میادین و ها خانه  حیاط در آتشی هاي کپه دامادها 
نامیده  25»اندآراچ نتيار«یا » ترِندز« ،نزد ارامنه این جشن. پرند می آن روي از پایان، در و چرخند؛ می
 از اي شعله گرفتن) [ها شمع تیوالفس =( 26مس کَندل عید به را آن مراسم، این توجیه در دینداران،. شود می

 نام باآیینی  در ).Arakelyan, 2012( اند نموده منسوب ]حضّار میان شعله این گستردن و مقدس محراب
 گره هم به هایشان شال انتهاي که حالی در داماد، و عروس تازه نیز در هندوستان )طواف هفت =( 27»فر سات«

 در مراسم این ظاهراً. ندبند می هفت پیمانو  کنند می طواف مقدس آتشِ دور به بار هفت است، خورده
 بوده آتش دور به طواف بار  سه ِ متضمن ،28)گام هفت =( »سپتاپادي« آیین با  شدنقاطی  از پیش گذشته،

 Magnet of Online Indian( پذیرد می انجام طواف بار  سه با هندوستان، از هایی بخش درهم  هنوز و است؛

Dating Blogs, 2010) ( 36شکل(.  
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 مقدس آتش دور به طواف یا فر سات آیینِ ـ36 شکل
  از ها طرح( .هندوستان در

 ارنمايت
(h p://imgarcade.com/1/saptapadi 

 در مردم، و موبداندیگر  به اتفاق )نوزوت(موبد  تازه ایران، میان زرتشتیانِ» نوزوتی« آیین در ،امروزه 
 و چرخند آتشی که در حیاط آتشکده نهاده شده می مجمر دور بار  سه دارند، یکدیگر دست در دست که حالی
 هاي چهارتاقی گردش غالم در آتش، طواف به دور رسم این شاید .)1388، دهموبد( خوانند می نیایش آتش

 به ،اش محیطی داالن با ي کُنارسیاه فارس، بزرگ مجموعه چهارتاقی ؛ و مثالًمعمول بوده هم ساسانی
نظیر . )2شکل ( کنند طواف و زیارت شد می نشانده آن در موقتاً که را آتشی تااست  هداد می اجازه دینداران

 شهرستان[ گل سیاه یا پا سه چهارتاقی ـ1 :نمود مشاهده توان مینیز  ذیل هاي چهارتاقی دورِ بهاین داالن را 
 بزرگ چهارتاقی ـ3 ]شهرستان فیروزآباد فارس[ جنگی لتُ چهارتاقی ـ2 )37شکل ( ]ایالم استان در ایوان

] فارس فیروزآباد شهرستان[ کهنارو چهارتاقی ـ4 ]، آذربایجان غربیسلیمان تخت[ي آذرگُشنَسب  آتشکده
   )38شکل ( ]کازرونـ  فراشبند ي جاده کیلومتريِ 15[ گُنبد چهارتاقیِـ 5

  

  

  )Vanden-Berghe, 1977: مأخذ( پا سه چهارتاقی برش و پالن ـ37 شکل

 شیرین قصر چهارقاپیِ ـ7) 83شکل ( سیستان در خواجه کوه )هیربدستان(  آتشکده چهارتاقیِـ 6  
 بناي اخیر،. کرمان استان در بافت  شهرستان ي اُرزوئیه بخش ، درشیخ ده چهارتاقیـ 8 )10و  9هاي  شکل(

. دارد قرار فصلی ي رودخانه یک مسیل به مشرف یدشت در شیخ، ده روستاي غربیِ جنوب کیلومتري 14 در
 هم را آن شرقیِ جنوب تاقِ ي دهانه هویداست؛ شمالی ي جبهه در ،این چهارتاقی  محیطی ِ داالن بقایاي
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 متر 14 ضلع به چهارگوش بنایی هاي ویرانه چهارتاقی، غربیِ جنوب متري سی در. )39شکل ( اند کرده مسدود
  .جوشد می زیرزمینی اي حفرهِ  دل در طبیعی گرم آب ي چشمه یک آن، متريِ 300 در و خورد؛ می چشم به

  
  )نگارنده: از ها عکس( ]گنبد روستاي نزدیک[ گنبد چهارتاقیِ از نماهایی ـ38 شکل

  
  )نگارنده: از ها عکس( شیخ ده چهارتاقیِ از نماهایی ـ39 شکل

 بر دلیلی تواند نمی اند هاي ساسانی، دور از آبادي و نقاط مسکونی ساخته شده که شماري از چهارتاقیامر   این
ها آتشکده معماري شکلِ در چه مذهبی در ایران،  هاي نشینی خلوت باشد؛ ها آن دینی و مذهبی کاربري رد 
براي . ، پیوسته رواج داشته استاسالمی عهد در اماکن متبرکه معماريِ شکل در چه و اسالم از پیش در

 در کوهی فراز بر »سرِشک« ي آتشکده آباديِ از دور و پرت موضعِ از )150.، ص1961( اصطخري مثال،
شود که  همچنین، از متن یک جنگ پهلوي نقل می. خبر داده است ]بلخ راه فرسخی چند در[ هرات ي ناحیه

رفت و در آنجا تا آخر عمر کوهسار یزد  دري یزدان  آتشکده به، کناره گرفتخسرو وقتی از پادشاهی  کی
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 در کتابوصفی مشابه از چنین اقدامی،  ).824ـ823، 2 .ج ،1374افشار (عبادت کرد و از نظرها غایب شد 
پس از پانزده  بابکان اردشیر که آنجا آمده است؛) مراتع طال و معادن گوهر =( الجوهر و معادن الذّهب مرُوج
مسعودي ( گزیند می خلوتتنهایی و  اي آتشکده در ند وک می گیري کنارهمملکت  از کارِ، شاهیپادسال 
 و )174.، ص1.، ج1320( اسفندیار ابن توسط یکسان به که ي استمشهور مورد نیز ).242.، ص1.، ج1374

 از دور به اش نشستن خلوت به و »باو« ِ شدن دنیا تارك باب در )92.، ص1368( مرعشی ظهیرالدینمیر 
  .است شده نقل بود ساخته انتسهکو در کیوس جدش که اي آتشکده در مردمان

کیلومتر  که چند مقدسی مکان یا بهاري جشن ي خانه ،اَکیتو بیت ي درباره متقنی اخبار عیالمی، عهد از
شاه، روحانیون و ( دعاخوان زائرانِ که جایی است؛ دست در ،بوده رودخانه واقع ینزدیکشهر در  خارج از

 نقل ضمن ،29گیرشمن .رفتند می جا نبداهاي خدایان از شهر  با حمل تمثال  جمعی دسته صورت به) مردم
ي معبد به شاهی کاخ از جمعی دسته صورت بهتوسط پارسیان  مقدس آتش انتقال مراسم از 30گزنفون گزارشِ
 براي جا در آن قربانی آیین انجام و )به مسافت طوالنی خارج از شهر ،ي وسیع ا محوطه(خدایان  حصارِ واقع در

 سراغِ ي،و .است شده می انجام اَکیتو بیت در عیالمی عهد در که داند می مراسمی مشابه را آن ،31خورشـید
معتقد گیرد؛ و  می ها آبادي و شهرها از خارج منفرد هاي چهارتاقی در ساسانی، عهد در را مراسمی چنین

و  هاي فکري عیالمی و مزدایی هخامنشی، در برخی مراسم زمینه عهد، با توجه به پساین است که در 
مذهبی که جمع کثیري از مؤمنین در آن حضور داشتند، انتقال موقّتی آتش مقدس به زیر  هاي جشن

  ).152ـ144، 1375گیرشمن، ( شده است چهارتاقی انجام می

 در و رفته بیرون شهر از آغام، رامش عید برگزاري جهت بخارا  زردشتیان ،)362 ،1386(بیرونی  گزارشِ به
و بوده  بخارا روستاهاي ترین کهن از یکی ،)رامشْن( رامش. شدند می جمع رامش ي قریه نزدیک اي  آتشخانه
 جهت باري،. )159. ، ص1368مارکوارت، ( اند دانسته بخارا هاي آتشخانه از تر قدیمی را نیز آن ي آتشخانه

 در سغدي نوسرد یا نوروز[ سال ي نیمه و آغاز هاي جشن نیز و ساالنه هاي آغام و اعیاد در مردم  شدن جمع
 در اجتماع و شهر از شدن  خارج جز اي چاره ،]فغکان پاییزي یا اولِ سرده در اعتدال و نیم تابستانی؛ انقالب

 برنیز  ساختند بخارا در مسلمین که جامعی مسجد نخستین گویند .است نبوده تر گشـوده و باز ي ا محوطه
 رام جایگاه =( الخَیل معبد و خواندند می ریگسـتان را اش حوالی که بود؛حصار شهر  یي در نزدیکمعبد موضع
 و کردند؛بنا  ریگسـتان همین دربعداً هم  را) مصلّی =( عید نمازگاه. است بوده بخارا امیر) اسبان  کردن

 نرشخی( ندشد می محل جمع درین و آمده بیرون شهر از ،)فطر و قربان( عید نماز خواندن براي مسلمین
1363 ،67 ،72( .  

 به که بود آیینی و دین پاسداشت راه یک  جمعی، سکونت محل و آبادي از دور مقدس، آتش داشتن نگاه
نکته  همینباید در  را انظار از دور و پرت هایی مکان در ها آتشکده برخی ساخت چراییِ. بود افتاده مخاطره

 هیچ سر بر پادشاهی کاله نهاده، ارتفاع به روي عرب دولت و بود رسیده آخر به عجم ملک کارِ« :جست که
» گشته کعبه هنگامِ و گذشته آتشـگاه، و رفته؛ کاله، کارِ و بود آمده عمامه آنچه از آمد؛ نمی چست ملک

 سکَّةُ« به معروف و کویی  محله سامانی، زردشتیانِ سمرقند در عهد ).172 ، 1 .ج ،1363 سراج منهاج(
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زردشتیانِ نیشابور هم، وقتی  ).73، 1380ناجی، (بود  از شهر خارج در شان ولی آتشکده داشتند؛ »المجوس
برپا  شهر بیرون در را ي خود ساختند، آتشکده جامع مسجد ارگ ي آتشکده و بر شهر را فتح نمودند نمسلمي
  ). 375، 1366جنیدي، ( کردند

 هاي گیري سخت با تحسین به سلجوقی، شاهان از تن دو نیرومند ، وزیر)215.ص ،1347( الملک خواجه نظام
 ارسالن الپ و طغرل و] غزنوي[ مسعود و محمود روزگار در«: کرده استاشاره در ایران  انمذهبی تُرک

 هاي پژوهش بنابر .»آمدندي صحرا بر که نبودي آن ي زهره را یی رافضی و ترسایی و گبري هیچ] سلجوقی[
 راه مسیر در اردکان، غربِ شمال کیلومتري 5[ آباد تُرك نزدیک هاي تپه در ،)195.، ص1384(بویس  مري

 ي سده اواخر در احتماالً و داشت؛ وجود )اناهید اردویسور( پارس بانوي براي زیارتگاهی ،]نائینـ  اردکان
 پناه افتاده دورـ ي دهکده بدین زردشتی  روحانیون و موبد موبدان ،میالدي چهاردهم ي سده اوایل یا سیزدهم

 کتاب در. آوردند آباد، مجاورش، شریف روستاي به هم را )اناهید آذر و خره آذر( بهرام  آتش دو و جسته
 در اي دهکده ،)آذر هفت(هفتادر  به بهرام آتش اسالم، ي غلبه از بعد« که چنین آمده است ،یادگارهاي یزد

 به محلی به سپس و شد برده اردکان نزدیکی در آباد ترك به سپس شد؛ حفظ و برده عقدا، کیلومتريِ سـه
، 1374 افشار( »گردید حفظ جا آن در طوالنی مدت و شد برگردانده عقدا هاي کوهستان در یزدان اشکفت نام
  . )830ـ829، 2.ج

 شرح را ایران فالت سراسر در مسلمانان ي سلطه گسترش که ،اسالمی هاي سده نخستین هاي نامه وقایع
 به که این تا کنند ترك را کرمان و فارس دادند ترجیح شتیانزرد از بسیاري که کنند می نقل دهند، می

 دیگر اي عده و مکران به بعضی سیستان، در هایی دهکده به ها آن از برخی. بپردازند واردان تازه با همزیستی
. و کاهش وسعت برخی شهرها شد شهري  هاي جمعیت ي تخلیه  سبب ها، مهاجرت این. رفتند خراسان به

 عقاید و ایرانی رسوم جا آن در و شدند ساکن ها کوهستان در ماندند، باقی کرمان در که کسانی از بسیاري
، )380.، ص4.، ج1995(حموي  یاقوت. )54.، ص1387چوکسی، ( کردند حفظ طوالنی تیمد تا را شتیزرد

 هایی بوده است؛ و پس از فتح  خانه آتشـ  خانه کند که محل شمایل در کرمان یاد می» سفْقُ«از ارتفاعات
 هاي تالش وجود با. هاي فراوانی خارج نمودند جا، بت بن عفان، متروکه شد و از آن  کرمان در عهد عثمان

 ثابت شناختی باستان هاي کاوش از آمده دست به مدارك اسالم، از ماندن دور براي کهن ِ دین به  معتقدان
 نومسلمان، هاي خانواده ِ مکان نقل با و رفت؛ میان از سرانجام ساسانی، نوعِ هاي گاه سکونت که کند می

 و دین تعداد، فارس، روستایی جمعیت میان در شدند موفق شتیان،تزر اما. آمد وجود  به اسالمی هاي دهکده
 در ساسانی هاي چهارتاقی تراکمِ. )110.، ص1387چوکسی ( کنند حفظ تر بیش دهه چندین را خود دارایی
  :دانست زیرهاي  گزارش ط بااتبار بیتوان  مینرا ) 40شکل ( 32فارس ي ناحیه

 شمار که نیست اي ناحیه و روستایی و باشم؛ داشته یاد به و بشمارم من که است آن از بیشتر ،فارس هاي هآتشخان
 پادشاهانشان زمان در آنچه و ادیانشان و شانیها هآتشخان و مجوس هاي کتاب اما] .[.. نباشد آن در هآتشخان يبسیار
 از بیشتر سرزمینی در مجوس و ؛گروند می آن به و هست دستشان به اینک و اند برده ارث هم از را ها آن داده، روي

   .)84، 74، 1961اصطخري ( جاستآن در هایشان کتاب و ادیان و پادشاهی جایگاه که زیرا نیست، فارس
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 دیگر بعضی بر را ها آن از بعضی است؛  خارج شمار، از کثرتشان که است هایی آتشخانه فارس، سرزمین جايِ جاي در
 و است )سیاوشان( سیوخشین به مشهور که را) شاپور( سابور ي دروازه بر اي آتشخانه جمله از دهند، می برتري

 نامیده) کاوسان گُنبد(کاوسن  جنبذ که ،ساسان ي دروازه محاذيِ ،سابور ي دروازه بر دیگري ي آتشخانه همچنین
 هایشان مکان و شده تعطیل پارسیان، از کثیري ِ آوردن اسالم از پس فارس، هاي خانهآتش از بسیاري ولی[...]  شود می

  .  )425ـ424.، صص1.، ج1989شریف ادریسی ( است شده رها خود حال به اکنون

  

  )Vanden-Berghe, 1961: مأخذ( ایران هاي چارتاقی پراکندگی ي نقشه از بخشی ـ40 شکل

 هاي آتشگاه بناها این که است آن ها، چهارتاقی برخی بودن آبادي از چراییِ دور ي درباره دیگر حدس
، 1384( 33پاتینجر هنري. اند داشته قرار باستانی هاي راه مسیر در و بوده هاي راهنما عالمات و میل مخابراتی،

هاي باستانی را معرفی کرده  یکی از این میل .]م 1810 مارس 25[ خود هاي گزارش در )136ـ135، 1.ج
  بلوچستانپاکستان به  بلوچستان[ سراوان به نوشکی راه بیابانیِ ي حاشیه بر منفرد که به شکل گُنبدي است؛
 سی الی بیست فواصل از آن، در هم کمی جلوتر» رستم«عالمات منسوب به  هاي  قرار داشته و سنگ] ایران

  . بودند یاردي از هم، چیده شده

 بناهاي ها، آن کنار و شهر بیرون هاي جاده بردر گذشته،  که دارد تأکید )232ـ231 .صص، 1378( پیرنیا
 جا آن در هم انبار آب یک غالباً و ندا هساخت می آسودن اندکی و خستگی رفع منظور به کوچکی ي سرپوشیده

 وصفی ،]گرمه به نایین بخشِ[ خسرو ناصر ي سفرنامه در همداق با )140.ص، 1388( دارگُل فاطمه. است بوده
  :اند بوده چهارتاقیصورت  به که محتمالًیافته است؛ » گُنبدك«با عنوان بناها  دست این از

 که مواضعی به ،شود جمع آنجا در باران آبِ که، مصانع و اند ساخته ها كگُنبد فرسـنگ، دو هر به ،بیابانراه  این در
 در اي لحظه سرما و گرما به نیز و نکنند گم راه مردم تا است آن سبب به ها گنبدك این و ؛اند ساخته نباشد شورستان

 آمدن نتواند بیرون ریگ آن میان از بگردد، نشـان از که هر که عظیم، دیدیم روان ریگ راه، در و ؛کنند آسایشی آنجا
  ).119، 1366ناصر خسرو، ( شود هالك و
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سنگی موسوم به  اي کوهچهبزرگ بر سر » چهارطاقیِ« یک از ، وصفی)98.ص ،1366(ناصر خسرو  هم و
جلُب  شرف به صحراي عرفات، آوردهحمةالراوقات خاصی، آتش و چراغ در  گُنبدش بر که است؛ ، م

 هدایت عرفات دشت به آنجا از و آورده کوه آن سرِ براز جاي دور،  را آب و اند تا از دور دیده شود؛ نهاده می
و  عالمات مقامِ در شکل، تاقی هایی سازه ،)323.، ص4.، ج1995( حموي یاقوت گزارشِ به .دکردن می

 آفریقا شمال در) تونس( قرطاجنه کوهستانیِ مسیر در آب هاي شاخه رابط و نشانگر ،)منائر( ها جاي آتش
و  نموده شناسایی ایرانجنوب  در را ها سازه همین نظیر ،)423ـ420، 318، 1348( اقتداري احمد. اند بوده

  :داده است خبر گُنبد تُلِ یِچهارتاق ي ویژهاز کارکرد 

 ها، آن بین کمِ مسافت. است واقع مخابراتی و بانی دیده هاي آتش هاي برجک ارتفاعات، ي دامنه در و دیر بندر طرف به
 براي هایی ستون پایه بلکه اند نبوده مخابراتی آتش افروختن و بانی دیده براي صرفاً که بخشد می قوت را فرض این

 ارتفاعات بر ،»گُنبد تُل« چهارتاقی. [...] اند بوده بتانه بندر به شیرین آب داراي نواحی از رسانی آب و کشی کانال
  تاق[ اش ورودي درب که دارد اي گونه معبد ي پوشیده فُرمِ بنا، این. است واقع »طاهري بندر« لیلِ ي دره شرقی

 بقعه درون به آن، از صبحگاهی خورشید شعاع اولین و است؛ شـرق جانب به رو ]متر سانتی 50 ارتفاع با کوچکی
 و بقعه اطراف در ها راهه آب وجود. است شده تعبیهدر سنگ خارا  ،آن از کمی ي فاصله در همي انبار آب تابد؛ می

 تأسیسات معبد، این محل که آورد می پیش را فرض این بنا، اطراف در ساروجی و سنگی هاي جوي و جداول
  .است شده زیارتگاه و مدفن به تبدیل تغییراتی با اسالمی، عهد در بعدها و بوده زیردست ي جلگه به رسانی آب

 توسط ،اردشیر همانا که افتد می بلخی ابن تر نقل شده از پیش   گزارشِ یاد به گزارش، این  خواندن با ،نگارنده
. بود آورده آن گنبد پايِ وشهر گور  طربالِ روي به را کوهستانی اي چشمه آب فرسنگ، یک طول به آبراهی
 ،1365( دارـگُ نظرِ  به. اند شده بنا اي چشمه و رود مجاور نیز ساسانی هاي چهارتاقی بسیاري از که است جالب

 داشته رفاهی ي جنبه بلکه مذهبی ي نه جنبه آب، به بودن نزدیک این که دارد امکان ،)48ـ47 ،32ـ31
 به که ددان می هایی عالمت گرفتند، می قرار ها بلندي بر عموماً که را ها یچهارتاق  این از شماري ،او .باشد

 نزدیک[ )گره( هرِجِ ،]مسیل یک ي حاشیه در[ آتشکوه هاي چارتاقی او، زعم به. اند شناسایی قابل سهولت
 هستند ،میان  آن از وانگهی. اند بوده عالمات همین ي دسته از]  چشمه مجاور[ نیاسر و ]رودخانه
 حوقل ابن. اند بوده نیز معبد هستند، عالمات گروه از که آن ضمن که  34جره یارتاقچ همچون هایی یچهارتاق

 احترام خاص موردکه  هدر جرّوجود معبدي به  ،)424.، ص1.، ج1989( ادریسی شریف و )43.، ص1345(
 اصغرخان علی میرزا .اند هدانست» دارا بن دارا«منسوب به  یی خانهآتش را آن و اند کرده بوده اشاره زردشتیان

چهارتاقی  از ،]قمري 1330 الثانی ربیع[ پیش یک قرنبیش از  که )72ـ71. ، صص1380( شیرازي حکمت
ش طرافا ي  شده تخریب ضمائمِ و به بوده عجم بزرگان شکارگاه محل جا آنحدس زده که  کرده، دیدن هجرّ

    .اشاره کرده است

است  اطراف هاي نخلستان و جلگه به مشرف آنجا از شده و واقع آن روي ظهرشیر چارتاقی که اي هتپ پايِ در
 ،3.ج ،1367؛ 266 ،1377( دارـگُ. شود می دیده انباري مصنَع و آب نیز ]جهرم در فارسـ  فسا ي ي جاده میانه[

 باستانی ي جادهبر  ؛دبویراحم و کهگیلویه استان از گَچساران شهرستاندر [ خیرآباد چهارتاقی ،)181ـ179
 است داده می نشان مسافرین به دور از را رودخانه پل روي محل داند که عالمتی می همرا  ]خوزستانـ  فارس
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 ،]شیرازـ  اصفهان ي جاده به مشرف اي قلعه بر[ یزدخواست چهارتاقی ي نمونه آوردن با طور همین. )41شکل (
 و راه و نشانده ها آن در شامگاهان را آتش که صورت بدین دارد؛ تأکید بناها دست این گاهیِآتش کارکرد بر

   .اند داده می نشان مسافرین به را مسیر

  
  )علیزاده شکراهللا: از ها عکس( خیرآباد چهارتاقی از نماهایی ـ41 شکل

ِ آتش در  هاي توأمان م از محرابلهمرا  آتشگاهی هاي چهارتاقگیري فُرمِ  شکلبرخی پژوهشگران،  باري،
 ي قاعده چهارگوشِ در هایی پایه روي که توپر، سنگیِ چهارتاقِدو : دندان فارس می) نقش رستم( کوه حسین
   .)42شکل ( )34، 1392نامجو ( اند گرفته قرار مربعی

  
  )405.ص ،1385 دیوالفوا: مأخذ( فارس رستمِ نقش در) آتش توأمانِ هاي محراب( توپر سنگیِ چهارتاقِ دو از طرحی ـ42 شکل

 با و داشته اشاره ها چهارتاقی برخی  بودن )نشان راه(میل راهنما  به هم) 267ـ266، 1378( پیرنیا محمدکریم
  : مخالف است ها بدان مذهبی عملکرد   تعمیم
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 هاي تپه فراز بر بیشتر و ها آبادي کنار در که خوریم برمی کَپه یا چهارتاق زیادي تعداد به اسالم، از پیش آثار در
 دلی دو آنکه بی بینند، می دورافتاده جایی در را اي کهنه چهارتاق تا که است شده معمول تازگی  به. اند شده بنا مجاور

 ها، آن ي نقشه و طرح همچنین و ها آن اغلب موقعیت که صورتی در ؛گذارند می آن بر آتشکده نام دهند، راه خود به
یا  کَپه چند بنگریم، یزد شهر مثالً کهن شهرهاي از یکی ي نقشه به اگر. اند نبوده آتشکده که دهد می نشان خود

 را کهن هاي راه مسیر ۫درست ها، آن ردیف ولی شوند؛ می خوانده گوناگون هاي نام به اکنون که بینیم می را چهارتاق
 مسجد کریاس چهارتاق ـ2 ،]آبِشـور ي محله شرقیِ جنوب[ در فتح سـید امامزاده ي بقعه چهارتاق ـ1: دهد می نشان
  . دهد می نشان را خراسانـ  فارس راه امتداد گُنبد، سه این ردیف. آباد دولت باغ مدخلِ چهارتاق ـ3 کبیر، جامع

خبر داده  ،راه مسیر برجهت استقبال  ،گنبدبه شکل  اي و تزئینی نشانه بنایی ساختنِ عرف از ، شاهنامه در
   :رود از شهر بیرون می خسرو کیکاوس به استقبال  کی آنجا کهمثالً شده است؛ 

هتران همه شدندش پذیره/  بازارگاه و کوي و برزن همه /راه به و شهر به آذین ببستند و شهر هر  بزرگان /مـ 
 سرها به گنبد ز /آمیختند گوهر با مشک همه/  آزده زر به دیبا چو شد جهان /زده گُنبد راه بی و راه همه/ کُنداوران

  ).362، 5. ، ج1967فردوسی ( ریختند فرو

 حاکم خان، قتلغ که است اشاره شده کرمان شهر بیروندر  »چهارطاق پايِ« نام به محلی به ،لفیاَ تاریخ در
 ي ظفرنامه در ).3803 ،6 .ج ،1382 تتوي(بود  رفته  خلیفه ِ ایلچیان پیشـواز و استقبال به جا آن در کرمان،

 بندي آذین از بخشی عنوان به آنموقّت  برپایی و »چهارطاق« تشریفاتی کارکرد از هم یزدي علی الدین شرف
روضات الجنات فی  در کارکرد همیننیز به  ؛)1387نقل از مالزاده، (ها سخن به میان آمده است  جشن در

  . )1385 ،نقل از منصوري( اشاره شده است ]اسفزاري زمچی محمد الدین معین تألیف[ اوصاف مدينة هرات

 دریاي ساحل در خَشاب یطاقچهار ي اش گزارشی درباره سفرنامه در )115 ـ114.صص ،1366( خسرو ناصر
جا  به شب آن«: است آورده دریاییو فانوس  میل یک ي ثابهم به کارکردش و ]نزدیک شهر مهروبان[ بصره

دوم . از دور ببینند و احتیاط کنند] در کشتی[چراغ سوزند، در آبگینه، چنانکه باد در آن نتواند وزید؛ و مردم 
 گنبد معنی به ،ایرانی هاي گویش در را »خَشاب« ي واژه ،)269.ص ،1378( پیرنیا. »ه جهت عالَم بدانندک آن
 آن بر که يبلند به معنی جاي» منارة/ منار«ي عربی  ؛ که به نوعی، معادل واژهدانسته است رخشنده بناي و

مسئول  که ی، نام پیک)3546.ص ،8 .ج، 1380(اثیر  جالب است که ابن .باشد نهند می آتش افروزند یا چراغ
 بنابر. ضبط کرده است» مناره«از مکّه به بغداد بود را ) ي عباسی دومین خلیفه(رساندن خبر مرگ منصور 

 بوده »آتش معبد« زمانی دمشق، مسجد جامع غربی ي »مناره« ،)469.، ص2. ، ج1995(حموي  یاقوت نقلِ
   .است

 که بلند هاي قلهها و  تپه سر برهایی  قلعه :شد می خوانده »آتشگاه« نام به هایی مکان ایران، در دیرباز از
 در را خبر و بودند ارتباط در خود مسیرِ هاي آتشگاه با ،ها قلعه نوع این. داشتند زیاد دید میدان و انداز چشم

 مخابره] دادند می که معینی و مخصوص عالئم با[افروختن  آتش با شب در و دود برپا کردنِ باها  در آن روز
 البرز کوه رشته شمال هاي آتشگاه با) کبود( کهود قلعه و افچه سربند قلعه قوچک، آتشگاه. کردند می

 هاي کوه، کرج آتشگاه ي تپه در که است مشهور .)1369، “تعیین نظام دفاعی”( داشتند ارتباط روش بدین
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. است شده می افروخته  آتش بانی دیده و رسانی خبر براي اشتهارد ي قلعه بز و شهرستانک دختر ، قلعهکالك
قبل از  479 در سال را ماردونیا، آتن ،یایران سپهبد که ، وقتیییها آتشگاه چنینگویند که با استفاده از 

رسانده  خبر داشت اقامت جا آن خشیارشا در که) لیدي پایتخت( سارد به روز همان شبِ در نمود، فتحمیالد 
  .)505.ص ،1 .، ج1377 پورداود(شد 

 را آن معرفی، در که ؛دارد قرار مینیاتوري چهارتاق یک ازبکستان، تاشکند در کاربرديِ هنرهاي ي موزه در
 اذان محل تا است »گاه آتش« و »جاي روشنی« یِانمع به معطوف بیشتر ،نامگذاري این ؛ واند نامیده »مناره«

 ایران، کهن روستاهاي و شهرها ي حاشیه منفرد هاي چهارتاقی شاید ،مبنا این بر. )43شکل (و مأذنه  گفتن
 استفاده دادن عالمت براي ها آن از که باشد بوده بریدها و ها پیک ي استفاده جهت مخابراتی هاي گاه آتش
. دهد نشان را باستانی هاي راه مسیر بتواند ها چهارتاقی سیر خط و پراکندگی ي نقشه ي مطالعه و اند کرده می

) دینی مرکز( استخر اخبارِ ارسال به منظّم اي شبکه در که بودند موبدانی خود ها، پیک این از برخی یحتمل
وجود  از ،)209.، ص2. ، ج1995(حموي  یاقوت 35.پرداختند می بالعکس و) حکومتی مرکز( تیسـفون به

  : دهد می خبر مصر در گاهی آتش ي مخابره ي شبکه همین

 بود کوچک گاهجای یک میل، هر در ها، آن میان و پادگان؛ یک میل، سه هر در
 تأمین هم را شان معیشت و زندگی اسباب و بود گماشته ها آن در را مردانی که

 ضربِ با را یکدیگر آمد، می پیش خطري چون پس. نکنند غفلت که بود کرده
 و افروختند می آتش ۫بلندي بر بود، هنگام شب اگر و ساختند می آگاه ناقوس
  .  کردند می ارسال وقت اسرع در را اخبار

  

  تاشکند کاربرديِ هنرهاي ي موزه در مینیاتوري ي مناره/ چهارتاق ـ43 شکل

  )نگارنده: از عکس(

حکـ ( یکم قباد روزگارِ در آتش با خبر ارسال ي شیوه از گزارشی نیز )645 ـ 644.، صص2.، ج1375( طبري
  :است آورده.) م 531ـ498 و 496ـ488

 سوي جهانگشایی به را حسان خویش پسر و شمر کندي، عمرو بن حارث تحریک به یمن، پادشاه ،»تبع« گویند
 میان تبع که گویند بمردند تا ببودند چین در تبع بن حسان و شمر پنداشتند که آنها و ]...[ کرد روان سغد و خراسان
 ي نشانه و ؛رسید می خبر شب یک به و افروختند می آتش شبانگاه بود، رخدادي چون و ؛نهاد ها مناره آنها و خویش

 باشد، آنها سوي از آتش اگر و است؛ تبع هالکت این شد، افروخته یمن طرف از آتش بار سه اگر که بود این فیمابین
باشد آتش دو اگر و است؛ حسان هالکت، بودند نشانه این بر و است؛ دو هر هالکت .  

 را آن شد می که داشت وجود هم سومی نوعِ آتش ،هاي آدران و بهرام به جز آتش ساسانی،دوران  در
 معمولی آدم یک آتشی، چنین از. سازد پاك شر، نیروهاي از را مکان تا افروخت درنگ بی موقّتی، صورت به
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 در نشانده کوچک آتشِ« یعنی ،»دادگاه پد آدروگ« آتشی، چنین کامل نام. کند مراقبت توانست می هم
از  برخی نگارنده، نظر به. )140، 1384 بویس(شود  می خوانده »دادگاه« اختصار، به امروزه که است؛ »جایی

ي  بنابه گفته .اند بوده) آدروگ( دادگاه آتشِ محل ،ایران کهن هاي آبادي ي حاشیهساسانی در  هاي چارتاقی
اش را با گوگرد  ، در حدود والیت امسـوس، بتان ِمسین ِمجوفی نهاده، درون)243.، ص1.، ج1998( مقریزي

کار  خواستند پیامی مخابره و ارسال نمایند، این هرگاه که می. پر نموده و پرستاران ِآتش بر آن گمارده بودند
 در ،)425.، ص1.، ج1989( ادریسی شریف. دادند کشید انجام می را با آتشی که از دهان آن بتان شعله می

 در ارتفاعی و بلندي فراز بر که برد می نام سـوکان ي قریه در هرمزد ي خانه آتش از فارس، هاي خانه آتش ذکر
 از را آن توانستند می شیراز مردم ـ خراسان بوده است؛ و  ي یزد شیراز و مشرف به جاده یک میلی شمالِ

  .ببینند خود جانبِ

 روي بر خوراب، و کُنارسیاه و بند فرّاش بین واقع مثلّث در فراشبند فارس، شرقی جنوب کیلومتري هفت در
 محتمالً از[ اش وابسته ي مجموعه با چهارتاقی یک دست، پایین ي جاده و دشت به مشرف طبیعی تَلّ یک
 )خانه نقاره( »خونه نُقره« چهارتاقی را آن بومی، مردم. )45و  44 هاي شکل( شود می دیده ]ساسانی عهد
 سر بر گروهی کرد، می گذر مسیر  آن از یخان و حاکم اگر که دارند یاد در  قدیم از محل،  پیران و نامند؛ می

 ارتاقیهچ در را طبل صداي. کنند آگاه اش آمدن از را آبادي اهالی تا زدند می طبل و نقاره و شده یچهارتاق
 زد می طبل دیگري براي یکی بعدي، چارتاق تا چارتاق یک از طور همین و شناختند؛ می و شنیدند می بعدي

 ساخت زمان به ،کار این قدمت شاید. است آمدن حال در فالنیباشید  مواظب که دادند می عالمت طور این و
 قوت را فرض این ،باستانی هاي راه در کنار بلندي و پشته روي بر ها چارتاقی قبیل  این بودن واقع .برگردد بنا
 را اخبار آتش، با ها شب و  نقاره با روزها که اند، بوده مخابراتی هاي گاه آتش ي زمره در بناها، این که بخشد می

 درداراي کارکرد دینی و  خانه چارتاقی نقاره برگ، واندن ي عقیده به. نمودند می ارسال دیگر مراکز  بهها  از آن
  .  )1382نقل از مصطفوي، ( است بوده بند فرّاش ي جلگه در 36مهرنرسی بنا شده توسط هاي آتشگاه ي زمره

  
  )نگارنده: از ها عکس( خانه نقاره چارتاقی از نماهایی ـ45 و 44 هاي شکل
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ي  امتداد جاده در را بند فرّاش و هرِـجِ کازرون، هاي یچهارتاق ،)116ـ112.، صص1382( مصطفوي محمدتقی
 )626ـ625، 2.، ج1375(ي طبري  به گفته که داند می هایی آتشگاههمان ، فیروزآباد به کازرون تاریخی

 کازرون، و جره هاي چهارتاقی که اند نموده تشکیک نامجو، او تبعِ به و برگ واندنولی . کرده بود بنا مهرنرسی
  : باشند مهرنرسی هاي آتشـکده گروه در

 و شاپور والیت در جره که  بودند؛ هم از جدا کامالً ي منطقه دو بارین دشت و جره که دارد آن از نشان طبري ي گفته
 ي محدوده در باید طبري، ي گفته بنابه مهرنرسی، ي چهارگانه هاي آتشـکده. است خره اردشیر در بارین دشت

 مثلث در اي ناحیه 37»اربعه محال« نموده، تنظیم شیرازي فرصت که فارس،  استان ي نقشه مطابق. باشند خره اردشیر
 طبري، روایت هاي باغ ي باقیمانده. است مهرنرسی ي چهارگانه روستاهاي یادآورِ و بوده دهرَم ـ  فراشبندـ  فیروزآباد

 هایی نام است؛ مند بهره زیبا هاي نخلستان از اکنون هم فراشبند،. است شناسایی قابل منطقه، این هاي نام در حداقل
 جنگی، تل هاي آتشکده وجود. کُنار  درختان و خرما هاي باغ وجود بر است دلیلی نیز سیاه کُنار و خرمایک چون
 هر چهارتاقیِ. دهد می مسیر این اهمیت از نشان دهرَم ـ  فراشبندـ  فیروزآباد راه کنار در نارسیاهکُ و رهنی خانه، نقاره
، 1392 نامجو( است شده احاطه] دیگر ي وابسته فضاهاي یا[ طواف دهلیزِ توسط مذکور، ي آتشکده چهار
   38.)107ـ104

 سال زمستان در برگ واندن تجسسات ضمن هم ،گردـداراب و فیروزآباد بین ساسانی، عهد ي ازدیگر ي هجاد
   :ه استگردیدو معرفی  کشف شمسی 1338

 ي ابنیه بقایاي هنوز ه،جاد این طول در. رفت می دارابگرد و فسـا طرف به فیروزآباد از ،ساسانی عهد از دیگري ي هجاد
 در واقع میمند، کوه پایین در[...]  برپاست ظهرشیر و زاغ ،)سیمکان( کراته هاي چارطاقی مانند ساسانی عهد

 آقاچ قره رود کنار در که رود می »دال دشت« آبادي جانب به رودخانه ي حاشیه در راهی فیروزآباد، شرقی شمال
 بر قدیمی پل هاي ویرانه دال، دشت نزدیک. یابد می ادامه) پسا( فسا و جهرم طرف به آنجا از و واقع است) آغاج قره(

 راه، این. است پایدار محل همان در نیز ساسانیان عهد از دیگري ي ابنیه بقایاي و شود می دیده مذکور رود روي
 روي در امروزه. بود فیروزآباد به فسا و دارابگرد شهرهاي ارتباط ي وسیله ساسانی، عهد در که است راهی همان
 هم متعددي هاي آتشکده قدیم، روزگار در یقیناًو  گردیده؛ ذکر »آتشـگاه« نام به مزبور راه فیروزآباد، ي ناحیه ي نقشه

 است هشد ذکر سرتنگ  کوشک شمال در »آتشـگاه تنگ« نام نقشه، همان روي بر .است بوده برپا آن مسیر طول در
   ).491ـ489، 106، 1382 نقل از مصطفوي(

 بودن مزارِ  نشان بر ،اند واقع در خارج از شهر و آبادي کهساسانی  منفرد هاي چهارتاقی ي درباره دیگر ي فرضیه
 هاي دخمه در )ي مردار الشه =(نسا  نهادن وندیداديِ رسم با ضدیت در یعنی. دارد تأکید آنها

 منفردهاي  چهارتاقی و نهاده انگشت 40پارتی گورهاي انواع و ساسانی دوران هاي مقبره بر ،39نگرشنـ خورشید
 یا زیر در ]سنگی تابوتیا  سنگ از بستري در[ امواتی یا میت کالبد که مزاري ِ نشان را آبادي از خارج

 دوران خاموشیِ هاي برج از که است بررسی قابل جهت نبدا فرضیه، این. داند می دارد، قرار ها آن مجاورت
  .شود نمی یافت ایران در اي نمونه ساسانی،

 شدند می دفن پارثانیسا در سلطنتی هایی آرامگاه در شاهان پارتی، دوران در 41خاراکسی دوریایز ي نوشته به
 در دفن و ؛]است کرده تاراج الربـِاَ در را پارتی متأخر پادشاهانِ هاي آرامگاه که است نوشته 42کارکاال[
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 در ساسانی پادشاهان که دارند این بر اشاره ،ادبی منابع. است بوده رایج رسمی نیز سفالین هاي تابوت
 نیامده دست به مدعا این تأیید براي شناختی باستان مدرکی کنون تا اما ؛43اند شده می دفن هایی آرامگاه

 رسوم به وفادار که ایران شمال در محلی روایانفرمان ساسانیان، سقوط پی در این، وجود با. است
 گفته .است قابوس گنبد ،آن ي برجسته ي نمونه که شدند می دفن وار برج هایی آرامگاه در بودند، اسالمی پیش

 در روزنی طریق از آن بر و بود شده آویزان ،کریسـتالی تابوتی در برج باالي در ،»قابوس« پیکر که شود می
 خورشید« که داد می اجازه تدبیر، این. شد می افکنده طلوع حال در خورشید پرتوهاي برج، بامِ شرقی ضلع

 یا سنگی تابوتی در درگذشتگان نهادن خوارزم، جنوب در اخیر، نسبتاً هاي زمان تا. دهد رخ »نگرشنی
ي زرتشتی هادر باورشاید این رسم، ریشه . بود رایج رسمی شد، می داشته نگاه زمین روي بر که صندوقی

روانِ فرد درگذشته، در بامداد روز چهارم پس از مرگ، از بالینِ تن به جهان  که اعتقاد به این :داشته باشد
 ساسانی، دوران در. شود روان می فراز رفتنِ در خاك، مانعِ کردن تن مرده شود؛ و دفن دیگر رهنمون می

 در مسکوننا و بایر قطعاتی فقط بلکه اند؛ نبوده محصور احتماالً ،باز فضاي در درگذشتگان نهادن هاي محل
 این حصارکشی مسلمانان، حاکمیت زمان در اما. بودند کشاورزي هاي زمین و ها راه ها، خانه از معین اي فاصله
   44.(Russell, 1989) شد ضروري و بایسته ها مکان

 روش مانند که کسانی تمام ،زرتشتی متعصب روحانیون ولی ؛بود رایج اموات اسالم، دفن از پیش  ایران در
 بر عالوه »دخمه« ي واژه ،وندیداد در. دادند می قبرهابه ویرانی  دستور و نموده تکفیر را دندکر نمی رفتار آنها

 به ،]خواران شوند ي الشه نهادند تا طعمه اي که مردگان را برهنه بر آن می محل روباز ویژه[ مشهورش معنی
 دخمه کهدانسته شده  جایی ها زمین بدترین، )9 بند(سوم  ردـفرگ که در ؛ چناناست آمده نیز »قبر« معنی

بنابر ). 382ـ381، 1 .، ج1376 رضی( باشند نهاده آن در را مردگان و باشند ساخته) گور قبر، =(
 و است؛ بوده »گور« معناي بهنیز  اصل در »دخمه« ي واژه ،)37.، ص1384( بویس مري هاي پژوهش

 که دهد می شرح 45پروکوپیوس. اند کرده می دفن گور در را خود درگذشتگان نخستین، ایرانیانِ ـ هندو
 بود سپرده خاك به و کرده دفن را خود متوفّاي همسر جسد ،)قباد( کُواد سپاه ساالرِ شتارانارت سیاوش،

 اند نموده پیدا اسالمی ِ نخستین قرون از قبرهایی سنگ شناسان در ایران، باستان .)257، 1380 سن کریستن(
 26 واقع در کُمـهر، در هـمکشوف قبر سنگ جمله، از است؛ شده رـنق ها آن بر پهلوي خط به هایی هـکتیب که

 آن، در و است؛ سطر 9 داراي قبر، سنگ این پهلوي ي کتیبه). سـپیدان( فارسِ  اردکان غربیِ شمال کیلومتري
 در. )105، 1389 تفضلی(است  آمده ساخته،براي او  را دخمه که کسی و اش اقامت متوفّی، محل نام

 اند داده می انجام سیاوش مدفن بر بخارا  زرتشتیان و مغان که مراسمی از هم )ق.ه 522( بخارا تاریخ ي ترجمه
  : است شده یاد

 را آن و ـ  فروشان کاه درِ اندرون آیی، اندر شرقی درِ از که موضع نبدا ،)بخارا ارگ ،کهندژ( حصار این در هم و
 هر و ؛دارند عزیز را يجا آن سبب بدین بخارا مغان و ؛کردند دفن جا آن را) سیاوش( او ـ  خوانند غوریان ي دروازه
  .)33ـ32، 1363نرشخی ( نوروز روزِ آفتاب برآمدن از پیش بکُشد، و دبر خروس یکی جا آن رديم هر سالی،



  هاي ایران ها و آتشگاه آتشکده نامۀ ویژهدانش مرمت و میراث فرهنگی، / یاغش کاظمی  1393زمستان 

 

70  

 

 را آن که دهد می همدان نزدیکی در گور بهرام مزاري را از عهد ِ نشان ،)116.، ص1384( نفیسی سعید
 که کنیزکی با و کشته را آهویی ماده شکار، در بهرام نقل است که و ؛اند گفته می )گور آهو =( الظَبية ناووس
 ،شور برده( شور  برد به که باغی در خوزستان، استان در رامهرمز شهر در. بود کرده دفن آنجا در ،داشته

 نیز، مجاورتش بهو  ؛قرار داشته ]ساسانى شهریار[هرمز  به مزاري منسوبگور و  دارد، شهرت) شور راه
، 2.، ج1375( طبري. باشد بوده ساسانی بانویی آرامگاه شاید که واقع است سینی بی نام بی اي به امامزاده

 دست به تیري انداختن با ،]انوشیروان عهد در یمن فاتحِ سردار[ وهرز دفنِ محل که کند می روایت )723
در پس از مرگ، هم را پرویز خسرو ،)169ـ168،  1 .ج ،1363( سراج منهاج ي نوشته به. شد تعیین او خود 

  :ندنمود دفن خاك

 از بعد را ما که داد جواب شیرین. خواند به خود را او کرد؛ طمع نام، شیرین پدر، ِ زن به بکشت، را پدر شیرویه، چون
 سرزنش وفائی بی به مرا خلق تا بدارم، تعزیت تو پدر وفاء در تا کن صبر هفته یک اما بود؛ نخواهد تو از بهتر تو پدرِ

به  داشت نعمت و مال از چه هر و رفت پرویز خاك سر بر هفته یک شیرین،. داد مهلت را شیرین شیرویه،. نکنند
  . کرد هالك او تربت سر بر را خود روز هفت از بعد و داد خلق

 دخمه به را پرویز خسرو جسد که کند می تردید ،طبري تاریخاستناد به  با ،)355.، ص1380( سن کریستن
سلطنتی مخصوص براي او سخن  ي یک مقبره ؛ و از ساختدنباش سپرده ]اش متعارف معناي زرتشتیِ در[

) گاللک(و شوشتر ) گرانشهر صنعت(اي الیمایی در شوش  هاي سردابه ، نظیر آرامگاه برهمق اینشاید  .گوید می
در ) ق.ه 260ـ226حکـ (پیدا شده به روزگار عبدالعزیز عجلی  ي ساسانیِ سردابه بوده باشد؛ و یا نظیر گورـ

  :هاي اصفهانروستایکی از 

 دیدم؛ چیزها ترین عجیب: گفت را عبدالعزیز آمد، بیرون چون[...] عمیق  مربع یافتند، شکلى سرداب شکافته، را زمین
 بر و دارد؛ رخشان و سیاه ریشى بیرون، لحاف از روى و سر و است؛ خفته خواب ي جامه و الشب چهار میان در مردى
 گل از معمول مربع یافت سردابى رفت، موضع آن در چون بشتافت؛ عبدالعزیز. اى موزه و غالف در شمشیرى او بالین

دار  به کرده، استخراج جا آن از زر و[...] دید  خفته صفت، آن بر را مرد آن و برآورده؛ دیوار دکانى آن میان در سخت
 و دویست از حال این که آن بر کرد مى داللت که نقشى به منقوش یافت سنگ از لوحى او بالین بر و فرستاد؛ الضّرب

  .)46ـ45، 1385مافروخی، ( است بوده واقع باز سال چند

 عتبات براي دفن بهکه مقرر بود  را ي افرادي جنازه که داشته وجود رسمی قاجار، دوران جالب است که تا
» دخمه«ها  که به آن یمخصوص هاي سردابه در سالی چند مدت برايشوند، حمل  )کربال یا نجف(عالیات 

 ظاهراً همین رسم را در خصوص جسد. شود گرفته جسد رطوبت تا گذاشتند می امانت به اصطالحاً گفتند، می
 گورستان ذکر در ،)106.ص ،1383(رجبی  پرویز 46).1343نراقی، ( شاه عباسِ کبیر نیز معمول داشته بودند

 ي گفته به که دارد کهنی آرامگاهی چهارتاقِ به اشاره ،)شمالِ کویر ایران( رشم ي دره در) ایرج( ایراج باستانی
 بار من بیست قدر به که اي حفره و پیدا شده بود ساروج از دیواري ،وسیع زیرِ آن حفاري در روستا، کدخداي
بهرام «به ضد عفونی کردن جسد ] 2683ـ2681جلد نهم، ابیات [  شاهنامهدر . داشته است گنجایش

فردوسی ( اشاره شده است اي نقره  تابوتاش در  و نهادناش با دیباي چینی  و کفن کردن با کافور »چوبینه
   ).167.، ص9.، ج1971
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 »ِرستم« شورش و طبرستان در هجري سوم ي سده ي میانه هاي سال حوادث از که جا آن ،تاریخی منابع در
 استرآباد در دستگیري از پس را ها آن که است شده اشاره آمده، میان به سخن اش کیشان هم و زرتشتی

 جمشید .)58، 1387 چوکسی( نده بودنمود دفن تیانزرتش   تانگورس در را اجسادشان و بریده سر ،)گرگان(
کند که  می یاد کرمان سابقِ ي محله گبر شمالِ اي در دو کیلومتريِ دخمه از )212.ص ،1335(سروشیان 

شان  جمعی بعد از کشتار دسته[زرتشتیان  دفن محل که دارندو مردم عقیده  شود ساردین خوانده می امروزه
 ايران کنار و گوشه در گبري، به موسوم هاي گورستان .باشد می ]ها در ابتداي کار نادرشاه افغان دست به

 سقف داراي داالن یک همانند گبري، گورهاي جرقویه، دژکوه پاي در کویر، ي کرانه بر .شود می دیدهفراوان 
 ییها»گورـ گَبر« رامسر، جواهرده روستاي مختلف نقاط در ایران، شمال در). 112، 1390صادقی ( اند بوده

 اش ورودي درِ که چین سنگ دیوارهاي با زیرزمینی اتاقی :شکل است اي سردابه ،ها که برخی از آن دارد؛ وجود
   ).509، 1383سجادي ( است مشرق به رو

 مردم گاهی که شود می دانسته گرگانی، اسعد فخرالدین ي سروده ،رامین و ویس ي منظومهاي ابیات  پاره از
 ندگذاشت می آنجا در مرگ از پس را نجیب محتشمِ مردم و ساختند می هایی دخمه ،ها آتشکده نزدیک در
 بر مبنی ه استآورد  داستانی ،خود ي سفرنامه در )42ـ41.، صص1342( فابودلَ. )146، 1384نفیسی (

 به وقتی هم او، .شد ساخته پرهیزگاري مرد مزارِ بر آگاهانه ،هرمز ساسانی توسط شیز ي آتشکده که این
 هاي تابوت هاي مدفون در محل و گنجینه صحبت از ضمن رسد، می ]رجاناَ و آسک میان[ هندیجان ي قریه

یحتمل با [موجبات تقدس مکان را  که واندر برابر هند ایرانیان ي نبرد ظفرمندانه به ها، آتشکده سنگی و
، 1995(حموي  یاقوت .)91، 1342ابودلف (کند  اشاره می فراهم آورده بود،] دخمه نهادن شهداي زرتشتی

   :است آسک آورده شهر گنبد و شهیدگاه وصفی از ،محل همیننزدیکی  در )53.، ص1.ج

 توسط ـ گنبد مقابلِ و موازات  به ـ رفیع ایوانی ذراع با 100 بلندي  به گنبدي آب، پر اي چشمه بر ،آسک  دشت در
بودند   رسیده شهادت به شهر این فتحِ هنگام مسلمانانی که قبورِ ،شمجاور در و ؛است شده بنا )انوشیروان پدرِ(قباد 

  . قرار دارد

 و مسلمین جنگ میدان اعراب، ي حمله زمان در ،]خویدك و فهرج میان[ یزد در) فرافتر( هرفته آباديِ
 اش زیارت به ها سال بومی مردم که )شهدا(» قتلگاه« به موسوم است محلی نزدیکی، آن در. بود زرتشتیان

 مطالعات برخی که آن حال. است مسلمانان قتلگاه که تصور این به افروختند، می چراغ و شمع آنجا و رفتند می
، 1360 شهمردان( است بوده اي آتشکده محل هم جا آن و اند بوده زرتشتی محل، آن شهیدانِ دهد می نشان
رضی ( باشد می گناه آتش، با مرده جسد سوزاندن ،)74ـ73 هايبند ، 8 فرگرد( وندیداد تصریحِ به  .)168

 در »سوز مرده آتشِ« یا »پختن نسا ِ آتش« زردشتی، ي شرعیه رساالتبرخی  در ولی. )885، 2.، ج1376
 آتش« ِ نشاندن نو از براي که یهایاخگر جمعِ در آن اخگرهاي از کهمعرفی شده  آتشی طایفه  شانزده ي زمره

 درچون اردشیر بابکان  گویند ).252ـ248، 1907 دادخت( دجستن می سود ،است هدش می چیده »ورهرام
 بر بدان موضعاي  آتشکده بکشت، را همه و یافت ظفر خصم لشکر بر ]قُم جنوب در[دودهک  روستاي نزدیک
بعید  ).207، 1385قمی (دانند  می» دود آهک«را همان » دهکدو«محل،  پیرانِ. اي بنا نهاد پشتهتَلّ و 
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جالب است که . سوزآور سوزانده باشند سود  یا با آهک ،جنگ را در این محل شدگان  کشته نیست که اجساد
 ي دوره از اي چهارتاقی ،»جنگی لتُ« به موسوم باستانی اي تپه اندازِ چشم فارس، در ي فراشبند جلگه در

نقل از ( داند می مهرنرسی بنا شده توسط هاي آتشکده یکی از را آن برگ، واندن که دارد قرار ساسانی
دفن کردن  =(دخمه نهادن  اي به اشاره ،]560ـ558جلد هشتم، ابیات [  شاهنامه در. )483، 1382 مصطفوي
/  جایگاه بران کردي دخمه راو /براه بمردي کو کسی لشکر ز« :است شدهاجساد شهداي زرتشتی  )در خاك

 مردم از به نبودي /بخاك بودي مرده با نیک و بد/ کمر و کمند و کمان و کاله /زر و سیم ازو ماندي باز اگر
 روز صبح درگذشته، در فرد ِ روان مزدیسنان، اعتقاد به ).85ـ84.، صص8.، ج1970فردوسی ( »غاكم اندر

 تفضلی(رود  می است نزدیک که دیگري ي آتشخانه هر به یا و بهرام آتشِ ي خانه مرگ، به از پس چهارمِ
 ند؛ وادنه مییا برجی بنا   آتشگاهگذاري،  دخمه محلِ از متري 300ـ200 ي فاصله در ،زرتشتیان ).86، 1379
 را فانوس و آتشی ،]مرده کردنِ دخمه هنگامِ از[ شب تا سه که کردند می مأمور ي را همسوز آتش یا بان دخمه

   .)46شکل ( )87، 1385 علیپور( نگاه دارد روشن برج این در

  
 تفت، شهرستان( چم روستاي ي دخمه به نسبت آتشگاه موقعیت) راست. (چم دادگاه آتشگاه یا فانوس برج) چپ( ـ46 شکل

  )نگارنده: از ها عکس( )یزد استان

دخمه ساخته  وروديِ روبروي گامیِ سیصددر  را که کوچکی شکل تاقی  عمارتیا  خانه آتشپارسیان هندي، 
 به دخمه آهنینِ دربِ هاي سوراخ از شنور که طوري[د وش  حفظ و افروخته  آن در شبانه آتشیو  باشد شده

فرد  ِ کنندگان مشایعتکه  در حالی ،47ویلیامز مونیر مشاهدات اساس بر .ندنام می» سگْری«، ]راه یابد  درون
 و نهادند ِ جسد، قدم به داخلِ دخمه می حاملین؛ پرداختند می دعاهاي مخصوص خواندن به سگْری در متوفّی،
 ، از طریق]دخمه داخل به اش نهادن از پیش[ مرده تن بر مقدس آتش ي شعله از پرتوي  تابیدن  امکان
 اواسطاز (تاریخی  گزارشینیز  در ایران ).Pande 1987, 115-116( ه استدش می فراهم سگْری ي پنجره
  :است موجود ،زرتشتی آرامگاه یک نزدیک ش مقدسآت افروختنِ آیین از .)م 18 ي سده

 زیرا شد، واقع احترام مورد مرگش از پس حتّی] افغان محمود سپاه زرتشتیِ سردار[ نصراهللا ي پسندیده اخالق
 دانستند، می مقدس شخصی را او که ها افغان. برافراشت او یاد به مجلّلی بناي ارامنه  گورستان مجاورت در محمود
 با و داشتند؛ آگاهی نصراهللا بودن زردشتی از که بود عجیب لحاظ آن از عمل این و شمردند  می گرامی را او ي خاطره
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 ،1368 هنوي( دارند نگاه روشن همیشه او آرامگاه نزدیک را مقدس آتش که کرد مأمور را موبد دو محمود همه، این
196.(  

یافت توان می کنند می روشن ها امامزاده در شیعیان که هایی شمع در رازرتشتی  آیین این ِ نشان و پا رد .
از شب اول ر قب کنار در و چراغ آتش افروختنِ رسم کردستان، و بختیاري روستاهاي برخی در هم هنوز

 رسم این ماندنِ پایا به، )119ـ118، 113، 1360( شهمردان رشید. دارد رواج خاکسپاريِ مرده تا شب سوم
تنها ملتی ي او،  به گفته .کرده است  اشارهو ارامنه  ایران زبانِ تاتی روستاهايمردم  ،)یارسان( حقِ اهل میان

ایران  ي افروزند و محلی براي آتش و عود دارند ارامنه بر سر مقابر خود آتش می ،که بین مسیحیان و نصارا
ارتاقی نیز دیده چهبناي  دو ،اصفهان ي ارامنه هاي گورستانهاي قدیمی از  جالب است که در عکس. هستند

  ). 47شکل (شود  می

  

 جلفاي در ارامنه گورستان چهارتاقیِ) چپ. (آن چهارتاقیِ و اصفهان ي صفّه کوه پايِ در ارامنه گورستان) راست( ـ47 شکل
  )1355 هولتسر،: مأخذ( .]م 19 قرن اواخر[ اصفهان

 کوچک برج سه ي درباره گزارشی ،].م 1812 مارس[ آمل شهر از خود بازدید هنگام ،48اوزلی ویلیام سر
 را بناها این اش، ایرانی راهنمایان قول از وي، .اند داشته قرار از هم نزدیکی ي فاصله در که دارد؛ آرامگاهی

 سار سایه با نهري لبِ برکه  ،)رسول آل شمس( الرّسول شمس گُنبد هبمخصوصاً  و ؛دانسته »گبران مالِ«
 اعتماد خان حسن محمد. )48شکل ( )Ouseley 1823, vol. 3, 297( است توجه کرده  واقع بوده، درختان
، 1360( شهمردان رشید نامیده؛ ولی آتشکده به معروف را برج این سه ،)20ـ19، 1.ج، 1367( السلطنه

دو   این .معرفی کرده است آتشکدهرا، که فُرم چهارتاقی دارند، مذکور  ي مجموعه از برج دوفقط  ،)174ـ173
 از) طبرسی شمس( رسول آل شمس و ]ق.ه 304 ي درگذشته[ )کبیر ناصر( الحق ناصر هاي آرامگاه ، چهارتاق

 .است معروف آتشکده به نیز اکنون  رسول، آل شمس چهارتاقیِ .)49شکل ( باشند می هجري نهم ي سده
 با. است »پرویز خسرو ي آتشکده« به معروف ،)139، 1370( پیرنیاهاي  پژوهش بنابر هم الحقناصر چهارتاقیِ
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توان  می ،]ندارد مذکور کارکرد با تناسبی شان هرچند که ظاهر فعلی[ آتشکده به بناها این شهرت توجه به
 ، به)297ـ296، 1382( سمرقندي ، همان گنبدهایی بوده باشند که دولتشاهها احتمال داد که این چهارتاقی

جالب . بوداز روزگار باستان دانسته  در آمل اوالدش و فریدون هاي ها را مقبره آن کحال، عیسی بن علی از نقل
منسوب اهالی، نزد  قدیمی چهارتاقِیک ، ]استان بوشهر ،شهرستان گناوه[» مال قائد«است که در روستاي 

 تبدیل به حسینیهکه  رغم این علی[اکنون ، شده» بابا کلو«و چون مدفن پیر و عارفی به نام  است؛  آتشکده به
 چهارتاقِ ،)274، 262، 1380(براند  هیلن برترا 49.است) باکلو( کلوـ بابا ي مشهور به آتشکده ]شده

تزئینی  هاي ها و قُبه ي ساخت چهارتاق داند؛ و سابقه می اسالمی عهد مقابر بخشِ الهام را هاي ساسانی آتشخانه
مهر   انِشهرست از» فال« روستاي 50.برد مسلمان را تا قرن چهارم هجري عقب می  بر مزار شهدا و مجاهدان

 قبرهایی ها و سنگ چهارتاق با وسیع و تاریخی قبرستانی ،]جنوب سوي از فارس ي ناحیه دورترین[
  . )50شکل (در نوع خود، منحصر به فرد است  که دارد؛ شکل صندوقی

  

  
 )Ouseley, 1823: مأخذ(.] م 1812سال [هایی از سه برجِ معروف به آتشکده در آمل  طرح) باال(ـ 49و  48هاي  شکل

 )نگارنده: ها از عکس. (آمل. در سمت چپ» ناصر الحق«در سمت راست و » شمس آل رسول«هاي  چهارتاقی) پایین(
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  )نگارنده: ها از عکس( شکل قبرهاي صندوقی چهارتاقی و سنگ: ـ قبرستان تاریخیِ فال50  شکل

 ي محوطه در کهن گورستانی یا گور یافتنِ به معطوف تواند می منطقی هاي زنی گمانه از یکی ف،اوصا این با
 گورِ محلِ ي درباره ،)8ـ5 بندهاي ،8 فرگرد( وندیداد در. اند واقع آبادي و شهر از دور که دباش هایی چهارتاقی

  : است آمده چنین ،نباشد اش گذاري دخمه  امکان و بمیرد ناگهان که مزداپرستی

 حداقل و باشد؛پرهیزگار  مِمرد و ستوران و چارپایان تردد مسیر کمتر و باشد؛ ترین خشک و ترینبایر که زمینی
 بر و ؛نندبکَ گوري) مرده(براي او  جا آن در باید مزداپرستان. باشد گام سی ،]نیایشگاه و[ آب و آتش از آن ي فاصله

2.، ج1376رضی ( بپوشانند کلوخ یا سنگ یا آجر هاي تکّه با را آن سرِ و بریزند گاو ي تپاله یا خاکستر گور، آن کف ،
  . )746، 2.، ج1389دوستخواه ؛ 867

 بالینِ از را روان ،]بهرام و سروش معیت در[ »وايِ نیک« مرگ، از پس چهارم روزِ بامداد در ،خرد ويمین بنابر
را  ساسانی هاي منفرد یشاید بتوان برخی چهارتاق .)12، 1354تفضلی ( شود می رهنمون دیگر ِ جهان به تن
 معابد برخی ،یشت رام مطابقِ. )118، 1388گلدار ( دنموقلمداد  )ایزد هوا(» ویو«یا  »واي«بدي براي امع
 به را خود نذر و فدیه دهاك، اژي و جمشید هوشنگ، که چنان است؛  بوده بلند هاي کوه باالي بر ،)واي(» ویو«

 شده ذکر هایی رودخانه مجاور گرشاسب، و اهورامزدا آوري فدیه محل همچنین. بودند  آورده هایی مکان چنین
 ها رودخانه با مجاورت و بودن بلندي و پشته بر یعنی ها، ویژگی این. )150ـ145، 2.، ج1377پورداود ( است

 هوا/ باد و) زروان( زمان ،)ثواشَه( فضا. مشاهده نمود توان می نیز ساسانی منفرد هاي چهارتاقی غالبِ در را
، مکرراً در کنار هم خُرده اَوستاو  وندیداددارند؛ و در  با یکدیگر پیوستگی مفهوم، و معنا لحاظ از) واي/ وات(

 ایزد نام به زرتشتی، تقویم در ماه دومِ و بیست روز 51).1778، 4.، ج1376رضی ( اند مورد ستایش قرار گرفته
 بوده عیدي ،)بهمن 22( ماه بهمن از »روز باد« در را پارسیان ،)353، 1386( بیرونی ي گفته به. باد است

   .شدند می قائل عید این براي لهو و شرب از رسومی آن، نواحیِ و قُم در که است؛

 شاخصِ دو به نظر ،ي منفرد باستانیها چهارتاقی که است  هنمود مطرح را فرض این، آبادي غیاث مرادي
 ،]است زمان تجلّیِ ي مایه و محسوس بناها، این در که[ باد حرکات و خورشید ي سالیانه حرکات
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سو با تقدیرگرایی زروانی  همکه  ،فردوسی را ي شاهنامه ، بیت زیر ازوي. اند بوده زروان براي هایی پرستشگاه
 درنگ سراي/ کوهسار رِب از انتسشار دگر« :دانسته است ها چهارتاقیدر  زمان شمارشِ بهاي  ، اشارهاست
که مربوط [ بیت این  پسینِ و پیشین ابیات در دقت ولی 52.)1392آبادي،  مرادي غیاث( »شمار جاي و است

 »انتشارس« از مراد که دهد می نشان ،]پیشِ منوچهر شاه استپرسش و پاسخِ موبدان و زال در  مجلسِبه 
سراي را  سپنجی که است؛ چنان »دیگر سراي« می، کهتقوی اي سازه و زروان تشگاهنه پرس جا، این در
 نخست، را مردم کهفرماید چنین  ،حکیم فردوسی 53.)222، 220، 1.، ج1960فردوسی ( گوید» خارستان«
 مصائبِ در ولی .ننمودند یادي جايگاه آن از و خرامیدند »خارستان« به هرچند است؛ بوده مأوا »شارستان«

 در ها رنج ي همه که رسد می فرا دم آن سرانجام،. دارند را »انتشارس« آن تمنّاي باز ،رستاخیز روز و محشر
 در ما  روانِ باشد، نیکنامی یراس این در ما ي توشه اگر پس. یدآ شارستان سوي به گذر گاه و بمانَد خارستان

، 1.، ج1932( بنداري عربیِ ي ترجمه در .)221ـ220، 1.، ج1379مهرآبادي ( گردد گرامی سرای آن
 از و است؛ شده یاد ابرار منزلِ و قرار دارِ، طیبه ي بلده  هاي نام با ،ابیات  این در »شارستان« از نیز )72ـ71

  .ي پر رنجدنیا عنوانِ به ،»خارستان«

به زعم او، . است باستانی هاي چهارتاقی براي تقویمی کاربري به همچنین قائل آبادي، غیاث مرادي
 و ساالنه مواضع به خورشید رسیدن سنجش براي باستان دوران در مردم که بودند بناهایی ها، چارتاقی«

 .)96، 1387آبادي  مرادي غیاث( »است ها آن مهمترین از نیاسر چارتاقی و داشتند می برپا تقویم استخراج
 به) یک( 1 بین یثابت که نسبت چهارتاقی، ضلع هر طول به ها پایه پهناي بین هاي او، تناسب بنابر پژوهش

 خط و ها پایه هاي گوشه بین تا شود می باعث است،) دهم نه و سه( ۹/۳ به) یک( 1 تا) دهم دو و سه( ۲/۳
 قوسی ي درجه) نیم و سه و  بیست( ۵/۲۳ حدود در اي فاصله شود، می تشکیل آنها موجب به که دیدهایی

 خط از خورشید غروبِطلوع و  رصد با وسیله بدین و ؛است برابر خورشید میل ي زاویه با که گردد ایجاد
 پی )انقالبین(تابستان  و زمستان آغاز و )اعتدالین(پاییز  و بهار آغاز هاي زمان به توان می ،شده یاد دیدهاي

 تفکیک ،  ي کاربري تقویمیِ بناهاي چارتاقی فرضیهبدواً در  ،آبادي غیاث .)14، 1380آبادي  مرادي غیاث( برد
 زهرشیر، شهر، دره خیرآباد، هاي چهارتاقی از جمله[چهارتاقی  29از قائل نشده و  ها آنتمایزي میان  و

 ولی در. )16ـ14.همان، صص( برده بود نام] شیرین قصر باکو و چهارقاپیِ یزد، آتشگاه مصالي ایزدخواست،
 دارد تأکید و نماید؛ می بررسی بناها دسته این اصلی کاربري پسِ در را تقویمی ي خود، کاربري یهفرض بازنشرِ

براي زروان ( نیایشگاه عنوان به ها آن دیگر احتمالیِ کاربردهاي با مغایرتی ها چارتاقی تقویمیِ هاي ویژگی که
 کند می بنا ساختار و شکل بر داللت نیز چارتاقی نام و ندارد؛ يدیگر کاربري هرگونه یا و آتشکده یا )و میترا

 ها چارتاقی از عمومی و اختصاصی تعریفی وي،. )2. ، ص1389آبادي  مرادي غیاث( آن کاربريِ بر داللت نه و
 نفرد،هاي م چهارتاق[» ساله هزار بزرگ دو هاي چارتاقی« به را  ها آن اختصاصی، تعریف در :دهد می ارائه

 »هاي کوچک چارتاقی شبه« محدود نموده و تأکید دارد که باید میان این بناها و ]کننده احاطه دیوارِ بدون
ها و  اسامیِ چارتاقی سپس. تمایز قائل شد] بقعه و امثالهم باغی، خانه سایبان، قبر، هاي پوشش چهارتاق[

با تعریف (در گروه اول  را خیرآباد چارتاقی مثالً،. است آورده تفکیک به فهرستی، طی را ها چارتاقی شبه
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 را )باکو آتشگاه( سوراخانی و شهر دره هاي چارتاقی که حالی در است؛ دانسته  آفتابی تقویم یک، )اختصاصی
  .)3. همان، ص( نموده معرفی »چارتاقی شبه«  عنوان به

 چارتاقی ضلع هر طول به ها پایه پهناي بین تناسب آبادي، غیاث مرادي ي مطرح شده توسط یهفرض در
 طبق ولی. شود شمرده می  کارکرد تقویمی صحت بر دلیلی ،]۳۱/۰ تا ۲۶/۰=  ۹/۳ تا ۲/۳ به ۱ نسبت[

 است؛ نوسان در ۴۲/۰ تا ۱۳/۰ بین ساسانی هاي چارتاقی در نسبت این ،)158 .ص ،1388( گُلدار هاي بررسی
 آغازِ نمایانگرِ هاي شعاع از[ خورشیدي پرتو یک حداقل باشد، ۳۵/۰ تا ۱۳/۰ بین نسبت این که مواردي در و

 ي مشاهده براي نیاسر، ارتاقیهچ مثالً در که است پرسش این. شود می مشاهده قابل ها پایه  میان از ]فصول
نه  ،را پاسخ است؟ بوده متري ۴/۳قطور  يها پایه ساخت به نیازي چه ها، ستون پایه میان از خورشید پرتوهاي

به  .جست باید معمار بر شده تحمیل پیمونِ نظامِ در که ها، پایه بین از خورشید رصد  کردن مساعد در
 مبناي و پیمون ،ي تاق دهانه ي اندازه )در معماري ایرانی( ،)31.، ص1384( ابوالقاسمی لطیف ي گفته

 در خود مشاهدات ضمن[ 54دیوالفوا ژان ،از او  پیش. است بوده گُنبدي پوششِ نوع انتخاب در گیري تصمیم
  : بود گفته سخن باره ، درین]سروستان چهارتاقی بزرگ کاخ

 مانند هم قدیم ایرانیان که کند می ثابت اي، گهواره هاي تاق و گُنبد ي کننده ایجاد هاي قوس گشادگیِ و دامنه«
 یونانیان،. کرد سازنده معمارِ تسلیم را بنا اهمیت با هاي قسمت طرح نباید که بودند برده پی نکته این به یونانیان

 را) تاق دهانه ي اندازه( قوس گشادگیِ ایرانیان، 55.کردند می حساب ستون متوسط قطرِ نصف واحد با را معبد یک ابعاد
 ِ پیشینیان قواعد و دستورات از ،بنا آهنگیِ هم براي هم سروستان قصر معمار. دادند می قرار خود محاسبات مبناي

   ).490، 1385دیوالفوا ( »است شده ساخته محاسبه روي از هم بنا این و است؛ کرده تبعیت خود

 را) داخل به داخل( گنبدخانه مربعِ ي زمینه عرضِ ،پیمون نظامِ چارچوبِ در ،ساسانی هاي چهارتاقی غالب در
 انتخاب با توانست می نیاسر چهارتاقی معمارِ بنابر این،. نمودند می انتخاب تاق دهانه ي اندازه برابرِ ۴/۱ تا

 احتمالِ از نگرانی بدون را نبديگ پوششِ ،)پیمون( متري ۴/۴ تاقِ دهانه به توجهو ها  پایه پهناي مناسبِ
  .)51شکل ( سازد استوار متري ۲/۶ مربع ي زمینه بر ریزش،

  
  
  
  
  
  
  
  

 عرضِ ساسانی، هاي چارتاقی اغلب در ـ51  شکل
 ي اندازه برابرِ ۴/۱ تا را گنبدخانه مربعِ ي زمینه
با  ؛نگارنده( .نمودند می انتخاب )پیمون(تاق  دهانه

 )واندنبرگ تطبیق بر طرحِ
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  نیاسر چهارتاقی تقویمی کاربري ي )نظریه(فرضیه  بر نقدي

 مشرف اي صخره روي. است  واقع اصفهان استان در کاشان، غربیِ شمال کیلومتري 24 ي فاصله به نیاسر، شهر
 آتشگاهی را آن پژوهشگران از بسیاري که کند می خودنمایی دور از شکیلی چهارتاقی نیاسر، تاالرِ ي محله به
 ناشناخته بنایی« را نیاسر چارتاقی ،)13.، ص1389( آبادي غیاث ولی مرادي. دانند می بابکان اردشیر عهد از

 .است آن براي تقویمی کاربري به قائل و نموده معرّفی »است نشده تاریخی متون در بدان اي اشاره هیچ که
 منتج هاي زاویه و ها آن میان ي فاصله به ها پایه پهناي ي اندازه نسبت و این چارتاقی محور ،بنابر مطالعات او

 در غروب و طلوع هنگام به خورشید پرتوهاي سال، از خاصی هاي هنگام در که است اي گونه به آن از شده
 را ]آغاز فصولمانند [  هاي شاخصی زمان که پرتوها، برخی از این ؛ وتابد می بنا از اي شده سنجیده راستاهاي

این   پیرامون در او، باور به ).17ـ16.همان، ص( شود می دیده ها پایه ِ میان هاي روزنه از دهد، می نشان
  . است نبوده دیگري ي سازه هیچ ،چارتاقی

 از را نیاسر توان چهارتاقی ها می آبادي، مستنداتی وجود دارد که بر اساس آن ولی بر خالف نظر مرادي غیاث
ذیالً،  .است داشته قرار دیگري عمارات نیز اش پیرامون و بوده اي قلعه در که آورد شمار به اي آتشخانه اَطاللِ

  .شود برخی از این مستندات ارائه می

  : است نوشته چنین چهارم هجري قرن در ،قُمی محمد بن حسن

 قاسان نیاسترِ موضعِ به بکشت، را اصفاهان ملک شهرفنّاه که آن از بعد کرد، پس باز اصفاهان از روي اردشیر، چون«
 نهاده، ها جوال در را) سرهنگانش و بیت اهل و اصفاهان ملک( ایشان سرهاي[...]  کرد بنا نیاستر و آمد فرود) کاشان(

و جوشید می کوه  آن سر از آب که دید را چشمه آن رسید، نیاستر ي چشمه به چون. آوردند می) اردشیر( وي همراه 
 زبان به گفت و ؛بنهادند او برابر بودند، آورده اصفاهان از که سرها آن تا بفرمود پس [...] رفت می فرو آن دامن به

 پس،. کردانید ساخته و بیارایید دلیران و شجاعان سرهاي به را خود مجلس: یعنی .سر افَرینان خُرَن هرائنید: عجم
 به نهادند، نام سر نیان را شهر آن وآتشـکده؛  با کردند بنا شهري چشمه، آن بر تا بفرمود و کرد مقام جا آن روز چند

  . »نیاستر: گفتند و کردند تخفیف پس،. سر افَرینان خُرَن هرائنید: گفت که اردشیر قولِ سبب

 واقع اي قلعه چهارتاقی مذکور، در که باشد بر این دلیلیتواند  می چهارتاقی نیاسر، پاي در »قلعه ي محله« نام
) کاشان( قاشان بین اي قلعه را ستَرنيا ،در قرن هفتم هجري )329.، ص5.، ج1995(حموي  یاقوت. است بوده

 از) ق.ه1077ـ1052( دوم عباس شاه عهد به که ،حسینی هاشم محمد الدین صفی. کند می معرفی مقُ و
بنابر گزارش او، . شمرده است کاشان ي ناحیه قدیمی هاي قلعه و دژها را جزو آن نیز بود کرده دیدن نياستَر

، 1353طباطبایی  محیط نقل از( باقی مانده بود  آن ي ا چینه دیوارِ اماشده  منهدم رتنياسي  قلعه عمارات اکثر
 8800اي به وسعت  نیاسر قرار داشته و محوطه ارتاقیهچ پیرامون در مذکور، )باروي(دیوار . )694.ص

 14431 ي شماره، به 1384در اسفند ماه  اش، یي داخل این دیوار با محوطه. گرفته است مترمربع را در بر می
 به وجود دیوارهایی در اطراف چارتاقی و ،اثر ثبتیِ گزارش در .ده استرسیثبت به در فهرست آثار ملی ایران 

همچنین از قول . نیز اشاره شده است] گردید تخریبي شهردار توسط 1378 سال در که[کند  دستِ  یک تاق
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 گزارش ثبتیِ ديوار چارتاقی”( گرفته است ي محوطه مورد توجه قرار هاي مفقوده مردم محلی، آتشدان
نوساز  تابستانی ي به یک خانه ،.]م 1890 ي دهه[ خود مشاهدات در 56شیندلر هوتوم تر پيش .)۱۳۸۴، “نياسر
 موردرا  اطراف چارتاقی دیوارهاي از دیوار چند ،اش ساخت در که بود اشاره کرده نیاسر ي چهارتاقی بر تپه

از  ،.)م 1937سال (قرنِ بعد  که نیم عکسی در ).46.، ص1.، ج1365نقل از گدار ( ندبود داده قرار استفاده
چند  در دیگر ساختمان یک پیِ و شالودهشود؛ ولی  اي در جوار چهارتاقی دیده نمی خانه ،گرفته شده ْمحل
  . )53و  52هاي  شکل( است مشهود آن قدمیِ

   
: مأخذ( .است مشهود آن پاي در کند دست تاقِ بقایاي که نیاسر، چارتاقی از قدیمی عکس یک) راست( ـ53 و 52 هاي شکل
 سال عکس در نیاسر چارتاقی مجاورت در دیگر ساختمان یک ي شالوده) چپ. ()نیاسر فرهنگی میراث پایگاه آرشیو
  )1.ج ،1365 گدار: مأخذ( .میالدي1937

 بوده سلسله آن پادشاهان گاه تخت و گاه تفرّج صفویه، عهد در که بوده هایی عمارت و باغ ،تاالر نیاسر محلِ در
 اردشیر ي آتشکده محل اند که برخی، گمان کرده. نهاده ویرانی به رو هجري، دوازدهم قرن اواخر در واست 

 و »تاالر« محل نبودنِ یکی از ،)ق.ه 1287( القاسان مرآت در» ضرابی عبدالرحیم« ولی ؛است جا بوده در این
  :دهد خبر می »آتشکده«

 بالفعل که ذرع، 14 در ذرع 14 نهادند، بنا تراش ِ سنگ از اي آتشکده چهارطاقی نیاسر، ي چشمه غربیِ سمت در
 بنا عماراتی و باغ چشمه، مظهرِ در بفرمود مقدونی اسکندر. اردشیر ي آتشکده به است معروف و پابر خرابی بدون

 زیبا آبشاري با است، اطراف همواريِ و جلگه به مشرف ذرع دویست قدر به که کوه آن لب از چشمه آب و کردند
از ثابت خواجه نیز بعدها. ریزد می فرو بلورین عمودي مانند بود، مجرد و مرتاض مردي که کرخی معروف اوالد 

 باشد می نیاز اربابِ مرجع هنوز باغ حوالی در او عضجم و مرقد که چنان ساخته، خود مسکن را نیاسر تاالرِ چندي
  ).30.، ص1382 نقل از نراقی(

 در. دانند می اي آتشکده متعلقات از را نیاسر چهارتاقی ،بومی مردم که است یک قرن و نیمحداقل  پس،
 به هجري 1296 سال در که ،مقُ داراالیمان بلوکات و قنوات و مستغالت و امالك و حاالت تفصیل ي کتابچه
 ي آتشکده« با چهارتاقیبناي  نیز ،شده تألیف )کاشان و قم اکمح( اعتضادالدوله خان مهدي میرزا دستور
  :است یکی دانسته شده »اردشیر
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 را آنها بزرگان والیت، آن فتح از بعد بودند، شده یاغی اصفهان اهل که خود سلطنت وقت در بابکان اردشیر گویند می
 زبان به نامیدند نیاسر را آنجا ،جهت بدین زده؛ گردن آورده، آنجا در) افکنده پاي و دست و گردن بر غل( مغلوالً
 االن ذرع؛ دوازده در ذرع دوازده تراشیده، سنگ از است اي آتشکده چهارطاقِ چشمه، غربیِ سمت در. قدیم فرس

 موسوم چشمه، آن و است؛ اردشیر ي آتشکده به معروف برجاست؛ مابقی و شده خراب او سقف از قدري است؛ موجود
   .)305 .، ص1364 ییمدرسی طباطبانقل از ( است اسکندر ي چشمه به

 شمالجهت  به نسبت چهارتاقی نیاسر ، محور)11.، ص1389( آبادي غیاث مرادي يها گیري اندازه مطابق
 دیدهاي طلوعِ خط از یکیروي  بر جغرافیایی، شرقِ سمتشرقی دارد؛ و  انحراف و میل  درجه 11 جغرافیایی،

 آغاز که) CD( دیگري دید خط با آن، از باالتر درجه ۵/۲۳ و شود؛ می واقع) AB( چارتاقی خورشید در
در راستاي  EFدید  هم، خط ABدید  تر از خط درجه پایین 37. دگرد می منطبق دهد، می نشان را تابستان

قرار دارد ] شرقی پس از سرزدن از باالي کوهی در افقِ جنوب[موضعِ طلوع خورشید در آغازین روزِ زمستان 
  . )55و  54هاي  شکل( )41ـ39، 1380 مرادي غیاث آبادي(

  

  ). 1380 آبادي، غیاث مرادي: (مأخذ. دیدهاي رصد خورشید در چارتاقی نیاسر خط) راست(ـ 55و  54  هاي شکل
  )نگارنده: ها از عکس(. 1388ماه  در بامداد ششم دي EFدید  رصد طلوع خورشید از خط) چپ(

 شرقِ از دقیقاً خورشید که  [ اعتدالیندر  طلوعِ آفتاب هنگام ،آبادي غیاث ي گفته خالفبر  عمالً ولی
هیچ پرتو  ؛ ورصد نمود خورشید را رؤیت و ،AB دید خط راستاي در توان نمی ،]دآور می بر سر جغرافیایی

 نیز باشد نمی جغرافیایی شمالِ راستاي در بنا محور که نکته این. شود نمی دیده ،ها پایهِ  میان ي نوري از روزنه
 خورشید طلوع دیدهاي خط و پرتوها بود، می شمال راستاي در دقیقاً ْقابل تأمل است؛ چون اگر محور مذکور

 که ست کافی است؛ آسان موضوع، این بررسی. گردید می تشکیل آن در درستی  به انقالبین و اعتدالین در
 از یکی که چرخاند طوري را چهارتاقی سپس و داشت نگاه ثابت را انقالبین در خورشید طلوع دیدهاي خط
 ،اعتدالین در خورشید طلوعِموضع  حالت، این در .گیرد قرار جغرافیایی شمالِ راستاي در اش اصلی محور دو
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 سطح بر تاق دهانه از نورانی تصویري و شود می واقع ]ها دهانه از یکی ِ آکس[ چارتاقی دیگرِ محورِ راستاي در
 ي دریچه داخل به ،گنبد پايِ در شرقی نورگیرِ ي دریچه از خورشید هايپرتو ،همچنین ؛بندد می نقش تپه

 حالت چهار هر در نگارنده، بررسی مطابق. شود می خارج آن از نورانی شعاعی صورت  به و افتد می غربی
 رؤیت و تشکیل بنا در اعتدالین و انقالبین طلوعِ در نورانی هاي شعاع و پیوندد؛ می وقوع به امر این ممکن،

 بنایی و باشند نشده نکته این درك به قادر ساسانی  اخترمارانِ که است بعید. )60ـ56هاي  شکل( گردند می
 ي لحظه ، به ویژهاعتدالین ِ زمان نتوان که بسازند کج طوري باشد، داشته تقویمی کاربري است مقرر که را

 با بنا محور کردن سو هم از احتراز یحتمل، . نمود تعیین آن در را لمح برجِ به خورشید شدنِ وارد و نوروز
1376رضی ( است دیواناهریمن و  جایگاه شمال، که باشد زرتشتیان ي عقیده این به مربوط شمال، جهت ،

 که است نبوده مصریانی از تر کم ساسانی، ِ اخترشناسان دقت که دارد یقین نگارنده گرنهو ؛)1267.، ص3.ج
 شمالِ راستاي دردقیقاً  که محوري با را) خوفو هرم( جیزه بزرگ هرم آنان، از پیش سال هزار سه بودند قادر

   57.کنند بنا است جغرافیایی

  
 ,SS1(انقالب تابستانی  در خورشید طلوع دیدهاي وضعِ موجود چارتاقی نیاسر، که خط پالن) چپ(ـ 57و  56   هاي شکل

SS2 ( و انقالب زمستانی)WS (در آن نشان داده شده است .  
 این در .گیرد قرار جغرافیایی شمالِ راستاي در چارتاقی محور دو از یکی که خورشید در حالتی طلوع دیدهاي خط) راست(

  . عامر. کاظمی و م. ي: برداشت و ترسیم. شود می منطبق بر محورِ دیگر ،)ES(اعتدالین  در خورشید طلوعِ دید خط حالت،
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ماکت و مدلی از  )باال(ـ 59و  58   هاي شکل
که یکی از محورهاي آن  چارتاقی نیاسر، در حالتی

در . دقیقاً در راستاي شمالِ جغرافیایی قرار گیرد
هنگام طلوع خورشید در انقالب این حالت، 

 ِ میان ي روزنه از زمستانی، پرتو باریک و بلندي
   .گردد ها تشکیل و رؤیت می پایه

که یکی از محورهاي چارتاقی  حالتی در )پچ(
دقیقاً در راستاي شمال جغرافیایی قرار  ْنیاسر
 در اعتدالین، در خورشید طلوعِ موضعِ گیرد،

 تصویري و شود؛ می واقع دیگر محورِ راستاي
 .بندد می نقش تپه سطح بر تاق دهانه از نورانی

 نورگیرِ ي دریچه از خورشید پرتو همچنین،
 غربی ي دریچه داخل به گنبد، پايِ در شرقی

سازي و  مدل[ .شود می خارج آن از و افتد می
   ]عامر. کاظمی و م. ي: ساخت ماکت

  

  

 محورهايکه یکی از  در حالتی ـ60    شکل
دقیقاً در راستاي شمالِ جغرافیایی  ْچارتاقی نیاسر

قرار گیرد، هنگام طلوع خورشید در انقالب 
 ِ میان ي روزنه از تابستانی، پرتو باریک و بلندي

سازي و  مدل[. گردد ها تشکیل و رؤیت می پایه
   ]عامر. کاظمی و م. ي: ساخت ماکت
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 از شود؛ می دیده ساسانی هاي یچهارتاق غالبِ در شمال، جهت به نسبت محور کجیِ همین که است جالب
 سلیمانِ تخت در سبآذرگُشَ ي آتشکده و ]شرقیِ  میل درجه 10[ فیروزآباد دخترِ قلعه ي پوشیده هاي چهارتاق

   ).61  شکل( منفرد) اینک( و گشوده هاي چهارتاقی غالبِ تا گرفته، ]غربی  میلِ درجه 14[ آذربایجان

    
 شرقی انحراف درجه 10 چارتاقی، محورِ. فیروزآباد دخترِ قلعه ي گنبدخانه و ایوان ي خورده برش طرحِ) راست( الف ـ61  شکل
. آذرگشسب ي آتشکده اصلیِ ي گنبدخانه و ایوان پالنِ) چپ(ب  -61 شکل). 1379 هوگی،: مأخذ(. دارد شمال جهت به نسبت

  ).1382 ناومان،: مأخذ(. دارد شمال جهت به نسبت غربی انحراف درجه B، 14 و A هاي چارتاقی محور

  : کند می تعریف چنین را تقویمی بناي یک ،)99.، ص1389( آبادي غیاث مرادي

 شاخصی یا روزنه از ،]سالیانه هنگام یک خاصی، موارد در گاه و[ سالیانه هنگامِ دو که شود می گفته اي سازه به
 این. باشد مشاهده و تشخیص قابل درجه، 3 حدود در خطایی ي دامنه یا دقت با شده، محصور سطحی یا و دار سایه

 روشنایی و تاریکی طول برابري نقاط ها، فصل ي میانه اعتدالین، و ها انقالب نقاط است ممکن ساالنه هاي هنگام
  .  باشد رفته اي اشاره ها آن به تاریخی متون در که باشد آیینی و تقویمی قرارداديِ مواقع یا و آسمان

 پرسش این است که اگر. شود می محسوب تقویمی بناي یک بالقوه ،اي گشوده چهارتاقیِ هر تعریفی، چنین با
 را پاسخ شد؟ محسوب می تقویمی بناي یک باز ساختند، می کنونی صورت از غیر صورتی به را نیاسر چارتاقی

 از دقیق بعديِ سه ِ مدل یا ماکت یک ِ چرخاندن و انقالبین در خورشید طلوع موضعِ داشتنِ نگاه ثابت با
 14 شرقی،  میلِ  درجه 11 جاي  به شمال، جهت به  نسبت چارتاقی محورِ اگر باري،. دریافت توان می چارتاقی

 رؤیت و تشکیل ها پایه بینِ از تابستانی، انقالبِ در طلوع خورشید پرتوِ باز داشت، غربی  میلِ درجه 16 تا
 و شرقی  میلِ درجه 44 تا 40 اگر نیز و بود؛ چنین ،هم داشت شرقی ِ میل درجه 25 تا 23 اگر گردید؛ می
  .)65ـ62 هاي شکل( زمستانی انقالبِ براي است طور همین ؛[...]
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 طلوع پرتوِ باشد، داشته غربی  میلِ درجه 15 شمال، جهت به  نسبت نیاسر چارتاقی محورِ اگر) باالدو تصویر ( ـ62 شکل
  .گردد می رؤیت و تشکیل ها پایه بینِ از تابستانیانقالب  در خورشید

 داشته شرقی میلِ) چپ وسط،( درجه 44 تا) راست وسط،( درجه 40 شمال، جهت به  نسبت بنا محورِ اگر) وسط( ـ63 شکل
  .گردد می رؤیت و تشکیل ها پایه بینِ از تابستانی انقالبِ در خورشید طلوع پرتوِ باشد،

 انقالبِ در خورشید طلوع پرتوِ باشد، داشته شرقی میلِ درجه 23 شمال، جهت به  نسبت بنا محورِ اگر) پایین( ـ64 شکل
گردد می رؤیت و تشکیل ها پایه بینِ از تابستانی.  

  ]عامر. م و کاظمی. ي: ماکت ساخت و سازي مدل[
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خورشید در انقالبِ زمستانی، در سه حالت ذیل ـ مدل کامپیوتري از چارتاقی نیاسر، که وضعیت آن را هنگام طلوع 65شکل 

درجه  35، پس از )ستون سوم( /درجه چرخش به غرب 17، پس از )ستون دوم( /، وضعِ موجود)ستون اول: (دهد نشان می
و تشکیل ْ هاي چارتاقی شود، در هر سه حالت، پرتو بلند و باریک خورشیدي از بین پایه همانطور که دیده می /چرخش به غرب

 ]نگارنده: ساخت مدل کامپیوتري[. گردد رؤیت می

 خورشید در انقالب طلوعِ هنگام که باریکی و بلند شعاع نورانیِ ،)44.، ص1380( آبادي غیاث مرادي ادعاي به
 یا یک در تنها و تنها سال، طول تمام در« بندد، می نقش زمین بر نیاسر چارتاقی هاي پایه بین از زمستانی

 سال دیگر روز هیچ در و شود می دیده )یلدا( خورشید ي دوباره شدن زاده هنگام و زمستان آغاز روز چند
هاي میدانی و مشاهدات  طبق بررسی ،پرتو این است؛ واقع غیر و نادرست سخنی نیز این .»شد نخواهد دیده

 آغازِ از پیش روزهایی در است طور همین شود؛ می دیده زمستان آغازِ از پس روز 24 تا حداقلعینیِ نگارنده، 
 ي نظریه در که[ ها پایه بینِ ي فاصله است؛ واضح نیز زیادي خطاي چنین علّت. )68ـ66هاي  شکل( زمستان

 کوچک ي دریچه یا روزن یک مانند تواند نمی ] کند می تعیین را خورشید طلوع دیدهاي خط آبادي، غیاث
  . کند محدود را آفتاب ي اشعه رصد نورگیر،
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 بر نیاسر چارتاقی هاي پایه بین از خورشید، طلوع ي لحظه در زمستان، آغاز از پس روز 17 که باریکی و بلند پرتوِ ـ66 شکل
  )نگارنده: از عکس( .افتد می تپه سطح

خط [هاي چارتاقی نیاسر  ي طلوع خورشید، از بین پایه روز پس از آغاز زمستان، در لحظه 24پرتوِ بلند و باریکی که  ـ67 شکل
 دیدEF  نگارنده: از عکس( .افتد بر سطح تپه می] 54در شکل(  
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هاي چارتاقی نیاسر  ي طلوع خورشید، از بین پایه ان، در لحظهروز پیش از آغاز تابست 17پرتوِ بلند و باریکی که ـ 68شکل 
] دید خطCD  نگارنده: ها از عکس( .افتد بر سطح تپه می] 54در شکل( 

  هور  بازه چهارتاقی تقویمی کاربري ي یهفرض بر نقدي

 .است آمده )دره و کوچه(کوه  دو و دیوار دو میان ي فاصله معناي به] زِ/  ز[ »بازه« ،دهخدا ي نامه لغت در
 در. گویند می» بازه« را کوه دو میان وسیع ي فاصله خراسان، محلی تداول در که شده است ذکر ،جا همان

 شهرستان ي حومه بخش بیزکی دهستان از است دهی اولی، که داریم؛ هم »خور بازه « و »بازه« یک خراسان،
 ها توان آبادي طور می همین .مشهد شهرستان فریمان بخش احمدآباد دهستان از است دهی دومی، و مشهد؛

 باال، سرخَیل شاه بازه شیخ، بازِه آباد هدایت: شود می  دیده شان نام در »بازه« ي واژه فراوانی را مثال آورد که
  58.دهنَو بازه کالغ، بازه عاشقان، بازه باال، حوض بازه پایین، حوض بازه

 جنگ وزارت میالدي توسط 1910که در سال [) 114.، ص1380( ایران جغرافیایی فرهنگ ي ترجمه در
 که اند نوشته اش توضیح در و است؛ شده ضبط »حور ي بازه« صورت  به »هور ي بازه« ،]منتشر شده انگلستان

 تقریبی ي فاصله در که مشهد، ـ حیدریه تربت ي جاده غربِ مایلی یک تقریبی ي فاصله در است روستایی«
 قرار سفید رباط کاروانسراي ،آن مایلیِ یک در ؛ واست شده واقع کوه ي دامنه در حیدریه تربت کیلومتريِ 69

 همین شده، معرفی نیشابور قرايِ از ،قدیم جغرافیاي کُتب در که »بزديغَرة« یا »بزدغور« آباديِ شاید. »دارد
 راه به مشرف اي تپه روي بر آبادي، این خارجِ در ،باري .)410، 1.، ج1995یاقوت حموي ( باشد بوده هور بازه

، آن را آتشگاهی از پژوهشگران برخی از که است واقع باستانی هارتاقیچ یک مشهد، ـ حیدریه تربت قدیم
پیرنیا، ( آورند می شمار  به ایران در شده یافت نبدهايگ ترین کهن از یکی را گُنبدش ي اشکانی و دوره

، نه بنایی ارتاقیهکه این چ دهد نشان میشناسی  اخیر باستان هاي یافته. )70و  69هاي  شکل( )108، 1380



  هاي ایران ها و آتشگاه آتشکده نامۀ ویژهدانش مرمت و میراث فرهنگی، / یاغش کاظمی  1393زمستان 

 

88  

 

 چارتاقی، این محلِ  پیران. )1393خانیکی،  لباف( ي ساختمانی بوده است بخشی از یک مجموعهبلکه ، منفرد
ي کهن نیز بر  ار دو قلعهآث. شناسند قدیمی می مزار/مسجدرا به عنوان یک  نامند و آن می» لغورخانهب«را 

 در ،)1387( صداقت مهسا .نامند پسر می ي  دختر و قلعه ي  ها را قلعه شود که آن هاي مجاور دیده می کوه
سیستان ـ  سیر خط در مقدس آتش هاي گاه ها و باش گاه ایست از یکی را چارتاقی این تأمل، قابل اي فرضیه
  59.استهاي ري یا آذربایجان بوده  آتشی از آتشکده کند؛ که شاید میزبانِ معرفی می نیشابور

    
 )نگارنده: ها از عکس( ـ نماهایی از چارتاقی بازه هور70و  69هاي  شکل

 ها چارتاقی دیگر از زیادتر دقتی با تقویمی بناي یک را چارتاقی این ولی ،)59ـ53، 1380( آبادي غیاث مرادي
 تشکیل را بنا سنجِ آفتاب چارتاقی، این غربی هاي پایه داخلیِ  بخش که است معتقد او. کند می معرفی

ه تابید می بنا سنج آفتاب به شرقی، ي هروزن و دیوار باالي از عبور با، بامدادي خورشید پرتوهاي و ؛دهد می
  .داند می به کاربري تقویمی بنا آشکاري ي اشاره را »هور ي بازه« نام ،او. است

1938در سال  گُدار آندره که است پالنی بر مبتنی ،بنا »ی شرقیِ روزنه«از  آبادي غیاث مرادي برداشت 
توضیح داده  ْن مذکورپال ذیلِ ،)60، 1.، ج1365( گُدار. )71شکل (بود  داده ارائه چهارتاقی این ازمیالدي 

مشخص کرده  چین نقطه با را فرو ریخته هاي بخش و سیاه رنگ با را بنا پابرجاي هنوز هاي قسمت که است
 مشخص چین نقطه با ، ]بود ریخته فرو ْی از آنبخشکه [ شرقی دیواري  شده کامل فُرمِ و شکل این، بنابر. است
ي در ا هگمان کرده که روزن پالن، ي شده کامل فُرمِ به توجه  بدون آبادي، غیاث مرادي و شگفت است که شده

هاي  عکسگواهیِ  به .هاي نسنجیده مسدود گردیده شرقی وجود داشته است که بعداً با دستکاري باالي دیوارِ
وجود  شرقی دیوار باالي در سازي دست ي روزنه هیچ ،60بنا مرمتگرِ ایننخستین  سخنانِپیش از مرمت و 

   ).74ـ72هاي  شکل( نداشته است
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 هاي سایه گیري شکل آن، روي بر آبادي غیاث مرادي و داده؛ ارائه هور بازه چارتاقی از گُدار که پالنی) راست باال،( ـ71  شکل
  )1380 آبادي، غیاث مرادي: (مأخذ. است داده توضیح را سنج آفتاب در خورشیدي شاخص

   http://siris-archives.si.edu: مأخذ. هرتسفلد ارنست از برداشت هور، بازه چارتاقی پالن) چپ باال،( ـ72  شکل 

  
هور برداشته؛ و در آن،  از داخل چهارتاقی بازه] میالدي 1935پیش از سال [عکسی که ارنست هرتسفلد ) راست(ـ 73شکل 
هور، پس از  چهارتاقی بازه) چپ(  archives.si.edu-http://siris: مأخذ. مشخص است ْي دیوار شرقی هاي فرو ریخته بخش

 )نگارنده: عکس از( دیوار شرقیي  ریخته هاي فروـ مرمت و پر کردن بخش
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  هور برداشته؛ و در آن، بخش از زیر گنبد چهارتاقی بازه] میالدي 1935پیش از سال [ـ عکسی که ارنست هرتسفلد 74شکل 

   )archives.si.edu-http://siris: مأخذ(. مشخص است ْي باالي دیوار شرقی فرو ریخته

]The Ernst Herzfeld papers. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington, D.C[  

 یلِم« ي زاویه تفاوت توجهی به شده، بی آبادي غیاث مرادي محاسبات در خطا موجب که دیگري موضوع
 جاي به را خورشید میل زوایاي جا همه که شده سبب ،امر همین. است »سعة المشرق« ي زاویه با »خورشید

 میل« ي زاویه مثالً. داده استارائه  تحلیلی اشتباه و گرفته نظر در مختلف هاي ماه در سعةالمشرق زوایاي
 ي زاویه ولی است؛ درجه 5/23 با برابر تقریباً ،)زمستانی انقالب و تابستانی انقالب( انقالبین در »خورشید

 4/29 با برابر ،)1( ي رابطه از ،)N 35.77°( هور بازه چارتاقی محل جغرافیاییِ عرض براي »سعة المشرق«
  :است درجه

X = sin-1 (sin δ /cos φ)   55، 1384تنها، ( 1ي  رابطه( 

23.5°  =δ )ِخورشید میل(   35.77   و°  =φ )جغرافیایی عرض(  

X = sin-1 (sin 23.5 /cos 35.77) = 29.4°  )سعة المشرقي  زاویه(  

 شمالِ جهت به نسبت شرقی میلِ درجه 17 با ،هور بازه چارتاقی محور آبادي، غیاث مرادي ي گفته به
اولِ مهر و ( اعتدالین طلوعِ در خورشید تا ه استشد می سبب ،امر همین که است؛ شده ساخته جغرافیایی

 ي روزنه امتداد در دقیقاً دیوار، باالي از زدن سر و مشرق از گرفتن فاصله درجه 17 از پس ،)اولِ فروردین
 اي، درجه 17 تأخیرِ از پس که پیداستشده،  داده توضیحات با .)71شکل ( گیرد قرار بنا میانیِ خط و شرقی

 در بنابراین. بود می نظر مد مختلف هاي ماه براي» خورشید میل« زوایاي جايِ به »سعة المشرق« باید زوایاي
 6 با بلکه افتاد، نخواهد G و D هايِ گوشه بر O خورشیديِ شاخص ي سایه ،)دي تیر و اولِ اولِ( انقالبین

  . سال دیگرِ هاي ماه خصوص در است طور همین شد؛ خواهد واقع دیگري ربط بی هاي نقطه در اختالف درجه
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  دیو ي خانه چارتاقیِ تقویمی کاربري ي یهفرض بر نقدي

 روستاي شمالِ در داورزن، بخش در ،)رضوي خراسان استان در( سبزوار غربیِ شمال کیلومتري 40 در
 به( دیو ي خانه چهارتاقیِ سنگی، اي پشته روي بر ریوند، به معروف هاي کوه ارتفاعات  میان در و فُشتَنق
 »مهر رزینب آذر«ي  آتشکده محل را ارتاقیهچ این پژوهشگران، برخی .دارد قرار) دیو خنه: محلّی گویشِ

به . داند می محرز این بنا، را در تقویمی مالحظات وجود اما ،)68ـ67، 1389( آبادي غیاث مرادي .اند پنداشته
 گونه هیچ  بدون و باز اندازي چشم ایران، منفرد هاي چارتاقی دیگر مانند  به بنا، چهارسوي این او، و باورِ  گفته

هاي  شود همانند چارتاقی نیاسر، در هنگام است؛ و تناسباتی در آن رعایت شده که سبب می مانعی و در
 بنا از اي شده سنجیده راستاهاي در خورشید طلوع، پرتوهاي ]به ویژه، در اعتدالین و انقالبین[خاصی از سال 

   .)75شکل ( دنشو  دیده ها پایهِ  میان هاي روزنه از و دنبتاب

  

  :ادعاییِ طلوع خورشید در چارتاقی خانه دیو ـ خط دیدهاي75شکل 
 ES1  وES2 )اعتدالین( ،WS )انقالب زمستانی ( وSS )انقالب تابستانی(  
  )1389، آبادي مرادي غیاث: مأخذ(

و  است؛ نبوده منفرد ساختمانی ،)هور بازه چارتاقی( خود خراسانیِ همتاي دیگر مانند چارتاقی این باري،
این . )2007کائیم، ( اند یافته را ] آن شرقیِ شمال سوي در[ بنا به الحاقاتی و انبار آب بقایاي شناسان، باستان

 پرتوهاي رصد و ست باقی هنوز آن آثار که داشته شرقی شمال   ضلع در باریکی داالن و درب چارتاقی،
عایی، ي گونه به را بامدادي خورشیداین هاي دیگرِ تاقي    دهانه ،همچنین. است ساخته می غیرممکن اد 
 است مشهودهنوز  نیز ها آن بقایايِ که بودند؛  نموده محصور و چین سنگ ساخت، از پس را چارتاقی

، موفق شده ی که بر آن وارد استرغم ایرادات آبادي، علی ي مرادي غیاث) نظریه(فرضیه . )80ـ76هاي  شکل(
مالحظات خورشیدي و کارکرد تقویمی در وجود اي نو در مطالعات معماري ایران باستان بگشاید؛ و  دریچه

وجود  ي در راستاي همین مطالعات، فرضیه نگارنده،. را مورد توجه قرار دهد هاي ساسانی عمارات و آتشکده
این فرضیه،  روشن است کهسازد؛  را مطرح می ي سیستان ي کوه خواجه مالحظات خورشیدي در آتشکده

  .تصدیق و تأیید گردد ْمیدانی هاي گیري با مطالعات و اندازهباید 

  

  

: ـ پالنِ وضعِ موجود چارتاقی خانه دیو مأخذ76شکل 
  ي میراث فرهنگی سبزوار آرشیو اداره
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  )نگارنده: ها از عکس( نماهایی از چارتاقی خانه دیو:  80ـ77هاي  شکل

  )سام ي قلعه(خواجه  ي کوه آتشکده/هیربدستاني وجود مالحظات خورشیدي در  فرضیه

هاي آن، محل  سیستان است؛ که آب در هامون ي دیگرِ دریاچه ، نامکیانسیهي  ، دریاچهِ پهلوي در متون
ي هزار سال از  هر یک به فاصله[ها  سه دخترِ دوشیزه از آن بارور شدنهاي زرتشت و  نگاهداريِ نطفه

ظهورِ هر  هاي از نشانه. باشد می) سوشیانس اوشیدر، اوشیدرماه،(سه منجیِ موعود زرتشتی  و تولّد] يدیگر
، 1377داود پور(ذکر شده است ] روز مدت ده، بیست، و سی شبانه  به[ِ آسمان  منجی، توقّف خورشید در میان

 اي صخره ، کوه)زابل شهر غربیِ جنوب کیلومتري 30 ي فاصله در( ي هامون ِ دریاچه متن در). 101، 2.ج
در اَوستا  »اوشیدم«گرِ کوه مقدسِ  نامند؛ و تداعی می خواجه کوه را امروزه آن که دارد وجود منفردي

است؛ و  هموارِ اطراف هامون هاي طبیعی در دشتي  یگانه عارضه کوه خواجه، .(Canepa 2013, 70) باشد می
اند  خوانده که مردمان، آن را کوه خدا خته است؛ چنانتوجهات مذهبی سا  همین ویژگی از دیرباز، آن را کانون

فرستادند تا در آبِ هامون  ِ خانه را پايِ کوه می ، دختران)اعتدالین(و هر سال به وقت نوروز و مهرگان 
  . (SadDar Bundehesh 1909, 103)د که از منیِ مقدس بار گیرند نشینند، شای

نی به جاي مانده، که ي پارتی و ساساها  خواجه، مستحدثاتی از دوره کوه شرقیِ جنوب دامنه و شیبِ در
  شکل(نامند  می )قلعه سام( کافرون قلعه محل، در را مرکزي دژ و قلعه. است) گاگا شهر( موسوم به قاقا شهر

 یک گُنبد را آن مرکزيِ ي هسته اند که اي را بازشناخته آتشکده فوقانیِ قلعه، بقایاي ي صفّه سطحِ بر. )81
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هاي اخیر، این مجموعه  پژوهش ).1375موسوي، (دهد  می تشکیل در گرداگردش تنگ با دهلیزي) چارتاقی(
 جا که مغان زردشتی در آندینی،  ي علوم یک مدرسه: کند هیربدستان معرفی می] کدهعالوه بر آتش[را 

همچنین، عقیده  61.(Canepa 2013, 71)اند  ظهورِ منجی را به انتظار بوده هاي نشانه] ضمن رصد ستارگان[
از ،  ] شده که به فضاهایی گُنبدپوش منتهی می[در شرق و غربِ میانسرا مجموعه  ِ بر این است که دو ایوان

کننده  هاي عبادت ي زائرین و دسته استفاده است؛ و سرپناهی جهت اضافات و الحاقات اواخرِ عهد ساسانی
  ).82 شکل( (Canepa 2013, 73)بوده است 

. شرقی قرار دارد طول "12 '15 °61شمالی و  عرض "22 '56 °30ي مذکور، در مختصات جغرافیایی  مجموعه
بررسی . )1ي  طبقِ رابطه( درجه است بیست و هشتدر انقالبین تقریباً  المشرق سعةي   در این موقعیت، زاویه
رو به میانسرا  هاي ایوان و دهد که محورِ چارتاقی نگارنده، نشان می اي مجموعه توسط پالن و تصویر ماهواره

اولِ (تابستانی  این در انقالب بنابر]. بیست و نه درجه[است راستايِ همین زاویه  نزدیک به ،)حیاط مرکزي(
نوك تاقِ (بر وسط آن  ْغربی طلوع کرده و اندکی پس از برآمدن حورِ میانیِ ایوان، خورشید روي م)تیرماه
میانیِ  فام، در راستاي کلِ یک گويِ سرخش  به نیز) ماه اولِ دي(تانی زمس تابیده است؛ و در انقالب می )ایوان
هاي نورگیرِ  ها و روزن دریچه احتماالً در ،همین اتفاق. تابیده است غروب نموده و بر وسط آن می ْشرقی ایوان

خورشید به داخل روزن شرقی  تابستانی، پرتو که در طلوع انقالب طوري شد؛  نیز حادث می پايِ گُنبد چارتاقی
 83هاي  شکل(شد  زمستانی، عکسِ این حالت واقع می کرد؛ و در غروبِ انقالب ِ غربی عبور می افتاده و از روزن 

  ). 84و 

  

  

 ي قلعه« و »شهر قاقا« هاي ویرانه -81 شکل
  ). میالدي 1929ـ1925( »سام

 )http://siris-archives.si.edu: مأخذ(

  

  

  )Herzfeld, 1941: مأخذ ( .هیربدستان کوه خواجه/از آتشکده] شده بازسازي[ a-aـ برش طولی در روي محور 82 شکل
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و  طلوعراستاي مواضع  هیربدستان کوه خواجه، هم/هاي شرقی و غربی در آتشکده نایواچارتاقی و  رمحوـ 84و  83 هاي شکل
و تطبیق ) 1375موسوي، (نگارنده؛ با تطبیق بر پالن مجموعه از : مأخذ .غروب خورشید در انقالبین تابستانی و زمستانی است

  Google Earthاي مجموعه از  بر عکس ماهواره

  ها نوشت پی

شهرستان کبودرآهنگ در » سو شیرین«، نام دو روستا در دهستان و بخش »چهارسوق«و » طاقچهار«ـ جالب است که 1
 .استان همدان است

دشت، بخش کمره  دهستان خرم) 1: دارند عبارت است از» چهارطاق«ـ موقعیت و محل برخی از روسـتاهایی که نام 2
دهستان کوهستان، ) 3ن بافت، استان کرمان؛ دهسـتان گوغر، بخش مرکزي شهرستا) 2شهرستان خمین، استان مرکزي؛ 

شهرستان تایباد، استان خراسان  باخَرزدهستان باال والیت، بخش ) 4شرقی؛  شیر، آذربایجان چاي شهرستان عجب بخش قلعه
) 6آباد، بخش آرادان شهرستان گرمسار، استان سمنان؛  روستاهاي چهارطاق باال و چهارطاق پایین ـ دهستان کهن) 5رضوي؛ 

بخش ناغان شهرستان کیار، استان چهارمحال و ) 7دهستان محمدآباد، بخش مرکزي شهرستان مرودشت، استان فارس؛ 
دهستان خیرگو، بخش عالمرودشت شهرستان ) 9دهستان گُلزار، بخش مرکزي شهرستان بردسیر، استان کرمان؛ ) 8بختیاري؛ 

دهستان پشتکوه رستم، بخش ) 11هرستان جهرم، استان فارس پر، بخش سیمکان ش دهستان پشت) 10المرد، استان فارس؛ 
روستاهاي چهارطاق پرو، چهارطاق پایین و چهارطاق سیدآباد ـ دهستان خرقان، ) 12رستم شهرستان ممسنی، استان فارس؛ 

) 14نجان؛ نشان، استان ز شهرستان ماه  جوق، بخش انگوران دهستان قلعه) 13بخش بسطام شهرستان شاهرود، استان سمنان؛ 
  .دهستان بختاجرد، بخش مرکزي شهرستان داراب، استان فارس

3-Rudolf Naumann 
به جز کنارسیاه فارس، یک روستاي کنارسیاه هم در شهرستان قشم استان . ي آن است ـ کُنار، نام فارسیِ درخت سدر و میوه4

  .هرمزگان وجود دارد
5- Louis Vanden Berghe  

هاي  کندها و برج مشتمل بر چهارتاق، گنبدخانه، دست(این مجموعه . نامند هم می» قصر آیینه«را، » دخترقصر «ي  ـ مجموعه6
  .، در شهرستان داراب فارس واقع است)مسیرِ رستاق به فورگ(شرقیِ رستاق  کیلومتري جنوب 8چک،  ، در تنگ چک)بانی دیده
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آباد،  کیلومتري غربِ حسـن ، سه)دستگرد(جنوبِ روستاي دستجرد ، در )شرقیِ اصفهان گرکویه، جنوب(ـ در شرقِ جرقویه 7
در . جوشد که بر فراز آن، یک چهارتاق خشتی ـ نزد محلّیـان، موسوم به آتشـگاه ـ بر جاست اي پر آب از زیرِ کوهی می چشمه

ِ جرقویه، برگزاري جشن  پیران. گویند و قدمـگاه می» جا پا حضرت«را  ي دیگري است که مردم بومی آن کنار چارتاق، قُبه
  . در یاد دارند) نوروزگاه(اي را در محلِ آتشـگاه  نوروزي ویژه

8-Urwisgah 
9- Diu 

در هند، آنها را . ـ مشهور است که گروهی از زردشتیان براي حفظ دین خود، از ایران به هندوستان مهاجرت کردند10
 85(میالدي  716میالدي و  678هاي  ي دیـو و خاك هندوسـتان را در سال به جزیره  شان رسیدن  نامند و زمان می» پارسیان«

سموت  ویکرم 992روزِ تیرماه سال  ي پارسی، در بهمن جامعه  هاي مري بویس، بنیانگذاران بنا بر پژوهش. اند نوشـته) یزدگردي
الخط محلی  در رسم. ربی رسیدندمیالدي به ساحل گجرات در هند غ 936، برابر با )نوعی سال قمري رایج در گجرات(

رو این تاریخ  ي عدد هفت است؛ و از این اي نوشته شده که بسیار شبیه نشانه هاي دهم و یازدهم میالدي، عدد نُه با نشانه سده
نده ي دیـو گذرا نزدیک به دو دهه را در جزیره ۫پارسیان، پیش از این. اند میالدي خوانده 716سموت، برابر با  ویکرم 772را 

  ).198، 1384بویس، (بودند 
  ).450، 1346وشی،  فره(آوردن است  ، به معناي باور کردن، برگزیدن، بازشناختن، گرویدن و دین»وره«ي اَوستایی  ـ واژه11
: بازیابی از]. »علیه اهللا امام سالم زاده دوازده امام«، ذیل )حرم یار(زادگان  رسانی امام پایگاه اطالع[ـ نکـ 12

 http://harameyar.org/?part=menu&inc=menu&id=603  
13- Andre Godard 

[...] خاك  میان آب و باد از برِ تیره/ یکی آتشی بر شده تابناك/ روزگار رنج و بی برآورده بی/ ي گوهران این چهار سرِ مایه«ـ 14
فردوسی (» ي نو بنو شگفتی نماینده/ پدید آمد این گنبد تیزرو[...] سراي آمدند  ز بهرِ سپنجی/ این چار گوهر بجاي آمدندچو 

صورت مادي آفرید؛ از روشنیِ بیکران، آتش؛ از آتش، باد؛ از باد، آب؛ از آب،  هرمزد، آفریدگان را به«). 15ـ14، 1. ، ج1960
  ).39.، ص 1380بندهش، (» فراز آفرید ي هستیِ مادي را زمین و همه

این . است» سطح«است؛ و سه، » خط«است؛ دو، » نقطه«یک، . ، بیانی از عدد چهار است)حجم(ـ در واقع، هر جسم مادي 15
جمعِ اولین چهار عدد صحیح  جمعِ یک، دو، سه و چهار است؛ به عبارت دیگر، حاصل ، حاصل)10(دهد که ده  شکل نشان می

  ).1380کاپلستون، ] (1+2+3+4=10: [است
16-Tetractys 
17-Ernst Herzfeld 
18-Tetrapylon 

فردوسی (گوي  به فرمان پیغمبر راست/ سوي گنبد آذر آرید روي [...] نهاد از بر آذران گنبدان / ـ پراگند اندر جهان موبدان 19
  ).46ل دوم، بند ناشایست، فص شایست( Gumbad ī ātaxšān ī wahram). 71، 69، 6. ، ج1967

  .نگارنده: ، از روي متن انگلیسی، توسط»سد در«از  69ي درِ  ـ ترجمه20
ويذر فيها كبريتا وزرنيخا فيستوقد من نفسه ال يستعملون  يكسي ملكهم بيوت النيران ويقال إنه كان... «: ـ متن عربی21

، al-mostafa.comنشر الکترونیکی بازیابی شده از : لزمانمسعودي، اخبار ا( »فضة اال أوقية أوقية بثالثين الحطب لتلك النار
ي این جمالت،  نگارنده، در ترجمه. [سازد را متبادر می» پوشاندن با پرده«معناي  ، »کسا«ي  ، از ریشه»یکسی«ي  واژه). 49.ص

  ] مدیون دکتر فرهنگ مهروش می باشد
در آذرجوي، بر منابع نفت و قیر نهاده شده ) جاي آتش(انون شود که ک دانسته می) 510.، ص1996(فقیه  ـ از گزارشِ ابن22
اش،  که گویند آتش هاي مورد احترام زردشتیان تا قرن چهارم هجري بوده است؛ چنان ، از آتشکده)نهرِ آتش(» آذرجوي«. بود

، 1.، ج1374سعودي م(کرده؛ و گشتاسپ شاه، از خوارزم به دارابگرد فارس آورده بود  همان بوده که جم شاه احترام می
داند؛ که بیرونی، در  می» آذر خورا«اي به نام  ، این آتشکده را قابل مطابقت با آتشکده)119.، ص1380(سن  کریستن). 604.ص

  . ، بدان اشاره کرده بودآثارالباقیه
23-Sir William Ouseley  
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انوشیروان، «: مقدس در بین شهرها آورده است هایی از نقل و انتقالِ آتش ، مثال)605ـ604. ، صص1.، ج1374(ـ مسعودي 24
هم او، . انتقال داد] در آذربایجان[ي ري را به محلِ معروف به برکه  آتش بزرگ آتشکده] اخگري از[ها،  ریختن بت پس از برون

ان این آتش را ي دارابجرد را به کاریان برد؛ و چون اسالم بیامد، مجوسان بیم کردند که مسلمان آتش آتشخانه] اخگري از[
را به کاریان گذاشتند و قسمت دیگر را به نسا و بیضاي فارس بردند تا اگر یکی خاموش شد،  خاموش کنند و قسمتی از آن 

ي ري به  از آتشخانه[هم از انتقال آتشِ خجسته توسط یزدگرد سوم ) 1539.، ص4.، ج1385(ابن اثیر . »جا مانَد دیگري به
  .اي نوبنیاد در مرو خبر داده است شکدهاز کرمان به آت] کرمان و

25-Tiarn’ndaraj (Tiarn End Arach/ Terendez/ Trndez) 
26-Candlemas 
27-Saat Phere 
28-Saptapadi 
29-Ghirshman, Roman 
30-Xenophon 

  ).246ـ241، 1384گزنفون، (ـ نکـ 31
شود؛  ي جنوب غربی ایران دیده می در ناحیهچهارتاقی،  100ـ باالترین سطح تراکم، بر اساس موقعیت قرارگیري 32
؛ در جنوب کویر % 18پس از آن در نواحی غربی ایران، حدود . اند شده، در این ناحیه واقع هاي یافت چهارتاقی% 45که  طوري به
و شمال  ي جنوبی دریاي خزر حاشیه(شرق  ؛ نواحی شمال و شمالِ% 10ي شمالی و غربی کویر،  ؛ حاشیه% 12، )یزد و کرمان(

  ).45، 1388گلدار (اند  طور پراکنده در دیگر نقاط ایران واقع شده دیگر به% 7؛ و % 8، )خراسان
33- Henry Pottinger 

. ي جره ساخته شده است  بر روي تلّی، مشرف به رودخانه] شرقیِ آن در جانبِ شمال[ـ چهارتاقی جره، بیرون آباديِ باالده 34
نام چارتاقی . تر از باالده است که براي رسیدن بدان باید از رود جره عبور کرد کیلومتر، پایین 12ي جره، به مسافت قریب  قصبه

  .ي جره واقع است جره نباید باعث این اشتباه شود که بناي مذکور، در قصبه
  .داشتم 27/1/1388ایشان در تاریخ که با  فت و گوییگباشم؛ در  ِ استاد هاشم رضی می ـ این ایده را وامدار35
ي ابروان از روستاي دشت بارین از والیت اردشیرخره بود؛ و در آنجا و هم در جره که از والیت شاپور  ـ مهرنرسی، از دهکده36

 اي بود که چنانکه گویند تا کنون بپاست و آتش آن از جمله، آتشکده. بود و به دشت بارین پیوسته بود بناهاي بلند ساخت
اي بساخت و یکی را  بجاست و آن را مهرنرسیان گویند؛ و هم او به نزدیک ابروان، چهار دهکده گرفت و در هر کدام آتشکده

پسر [باشد؛ و دیگري را خاص زروانداد » سرور من رو به من آر«نامید که معنی آن » فراز مرا آور خدایان«خاص خویش کرد و 
داد، کارداران نامید؛ ] پسري که سپاهساالر بود) [اسمنگان(ان نامید؛ و دیگري را به کارد کرد و زروانداد] ارشدش که هیربد بود

داد و ماجشنسفان نامید؛ و هم در آن ناحیه، سه باغ گرفت و در هر باغ دوازده ] پسري که دبیر بود[و دیگري را به ماجشنس 
ها و  ها و باغ وازده هزار سرو کشت؛ و این دهکدههزار نخل کشت و در یک باغ دوازده هزار زیتون کشت و در یک باغ د

  ).626ـ625، 2.، ج1375طبري (ها تا کنون به دست اعقاب اوست و چنانکه گویند به بهترین صورت به جاست  آتشکده
رازاي د. فرسخی است 26مسافت  رود، هنگام و رودبال در جانب جنوبی شیراز، به رم، ده ي ده ـ بلوك اربعه، نام چهار ناحیه37

فرسخ؛ و محدود است از  4» احمدآباد«تا » شیر پنج«فرسخ، پهناي آن از  11» زاده شهید امام«تا » دشت دال«این بلوك از 
جانب مشرق به بلوك قیروکارزین و از سمت شمال به فیروزآباد و از طرف مغرب به نواحی بلوك دشتی و از جانب جنوب به 

  ).1246.، ص2.، ج1367سایی حسینی ف. (دار بلوك خنج و بلوك گله
داند که تماماً  هاي مهرنرسی می خانه و خرمایک را همان آتشکده بند، نقاره جنگی، فراش هاي ملک، تل برگ، چارتاقی ـ واندن38

  ).487ـ482.، صص1382نقل از مصطفوي (اند  بند ساخته شده ي جنوبی فرّاش در جلگه
، تابیدن آفتاب به مدت یک سال بر زمینی که مردار آدمی بر آن افتاده، آن )46ـ45، بندهاي 7فرگرد (» وندیداد«ـ مطابق 39

» خورشید نگرشنی«ي اجساد به نور خورشـید و تطهیر با آن را اصطالحاً  این فرایند عرضه. کند را از آلودگی پاك می
)xwaršēd nigerišn (گویند می.  
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شیرِ همدان، و  جمشید، سنگ سارِ تخت محلِ چشمه  ي پارتی، از سه دوره در) قبور گودالی(هایی از تدفینِ گودالی  ـ نمونه40
سار، سطوح جانبیِ گور را با استفاده از قطعات سنگ و خشت  هاي چشمه در نمونه. سد اسکندر در گرگان به دست آمده است

  ). 28، 1385سعیدي هرسینی (اند  پوشش داده
41-Isidore of Charax 
42- Caracalla 

ي سلطنتی براي یزدگرد سوم در باغی  از ساختن دخمه] 704ـ702و  677ـ674، ابیات 9. ج[ شاهنامهي مثال، در ـ برا43
  ).368، 366، 9. ، ج1971فردوسی (اش در آن آرامگاه سخن به میان آمده است  مصفّا و نهادن تابوت

  داریوش احمدي: ي فارسی از ـ ترجمه44
  ).اواخر سلطنت قباد ساسانی(میالدي  6ي  ـ مورخ رومی سده Procopiusـ 45
، به ]بن موسی زاده حبیب پشت مدفن امام[ـ نعش شاه عباس را که به کاشان آوردند، در محلی که متوفی وصیت کرده بود 46

 ي وسیعی که با آجر ساخته شده بود گذاشتند؛ که بعدها اگر شاه صفی فکر دیگري در سر داشت، نقل امانت در سردابه  عنوان
که شاه صفی وصیت  ولی همین. خالی از اشکال بوده باشد] هاي متبرکه به یکی از اماکن مشرفه و آستان[و انتقال آن جنازه 

اي که امانت گذارده بودند و در یکی از سه قبري که در  جد خود را تصویب نمود و اجازه داد، آنگاه نعش را در همان سردابه
، اشیاي ناچیزي هم ]اش در زمان رضا شاه پهلوي پس از گشودن[داخل این دخمه . دندکف دخمه کنده شده بود به خاك سپر

جا بوده است که قبالً مورد تجاوز و دستبرد دیگران  خود و اسلحه پراکنده بوده؛ و احتماالً اشیاي دیگري هم در آن از قبیل کاله
  ).16، 14، 1343نراقی (قرار گرفته بود 

47-Monier Williams 
48-Sir William Ouseley 

   html-print-http://www.iranvillage.ir/article.387ـ 94
ِ دیلم در ري بر گورهاي خویش برآورده بودند  هایی که شاهان ـ محمدبن احمد مقدسی هم در قرن چهارم هجري، از قُبه50

  ).Moqaddasi 1906, 210(یاد کرده است 
  ).هاي کوچک و بزرگ روزه از سی 21بند (، )از خورشید نیایش و مهر نیایش 8بند (، )وندیداد 19از فرگرد  13بند (ـ نکـ 51
بنیاد میراث ، بازنشر در تارنماي نامه ایراندر تارنگار  “آبادي رصد زایشِ خورشید، از نگاه رضا مرادي غیاث”ـ همچنین نکـ 52
  http://savepasa.ipower.com/1.Far/Notes/rasad%20e%20xorshid.htm :  شده از بازیابی. سارگادپا

/  گرفته به هامون یکی خارستان/ خرامند مردم از آن شارستان/ یکی شارستان یافتم استوار/ بپرسید دیگر که بر کوهسار«ـ 53
/ کس از یاد کردن سخن نشمرد/ شان به دل نگذرد و زان شارستان/  پرستنده گشتند و هم پیشگاه/ بناها کشیدند سر تا به ماه

دگر [...] ِ دراز آورد  هم اندیشگان/ شان نیاز آورد بدان شارستان/  و بومشان پاك گردد نهانبر / یکی بومهین خیزد از ناگهان
/  کزو ناز و گنجست و هم درد و رنج/ همین خارستان چون سرايِ سپنج/ سرايِ درنگست و جايِ قرار/ شارستان بر سرِ کوهسار

همه رنجِ ما /  ز گیتى بر آید خروش و خلـِه/ بر آید یکی باد با زلزله/ دهم او بر فرازد هم او بِشکَـرَ/ همی دم زدن بر تو بر بشمرد
مان  اگر توشه/ نپاید برو نیز و هم بگذرد/ کسی دیگر از رنجِ ما بر خورد/  گذر کرد باید سويِ شارستان/ ماند زي خارستان

 ).1297ـ1290و  1270ـ1266، ابیات شاهنامهجلد اول (» ها بران سر گرامی بود روان/ نیکنامی بود
54-Jane Dieulafoy  

ِ ستون، در  شعاعِ پالن«اي برابرِ  در معماري کالسیک یونان و رم را اندازه) پیمون(» مـدول«، )27.، ص1384(ـ ابوالقاسمی 55
  . دانسته است» سوم ارتفاع یک

56-Sir Albert Houtum-Schindler 
  .نسبت به جهت شمالِ جغرافیایی دارد) سوي غرب به (اي  درجه 2ناچیزِ  ي این هرم، انحراف ـ ضلعِ غربیِ قاعده57
  http://www.loghatnaameh.org ي دهخدا ـ نامه ـ پایگاه اینترنتی لغت85

از آذربایجان به سجستان پرستند،  اش می آتشی که مجوسان«، چنین گفته است که )158، 3.، ج1995(ـ یاقوت حموي 59
رسید، به زانو ] اي از کارگزاريِ نیشابور کوره[بردند؛ و چون شتر به جایگاه زوزن  و شهرهاي دیگر بر شتري می) سیستان(
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؛ یعنى زودتر او را بزن تا برخیزد؛ و چون باز هم شتر  !زوزَن: پس برخی از همراهان گفتند. برنشست و از برخاستن سر باز زد
  . »اي برپا کردند جا آتشکده اري کرد، در آنخودد

  .1388فروردین  26در تاریخ ] هور نخستین مرمتگرِ چهارتاقی بازه[ـ گفت و گوي نگارنده با استاد یعقوب دانشدوست 60
، )ي پنجم میالدي سده] (Opus Imperfectum[ـ در یک متن تفسیريِ التین از انجیلِ متی، موسوم به آپِس ایمپِرفکتوم 61

ها را به تولّد  اي بودند که آن زمین آمده است که بر اساس یک باورِ کهن، در انتظارِ طلوع ستاره داستان دوازده مغ در مشرق
شدند؛  گمارده می  ي مزبور هاي دینی بودند که به کارِ رصد ستاره ترین طلبه کوش این دوازده مغ، از سخت. داد منجی بشارت می
هاي پیاپی، این مغان بعد از جشن  سال. نمودند گذشت، پسر یا یکی از نزدیکانش را جایگزین او می ها درمی و اگر یکی از آن

شستند؛ و براي  آنجا، سر و تن می. رفتند ، می)پیروزي(برداشت خرمن، به باالي کوهی معین در آن محل، موسوم به کوه ظفر 
منتظر؛ تا مگر در ۫ ها، بر همین سیاق نسل. نشستند انتظار طلوع ستاره می کردند و به روز در سکوت، خداوند را ستایش می سه

  .(Incomplete Commentary on Matthew 2010, vol. 1, p. 32)طلوع کند ۫ ي مطلوب اي، ستاره دوره

  
  

  فهرست منابع
  .اساطیر :تهران .و حمیدرضا آژیر روحانی محمدحسین سید ي ترجمه ].8. ج[ کامل تاریخ ).1380. (اثیر ابن

  .اساطیر :تهران .روحانی محمدحسین سید ي ترجمه ].4. ج[ کامل تاریخ ).1385. (ـــــــــ 
  .ي خاور کالله :تهران .تصحیح عباس اقبال ].1. ج[ تاریخ طبرستان ).1320. (ابن اسفندیار

  .اساطیر: تهران. تصحیحِ گاي لیسترانج و رینولد الن نیکلسون. نامه فارس). 1385. (بلخی ابن
: صنعا. تحقیقِ محمدبن علی األکوع الحوالی. صفَةُ جزيرةُ العرب). 1990). (بن احمدبن یعقوب الهمدانی حسن(حائک  ابن

  .االرشاد مکتبة
  .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران. ي جعفر شعار ترجمه. صورة األرض). 1345. ()القاسم النّصیبی أبی(حوقل  ابن

  .دار صادر: بیروت. ]2 .ج[ کتاب صورة األرض). 1983. (ــــــــــ 
  .عالم الکتب :بیروت. تحقیق یوسف هادي. البلدان ).1996). (بن اسحاق همدانیعبداهللا احمدبن محمدابو(فقیه  ابن

  .وزارت مسکن و شهرسازي :تهران.پور علی عمرانی :تدوین ).یادنامه(هنر و معماري اسالمی ایران  ).1384( .ابوالقاسمی، لطیف
لف ملهِلابودهربن معابوالفضل طباطبایی ي ترجمه .تصحیح والدیمیر مینورسکی. ي ابودلف در ایران سفرنامه ).1342. (س. 

  .فرهنگ ایران زمین :تهران
 لقصور العامة ئةياله: قاهره. تحقیقِ محمد جابر عبدالعال الحسینی. والممالک المسالک). 1961.(محمد بنا ابراهیم اصطخري،

   .الثقافة
  .تهران دانشگاه :تهران .یو عبدالحسین نوای محدثهاشم  تصحیحِ میر ].1.ج[البلدان مرآة).1367(.حسن محمد السلطنه، اعتماد

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران]. 2. ج[ یادگارهاي یزد). 1374. (افشار، ایرج
  .انجمن آثار ملی :تهران .عمان  فارس و دریاي  باستانی سواحل و جزایر خلیجآثار شهرهاي  ).1348( .اقتداري، احمد

  . المصریه الکتب دار :قاهره .عزام عبدالوهاب تصحیحِ ].1. ج[  الشاهنامه .)1932. (علی بن بنداري، فتح
  .توس :تهران .گزارش مهرداد بهار ).1380. (بندهش

  .ققنوس :تهران .عسکر بهرامی ي ترجمه .ها آداب دینی آنباورها و : زردشتیان ).1384( .بویس، مري
  .امیرکبیر :تهران .اکبر داناسرشت ي ترجمه .آثار الباقیه ).1386( .بیرونی، ابوریحان

  .کتابفروشی دهخدا :تهران .گودرزي شاهپوري  ترجمه ].1 .ج[ نجریپات ي سفرنامه. )1384. (نجر، هنريیپات
  .اساطیر :تهران ].جلدي 2ي  دوره[ ها یشت). 1377(. پورداود، ابراهیم



  هاي ایران ها و آتشگاه آتشکده نامۀ ویژهدانش مرمت و میراث فرهنگی، / یاغش کاظمی  1393زمستان 

 

99  

 

 هاي پنجمین سخنرانی در. هاي ساسانی و کاربرد پادجفت در معماري ایران تنوع در طرح کاخ). 1355(. پیرنیا، محمدکریم
 به( اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر: تهران. )تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان(همایش تاریخ و فرهنگ ایران 

  ).مناسبت جشن فرهنگ و هنر 
  .139ـ5، 20. ، شراث. تنظیم و تدوین زهره بزرگمهري. “گُنبد در معماري ایران”). 1370. (ـــــــــــــ 
  .دانشگاه علم و صنعت ایران :تهران. تدوین غالمحسین معماریان. آشنایی با معماري اسالمی ایران). 1378(. ـــــــــــــ 
  .پژوهنده: تهران. تدوین غالمحسین معماریان. شناسی معماري ایرانی سبک). 1380. (ـــــــــــــ 

  .فرهنگی انتشارات علمی و: تهران. تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد]. 8ـ1 .ج[ تاریخ الفی). 1382. (ي، احمد بن نصراهللاتتو
بافت دانشگاه شهید  طرح مرمت ي جزوه 5. گزارش ش). 1369. (گیري سوژه ي تأثیر آن بر شکل و نحوه تعیین نظام دفاعی

  .13. ، صبهشتی
  .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران :تهران. مینوي خرد). 1354( .)ترجمه و گزارش( تفضلی، احمد

  .توس :تهران .به کوشش ژاله آموزگار .مینوي خرد .)1379( ).ترجمه و گزارش. ( ــــــــــــ
  .سخن :تهران .به کوششِ ژاله آموزگار .ایران پیش از اسالمتاریخ ادبیات . )1389(. ـــ ـــــــــ

اله  به راهنمایی دکتر نعمت(ي کارشناسی ارشد  نامه پایان. ي زرتشت بررسی کابرد نجومی بناي کعبه). 1384(تنها، مرضیه 
  .دانشگاه پیام نور شیراز). ریاضی

 :تهران ).382ـ362. صص] (2 .ج[ شهرهاي ایران ).رندهگردآو(کیانی  در محمد یوسف .نیشـابور ).1366( .جنیدي، فریدون
  .دانشگاه تهران انتشارات جهاد دانشگاهی

هاي  ِ نخستین سده ي ایران ستیز و سازش؛ زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ).1387( .چوکسی، جمشید کرشاسپ
  .ققنوس :تهران .ي نادر میرسعیدي ترجمه .اسالمی

  .44ـ17، 7، ي تاریخ علم مجله. ي مقدس در طبیعت و معماري ایرانی هندسه). 1387. (حجازي، مهرداد
مؤسسه  :تهران .تصحیح و تحشیه از منصور رستگار فسائی ].2ج [ ناصري ي فارسنامه ).1367( .حسینی فسائی، میرزا حسن

  .انتشارات امیرکبیر
ي انجمن آثار و  نامه. به کوشش محمد دبیر سیاقی ).2(ي حکمت  سفرنامه). 1380. (اصغرخان حکمت شیرازي، میرزا علی

  .86ـ69، 4، مفاخر فرهنگی
بنگاه ترجمه و : تهران. به اهتمام هیوبرت دارك ).نامه سیاست(سیرالملوك ). 1347). (ابوعلی حسن طوسی(الملک  خواجه نظام

  .نشر کتاب
  .رسان مطبعِ فیض: بمبئی. شِ رستم و خدارحم تفتیبه کوش. تان مازدیسنیدبس). 1907. (دادخت، دادار

  .مروارید :تهران ].جلدي 2ي  دوره[هاي ایرانی  ترین سرودها و متن کهن: اَوستا). 1389) (گزارش و پژوهش( دوستخواه، جلیل
  .اساطیر انتشارات :تهران .براون ادوارد تصحیح .الشُعراء تذکرة ).1382( .سمرقندي دولتشاه
از  1388مهر  15بازیابی شده در تاریخ . تارنماي خبري همازور. بهی اردشیر نوزوتی آیین). 1388. (، میترادهموبد

tent&task=view&id=1771&Itemid=155http://www.hamazoor.ir/persian/index.php?option=com_con   
  .دانشگاه تهران: تهران. وشی به کوشش بهرام فره. وشی محمد فره ي علی ترجمه. ایران، کلده و شوش). 1385. (دیوالفوا، ژان
  ).ها گفتگوي تمدنالمللی  مرکز بین( پژواك کیوان :تهران .شده کویر بزرگ نمک جندق و ترود، دو بندر فراموش). 1383( .رجبی، پرویز
  .انتشارات فکر روز :تهران]. جلدي 4ي  دوره[ وندیداد ).1376( .)ترجمه و تفسیر( رضی، هاشم
انتشارات معین :تهران .تاریخ و جغرافیاي تاریخی رامسر ).1383( .د محمدتقیسجادي، سی.  
تاریخ و ( هاي پنجمین همایش تاریخ و فرهنگ ایران سخنرانی در. بیشاپور، شهر بزرگ ساسانی). 1355(. اکبر سرفراز، علی

  ).مناسبت جشن فرهنگ و هنر  به( انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر: تهران. )فرهنگ ایران در زمان ساسانیان
  .نزمی فرهنگ ایران :تهران .چهر ستودهکوشش منو  به .فرهنگ بهدینان ). 1335( .سروشیان، جمشید سروش 

 و ایران تاریخی هاي پژوهش .)م 224 تا م.ق 247( پارت دوران در تدفین شیوه بررسی ).1385( .رضا هرسینی، محمد سعیدي
  .44ـ23. صص، 2 .ش ،اسالم



  هاي ایران ها و آتشگاه آتشکده نامۀ ویژهدانش مرمت و میراث فرهنگی، / یاغش کاظمی  1393زمستان 

 

100  

 

  .125ـ112  .، صص1  .ش ،1  ال س ، گ ن ره ف و  اري م ع م . اغ ب ار ه چ ا ت  طاق ار ه چ از  ).1378. (ن ی س ح ، زاده طان ل س
  .ي مطالعات و تحقیقات فرهنگی مؤسسه :تهران .ي کتایون مزداپور آوانویسی و ترجمه ).1369. (ناشایست شایست

  .عالم الکتب: بیروت]. 1. ج[ اآلفاقاختراق  يشتاق فزهة المنُ). 1989. (شریف ادریسی
  .چاپ راستی :تهران .تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان). 1360(. شهمردان، رشید

). 115ـ99. صص( آباد جرقویه حسن، )گردآورنده(در سید حسن فاطمی موحد . آباد ي حسن تاریخچه). 1390. (صادقی، حسن
  ].نا بی]: [جا بی[
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  .ادبیات خاور  ي انتشارات دانش، شعبه اداره: مسکو. آذر. ، زیر نظر عیف رستم علیتصحیحِ  ].8 .ج[شاهنامه). 1970. (ـ ــــــــ
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  .مطبع نادري :بمبئی .به اهتمام عبداهللا طهرانی ].چاپ سنگی[ آثار عجم). 1314). (نصیرالحسینی محمد میرزا(فرصت شیرازي
ترجمه و تحقیقِ . تانکارکنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوس ).1380. ()خراسان بخش(فرهنگ جغرافیایی ایران 

  .اسالمی هاي بنیاد پژوهش :مشهد .کاظم خادمیان
  .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران. فرهنگ پهلوي). 1346. (وشی، بهرام فره
. سیماي فرهنگی ازبکستان. )گردآورنده( باسعلی وفاییعدر . هاي ازبکی ها، مراسم و جشن سنت). 1384. (بایف، عثمان قاره

  .المللی الهدي انتشارات بین: تهران
 .رهاشم محدثتصحیح می .)ق.ه 1268(میرزا  جهانگیر ي ترجمه .آثار البالد و اخبار العباد ).1373( .ا بن محمدینی، زکریقزو

  .امیرکبیر مؤسسه انتشارات: تهران
 :مقُ .محمدرضا انصاري تحقیقِ .)ق.ه 847(الدین حسن خطیب قمی  ي تاج ترجمه .تاریخ قم). 1385( .بن محمد ، حسنیمقُ

  ).ي جهانی مخطوطات اسالمی گنجینه(اهللا مرعشی نجفی  ي بزرگ آیت کتابخانه
 شرکت: تهران. مجتبوي الدین سید جالل ي ترجمه ].روم و یونان :1 .ج[ فلسفه تاریخ ).1380( .فردریک چارلز کاپلستون،

  .فرهنگی و علمی انتشارات
  .فرهنگی سبزوار  ي میراث آرشیو اداره ).براي دانشگاه ورشو(دیو   ِ چارتاقیِ خانه شناسی گزارش باستان ).2007. (باربارا، کائیم

  .صداي معاصر :تهران .رشید یاسمی ي ترجمه .ایران در زمان ساسانیان ).1380( .سن، آرتور کریستن
  .هاي اسالمی آستان قدس رضوي بنیاد پژوهش :مشهد .ي ابوالحسن سروقد مقدم ترجمه ].1 .ج[ آثار ایران. )1365.(گدار، آندره
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  .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی :تهران .بهروز حبیبی ي ترجمه .هنر ایران). 1377(. ـــــــــــ 
 مناطق تاریخی جغرافیاي مختصر بررسی و استهبان خیر در بابکان اردشیر بناهاي از بهرام آتشکده). 1355. (گروسی، عباس

  .144ـ107. ، صص)66 پیاپی( 5. ، ش11، سال تاریخی هاي بررسی. خیر دهستان اطراف
  .نیاسرشهر پایگاه میراث فرهنگی : تهیه کننده). 1384. (ي داخل آن چارتاقی نیاسر و محوطه) باروي(گزارش ثبتیِ دیوار 

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :تهران .ي رضا مشایخی ترجمه. نامه کورش). 1384. (گزنفون
مهرداد قیومی  به راهنماییِ( کارشناسی ارشد ي نامه انپای .جستجوي کالبد و معنا :چهارطاقی ساسانی ).1388( .گلدار، فاطمه

  .تهراندانشگاه شهید بهشتی  ).بیدهندي
  .مام میهن: تهران. ي الهام یعقوبیان ترجمه. هاي زرتشتیان راهنماي جهانی آتشکده). 1389. (گیارا، مرزبان جمشیدي جی



  هاي ایران ها و آتشگاه آتشکده نامۀ ویژهدانش مرمت و میراث فرهنگی، / یاغش کاظمی  1393زمستان 

 

101  

 

 :تهران .اصغر کریمی ي ترجمه ].ها و قبور معابد، کاختمنوس، : 2. ج[ )دور اونتاش(چغازنبیل  ).1375( .گیرشمن، رومان
  .راث فرهنگی کشورسازمان می
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   .نرپژوهی نقش جهانفرهنگستان هنر، مرکز ه]. ماه در تاالر دکتر شیرازيِ تهران دي 29ي  خهّمور
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  .696ـ692، 20 .ش ،گوهر .)۲( يازدهم ی صده قم ی درباره کتابی يا البلدان؛ خالصة). 1353( .محمد سید طباطبایی، محیط
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  .نوید شیراز :تهران .ایران

، معماري و ساختمان .آفتابی باستانیوضعیت طلوع و غروب خورشید در یک تقویم  :چارتاقی نیاسر ).1387( .ــــــــــــــ 
  .96ـ94. صص، 16 .ش
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  .شرق: تهران. حیبه کوشش محمدحسین تسبی .تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ).1368( .ظهیرالدینسید مرعشی، 
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  .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن :تهران .پارس اقلیم ).1382( .محمدتقی مصطفوي،

  .دار الکتب العلمیه: بیروت]. 1. ج[ )المواعظ واالعتبار بذکر الخطط واآلثار( ةالخطط المقريزي ).1998. (احمدبن علی ،مقریزي
بازیابی شده از . ي جهان اسالم تارنماي دانشنامه). چهارطاقی(چهارطاق ). 1387. (مالزاده، کاظم

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=5604   
  .35ـ31. ، صص31.ش ،حافظ .»توطئه یا واقعیت؟ ،ي ابریشم جاده« ).1385( .منصوري، فیروز
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 4 .، ج)ارگ بم(و شهرسازي ایران  مجموعه مقاالت نخستین کنگره تاریخ معماري، )گردآورنده(زاده شیرازي  اهللا در باقر آیت
  .سازمان میراث فرهنگی کشور: تهران). 98ـ 67(

  .روزگار نشر :تهران ].1. ج[ فردوسی، بازنویسی به نثرِ پارسی کامل ي شاهنامه ).1379( .مهرآبادي، میترا
  .هاي فرهنگی دفتر پژوهش :تهران .سامانیان). 1380( .ناجی، محمدرضا

شرکت سهامی : تهران. پور به کوشش نادر وزین. ي ناصر خسرو سفرنامه). 1366). (ناصربن خسرو قبادیانی مروزي(ناصر خسرو 
  .هاي جیبی کتاب

  .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی :تهران .بناهاي چهارتاقی ایران ).1392( .نامجو، عباس
  .میراث فرهنگی کشور: تهران .فرامرز نجد سمیعی  ترجمه. زندان سلیمانهاي تخت سلیمان و  ویرانه ).1382(.ناومان،رودلف
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  .انجمن آثار ملی :تهران. اصغر حکمت علی ي ترجمه .شناسی تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان ).1354( .هرتسفلد، ارنست
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  ).پژوهشگاه(سازمان میراث فرهنگی کشور : تهران. ي فرزین فردانش ترجمه. )بخشی و مرمت استحکام
وزارت  :تهران. ي محمد عاصمی ترجمه .اصفهان: تایران در یکصد و سیزده سال پیش، بخش نخس). 1355( .هولتسر، ارنست

  .شناسی ایران مرکز مردم ،فرهنگ و هنر
  . روزنه :تهران. زاده شیرازي اهللا ي باقر آیت ترجمه. شکل، کارکرد، معنی: معماري اسالمی ).1380( .برترا برند، هیلن
  .صادر دار :بیروت ]. 7ـ1 . ج[ لدانالب عجمم ).1996ـ1995. (ويمح یاقوت

شرکت انتشارات  :تهران .ي محمد ابراهیم آیتی ترجمه ].1 .ج[ تاریخ یعقوبی ).1382( ).ابن واضح(اسحاق  احمدبنیعقوبی، 
  .فرهنگی و علمی
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