
 شناسي ايران پيش از اسالم جستارهاي باستاننشريه 

 (286-261) 2011پاييز و زمستان / 22/ پياپي 2/ شماره 6جلد 

 

 

 نوع مقاله: پژوهشي

 

مزايجان و هاي  چهارطاقيي  بر اساس مطالعه فضاهاي جانبيفاقد  ساسانيهاي  عملکرد چهارطاقي تحليل

 آباد قطب
 

3، رضا شعباني*2، محمد مرتضايي2آورعليرضا زبان
 

 

 چکيده

 صهور   بهه  کهه  آن وجود با ها سازه. اين شوند يمنماد معماري مذهبي اين دوره شناخته  ترين مهم عنوان به هاي ساساني چهارطاقي

ابهامها    تهرين  مههم ديگر دارنهد. يکهي از   با يک يا مالحظه قابلهاي  اما در جزئيا  تفاو  ،رسند يمديگر به نظر کلي شبيه به يک

اي از  . در ايهن پهژوهش سهعي شهده تها  ونهه      سه  ها کيفيه  مهذهبي آن  ههاي مهذهبي ساسهاني،     چهارطاقيخصوص موجود در 

 تها ارتبها   مطالعهه شهوند    ،هاي ساساني که فقط داراي راهروي پيراموني و فاقد هر ونه الحاقا  ديگر معماري هسهتند  چهارطاقي

آباد و مزايجان که در نواحي شرقي فارس قرار دارند  هاي قطب مشخص  ردد، به همين منظور چهارطاقي با نوعِ آتش مقدس ها آن

بتهوان ارائهه    ها آنبناي مذکور، درک بهتري از کارکرد مذهبي تا ضمن بازنگري در پالن هر دو  ،دان شده  رفتهبراي مطالعه در نظر 

از منظهر ارتبها  بها     ي مهذهبي   ي مذکور داراي چه رتبهه  در اين نوشتار سعي شده تا به اين پرسش پاسخ داده شود که  ونه .کرد

صور   بنيادي و از منظر ماهي  و روش تحقيق به هاي پژوهشاين پژوهش بر اساس هدف از نوع ؟ اس  انه  هاي مقدس سه آتش

نتايج حاصهل از  .  اس يا کتابخانه –ميداني  صور  بهها نيز در اين پژوهش  روش  ردآوري دادهتحليلي اس . -تاريخي و توصيفي

 تواننهد  يمه هاي داراي راهروي پيراموني که فاقد الحاقا  معماري جانبي هستند،  اين پژوهش بيانگر اين نکته اس  که چهارطاقي

باشد که ضمن بازنگري در پالن بناهاي مطالعه شهده در   مهمتواند  منتسب  ردند. اين پژوهش از اين منظر مي« داد اه»به آتش 

 دهد. ي ساساني ارائه مي مذهبي دوره هاي چهارطاقينوشتار، کارکرد نويني را براي  روهي از 
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 مقدمه

سهده بهر قسهم  اعظمهي از      0بيش از  شود مينماد يک حکوم  ديني در ايران باستان شناخته  عنوان بهشاهنشاهي ساساني که 

غالبها  در   ،شواهد معماري مذهبي از دين زرتشتي که دين رسمي اين شاهنشاهي بهود  حال نيا باراني کرد. نواحي غربي آسيا حکم

ههاي نخسهتين    يک نماد مذهبي از دين زرتشتي عصر ساساني و سده عنوان به ها چهارطاقي اس . ييشناسا قابلنواحي فال  ايران 

ي جنوب ايران شامل نواحي کرمان و فارس، ايران مرکزي شامل نواحي قم، اصفهان و اسهتان مرکهزي و در    اسالمي در سه منطقه

و  361-356: 2311نهامجو،  ) را دارنهد ترين تراکم و ميهزان پراکنهد ي   هاي کرمانشاه و ايالم بيش نواحي غربي ايران شامل استان

VandenBerghe, 1984: 206-219) هاي کلي، امها در   شباه  رغم يعلکه  شده شناخته. تاکنون بيش از هفتاد چهارطاقي در ايران

هها کهه تنهها داراي     پژوهش سعي شده تا نوعي از چهارطهاقي اين در . باشنددار  معني هاي داراي تفاو توانند  ميجزئيا  معماري 

 ها آنتا کاربري معيني را بتوان به  مطالعه شود ،متصل يا منفصل هستند صور  بهراهروي پيراموني و فاقد فضاهاي معماري ديگر 

رار يهري و شهواهد   کهه بها توجهه بهه مکهان ق      شهده   رفتهه بدين منظور دو چهارطاقي در نواحي شرقي فارس در نظهر   نسب  داد.

دود زيهادي اطمينهان   تها حه   هها  آناز وضهعي  پهالن    توان ميشناختي موجود مانند مشخص بودن ساختارهاي معماري بنا  باستان

که  آباد قطبهاي مزايجان و  را در نظر  رف . چهارطاقي ل ممکنو براي وجود فضاهاي معماري جانبي کمترين احتما حاصل کرد

کهه بها    شهده  ارائهه   ذشهته  در هها  آنههايي از   توانند اهمي  داشته باشند که پالن از اين منظر مي ،اند در اين پژوهش مطالعه شده

ن بهازنگري در پهالن بناههاي مهذکور و     اس . در اين نوشتار سعي شده تا ضم معماري بنا تا حدود زيادي متفاو  بوده يها  يواقع

داري  نگهه  هاي بر اساس آتش ها چهارطاقيکيفي  و عملکرد مذهبي ي ساساني،   انه در دوره مقدس سههاي  شناخ  شرايط آتش

 ي مذهبي سنجش و بررسي شود. در مجموعه شده

 

 پژوهش ي و فرضيه  پرسش

هايي اس  کهه بهدون هر ونهه الحاقها  معمهاري       در اين پژوهش، کاربري و کيفي  مذهبي چهارطاقي طرح قابلپرسش  ترين مهم

ي مهذکور داراي   جانبي تنها داراي راهروي پيراموني هستند. در اين نوشتار سعي شده تا به اين پرسش پاسخ داده شود کهه  ونهه  

تهوان   مهي  زمينهه اين  اي که در فرضيه؟ اس  ، آدران و داد اههاي مقدس بهرام از منظر انتساب به يکي از آتش مذهبي ي چه رتبه

هاي مشابه در  ي بناهاي مطالعه شده در اين پژوهش با سازه شناختي و مقايسه اساس شواهد باستان ارائه کرد بدين ترتيب اس : بر

 اند. آتش داد اه در ارتبا  بودههاي داراي راهروي پيراموني و فاقد الحاقا  جانبي با  جوار احتماال  چهارطاقي نواحي هم

 

 ش تحقيقرو

تحليلهي   -صور  تاريخي و توصهيفي   به پژوهش بنيادي و از منظر ماهي  و روش هاي پژوهش اين پژوهش بر اساس هدف از نوع

دو که در ابتدا سعي شهده تها    اس  صور  نيبدو  يا کتابخانه –ميداني  صور  بهها نيز در اين پژوهش  روش  ردآوري دادهاس . 

 ،هاي پيشين از اين دو بنا مقايسهه شهود   اي با  زارش کتابخانه صور  بهميداني مطالعه و  صور  بهآباد و مزايجان  قطبچهارطاقي 

اي بها   کتابخانهه -ميهداني  صور  بهها  اي، چهارطاقي ي ساساني به صور  کتابخانه هاي مقدس در دوره ي آتش ضمن مطالعهسپس 

بها سهنجش در برابهر      يه نها درمشخص  ردد و  ها آنتا کيفي  معماري  ،مقايسه و سنجش شوند جوار همهاي نواحي  ر سازهساي

 .کرد معينمشخصي را  ، آتش مقدسِها آنمنابع مکتوب ديني و شواهد معاصر بتوان براي 

 

 ي پژوهشي پيشينه

شناسهايي و  لهويي وانهدنبر    از سهوي   بهار ثب  رسيده، نخستيندر فهرس  آثار ملي به  20611چهارطاقي مزايجان که با شماره 

 کههردهي پههالن از ايههن بنهها  . وانههدنبر  ضههمن بيههان موقعيهه  مکههاني چهارطههاقي، اقههدام بههه بيههان ابعههاد آن و ارائهههمعرفههي شههد

(VandenBerghe, 1965: 135-136) شيپمان نيز در کتاب خود، در قسم  مرتبط به چهارطاقي مزايجان به  زارش وانهدنبر    و

ي  هزارش   ي از ترجمهه ا خالصهه آزاد  کهه  يدرحهال  ران ايراني (. در ميان پژوهشSchippmann, 1971: 83-84اس  ) کردهاستناد 

ي ثبتهي چهارطهاقي مزايجهان در آرشهيو      نامجو بر اساس  زارش موجود در پروندهعباس (، 306 :2380 ،واندنبر  را آورده )آزاد

چهارطهاقي   در خصهوص (. 210-212 :2311 ،اسه  )نهامجو   کهرده سازمان ميراث فرهنگي و  ردشگري اقدام به معرفي اين بنها  
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 و آبهاد را تحه  نهام شهرشهير     قطهب اسه . وي چهارطهاقي    کرده اشارهبار واندنبر  به وجود اين چهارطاقي نخستين هم آباد قطب

شيپمان نيهز بهر مبنهاي همهين      ،(VandenBerghe, 1961: 193-194) کند چهارطاقي داراي راهروي پيراموني معرفي مي عنوان به

ايهن  هاي ساساني خهود،   در الگوي چهارطاقي( و هوف Schippmann, 1971: 85-86) توصيف کرده زارش، چهارطاقي شهرشير را 

(. در ميهان  Huff, 1974: 245قهرار داده اسه  )   ،هايي که داراي راهروي پيراموني هسهتند  در  روه دوم و چهارطاقي چهارطاقي را

 کنهد  يمه  بيهان مختصا  مکاني و ابعاد چهارطاقي را  ، رفتن  زارش واندنبر  در نظرمصطفوي با محمدتقي  ران ايراني پژوهش

 انهد  پرداخته آباد قطبخود به معرفي مختصر چهارطاقي دکتري هاي  در رساله آزادميترا نامجو و عباس (. 012 :2382 ،)مصطفوي

در الگوي زماني سهير تحهول معمهاري بناههاي مهذهبي ساسهاني، ايهن         هژبريعلي  .(301: 2380و آزاد،  86-80: 2311)نامجو، 

( و در نهايه  مرتضهايي و   85: 2312)هژبهري،   ي ساسهاني معرفهي کهرده اسه      بنايي متعلق به اوايل دوره عنوان بهچهارطاقي را 

-285: 2316آور،  اند )مرتضايي و زبهان  آباد کرده يابي نيايشگاه آذرفرنبغ اقدام به معرفي چهارطاقي قطب مکان خصوصآور در  زبان

286.) 

 

 چهارطاقي مزايجان

شهرقي روسهتاي   در شهمال متر از سطح دريا  833و ارتفاع « UTM «40R 272754E 3108088Nچهارطاقي مزايجان با مختصا  

کيلهومتري از جنهوب    01ي خهط مسهتقيم    فاصهله و به دش  استان فارس  شهرستان زرين مزايجان از توابع دهستان ايزدخواس ِ

اس . سهه سهم  شهمالي، غربهي و شهرقي چهارطهاقي را        شده واقعکيلومتري خط مستقيم جنوب داراب  05و  آباد يحاجشرقي 

ي بز و  وسفند عشاير سهاکن  ها  لهچراي  براي که اس  رشد کرده ها آني  ز روي ها درختچهکه عمدتا   فرا رفتهيي ماهورها تپه

ي هها  نيزمقرار رفته، باغا  نخل و  دس  نييپاارتفاعي در  نظر ازکه نيز در قسم  جنوبي چهارطاقي  ؛شود استفاده مي ،در محل

 (.2 شکل) شوند سيراب مي ي مجاور چهارطاقي آب چشمه باخورد که  کشاورزي به چشم مي

 
 (Google Earthاي چهارطاقي مزايجان )بر اساس  ماهواره عکس -2 شکل

بهه جرزهها بهه مقهدار       حفاشتي مانند تزريق مال کارهايو تنها برخي  مرم  نشده تاکنونچهارطاقي مزايجان : پالن و معماري

ههاي داراي راههروي پيرامهوني     رسد که چهارطاقي از نوع چهارطاقي اس . با توجه به شواهد موجود به نظر مي شده اعمالمحدود 

 .(2 شکل) ندارد يو الحاقا  ديگراس  

 

(2011،  اننماي جنوبي چهارطاقي مزايجان )نگارند -2 شکل
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ر و ههر چهها   ردي قهرار دا ثبهات  بها ، اما در وضعي  اند رفتهتوجهي تحليل  هر چهار جرز به شکل قابل که نيا وجود بادر حال حاضر 

بهه چشهم    هها  پهوش ليفهها و   سهازي  از بنا آثار  وشه ييها بخشو تنها در  ختهيفرورکامل  طور بهاس .  نبد بنا  شده حفظبنا  طاقِ

قسهم  شهرقي بنها، در سهه ضهلع ديگهر بقايهاي ديهوار راههرو           جهز  بهو  ختهيفرورکامل  طور بهراهروي پيراموني بنا نيز . خورد مي

درجهه انحهراف از    2و تنها  اس بسيار به چهار جه  اصلي نزديک  شده هساختاس . محوري که چهارطاقي روي آن  مشاهده قابل

وانهدنبر ، بهه   لهويي  ي آن با  هزارش   و مقايسه  اننگارند از سوي آمده دس  بهجه  شمال به سم  شرق دارد. با توجه به ابعاد 

ي هها  انهدازه رسد که در زمان بازديد واندنبر  از بنا، انباش  رسهوبا  و آوار در کهف سهازه وجهود داشهته و از همهين رو        نظر مي

نيهز  احتماال  وي به آثهار ديهوار راههروي پيرامهوني      و بودهواقعي کمتر از مقادير  ،بنا ارتفاع خصوص واندنبر  دراز سوي  شده ارائه

وانهدنبر    .متفهاو  باشهد  با پالن اصلي بنا تا حهدودي  ( A-3 شکل)او  از سوي شده پالن ارائه که موجب شدهاشته رسي ند  دس

متهر و   1/2متهر، ضهلع داخلهي     2/2متر، ضلع خارجي جرزهها را   5/3متر، اضالع داخلي را  3/0ابعاد اضالع خارجي چهارطاقي را 

 کنهد  يمه متهر ذکهر    0/0را  هها  آنمتهر و ارتفهاع    1/2هها را   چنهين پهنهاي طهاق   وي ههم  ،متر بيان کرده اس  3/5را  ها آنارتفاع 

(VandenBerghe, 1965: 135-136)هاي اين بنا خهودداري   خود از ذکر ارتفاع طاق ميالدي2180در جدول سال  وي حال نيا با ؛

 ,Ibidدارد ) متهر اعهالم مهي    2/2تها   1/1چنين واندنبر  پهناي راهروي پيراموني را نيز بهين  هم ،(Ibid, 1984: 222کرده اس  )

متهر بيهان کهرده     5متهر و ارتفهاع    5/1×22نامجو در متن  زارش خود تنها به ابعاد کلي بنا پرداخته و آن را عباس (. 136 :1965

ابعاد کلي بنا با احتساب راهرو و ديهوار پيرامهوني    نيز ي ثبتي در فهرس  آثار ملي ( و بر اساس  زارش پرونده210 :2311 ،)نامجو

متهر و   5/0 هها  آنمتهر و ارتفهاع    8/2هها   متر، پهنهاي طهاق   5/5 ها آنارتفاع  ،متر 2متر، ابعاد داخلي و خارجي جرزها  5/22×5/1

  (.B-3 شکل()216-215 :2311 همان،متر اس  ) 2/2ي رامونيپپهناي راهروي   يدرنها

 
و  ردشگري  وزار  ميراث فرهنگي، ازسوي شده ارائه( B(، VandenBerghe, 1965: 136واندنبر  ) ازسوي شده ارائه( Aپالن چهارطاقي مزايجان  -3 شکل

 .(216: 2311)نامجو، صنايع دستي 

 

بهتهرين  آوردن ابعاد واقعي جرزها و اضهالع چهارطهاقي،    به دس جرزها، براي  حد از  شيببا توجه به فرسايش و تحليل رفتن 

رؤي  اس . بر همين  توجه به قسم  تحتاني جرزهاي ضلع غربي اس  که بقاياي ابتدا و انتهاي جرزها تا حدّ قابل قبولي، قابلراه 

 6/5متر و ارتفهاع   2/2متر، ابعاد داخلي  3/2که جرزهاي چهارطاقي مزايجان داراي ابعاد بيروني  کرد ونه بيان  توان اين اساس مي

 احتمهال  بهه هاي پهاييني چهارطهاقي    ها در قسم  چنين پهناي طاقها هستند، هم پوشتر با احتساب فيلم 8/5بنا و  متر از بيرون

ها در هر چهارطهاق متفهاو  و    که با توجه به فرسايش جرزها، امروزه پهناي طاق اس  يحالمتر بوده و اين در  3فراوان در حدود 

متهر   0/0به حهدود   ها آنها، ارتفاع  سازي بنا و سالم بودن قسم  فوقاني طاق همچنين با توجه به پاک ،اس متر  0/3تا  3/3بين 

هاي کف بنا در قسم  شهرقي چهارطهاقي، ارتفهاع طهاق      با توجه به فرسايش از بين رفتن بخش اکنون حال نيا با، اس  رسيده مي

( در سه طرف بنا راهروي پيراموني را 216 :2311 همان،نامجو ) عباس از سوي شده ارائهمتر اس . در پالن  5شرقي بنا در حدود 

همچنين واندنبر  ضهمن نشهان دادن راههروي     ،نشان داده و طبق اين پالن، ضلع شرقي چهارطاقي فاقد راهروي پيراموني اس 

بها توجهه بهه     .(VandenBerghe, 1965: 136اسه  )  کردهي هر راهرو نيز ورودي را مشخص  پيراموني در چهار سم  بنا در ميانه

اسه ، پهنهاي راههروي پيرامهوني بها در نظهر  هرفتن         مشاهده قابلي خوب بهضلع غربي چهارطاقي که بقاياي ديوار راهرو و جرزها 

اي از آوار بهه عله     کهه تهوده   چنين با توجهه بهه ايهن   هم ،اس متر  2ي جرزها در هر سه ضلع در حدود  شده بيتخرهاي  قسم 
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متري از شرق چهارطهاقي انباشه  شهده )و دليهل اصهلي تخريهب        21ي  هاي رسوبي در فاصله ي احتمالي به شکل اليهها البيس

کامهل از بهين رفتهه،     صهور   بهه هاي پايين از همين روس ( و بخشي از کف بنا در ضلع شرقي چهارطهاقي کهه    جرزها در قسم 

از  شهده  ارائهه پهالن   جهه يدرنتو ( A-0 )شهکل  اس  ي پيراموني بودهتوان حدس زد اين بنا نيز در چهار طرف خود داراي راهرو مي

و بها   اسه  ضخام  ديوار راهروي پيراموني در حدود يک متهر   تواند صحيح باشد. نامجو نميعباس ميراث فرهنگي و وزار   سوي

متر در ضلع شمالي قرار داشته و اضالع ديگر مدخل ورودي به  3/2رسد که ورودي بنا با عرض  توجه به شواهد موجود به نظر مي

 (.5 )شکل واندنبر  نيز تفاو  دارد از سوي شده ارائهکه از اين لحاظ پالن چهارطاقي با پالن  اند نداشته چهارطاقي

 

 
سازي در  (آثار ورودي بنا و کفBي رسوبا  حاصل از انباش  بقاياي ديوار بنا در قسم  شرقي،  شرقي چهارطاقي مزايجان و توده(نماي شمالA -0 شکل

 .(2011، ها )نگارند ان هاي مرتبط با قوس طاق (آثار داغيD(نماي داخلي ضلع جنوبي چهارطاقي و فرم جرزها، Cراهروي ضلع شمالي، 

 

 
 (2011، مزايجان )نگارند انپالن چهارطاقي  -5 شکل

 

حفاران غيرمجهاز در   از سوي حفرشدهدر ساخ  چهارطاقي شامل سنگ و مال   چ هس . براساس  ودال  کاررفته بهتنها مصالح 

امهروزي آن اسه . شهواهد موجهود از پلکهان       سهطح  ترازتوان تشخيص داد که کف بنا در زمان ساخ ، هم ي چهارطاقي مي ميانه

تواند اين نکته را ثاب  کند کهه چهارطهاقي مزايجهان     در طاق شمالي نيز مي فرش سنگهايي از  ورودي در ضلع شمالي بنا و نشانه

ف بنها از  بوده و احتماال  در که  تر نييپاروي سکو ساخته نشده و حتي کف بنا در زمان ساخ  احتماال  کمي از سطح زمين اطراف 

بهزر  را از   هاي سنگو  شده استفادهي رايج  (. براي ساخ  جرزهاي چهارطاقي از شيوهB-0 اس  )شکل شده  استفاده فرش سنگ

با توجه بهه   .اند پرکردهو مال  فراوان  چ  تر کوچکهاي  سنگ ها را با قلوه ها رو به بيرون قرار داده و فواصل بين آن سطح هموار آن

در  کاررفتهه  بهه ههاي   ي سهنگ  ي تفهاو  انهدازه  خوب بهتوان  هاي پاييني مي ها و تخريب قسم  اي فوقاني طاقه حفظ شدن قسم 

 درباره جرزهاي اين چهارطاقي ايهن موضهوع اسه  کهه     تأمل قابلرؤي  کرد. از نکا  را ي بيروني  هاي اليه ي جرز و قسم  هسته

ههاي   غالهب چهارطهاقي   بهرخالف متر( و تا حدود زيهادي   2/1ي کمي داشته ) ها تفاو  اندازه ابعاد بيروني جرزها با ابعاد داخلي آن

توان دريافه  کهه در    موجود ميشواهد  بر طبق(. C-0 کامل نداشته و به سم  مکعب بودن ميل دارد )شکل« ال»ساساني شکل 

هاي چهارطاقي مزايجهان از   اس . در طاق شده  استفادهمال   کار يري سنگ و ي به مين شيوهديوارهاي راهروي پيراموني نيز از ه

 ؛ زيهرا ههم  شهده   اسهتفاده چوبي -ي  چيها غالبفراوان از  احتمال بههاي بنا  اند. براي ساخ  طاق کرده استفاده 2قوس نعليِ ناري

 مشهاهده   قابهل متري جرزها در خارج و داخل بنها   8/2در ارتفاع  اند  رفته يمي چوبي داخل آن قرار ها کالفهايي که  چنان حفره

، آثهار ايهن  انهد  شهده  سهاخته ههاي کوچهک و  هچ     سنگ اند که با قلوه هاي کوچک بهره برده اس . براي ساخ   نبد بنا، از فيلپوش



 آباد مزايجان و قطبهاي  چهارطاقيي  اساس مطالعههاي ساساني فاقد فضاهاي جانبي بر  تحليل عملکرد چهارطاقي                                           020

 

نيه ا بهاوجود . کردتوان مشاهده  ي ميخوب بهسازي در قسم  فوقاني جرزها و تبديل فضاي معماري چهار وش به دايره را  پوشفيل

ههاي ساسهاني در ايهن بنها ههم از  نبهد سهنگي         ساير چهارطاقي مانند توان حدس زد که  اما مي ،از  نبد بنا اثري باقي نمانده که

. فهن سهاخ   نبهد ههم بهدين ترتيهب اسه  کهه بهر اسهاس بقايهاي            سه  اتشخيص  رقابليغکه البته نوع آن  اس  شده  استفاده

آورده و روي ايهن مربهع   ي پديهد  تر کوچکصور   رفته و مربع   رد عقبدر قسم  فوقاني بنا، در باالي جرزها يک  هدهمشا قابل

 خصهوص در  .کهرد  هرد را بيهان    ي دقيق ايهن عقهب   توان اندازه اس . به دليل فرسايش فراوان نمي شده انجامپوش سازي عمل فيل

هاي راهروي پيرامهوني در ابتهدا و انتههاي اضهالع شهمالي و جنهوبي در        اس  که داغي طاق ياد آوريراهروي پيراموني بنا الزم به 

قهوس  توان درياف  کهه   وجود ندارد، بنابراين مي ها يداغ( و در دو ضلع ديگر اين D-0 شکل) اس  مشاهده قابلمتري  2/3ارتفاع 

ها در ابتدا و انتهاي خهود بها طهاق جهانبي برخهورد       و طاق اس موازي کوتاه و بلند  صور  بهو  دو دوبههاي راهروي پيراموني  طاق

 .(6 شکل) کردتوان مشاهده  ها مانند کنارسياه و نگار مي معماري را در بسياري از چهارطاقي فنندارند. اين 

 

 
 (2011، هاي موازي در چهارطاقي کنارسياه )نگارند ان بقاياي قوس و طاق -6 شکل

 

ههاي   ن بررسهي دوبه  دوره ههم ههاي   با توجه بهه سهيالبي بهودن دشه  مزايجهان، عمهال  تشهخيص محوطهه        : هاي پيراموني محوطه

غربي چهارطاقي مزايجان، بر يلومتري خط مستقيم از جنوب ک0ي  در فاصله حال نيا باناممکن اس ،  مند سامانشناختي  باستان

بهوده   مشاهده قابلو  اهي رشته ديوارهاي پراکنده  نيچ سنگ صور  بهي دفاعي ها سازهبقايايي از  روستاي مزايجان به مشرفکوه 

کهه بتهوان بها    آثهاري  شهواهدي از سهفال يها    ي بنها   در محوطه حال نيا باي مزايجان مشهور اس .  در بين اهالي روستا به قلعه که

تهوان بها قطعيه  از     بنابراين نمي ،ياف  نشده اس  ،کردي دفاعي ارائه ها سازهاين  خصوصي نسبي در  ذار خيتار ها آناستفاده از 

 بودن اين سازه با چهارطاقي مزايجان سخن  ف . دوره هم
 

 آباد )شهرشير( چهارطاقي قطب

کيلومتري شهرق   0متري از سطح دريا در  2205و ارتفاع « UTM «39R 775086E 3163985Nآباد با مختصا   چهارطاقي قطب

متهر   22اسه . تپهه در حهدود     شهده  واقهع روستاي باباعرب يا علويه از توابع بخش کرديان شهرستان جهرم در مرکز استان فارس 

 شهکل ) اس ي شمالي تپه  رسي به چهارطاقي از جبهه و بهترين راه دس  ردهاي کشاورزي پيرامون خود ارتفاع دا نسب  به زمين

0.) 
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 .(Google Earthآباد )بر اساس  اي چهارطاقي قطب ماهواره عکس -0 شکل

 

فاقهد رعايه    انجهام شهده   که مرم   و به دليل اين اند شدهمرم  کامل  طور بهدر حال حاضر جرزهاي چهارطاقي : پالن و معماري

چهارطاقي دچار تغيير شکل شده و بيشتر به شکل مکعب مربعي درآمده که بر بهاالي خهود بقايهاي     نمايعمال   ،بودهنکا  علمي 

و  اسه   شکل يضيب صور  به بناشدهي که چهارطاقي روي آن ا تپه(. B-8و  A-8 شکل) اس  کرده نبد را تا حدود زيادي حفظ 

که عمال  ساخ  بنا در اين قسم  را ناممکن  بودهي ا صخرهو بخش غربي آن داراي پوشش  دارد متر طول 61سطح آن در حدود 

و بها   شده ساخته ،ساخته اس . چهارطاقي در مرکز تپه و تا حدودي با تمايل به قسم  شرقي آن که هموارتر از سم  غربي اس 

توان درياف  چهارطاقي شهرشهير از   با تصاوير پيش از مرم ، مي ها آنچنين تطبيق در محوطه و هم مشاهده قابلتوجه به شواهد 

اسه   مانند اتاق يا تاالر جانبي  فاقد فضاهاي معماري الحاقي احتمال فراوان به هاي داراي راهروي پيراموني بوده که نوع چهارطاقي

 (.1 شکل)

 

 
( نماي شمالي چهارطاقي پيش از مرم  )آرشيو وزار  ميراث فرهنگي،  ردشگري و B(، 2011آباد )نگارند ان،  نماي غربي چهارطاقي قطب (A -8 شکل

 صنايع دستي(

 

 (2011آباد )نگارند ان،  پالن چهارطاقي قطب -1 شکل



 آباد مزايجان و قطبهاي  چهارطاقيي  هاي ساساني فاقد فضاهاي جانبي بر اساس مطالعه تحليل عملکرد چهارطاقي                                           620

 

ارتفهاع کلهي بنها بها      درجه از چهار جه  اصلي به سم  شرق انحراف دارد. 01شده در حدود  محوري که چهارطاقي روي آن بنا

متهر و اضهالع    0/8متر رسيده و هر يهک از اضهالع بيرونهي چهارطهاقي در حهدود       6/8احتساب  نبد آن در حال حاضر به حدود 

 5امروزه در حدود  ها آنو ارتفاع متر ضخام  داشته  6/2متر و از داخل  2/2متر طول دارند. جرزهاي بنا از بيرون  2/5داخلي آن 

تهوان   مهي  (VandenBerghe, 1961: 196) متر اعالم کرده 2/0سبب اين اختالف با  زارش واندنبر  که اين ارتفاع را  و متر اس 

مون ويژه پيرا مشاهده در داخل چهارطاقي و به زيرا در حال حاضر بر اساس بقاياي قابل ؛سازي کف چهارطاقي دانس  ناشي از پاک

(. A-21 )شکلبا سطح امروزي يکسان بوده اس   در دوران استفادهدر مجاور  جرزها  توان درياف  که کف چهارطاقي جرزها مي

متهر بهوده و    6/2رسد. پهناي راهروي پيرامهوني چهارطهاقي    متر مي 5/3نيز به  ها آنمتر و ارتفاع  0هاي بنا در حدود  پهناي طاق

بقايهاي   شهواهدي از  آبهاد  قطهب چهارطهاقي   خصهوص  توجهه در  رسهد. از نکها  قابهل    متر مي 2/2ضخام  ديوارهاي اين راهرو به 

ي طاق قرار رفتهه   ، در ميانهس ا متر 6/2×0/2اين سکو که امروزي بقاياي آن داراي ابعاد . س در زير طاق جنوبي بناسکوسازي 

 . (B-21 شکلمتر آن از فضاي چهارطاق بيرون زده و در راهروي پيراموني قرار رفته اس  ) 6/1و در حدود 

 

 
( بقاياي Dبقاياي ورودي بنا در ضلع شمالي،  (Cبقاياي سکوي احتمالي در ضلع جنوبي،  (Bآباد،  (نماي غربي داخل چهارطاقي قطبA -21 شکل

 .(2011، سازي در ضلع شمالي چهارطاقي )نگارند ان صفه

 

-08: 2311، و همکهاران  آور خانهه )زبهان   آباد و ميل نقهاره  چک، سلطان هاي تنگ چک هاي مشابه در مجموعه با توجه به نمونه

هاي  شکل بوده و شايد تا ميانهآباد نيز احتماال  تمام سنگي و مستطيل که سکوي چهارطاقي قطب کرد ونه تصور  توان اين ( مي82

اي بودن فضاي جانبي ضلع غربهي و همچنهين شهيب     ورودي بنا، با توجه به صخره خصوصچهارطاقي نيز امتداد داشته اس . در 

داشهته،   رسد که در اين دو ضلع مدخل ورودي بهه داخهل چهارطهاقي وجهود     زياد تپه در ضلع جنوبي چهارطاقي، دور از ذهن مي

حال در ضلع شمالي چهارطهاقي و   توان با قطعي  از وجود ورودي سخن  ف . بااين ضلع شرقي نيز نمي خصوص که در ضمن اين

تهرين راه   متهر پهنها دارد و راحه     0/2که در حهدود   کردتوان بقايايي از ورودي را مشاهده  ي ديوار راهروي پيراموني، مي در ميانه

 (.C-21 شکل) اس رسي به چهارطاقي نيز از همين سم   دس 

هاي مشابه از سنگ و  چ بوده و بر اساس تصاوير پيش از مرمه  کهامال     مانند اغلب سازه رفته در اين چهارطاقي  کار مصالح به

و مابين  شدهي بيروني جرزها استفاده  هاي بزر  و داراي قسم  هموار در اليه مشخص اس  که براي ساخ  چهارطاقي از سنگ

اي کهه چهارطهاقي روي آن    کهه سهطح تپهه    انهد. بها توجهه بهه ايهن      تر پرکهرده  هاي کوچک سنگ فراوان  چ و قلوه  را با مال ها آن

سهازي بها    صهفه و با  کردهبراي ساخ  بنا هموار مذکور را ، قسم  اس   اي و داراي سطوح بيرون زده صور  صخره شده به ساخته

اسه    شده  ساخته ساز دس  –طبيعي اي صفهروي  به اين قسم  هموارشده شکل مربع داده و چهارطاقي ،استفاده از سنگ و  چ

شده در بناهايي همچهون   هاي ساخته از اين منظر با طاقبوده و  2ندکُ جناغيِي با قوس هاي هاي بنا از نوع طاق طاق (.D-21 شکل)

و بجهز بخهش فوقهاني آن کهه دچهار       اسه  .  نبد بنا از نوع  نبدهاي تهک پوسهته   اس ورودي باروي تخ  سليمان  قابل قياس 

 اسه  متر  8/2در حدود  س امشاهده  . در حال حاضر بيشترين ارتفاعي که از  نبد قابلداردوضعي  نسبتا  مناسبي ، شده بيتخر

سهاخ   نبهد،   بهراي  ي مربهع بهه دايهره    . براي تبديل فضاکردي رؤي  خوب بهتوان مراحل ساخ   نبد در اين چهارطاقي را  ميو 

هها ديهده    بسياري از چهارطاقي نبدسازي تر که در  شده و از واسطه يا فضاي مربع کوچک روي جرزها ساخته ها مستقيما  پوشفيل

ي بنا به حهدود   و ارتفاع چپيره شده استفاده چ   هاي کوچک و مال سنگ پوش سازي از قلوه. براي فيلاس  ، استفاده نشدهشود يم

و از مقطعي که ضهخام    بودهکه داراي سطح هموار  هاي کوچکي استفاده شده سنگ الشهاز براي ساخ   نبد رسد.  متر مي 8/1

ي  توان درياف  که براي ساخ   نبهد از دو اليهه   ي  نبد مي شده  اند. با توجه به قسم  ريخته روي يکديگر قرار رفته ،کمتر دارد
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و سهبک   با ضهخام  کهم   ،بوده  نبد داراي سطحي هموار ريپذ امکانو سعي  رديده تا جايي که  شده استفاده  مال با چين سنگ

ي ههوا و   تهويهشده که  آن در هر چهار ضلع ساخته يمتر 8/2يي در ارتفاع ها روزنههمچنين در هنگام ساخ   نبد  ،ساخته شود

بيروني بنا بهه سهبب مرمه      که منظر اين دليلساخ  راهروي پيراموني به شناخ  فن براي . اس  کرده يم نيتأمنور داخل بنا را 

. در حهال  کرد اشهارنظرتوان بر اساس تصاوير موجود از زمان پيش از مرم   صور  کامل تغيير ريخ  داده، تنها مي بهغيراصولي، 

ميهراث فرهنگهي   وزار  ود در آرشيو واندنبر  و مدارک موج ه از سويمنتشرشدسترس شامل تصاوير قابل دحاضر بهترين منابع 

ي مربو  به طاق سازي ديهده  ها يداغاز اضالع اثري از  کي چيهکه در سطح بيروني  اين . با توجه به وضعي  بيروني جرزها واس 

شهده   سهطح هسهتند، اسهتفاده    صور  موازي هم ها به قوس ها آنهاي مرسوم که در  رسد که از شيوه شود، بنابراين به نظر نمي نمي

همچنهين در بهاالي    ،کهرد   يه رؤخهوبي   ها را بهه  توان ريختگي و تخريب جرزها در قسم  کنج باشد. بر اساس تصاوير موجود مي

تهوان   بنابراين مي ،اس که احتماال  ناشي از بستن طاق در اين قسم   کردتوان عقب رفتگي محدودي را مشاهده  هاي بنا مي طاق

و نويني بههره بهرده     ي ناشناخته از شيوه آباد قطبي طاق زني در قسم  راهروي پيراموني چهارطاقي   ونه بيان کرد که شيوه اين

 دانس  سهيمقا قابلآباد ارزوئيه  ي سلطان هاي اين محدوده به کار نرفته و شايد بتوان تنها آن را با مجموعه که در غالب چهارطاقي

صهور  بندکشهي     چ به  توان درياف  که در نماي بيروني چهارطاق از مال . با توجه به تصاوير موجود از چهارطاقي مي(22شکل)

رسد کهه از انهدود  هچ بهراي      ها به نظر مي هاي فوقاني طاق  اس ، همچنين بر اساس برخي شواهد موجود در قسم  شده  استفاده

 اس . هاي  چي بوده نيز احتماال  داراي اندودي از اليهشده و کف بنا  پوشش داخلي استفاده

 
 (2011، مرتبط با بستن قوسِ طاق )نگارند ان ي تورفته يها قسم آباد و  شرقي چهارطاقي سلطاننماي شمال -22 شکل

 

وجود، کيفي   خصوصتوان در  ، نميها نيزمبا توجه به اراضي کشاورزي پيرامون چهارطاقي و تسطيح اين : هاي پيراموني محوطه

 .کردي پيراموني اين بنا قضاو  و اشهارنظر ها محوطهو چگونگي 

 

 ي ساساني هاي مقدس در دوره آتش

بههرام، آدران و داد هاه هسهتند     هاي آتشهاي مقدس وجود داشته که به ترتيب مقام شامل  ي ساساني سه درجه از آتش در دوره

(Boyce, 1968: 52آتش .) و بهوده  روشن پيوسته صور  به و همواره رفته مي شمار به ي ساساني آتش در دوره ترين مهم که بهرام 

از فر هرد هشهتم     انهه  شهانزده هاي  که اين آتش رسد يم. به نظر (Modi, 1922: 211)اس   شده مي تهيه  ونا ون آتش شانزده از

ي اين آتهش بسهيار طهوالني    نينش بر تخ ي، تطهير، تقديس و آور جمعباشد. مراحل  شده بر رفته( 16-03ونديداد )فر رد هشتم 

(. اين آتش پس از قرار يري در مکان خود در زير  نبهد، تنهها در   22: 2358انجامد )دابو،  به طول مي سال کو در حدود ي اس 

ي  شاپور يکم در کتيبه (،262: 2318)تفضلي،  اند نداشتهرسي به آن  دسترس موبدان داراي شرايط خاص بوده و افراد ديگر دس 

(. بر اسهاس مهتن   Sprengling, 1953: 17) اشاره دارد قلمروي خود مختلف نواحي بهرام در آتش کردن رتش  به روشني ز کعبه

 .2در  کاررفتهه  بهه  ههاي  آتهش ي آتش بهرام بهه بهدين ترتيهب اسه :      شده براي تهيه هاي استفاده موجود در ونديداد فهرس  آتش
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آتهش   .0ي، مسهگر آتهش   .6 هري،   آتش شيشه .5 ر، آتش سفال .0وال ، سوزاندن فض .3سوزاندن نجاس ،  .2سوزاندن اجساد، 

 .20آتش قلع کهار،   .23آتش کار ر کوره،  .22آتش نانوا،  .22آتش پوالد ري،  .21 ري، آتش آهن .1ي،  ر نقرهآتش  .8زر ري، 

عنوان دومين نوع  (. آتش آدران بهModi, 1922: 211آتش اهل محل يا همسايه ) .26آتش يک نظامي يا سرباز،  .25آتش چوپان، 

زرتشهتيان ايهن آتهش در شههرها،      متهأخر ههاي   و طبهق کتهاب   بوده روستايي و محلي آتشي که-ي ساساني  دوره درآتش مقدس 

. مراسهم  3(222 :2385  هيمن،  دوشهن ) اس  شده مي روشن -اند داشته سکنه زرتشتي خانوار ده بيش از که و روستاهايي ها محله

آوري تها بهر تخه      (. رونهد جمهع  23: 2358انجامد )دابو،  تر از آتش بهرام اس  در حدود پنج هفته به طول مي سادهاين آتش که 

ههاي   آتش خانه :نشاندن اين آتش به طوالني مراسم آتش بهرام نيس . چهار نوع آتش اصلي که براي آتش آدران نياز اس  شامل

ي کشاورزان، و د(  يعني: طبقه ؛ريوشاني سپاهيان، ج( واستِ يعني: طبقه ؛رتيشتاراني روحانيون، ب( اَ ها، يعني: طبقه الف( آتورنان

  انهه  سه هاي آتش(. سومين نوع آتش مقدس که در بين Modi, 1922: 239 ران و تجار اس  )ي صنع  يعني: طبقه ؛وخشانوتُهُ

رتبه بوده آتش داد اه اس . اين آتش که تنها شامل يک آتش خانگي بوده و از سوي روحاني زرتشهتي تقهديس    نيتر نييپاداراي 

داري بوده  (. آتش داد اه در سه مکان قابل نگهBoyce, 1968: 54داري و خدم  اس  ) هر فرد زرتشتي قابل نگه شود، از سوي مي

 :Boyce, 1968 و 262: 2318؛ تفضهلي،   02: 2122واال،  عيهاني هسه  )اون  هاي ا ها و خانه ها، مجاور  دخمه که شامل: آتشکده

شود، بنابراين فرايند خاصي  (. آيين تقديس اين آتش بسيار ساده اس . اين آتش ساده از نوع آتش خانگي اس  که تقديس مي54

ي اصهلي مربهو  بهه تقهديس      وشيفه آوري و تطهير خاصي نيز ندارد و تنها براي تقديس آن وجود نداشته و به همين ترتيب جمع

نيايشگاهي اس  که قرار اس  آتش به آن سپرده شود. آتشي که براي تقديس آتشکده در حين مراسم خهوانش يسهنا و ونديهداد    

ساسهاني مراسهم    ي طي دوره ها آتشکدهچنين در اين نوع از هم ،شود از نوع آتش مقدس بر رفته از آتش داد اه اس  استفاده مي

« دوده»ي با عنهوان   اه(. اين آتش که از آن 23: 2358شده اس  )دابو،  سو ند و داد ري در اختالفا  و مباحثا  نيز بر زار مي

دادنهد؛   ي خاموش شدن آن را نمي ها اجازه و خانواده داشتهي ا ژهيو(، در ايران باستان اهمي  211: 2306)شهمردان،  ادشدهنيز ي

اجراي اعمهال   منظور بهچنين پارسيان هند سن  حفظ اين آتش هاي زرتشتي يزد و کرمان و هم در بسياري از خانواده امروزه نيز

 تهاکنون تهرين آتهش داد هاه خهانواد ي کهه       (. قهديمي 262: 2318و تفضهلي،   25: 2353خورد )آذر شسهب،   ديني به چشم مي

نشهانده شهده و بعهدها بها     « بانهاجي ليمجهي  »ي  از سهوي خهانواده   ميالدي و بمبئي تعلق داشته کهه  2011به سال  شده شناخته

زرتشهتيان   خصهوص (؛ در Boyce, 1968: 55رس ساير زرتشتيان قرار  رفتهه اسه  )  ي عمومي در دست  يري در يک آتشکدهقرار

دههد   بهمن خبر مهي  ي آتش داد اه در باغ يک بازر ان ثروتمند تهراني به نام ارباب جمشيد ايران نيز بويس از وجود يک آتشکده

(Boyce, 1968: 55 & 1977: 24آتشکده ،)  خانواده يا موبدي که براي ايهن   از سوي اعضاي توانسته يمهاي خصوصي يا خانواد ي

 (.Boyce, 1968: 55شده اداره  ردد ) وشيفه استخدام مي
 

 بحث

هاي نخستين اسالمي مانند ابن خردادبه، اصهطخري، ابهن حوقهل، مقدسهي، جيههاني و       نويسان سده هاي جغرافي  زارش بر اساس

ي ساساني  طي دوره ،اند قرار رفتهدر آن  آباد قطبهاي مزايجان و  اي که چهارطاقي توان درياف  که محدوده مي ،کتاب حدودالعالم

: 2368؛ جيههاني،   632: 2362؛ مقدسهي،   238: 2112حوقهل،   ؛ ابن 16: 2303ري، )اصطخ بوده اس ي دارابگرد  بخشي از کوره

حداقل هفه  چهارطهاقي    توان مي. طبق شواهد امروزي (Ibn-Khordadhbeh, 1889: 46و  381-301: 2383؛ حدودالعالم،  221

، مزايجهان و  ر، فيشهو هخان نقارهچک،  نبد، ميل  که شامل بناهاي آذرجو، تنگ چک کردي اين کوره مشخص  ساساني در محدوده

 ; VandenBerghe, 1959: 487 ; Kliess, 1977: 232-234؛  285-283: 2316آور،  مرتضهايي و زبهان  ) شهود  مهي  آبهاد  قطهب 

Azarnoush, 1989: 651-652  وAubin, 1955: 502) ههاي   ههاي مهذکور، چهارطهاقي    چهارطاقي نيدر ب. (22 شکل) و (2 )جدول

که داراي راههروي پيرامهوني و    ندبودهايي  و تنها سازه جوار همنسب  به غالب بناهاي  يتر کوچک ابعادداراي  آباد قطبمزايجان و 

ي  ههاي دوره  در بين تمهام چهارطهاقي   مطالعه شده در اين پژوهشهاي  همچنين چهارطاقي و هستند فاقد الحاقا  معماري ديگر

از ميهان    يرنهد.  هايي با اضالع بيرونهي کوچهک قهرار مهي     ي چهارطاقي دستهنيز در ( VandenBerghe, 1984: 221-224)ساساني 

تهوان بهه    ي مطالعهه شهده در ايهن پهژوهش هسهتند مهي      هها  چهارطهاقي هاي جنوب ايهران کهه داراي پهالن مشهابه بها       چهارطاقي

اضالع خارجي بهه ترتيهب بها     ازنظرها نيز  اين چهارطاقيکه  کردهاي نودران در فيروزآباد و پل آبگينه در کازرون اشاره  چهارطاقي
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با در نظهر  هرفتن ايهن     .(23 شکل)  يرند هاي کوچک قرار مي ي چهارطاقي ، در دسته(Ibid: 222-223) متر طول 0/8متر و  3/8

هايي با راهروي پيرامهوني   بيان کرد که چهارطاقي  ونه نياتوان  رو مي نوشتار پيشمطالعه شده در هاي  دو چهارطاقي و چهارطاقي

  يرند. ي ساساني قرار مي هاي کوچک دوره و فاقد فضاهاي معماري جانبي، همگي در  روه چهارطاقي

 

 (2011، شرقي فارس )نگارند انهاي نواحي  مشخصا  معماري چهارطاقي -2 جدول

 ضلع خارجي نام 
ضلع 

 داخلي

جرز 

 خارجي

جرز 

داخ

 لي

ارتفاع 

 جرز

پهناي 

 طاق

ارتفاع 

 طاق

پهناي 

 راهرو

ديوار 

 راهرو

ورودي 

 راهرو
  نبد

فضاي 

 پيراموني

محوطه 

 پيراموني
 مصالح

 6/6 8/26 آذرجو 2

15/6 

- 

55/6 

2/3 - 

0/3 

- 

1/2 

 دارد دارد - - - - -
سنگ

 ، آجر

2 
تنگ 

 چک چک
 سنگ دارد دارد دارد - - 0/2 0/0 0/6 2/5 0/2 0/3 0/8 2/23

 - 0 - 5/2 5/3 6 22  نبد 3
2 -

5/2 
 سنگ دارد - - - 2

 سنگ - - - 3/2 2 2 0/0 3 6/5 ½ 3/2 0/3 6/0 مزايجان 0

 سنگ - - دارد 0/2 2/2 6/2 5/3 0 2/0 6/2 2/2 2/5 0/8 آباد قطب 5

 سنگ دارد - - - - - 0 8/5 5 3/2 3/3 8/0 0/22 فيشور 6

0 
ميل 

 خانه نقاره
3/1 - 5/8 

5/6 - 

5/5 
0/2 

5/2 

- 

0/2 

- 

5/0 

- 

0/3 

 سنگ دارد دارد - - 2 1/2 -

 

 

 
 (2011، هاي مذهبي ساساني در شرق فارس )نگارند ان پراکند ي سازهنقشه  -22 شکل
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 (2011، )نگارند انبقاياي چهارطاقي نودران فيروزآباد نماي شمالي  -23 شکل

 

 هها  آنتوان ضمن سهنجش   هايي با الگوي راهروي پيراموني و فاقد فضاهاي معماري الحاقي، مي براي تعيين عملکرد چهارطاقي

هاي مقدس نيز اسهتفاده کهرد.    ، از منابع مکتوب ديني و شرايط مرتبط با آتشها چهارطاقي خصوصدر  هاي پيشين بندي با دسته

ههاي ساسهاني داراي    هها و چهارطهاقي   که آتشکده کرداين نظريه را مطرح  0ديتريش هوف ي بيستم ميالدي ي هفتاد سده دههدر 

انهد   راهروي پيراموني داشته در ذشتههاي منفرد امروزي ساساني نيز  بوده و آتشکده کنندههاي محصور راهروي پيراموني و يا اتاق

 & Huff, 1972: 530 ؛ 011-012 :2366 ،)ههوف  اسه  ي ها و قبهور دوران اسهالم   هاي فاقد راهرو مربو  به سايبان و ساير سازه

: 2386)شهيپمان،   اسه   پشهتيباني شهده   6آذرنوش و بوشارال، ، واندنبر 5افرادي مانند شيپمان از سوياين نظريه  و (247 :1975

بها توجهه بهه وجهود     . (Boucharlat, 1999: 68-70و  VandenBerghe, 1984: 204 ; Azarnoush, 1989: 651-662؛  222-221

ههاي مزايجهان و    توان طبهق نظهر ههوف چهارطهاقي     ميهاي مطالعه شده در اين پژوهش، بنابراين  راهروي پيراموني در چهارطاقي

 بندي کرد. هاي مذهبي ساساني دسته ي چهارطاقي آباد را در دسته قطب

چنهد   تهوان  ميهستند  انتساببراي بررسي وضعي  عملکرد و کيفي  مذهبي دو بناي مطالعه شده که به چه نوع آتشي قابل 

نهواحي شهرقي ايهن     ژهيه و بهفارس و  يها آتشکدههاي نخستين اسالمي که به  نخس  منابع مکتوب سده :موضوع را در نظر  رف 

، تنها مسعودي اس  هاي فارس اشاره دارند هاي نخستين اسالمي به آتشکده که در سده در ميان منابع مکتوبيناحيه اشاره دارند. 

کهرد  جهو   و ي دارابگهرد جسه    ي جغرافيايي کوره آن را در محدوده توان ميکه  کند مياي تح  نام آذرخوره اشاره  که به آتشکده

اي بهه   حوقل، جيههاني و حهدودالعالم عمهال  اشهاره     هاي اصطخري، ابن ( و در ساير آثار مانند  زارش615-610: 2380مسعودي، )

 برنهد کهه در نهواحي مرکهزي يها غهرب فهارس قهرار دارنهد          هايي نام مي احي شرقي فارس نشده و تنها از آتشکدهواي در ن آتشکده

 . بهر اسهاس  (381-306: 2362و حهدودالعالم،   222: 2368؛ جيههاني،   202: 2112حوقهل،   ؛ ابن 215-210: 2303اصطخري، )

ي  ي کهوره  ي ساسهاني در محهدوده   ي زماني اوايهل تها اواخهر دوره    ي آذرفرنبغ در بازه تنها به وجود آتشکده توان ميمنابع مکتوب 

هاي نخستين اسهالمي در   ي مهم ديگري حداقل در سده و احتماال  آتشکده( 281: 2316آور،  )مرتضايي و زباندارابگرد اشاره کرد 

، ههاي جديهد   پژوهشچنانچه بر اساس  مذکور،ي  ي موجود در کوره قرار نداشته اس ، بنابراين از ميان هف  سازه دارابگرد ي کوره

)همان:  ي آذرخوره/آذرفرنبغ را يکسان دانسته و اين چهارطاقي را منتسب به آتش بهرام بدانيم مکان چهارطاقي آذرجو و آتشکده
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ههاي   هاي معماري سازه چنانچه پيچيد ي. کردهاي آدران يا داد اه را پيشنهاد  ي ديگر آتش توان براي شش سازه ، مي(280-281

داراي فضهاهاي معمهاري    خانه چک و ميل نقاره هاي تنگ چک ، مجموعهمذهبيي  شش سازهاين از ميان ، ميرينظر موجود را در 

و راههروي   آن را محهدود بهه چهارطهاقي   ي  محوطهه  توان مي نبد نيز ن چهارطاقيي  بارهبا توجه به وضعي  آوار در و الحاقي بوده

تهوان   شناختي مي منفرد بودن چهارطاقي، اما بر اساس شواهد باستان وجود با. در ارتبا  با چهارطاقي فيشور، متصور شدپيراموني 

 . (20 شکل) منفصل در پيرامون بنا را محتمل دانس  صور  بهوجود ساير فضاهاي معماري جانبي 

 

 
 (Dي چهارطاقي  نبد،  ماي شمالي محوطه (نCخانه،  ي ميل نقاره نماي جنوبي مجموعه (Bچک،  ي تنگ چک نماي جنوب شرقي محوطه (A -20 شکل

 (2011، نماي غربي چهارطاقي فيشور و آثار معماري در محوطه )نگارند ان

 

چک که از منظر موقعي  مکهاني   ي تنگ چک مجموعه جزهبدر اين پژوهش،  بحث شدههاي  در ارتبا  با موقعي  مکاني سازه

ههاي ميهل    ، مجموعهه (Mousavi Kouhpar et al. 2021: 229-249) داراي موقعيتي متفاو  باشهد  ها سازهد نسب  به ساير توان مي

اي از  د نشهانه توانه  کهه مهي   اند قرار رفتههايي  در مجاور  باف ( 663-656: 2318سرداري و سرخوش، )خانه،  نبد و فيشور  نقاره

آبهاد و مزايجهان چنهين شهواهدي      ههاي قطهب   کهه در پيرامهون چهارطهاقي    اسه   يحهال و اين در  (25 شکل) دجانشيني باش يک

 نيس .  مشاهده قابل
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 Googleهاي پيراموني چهارطاقي  نبد )بر اساس  اي محوطه ماهواره عکس( Bهاي پيراموني،  فيشور و محوطه  اي چهارطاقي ماهواره عکس (A -25 شکل

Earth) 

ههاي   کرد که بر اساس اشارا  منابع مکتوب، ابعهاد و پيچيهد ي   اشهارنظر  ونه نياتوان  مي با در نظر  رفتن تمام نکا  ذکر شده

مهذهبي در نهواحي شهرقي فهارس طهي      جانشيني، حداقل سه  ونهه بنهاي    معماري و همچنين موقعي  مکاني نسب  به باف  يک

ههاي ساسهاني    چهارطاقي نيتر بزر ي نخس  شامل چهارطاقي آذرجو بوده که در  روه  اس :  ونه صيتشخ قابلي ساساني  دوره

 اه آذرفرنبغ داراي همپوشاني دانس ؛  روه دوم  توان آن را با نيايش  يرد، داراي اشارا  منابع مکتوب تاريخي اس  و مي قرار مي

ههاي معمهاري و    خانه،  نبد و فيشور هستند؛ ايهن  هروه از بناهها بهه عله  پيچيهد ي       چک، ميل نقاره هاي تنگ چک امل سازهش

ي  رنهده يدربر نسهب  بهه  هروه سهوم هسهتند کهه        تهر  دهيه چيپداراي ساختاري  مراتب بهجانشيني،  هاي يک همچنين وجود باف 

جانشيني، شايد بتوان برخي از بناههاي  هروه    آباد و مزايجان اس . با توجه به شواهد موجود مانند شواهد يک هاي قطب چهارطاقي

آتش )آدران و داد اه( نسب  داد، اما شواهد يا داليلي در دس  نيس  که  هروه سهوم را ههم     تر نييپاي  دوم را به يکي از دو رتبه

 رسهد  يمهاي مقدس به نظر  بندي آتش پيوند داد. بر اساس رتبه« آدران»هاي مقدس تح  نام آتش  ز آتشي دوم ا بتوان به مرتبه

 هايي عنوان آتشکده داراي راهروي پيراموني و فاقد فضاهاي معماري الحاقي را به هاي که بتوان چهارطاقي

هاي پس از دوران ساساني هسهتند بهه    سده« مهردرِ»که احتماال  معادل  ها آتشکدهمنتسب به آتش داد اه در نظر  رف . اين 

تقويه    منظهور  بهاس .   رفته يمها صور   و حتي اموراتي مانند قضاو  نيز در آن اند داشتههاي آييني اختصاص  بر زاري مراسم

 توان چند موضوع را بررسي کرد: ، ميشده انيباحتمال 

ي از متن آن به درخواس  زرتشتيان مههاجر از حهاکم محلهي    اس  که در بخش« ي سنجان قصه»موضوع نخس ، بخشي از کتاب 

هها موافقه  کهرده اسه       و حاکم نيز با درخواس  آن شده اشارهي آييني ها مراسمي ساخ  يک اورويسگاه براي انجام  براي اجازه
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(Williams, 2009: 46 ؛ بر اساس همين متن که در آن به نگهباني زرتشتيان از اُورويسگاه)شده اشاره (Ibid: 46مي ،)   توان درياف

ي نخسهتين  ها سدهي آييني زرتشتي با آتش داد اه از ها مراسماي منفرد براي انجام  عنوان سازه که وجود يَزشنگاه يا اُورويسگاه به

ارد در ميان پارسيان هند به اين نکتهه اشهاره د  « درمهر»ي  اسالمي نيز وجود داشته اس ، همچنين کوتوال نيز در بررسي پيشينه

 :Kotwal, 1974اسه  )  شهده  احهداث هنهد  « ناوسهاري »صور  يَزشنگاه در  هاي مهاجران پارسي در هند به که نخستين نيايشگاه

ي خهوب  بهه  ي  روپ نيهز   انه ي سهبند ميتقستوان در  ي مستقل نيايشگاهي را مي عنوان يک  ونه (. وجود يزشنگاه يا درمهر به665

اس :  مشخص کردهآتشکده را  اي شگاهيايسه  روه ن ان،يهند و زرتشت انِيپارس يامروز يها گاهشيايبر اساس نمشاهده کرد.  روپ 

کهه در   شهود  يمه  انيورتح  نام آدُ ي نبددار يشامل فضاها بوده وها  نوع نيايشگاه نيتر که مرسوم ياري روه نخس  با عنوان آ 

راههرو بهه    لهيوسه  بهه  ايه و  ميصور  مستق به ي اه زشنگاهيبه نام  گريد يقرار رفته و اتاق يرامونيپ يچهار طرف آن، راهرو ايسه 

 کيه بهوده کهه در    يرامهون يپ يراههرو  کي نبددار با  ييشامل فضاها اني روه دوم با نام آدور ؛متصل شده اس  يچهارطاق يفضا

هستند کهه   ييها فضاها يشگاه روه از نيا نيسوم  يدرنها ؛خورد به چشم نمي زشنگاهيتر قرار رفته و در آن  بزر  يمعمار يفضا

 :Gropp, 1969) شهوند  يشناخته مه  «رمهردَ»و با عنوان  اند شده لي( تشکسگاهي)اورو زشنگاهيچند  اي کيفاقد چهارطاق بوده و از 

هاي مطالعه شده در اين پژوهش با آتش داد هاه را تقويه  کنهد، وجهود      تواند ارتبا  چهارطاقي موضوع ديگري که مي (.148-149

آباد اس ؛ ا رچه تشخيص کيفي  معماري و ابعاد اين سهکوي احتمهالي نيازمنهد کهاوش در      شواهدي از سکو در چهارطاقي قطب

تهوان فهرم احتمهالي سهکوي      هاي مشابه مهي  با نمونهي آن  بقاياي امروزي و مقايسه  يرؤي چهارطاقي اس ، اما بر اساس  محوطه

ههاي   چهارطهاقي  جهوار  ههم در نواحي غربهي کرمهان و شهرقي فهارس کهه از منهاطق        نيا از  شيپمذکور را تا حدودي متصور شد. 

شهکل  اند که فرمهي مسهتطيل   هاي ساساني شناسايي شده شوند چهار نمونه از سکوهاي داخل چهارطاقي شده محسوب مي مطالعه

با شواهد مشابه در غرب ايهران   ادشدهي سکوهاي ي (. مقايسهAzarnoush, 1994: 26و  82-08: 2311و همکاران،  آور ارند )زباند

و همچنين سنجش اين عنصر معماري با منابع مکتوب و رسوما  آييني معاصر زرتشهتي بيهانگر قابهل منطبهق بهودن سهکوهاي       

(. حال با توجه بهه  13-80: 2311و همکاران،  آور هاي جنوب ايران با عناصر داخلي يزشنگاه اس  )زبان مستطيل شکل چهارطاقي

( و پذيرفتن وجهود سهکوي   Boyce, 1968: 55شود که همان آتش داد اه اس  ) داري مي در يزشنگاه/اورويسگاه نگهنوع آتشي که 

هها بها آتهش داد هاه ارائهه داد. در       توان شاهد ديگري را در راستاي ارتبا  اين نوع از آتشهکده  آباد مي ي قطب احتمالي در آتشکده

مطالعه شده بوده که فاقد هر ونه فضاي معماري جهانبي اسه . بهر اسهاس شهرايط      نهاي  آخرين موضوع قابل تامل، پالن بناهاي 

 ,Modiنشهيني دارنهد )   آوري، تطهيهر، تقهديس و برتخه     هاي جمع ها، در خصوص آتش بهرام و آدران که پيچيد ي ي آتش تهيه

تهيه بوده و در نتيجه بهه فضهاهاي    هاي (، نياز به فضاهاي معماري جانبي اس  و تنها آتش داد اه فاقد پيچيد ي211-239 :1922

 معماري ديگري براي مراحل يادشده نياز ندارد.

 

  يري نتيجه

ها بازنگري شد. اين  ي ساساني تعلق داشتند، مطالعه شده و پالن آن آباد که به دوره در اين پژوهش دو چهارطاقي مزايجان و قطب

ارابگرد فارس جاي داشتند، داراي راهروي پيراموني و فاقهد هر ونهه   ي د ي ساساني در کوره ها که طبق تقسيما  دوره چهارطاقي

توان درياف  کهه   مي جوار همهاي مشابه در نواحي  هاي مذکور با سازه ي چهارطاقي فضاهاي معماري پيوسته هستند. طبق مقايسه

تعيين کاربري و کيفيه    منظور بهستند. هاي چهارطاقي ه نسب  به ساير  ونه تر کوچک مراتب بهها داراي ابعادي  از سازه  ونه نيا

ههاي   ي شد که شامل اشارا  منابع مکتوب تهاريخي بهه سهازه   بررسهاي مقدس، چند موضوع  ها از منظر ارتبا  با آتش مذهبي آن

 هاي پيراموني، تطابق عناصر معماري داخلي بناها بها  هاي معماري و موقعي  بناها نسب  به محوطه مذهبي شرق فارس، پيچيد ي

و با در نظر  هرفتن شهرايط    شده  مطرح موضوعا  بر اساسزرتشتيان اس .  متأخرهاي مذهبي  هاي مشابه و مقايسه با سازه نمونه

 آباد که از نظر ابعاد و الحاقا  معماري هايي مانند مزايجان و قطب چهارطاقي توان درياف  ي زرتشتي مي  انه هاي مقدس سه آتش

ها را بهه آتهش    توان آن هاي بهرام و آدران مناسب باشند و مي هاي مرتبط با آتش توانند براي انجام مراسم بسيار ساده هستند، نمي

ي ساسهاني معهادل    هها در دوره  بپذيريم در اين صهور  احتمهاال  ايهن نهوع از آتشهکده     داد اه منتسب کرد. چنانچه اين موضوع را 

عنوان واحدهاي مستقل نيايشگاهي از سوي زرتشتيان استفاده  رديده  ي ساساني به هاي پس از دوره درمهرهايي اس  که در سده

از ايهن در   کهه پهيش    چنين با توجه به اينهم .اس  شده داري مي هايي مانند يسنا و ونديداد آتش داد اه نگه و در آن براي نيايش



 آباد مزايجان و قطبهاي  چهارطاقيي  هاي ساساني فاقد فضاهاي جانبي بر اساس مطالعه تحليل عملکرد چهارطاقي                                           802

 

شده در اين پهژوهش بهه    هاي مطالعه ، بر اساس ماهي  سازه0هاي خانگي معرفي شده اي از آتشکده آباد، نمونه ي اربابي حاجي خانه

در فهرم يزشهنگاه يها     هاي منتسب به آتش داد اه را بتوان در دو غالب خصوصي يا خهانواد ي و عمهومي   رسد که نيايشگاه نظر مي

  ي ساساني مشاهده کرد. درمهر طي دوره

 

 ها نوش  پي

 (.263-262: 2380در چهارطاقي نياسر نيز مشاهده کرد )زمرشيدي،  توان ي ساساني که مي هاي معماري دوره نوعي از قوس .2

 (.205-200 :2380ي ورودي تخ  سليمان روي  کرد )زمرشيدي،  توان در دروازه اين نوع از قوس را مي .2

با توجه به اين موضوع که تنها در منابع متاخر زرتشتي به شر  ايجاد آتش آدران؛ يعني وجهود دَه خهانوار زرتشهتي در دِه يها       .3

توان بهر ايهن نکتهه تاکيهد      ( و در اين دوران زرتشتيان در اقلي  به سر مي بردند، مي222 :2385  يمن، روستا اشاره شده )دوشن

هاي نخستين اسالمي، اين تعداد خانوار بايد بسيار بيشهتر از دَه خهانوار بهوده باشهد کهه در دوران       ساساني و سدهکرد که در عهد 

متاخر و با توجه به کاهش جمعي  زرتشتي در بين جوامع مسلمان تعداد خهانوار الزم بهراي ايجهاد آتهش آدران را بهه دَه خهانوار       

 اند. کاهش داده
4. D. Huff 

5.
 
K. Schippmann 

6.
  R. Boucharlat  

ي اربابي معرفهي کهرده    هاي خانگي را در غالب يک خانه آباد نوعي از آتشکده هاي تل سفيدک حاجي مسعود آذرنوش در کاوش .0

 (.Azarnoush, 1994: 84-87اس  )

 

 نامه کتاب

 .يالطبعه االول اهيدارالمکتبه الحبيرو :  ،صوره االرض ،2112 ،ابن حوقل، محمد .2

 ،افشهار  رجيه بهه کوشهش ا   ي،محمدبن اسعدبن عبداهلل تسهتر  ي ترجمه، مسالک و ممالک ،2303 ،ابواسحاق ،ياصطخر .2

 .، چاپ اولموقوفا  افشار اديبن تهران:

 ، روايا  داراب هرمزديار، جلد اول، بمبئي: چاپ اول.2122واال، ارواد مانوکجي روستمجي،  اون .3

 باستان، تهران: اختر شمال، چاپ دوم.، آتش در ايران 2353آذر شسب، اردشير،  .0

، بررسي تحول بناهاي مذهبي دوره ساساني به بناهاي مذهبي قرون اوليه اسالمي ايران، رساله مقطع 2380آزاد، ميترا،  .5

 (.منتشرنشدهدکتري، به راهنمايي دکتر محمدرضا پورجعفر، دانشگاه تربي  مدرس، )
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