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کارکرد تقویمی در شهر  گی های نجومی و  بررسی ویژ
کاخ سروستان َجّی و 

کاظمی * یاغش 
گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی رامسر، رامسر، ایران.  مربی 

) تاریخ دریافت مقاله: 93/1/2۰، تاریخ پذیرش نهایی: 93/4/7(

چکیده

گذشــته، عالوه بــر دانش معماری، واقف بــه احکام نجوم نیز  بنابــر مســتندات موجود، معماران  در 

ح ریزی بناها و شــهرهای باســتانی، غالبًا با منّجمین همکاری داشــته اند. نمونه های  بوده اند؛ و در طر

کاخ ها و شهرهای مدّور در عهد ساسانی  متنوعی از مالحظات خورشیدی، هنگام ساخِت آتشکده ها، 

کــه امــکان تشــخیص زمــان تغییــر فصــول در آن هــا فراهــم می آمده  گــزارش شــده اســت؛ بدین صــورت 

کــن تاریخی، مرمت و  گاهی های الزم برای تشــخیص خصیصه های نجومِی ابنیه و اما اســت. فقــدان آ

ســاماندهی آن ها را از نتایج مطلوب بازمی دارد؛ و چه بســا مرمت ها و دستکاری های نسنجیده امکان 

کهن را در آن ها از بین ببرد.  معرفی و احیای سنت معماری نجومی 

در ایــن تحقیــق، مالحظــاِت خورشـــیدی و نجومی در ســاخت شــهر باســتانی َجــّی و بنــای تاریخِی 

کنون از بین رفته اســت؛  که شــهر مدّور َجّی، ا کاخ سروســتان بررســی شــده اســت. هرچند  موســوم به 

گی هــای نجومــی باروی آن، با اســتناد بــه منابع دســت اّول )روش تحقیق تفســیری  ـ تاریخی(،  ولــی ویژ

گردیــده؛ و محــل چهار دروازه ی آن، به صورت صحیح مشــخص شــده اســت.  ُمدل ســازی و بازآفرینــی 

کارکرد تقویمی  کاربردی و تفکر عّلی در طراحی معماری، فرضیه ی  همچنین با تأمل بر مباحث نجومِی 

کاخ سروســتان تبییــن شــده؛ و بــرای تأییــد صّحــت فرضیــه، از اندازه گیری هــا و یادداشــت های  بنــای 

میدانی )مطالعه ی میدانی( و مشاهدات عینی در محل استفاده شده است.

کلیدی  واژه های 
کارکرد تقویمی . کاخ سروستان،  بناهای نجومی، شهرهای مدّور، َجّی، 

.E_mail:y.kazemi@iauramsar.ac.ir،۰11 - 5526۰54۰ :تلفن: ۰9111942359، نمابر*
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مقدمه
کتــاب معماری، اثر معمار رومی ویتُرویوس1 )ســده ی اّول  در ده 
ق.م(، پیشــینه ی علمی معمار جامع و ذوفنون متضمن دانســتن 
که در تعییــن جهت بناها  چندیــن علــم، از جملــه نجوم ذکر شــده؛ 
 .)Vitruvius, 1914( و ســاختن ساعت آفتابی، به  کار می آمده اســت
حکیم نظامی گنجوی در هفت پیکر، شـیده را، که معمار هفت گنبد 
کمــال علم در  گور بــود، صاحــِب  ک برای بهــرام  بــر طبــق نظــام افــال
هندسه و نجوم معرفی کرده است )نظامی، 1366، 687(. همچنین 
که  کتاب خســرو و شــیرین، فرهاد را مهندسی خوانده است  وی در 
ِمَجْســطی آموخته بود )نظامــی، 1366، 26۰(. مؤلف مفاتیح العلوم 
)سده ی چهارم ه.ق( نیز، آنجا که از صناعت هندسه سخن می گوید 
]باب پنجم از مقاله ی سّوم[، از قول ایرانی ها آورده است که »اندازه، 
با اخترماری باید؛ یعنی مهندســی، وابســته  به احکام نجوم اســت« 

)الخوارزمی، 193۰، 118(.
یعقوبــی )ابن واضح( در البلدان )ســده ی ســّوم ه.ق(، بنانهادن  
شــهر مــدّور بغــداد را در روز و ســاعتی از ربیــع االول ســال 141 هجری 
کرده بودند؛  که نوبخِت منّجم و ماشاءاهلل بن ساریه اختیار  می داند 
که  کیــد می کند  و جلوتــر هــم، ضمــن نام بــردن از معمــاران  شــهر، تأ
ساخت و سازها با حضور منّجمین انجام شده بود )یعقوبی ، 1356، 
9، 12(. در شــاهنامه نیز، جایی که ســخن از طرح ریزی شارســـتان و 
آتشــکده ی آذرُگَشســپ است، به حضور ستاره شناســان اشاره  شده 
)فردوســی 1965 ، ج.3، 247(؛ و در تاریــخ ُمعَجــم )ســده ی هفتــم 
ه.ق(، از حضــور اخترشـــناسان هنــگام بنــا نهــادن  تخت جمشــید، 

سخن به میان آمده )حسینی قزوینی، 1248، 95(.
که انتخاب محل برخی  گزارش های تاریخی، چنین برمی آید  از 
قــالع و بناهــای باســـتانی، متأثــر از نظــر منّجمیــن بــوده اســت. در 
تاریــخ ُقم )ســده ی چهارم ه.ق(، قلعـــه ی نزدیک دیه ســرفت، در 
شــمار همین بناها ذکر شــده اســت )قمی، 1385، 185-186(. در 
احســن  التقاســیم فی معرفة  االقالیم )ســده ی چهارم ه.ق( نیز، از 
کــه آن را میانگاه جهان  کازرون یاد شــده  گنبــدی در نیم فرســنگی 
می دانســتند و جشــنی ویــژه در روزی معّیــن از ســال ـ در آن برپــا 
می شده است )Al-Moqaddasi, 1906, 445(.جلیل اخوان زنجانی 
گنبــد را در نزدیکــی روســـتای فتح آباد  )1384، 1۰و11(، محــل ایــن 
کازرون(  شهرســتان  مرکــزی  بخــش  دریــس،  دهســتان  توابــع  )از 
گرینویــچ  کــه تقریبــًا در °26' 51 از نصف النهــار  مشــخص نمــوده؛ 
واقــع اســت. به تحقیق اخوان زنجانــی، این نقطه یا ُقّبــه باید روی 
که ابومعشــر بلخی پایه ی محاسبات و  همان نصف النهاری باشــد 
اندازه گیری هــای تقویمــی خود را بر آن نهاده بــود. ولی ذبیح بهروز 
کــه نصف النهار مبدأ نزد  )1379، 52( ، چنیــن نتیجه گیــری نموده 
منّجمــان  قدیــم ایران، از ســـیستان )نیم روز( می گذشــته اســت؛ و 

ُقّبة  االرض را همان رصدخانه ی نیمروز می داند.
گذر اّیام ســال  که  یکــی از شــیوه های تقویمِی قدیم چنــان بوده 
کــردن  تابــش نــور خورشـــید در روزن هــا و دریچه هــای  را بــا رصــد 
معّیــن یــک بناـ  به هنگام طلوع و غــروبـ  ثبت و ضبط می نموده اند 
)فرنبغ دادگی، 138۰، 59؛ دمشــقی 1382، 59؛ منهاج سراج 1363، 

گرِد  گوید: »نور روزن  ج ١ ، 331-332(. چنان که مولوی )1366، 37( 
خانــه می رود/ زانک خــور ُبرجی به ُبرجی مــی رود«. در زین االخبار، 
قدمــت چنین شــیوه ای نــزد ایرانیان برای تشــخیص زمــــان نــــوروز 
)اعتـــدال بهــاری(، بــه عهــد جمشـــید )شــاه پیشــدادی( برمی گردد 
از بیرونــی،  )گردیــزی، 1363، 514-515 (؛ و در قانــون مســعودی 
شــیوه ی مذکور نزد عامه ی مردم، روشی برای تشخیص اّول تیرماه 

)انقالب تابستانی( معرفی می شود )اخوان زنجانی،1384(.
معبــد  خصــوص  در  توضیحاتــی   ،)611  ،1344( مســـعودی 
کیه،  دیماس، یکی از آتشـکده های ساخته ی ایرانیان در شهر انطا
گی هــای نجومــی بــوده و در زمان هــای خاصی  کــه واجــد ویژ دارد؛ 
از تابســتانِ  هــر ســال نــور ماه بــه  هنگام طلــوع، از دریچــه ی باالی 
یکــی از درگاه هــای آن بــه داخــل می افتــاده اســت. در غــرر اخبــار 
ملــوك الفــرس و ســیرهم، وصفی از تخت طاق دیــس در عهد ابرویز 
که ظاهرًا ســـایبانِ  تـــاق مانندی )نیم گـــنبدی  )خسرو پرویز( آمده؛ 
در  ارتفاع پانزده ذراعی( با نقش ُصَور فلکـی و بروج سماوی، و آلتی 
Al-Tha’âlibî 1900, 698-( برای تعیین سـاعات روز داشـته است
9(. از توصیــف فردوســی )1971، ج9، 223(، اطالعــاِت دیگــری نیز 
دربــاره ی این تخت دانســته می شــود؛ از جمله این کــه طاق دیس 
در هر فصل، متناســب با موضِع طلوع و تابش خورشــید، چرخش 
هلــه ی مــاه هــم در آن رصــد می شــده. احتمــااًل  داشــته اســت؛ و اَ
اســتفاده ی  به منظــور  را  تخــت  و  باشــد؛  تعبیــری شــاعرانه  ایــن، 
موســمی، بر حســب این که خورشــید برای یک اقامــت مطلوب در 
کاخ خســرو  چــه موقعیتی قرار داشــته اســت، در یکی از ســه ایوان  
پرویز قرار می داده اند )ناومان، 1382، 52(. در مجّلد هشتِم تاریخ 
بیهقی ]روزشمار وقایع سال 427 ه.ق، بیست و چهارم ذیقعده [، 
کاخ امیر مســعود غزنــوی در یکی از  گزارشــی دربــاره ی ســه ُصّفه ی 
که ُصّفه ی  میانی، منتهی به تخت گاه  باغ های غزنین آمده اســت؛ 
و ســرای اعتــدال پاییزی )مهــرگان(2 بوده اســت؛ و ُصّفه های چپ 
و راســت، منتهــی بــه خانه هــای انقالبیــِن زمســتانی و تابســتانی 
کــه در  ح اســت  )بیهقــی، 1356، 655 -656(. ایــن فــرض، مطــر
شــهرهای عهد ساســانی، سه ایوان و ســرای ویژه برای سه جشن 
فصلــی نــوروز و مهــرگان و َســـده ســاخته می شــد؛ و مــردم، به ویژه 
شــاهان و امیران و شــاهزادگان، به تناسب اّیام، بدین نوروزگاه ها، 

َسـده گاه ها و مهـر گاه ها می رفتند )رضی، 1385، 163ـ167(.
در  ایرانــی  معمــاران   کــه  می شــود  دانســته  مذکــور  مــوارد  از 
ح ریزِی شماری از بناها و شهرهای باستانی، با تعبیه ی روزن ها  طر
و دریچه ها، یا درگاه ها و ایوان هایی در راســتاهای سنجیده شده، 
امکان  افتادن  پرتوهای خورشــید به داخل فضا ـ در طلوع و غروب 

کردند. زمان های خاصی از سال را فراهم می 
فــوق،  موضــوع  بــا  مرتبــط  میدانــِی  پژوهش هــای  حــوزه ی  در 
نخستین بار، علی رضا شاپور شهبازی و یحیی ذکاءـ  به صورت موردی 
ـ بــه ویژگی های نجومی تاالر شــورای تخت جمشــید اشــاره داشــتند 
)شهبازی، 1384؛ ذکاء، 1378(. پس  از آن، رضا مرادی غیاث آبادی 
کتاب هایــی 3قائل  در ســال های 1378ـ83 شمســی، ضمــن انتشــار 
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1( تعاریف و اصطالحات

گزاره هــای پایه در  در ایــن بخــش، برخی اصطالحــات، تعاریف و 
گاهی و توّجه بدان ها جهت بررسی کارکرد تقویمی  احکام نجوم، که آ

و نجومی بناها و سازه های باسـتانی ضروری ست، بازگو می شود. 

1-1( میِل مغناطیسی
جهــت شــمال جغرافیایی یا شــمال واقعــی )T. N( هــر منطقه، 
شــمال  جهــت  صورتی کــه  در  می باشــد؛  افــق  شــماِل  نقطــه ی 
مغناطیســی )M. N(، به جهت گیری میدان مغناطیســی هسته ی 
کرد.  زمین مربوط بوده و می توان آن را توسـط یک قطب نما تعیین 
زاویه ی بین جهت شــمال جغرافیایی و جهت شــمال مغناطیســی 
در هر منطقه، زاویه ی میِل مغناطیســی )انحراف مغناطیســی( آن 

منطقه نامیده می شود )تنها، 1384، 56(. 

کاربری تقویمی و نجومی برای شــماری از بناهای باســتانی ایران  به 
کعبه ی زرتشــت، زیگورات  ماننــد بنای شــماره  3 دهانه  ی غالمــان، 

چغازنبیل و چهارتاقی های دوره ی ساسانی  شد.
ج  مقبره ای  از  کارکــرِد تقویمــی بر در ســال 1383، منوچهــر آرین 
گزارش های تاریخی  ج رادکان( را بر پایه ی  سده ی هفتم هجری )بر
کشــف، زمینه ســاز  که این  کشــف و معرفی نمود؛  و شــواهد عینی، 
 .)1384 )آریــن،  شــد  ایرانــی  معمــاری  در  ج هــا  ُبر بــه  نــو  نگاهــی 
گروهــی دیگــر از پژوهشــگران معطــوف بــه بــروِج  همزمــان، نــگاه 
کیلومتری شــمال  کــوه در دره ی آهوانو )21  اســتوانه ای دژ منصــور 
گردیــد؛ و از شناســایی دو رصدخانــه ی باســتانی در آنجا  دامغــان( 

خبر دادند )رضایی، ایرانشاهی و تبریزی، 1383، 124ـ126(.
مالحظــاِت  معرفــی  بــه  هیچ یــک  نام بــرده،  پژوهشـــگراِن  از 
ح ریــزِی شــهرهای باســتانی اقــدام ننمــوده؛ و  خورشـــیدی در طر
بیشـتر، به مجموعه های  ساختمانی و تک بناها توّجه داشـته اند. 
کتابخانه ای، اشــتباهًا زوایای  همچنین، در شــماری از ترســیماِت 

میــل خورشــید را به جای زوایای سعةالمشــرق نهاده، و تحلیل ها 
گاهــی در ایــن زمینــه،  کرده انــد.4 عــدم آ و نتایــج نادرســتی ارائــه 
ح هــای مرمــت و ســاماندهی را از دســتیابی بــه نتایــج مطلوب  طر
کاربردِی نجوم و  بازمی دارد؛ حال آن که ضمن آشــنایی بــا مفاهیم 
کن باســتانی  بــا تفکر عّلی در طراحــی معماری، می توان ابنیه و اما
کارکرد تقویمِی احتمالی شان  را از جنبه ی خصیصه های نجومی و 
مورد بررســی قــرار داد و در صــورت تظاهِر ایــن خصیصه ها در پالن 
کشــف و  معمــاری، بــا مشــاهده ی عینــی و مطالعــه ی میدانــی به 

گی ها مبادرت نمود. تبیین آن  ویژ
کوشــیده اســت تا روند فــوق را به صورت  نگارنــده در این مقاله 
کاخ  ح ریــزی شــهر باســتانی َجــّی و بنــای تاریخــی  مــوردی، در طر
ُکل نگر، ضمن  سروســتان دنبال نماید. چنین رویکردی در حالِت 
احتــرام به اندیشــه های علمــی و ارزش های خــاِص نهفته در ابنیه 
ح های  کــن باســتانی، معرفی و احیــای صحیح آن هــا را در طر و اما

مرمتِی جامع امکان پذیر می سازد.

1-۲( میِل خورشید
مدار و مســیر حرکِت ظاهرِی ســاالنه ی خورشــید به دور زمین 
را دایرة البــروج می نامنــد. زاویــه ی بیــن صفحــه ی دایرة البــروج و 
کمانِ  نظیِر آن،  که به  دایره ی اســـتوا، تقریبًا 23/5 درجه است؛ 
 )VE( گویند. هنگامی که خورشــید از نقطه ی اعتدال بهاری َمیل 
می گــذرد )آغــاز فصــل بهــار(، میــِل آن از جنوبی بــه شــمالی تغییر 
می کند. در این نقطه، میِل خورشــید صفر است. در شمالی ترین 
کّلی=  نقطه ی مداِر خورشــید، میل آن تقریبًا 23/5 درجه )میِل 
ε( اســت. این وضعیت، به انقالب تابســتانی )SS( معروف است؛ 
و عبور خورشید از این نقطه، سرآغاز فصل تابستان در نیمکره ی 
شــمالی اســت. هنگامی کــه خورشــید از نقطــه ی اعتــدال پاییزی 
)AE( می گذرد )شــروع فصل پاییز(، میل آن از شــمالی به جنوبی 
تغییــر می کنــد. در ایــن نقطه، میل خورشــید صفر اســت. انقالب 
که خورشید دارای بیشترین  خ می دهد  زمســتانی )WS(، زمانی ر

)Evans, 1998, 55( :شکل 1- مسیر حرکت ظاهری خورشید از میان صورت های فلکی منطقة البروج و نقاط اعتدالین و انقالبین. مأخذ



94
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 19  شماره2  تابستان 1393

میــل به طرف جنوب باشــد؛ تقریبًا برابر با 23/5- درجه. حرکت 
ظاهــری خورشــید روی دایرة البروج، ســبب پدید آمــدن فصل ها 

می شــود )تنها، 1384، 5ـ7( )شکل 1(.

1-3( سعت  المشرق )گشادگِی مشرق(
که از افق، میان  ]محِل[ برآمدن   »ســعة  المشــرق، آن قوس ُبَود 
آفتــاب یا ســتاره ُبَود و میان خط اعتدال )معــّدل النهار(« )بیرونی، 
کمانی اســت از دایــره ی افق بین  1362، 175(. بــه تعبیــری دیگر، 
نقطه ی طلوع خورشـید و نقطه ی شرق جغرافیایِی ناظر )الخازنی 
گفتــه ی بیرونــی، »وســعِت مشــرق و مغرب به  198۰، 313(. طبــق 
خــط اســـتوا، همچند َمیــل ُبَود؛ اّما به شــهرهای با عــرض، از میل 
که عرض بیشــتر بود، این ســعت بیشــتر  افزون تــر باشــد؛ و هرچنــد 
گر بنایی در استوای زمین  بود« )بیرونی، 1362، 175(. به عبارتی، ا
کماِن سعة المشــرق در آن جــا برابر با  ســاخته شــود، زاویه ی نظیــِر 
زاویه ی میل خورشید است؛ مثاًل در اّول زمستان یا اّول تابستان، 
تقریبــًا 23/5 درجــه می شــود. ولــی در جاهای دیگر )بــاال و پایین 

خط استوا(، متناسب با عرض جغرافیایی تغییر می کند. 
رابطه ی زاویه ای بین سعة المشــرق )X(، میل خورشــید ) δ(  و 
عــرض جغرافیایــی )Ф ( را در نیمکره ی شــمالی، می توان با فرمول 

زیر )رابطه ی 1( تعریف نمود )تنها، 1384، 55( :
) X = sin-1 )sin δ /cos Ф         → رابطه ی 1

بــرای آغــاز ماه هــای   )δ( در جــدول 1، میــزان میــل خورشــید
مختلف سال، داده شده است.

 بــراِی مثــال، در عــرض جغرافیایــی 35/77 درجه ی شــمالی، 
کمــان  نظیــر  زاویــه ی  تابســتانی(،  )انقــالب  مــاه  تیــر  اّول  روز  در 
سعة المشــرق ]کــه از ایــن پــس بــه اختصــار، زاویه ی سعة المشــرق 

گفته می شود[ از رابطه ی )1(، 29/4 درجه خواهد شد:
δ = 23.5° )میل خورشید( وФ =  35.77° )عرض جغرافیایی(

X = sin1- )sin 23.5 | cos 35.77( = 29.4°

۲( مالحظات خورشـیدی و نجومی  در 
ح ریزی شهر َجـّی طر

ح دایره ای شــکل برای شهرها، به زمان آشوریان  اندیشــه ی طر
می رســد )هیلن برند،138۰، 392(. پایه گذاری شــهرهای ایرانی به 
ِگرد را به اشکانیان منتسب نموده اند )مشهدی زاده  شکل مدّور و 
که همین شــکل،  دهاقانــی،1374، 2۰9(. شــواهد نشــان می دهد 
عالوه بر شکل های مربع و مستطیل با شبکه بندی های داخلی، در 
ح ریزی شهرهای ساسانی مورد توّجه بوده است )مشهدی زاده  طر
دهاقانــی، 1374، 217(؛ چنان کــه مطالعــه ی عکس های هوایی و 
که در محل شــهر  تصاویر ماهواره ای جدید، روشــن ســاخته اســت 
مستطیلی شــکل و شــطرنجِی ُجندی شــاپور )به از َانـــَدِی شــاپور(، 
کیلومتر[ وجود داشــته.  شــهر دایره ای شــکلی ]به قطــر تقریبــی دو 

)Whitcomb 2004, 93( )شکل 2(. 
گی های شــهرهای دوره ی ساســانی، منتهی شدن معابر   از ویژ
اصلــی شــهر بــه چهــار دروازه ی ]بــاروِی[ اطــراف شــهر اســت. ایــن 
امــر، بــه تبعّیــت از چهار جهــت جغرافیایی، و ناشــی از جهان بینی 
 ،1374 دهاقانــی،  )مشــهدی زاده  اســت  بــوده  دوران  آن  خــاِص 
226(. بنابــر توضیحــاِت ابــن اســفندیار ]دربــاره ی ســیمای قدیــم 
شــهر آمل[، قدمت شــهر های چهــار دروازه  ای، به پیــش از دوره ی 
مطابــق   .)85 ج1،  اســفندیار،2۰۰2،  )ابــن  برمی گــردد  ساســانی 
کشور  کشور عالم،  ج در ُبندهش، از هفت   باورهای اساطیرِی مندر
کشــورهای  خونیــَرس )ایرانشــهر( در نــاف و مرکز زمیــن قرار دارد؛ و 
دیگــر، پیرامون  آن در چهارســوِی خوراســان )ُخراســان(، خورَوران 
باخَتــر واقــع شــده اند )فرنبغ دادگــی،138۰،  اَ )ُخرَبــران(، نیمــروز و 
7۰(. هر یک از جهات مذکور را نیز یکی از اختران، ســپاهبد اســت؛ 
و یکــی از اباختــران )ســّیارات(، بــا آن بــه نبــرد: »هرمــزد )مشــتری( 
ناهیــد )زهره(  کــه ســپاهبِد اباختــر )شــمال( اســت؛ اَ بــا هفتورنــگ 
که ســپاهبد نیمــروز )جنوب ( اســت؛ بهــرام )مریخ( با  بــا َســدویس 
که ســپاهبد خوروران )غرب  ( اســت؛ و تیر )عطارد( با تیشــتر  ــند  ـَ َون
که ســپاهبد خوراســان )شــرق ( اســت« )فرنبغ دادگی،138۰، 57(. 
کشور )چهار  نتیجه ی همین باور را می توان در چهارـ بخشی شدنِ   جدول 1- میزان میل خورشید )δ( برای آغاز ماه های مختلف سال. مأخذ: )تنها، 1384، 55(

کهن در آن مشــخص  که حدود شــهر دایره ای شــکل  شــکل 2- عکــس هوایــی از جندی شــاپور، 
)Whitcomb, 2004, 93( :شده است. مأخذ
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کوســت( در دوره ی ساســانی، و تقســیم قدرت نظامی میان چهار 
سپاهبد مشاهده نمود.5 

گــور، دارابگــرد و بلــخ نمونه هایــی از شــهرهای مدّور  شــهرهای 
باســتانی بــا چهــار دروازه هســتند. بــرای تعییــن تعــداد و موقعیت 
دروازه هــای قدیمی ]به ویژه در جایی که شــواهد باستان شــناختی 
گزارش های تاریخی ســود جســت. مثاًل  انــدک اســت[، می تــوان از 
ابن َحوقــل )1983، ج2، 278(، اســامی و جهات دروازه های شــهر 
گــور یــا فیروزآبــاد قدیــم را چنیــن آورده اســت: »باِب مهر، به ســوی 
مشــرق؛ باب بهرام، به ســوی مغرب؛ باب ُهرمز، به ســوی شمال؛ و 

باب اردشیر، به سوی جنوب«.6 
گزارش هایی، برای شــهر مدّور َجــّی یا اصفهاِن قدیم نیز  چنین 
گمشده ی هزاره هاست  که َجّی باستان،  در دســت اســت. هرچند 
کنــون نشــانی از آن نیســت؛ ولــی بــا ُمداّقــه در متــون تاریخــی و  و ا
گی هــای نجومــِی چهــار دروازه اش مذکــور  مخصوصــًا آن چــه از ویژ

است، می توان ُمدلی از آن را بازآفرینی و ترسیم نمود.
که در دوره ی ساســانی  ســال ها پژوهشــگران بر این باور بودند 
و قرون اولیه ی اســالمی، اصفهان از دو مرکز بزرگ شــهری تشــکیل 
کــه بــه فاصله ی حــدود دو میل از هــم قرار داشــتند: اّول،  می شــد 
کیلومتــری  کــه آن  را بــا منطقــه ای بــه نــام شهرســتان ]در 3  َجــّی ـ 
کرانه ی شــمالی زاینــده رود[ یکی می دانســتند؛ و  شــرِق اصفهــان ، 
که محل زندگی یهودیان بوده  دّوم، یهودیه ـ در شمال غربِی َجّی، 
اســت ]و آن را بــا محلــه ی جوبــاره ی امــروزی مطابقــت می دهند[ 
)شــیرازی، 1392، 36(. ولی مطالعات اخیر، روشــن ســاخته است 
از  بــا شهرســتان،  َجــّی )اصفهــان قدیــم(  کــه یکی  انگاشــتِن شــهر 
اشتباهات موّرخین قرن ششم هجری به بعد بوده؛ و ته رنِگ َجّی 
را باید در بخش محصوِر شــهر اصفهان در دوره ی آل بویه ُجســت. 

)جعفری زند، 1381، 59 -61(.
گزارش هــای تاریخی، پیش از دوره ی ساســانی ـ در ســه  بنابــر 
منطقــه ی مختلــف اصفهــان ـ بــه یکروز، ســـه آتشــکده یا ســازه ی 
خورشــیدی ]از نوع بامدادی ، نیمروزی و شــامگاهی [ منسوب به 
زروان و مهـــر را، با توّجه به ســـه موضع متفاوِت تابش خورشـــید، 
بنــا نهــاده )اصفهانــی، 1346، 31(؛ و معبدی مشــهور بــه ماربین 
کوهی در ســـه  )مهربیــن، مهریــن( هــم، بــه نام خورشـــید، بــاالی 
فرســخی اصفهــان به پا داشــته بودند )مســعودی، 1344، 589(. 
همچنیــن، از قلعــه ای به نام ســاروق )ســارویه( در شــهر اصفهان 
کتــاب نجومــِی مهم  که محــل نگهــداری  ســخن بــه میــان آمــده؛ 
عهــد باســتان، موســوم بــه زیِج شــاه )زیــج شــهریار(، بوده اســت 

)ابن رسته، 1365، 19۰(. 
کهــن  کتــب  کــه از بــاروی َجــّی و چهــار دروازه ی آن در  شــرحی 
آمــده، زبانــزد اهــل تحقیــِق اصفهان تا ســده های نخســت هجری 
بوده است. این بارو، به فرمان پیروز )فیروز( فرزند یزدگرد دّوم )حکـ 
459ـ484 م.( و به دســت سردارش آذرشــاپوِر آذرمانان )آذربانان، 
آذرماهان( ســاخته شــد؛ و چهار دروازه ی آن را در چهار روز متوالِی 
گوش ]روزهای یازدهم تا چهاردهِم ماه در تقویم  خور و ماه و تیر و 
زرتشــتی[ ساخته و آن ها را دروازه ی خور، ماه َبر )دروازه ی اسفیس 
گوش َبــر )دروازه ی  یــا اســفیج(، تیرَبــر )دروازه ی عطــارد یــا تیــره( و 

یهودّیــه( نامیدنــد )حافــظ ابونعیــم،199۰، ج1، 34(.7 در پهلــوِی 
گوش، دیه و آتشـــکده ای بوده اســت؛ و بر دروازه ی خور،  دروازه ی 
که آن را خورین می گفتند؛ و نوروِز هر سال، تمامی  میدان و بازاری 
ج بدانجا می رفتند )مافروخی، 1385، 39- اهل اصفهان برای تفّر

ِح ابن ُرسته در اواخر سده ی سّوم هجری، نشان می دهد  4۰(. شــر
کهن خود  ح دایره ای شــکِل  که باروی شــهر اصفهان در آن عهد طر

گی های نجومی حفظ نموده بود: را با ویژ
»شهر اصفهان، از بناهای اسکندر است؛ و در زمینی به شکل 
ج وجود دارد؛ و  کامل واقع شــده. بر باروی شــهر، صد ُبر دایره ی 
شهر، دارای چهار دروازه است: اّول، دروازه ی خور؛ دّوم، دروازه ی 
اســفیج؛ ســّوم، دروازه ی طیــره؛ چهــارم، دروازه ی یهودّیه. چهار 
دروازه ی ایــن شــهر، بــه طلــوع و غــروِب َجــْدی و طلــوع و غــروِب 
از  اّولیــن درجــه  وقتــی خورشــید در  گشــوده می شــود.  ســرطان 
َجْدی )آغاِز دی ماه، انقالب زمســتانی( باشــد، هنگام طلوع  اش، 
گشــودگِی دروازه ی خــور را در مطلــع اش ُپر می کنــد و محل پنهان 
شــدن اش از دیــده )محــل غــروب اش( در همــان روز، در ]مقابِل[ 
کــه خورشــید در اّولین درجه از  دروازه ی یهودیــه اســت؛ و زمانــی 
ســرطان )آغاِز تیرماه، انقالب تابستانی( باشد، هنگام طلوع اش، 
دروازه ی اســفیج را ُپــر می کند و دروازه ی اســفیج مقابِل درجه ی 
طلــوع آفتــاب می باشــد؛ و در همــان روز، محل پنهان شــدن اش 
از دیده )محل غروب اش(، روبروی دروازه ی طیره اســت. ســپس 
که آن را دروازه ی  مــردم در زمان هــای اخیر، َدِر دیگری ســاختند 
نو نامیدند. و این َدر، از روی محاســبات نجومی یا فلسفی نصب 
کــه نزدیکتریــن َدر به وادی زّرین رود اســت«  نشــده بــود؛ جز این 

)ابن رسته، 1365، 19۰-189(.8
عهــد  اواخــر  در  اصفهــان  شــهر  از  نقشــه ای  غلوم بیــک،  لیــزا 
که در آن،  ساســانی و اوایل عهد اســالمی ارائه نموده )شــکل 3(؛ 
کرده  به باوِر مرســوم، محل َجّی را با محل شهرســتان یکی فرض 
و موقعیت چهار دروازه ی باروی َجّی را به صورت زیر نشــان داده 
اســت: دروازه ی خور، در شــمال شــرقی؛ دروازه ی ماه )اســفیج(، 
گــوش )یهودیه(، در شــمال غربی؛ و  در جنــوب شــرقی؛ دروازه ی 
 .)Golombek, 1974, 42( در جنوب غربــی ،)دروازه ی تیــر )طیــره
بــه تجدیــد و  اّمــا قائــل  علیرضــا جعفری زنــد )1381، 52  - 53(، 
نوســازی باروی ساســانِی َجّی در دوره ی آل بویه بوده؛ و موقعیت 
گــوش و تیر را بــه  ترتیب در شــرق، غرب،  دروازه هــای خــور، مــاه، 

شــمال و جنوِب باروی َجّی دانسته است. 
بــاال ]دربــاره ی محــل دروازه هــا[،  برداشــت های  از  هیچ کــدام 
گــزارِش ابن ُرســته  مطابقتــی بــا مالحظــاِت خورشــیدِی منظــور در 
نــدارد؛ و صحیــح نمی نمایــد. البتــه نگارنــده، بــه تبــِع مطالعــاِت 
جعفری زنــد، محل شــهر مدّور َجــّی را داخل باروی بازسازی شــده  
و احداثــِی اصفهــان در عهــد آل بویــه می دانــد. در زماِن ابن ُرســته، 
محیــط بــاروی مــدّور اصفهــان، 6۰۰۰ ذراع بــوده؛ و تقریبــًا در هــر 

ج بر این بارو وجود داشته است: شصت ذراع، یک ُبر
که شــش هزار ذراع  »محیــط ایــن شــهر، هــزار قصبه )نی( اســت 
می شــود ]...[ و میانِ  هر دو دروازه را )از بیرونِ  باره ی شــهر( بررسی 
کردم. از دروازه ی خور تا دروازه ی یهودیه، 11۰۰ ذراع  و اندازه گیری 

کاخ سروستان کارکرد تقویمی در شهر َجّی و  گی های نجومی و  بررسی ویژ



96
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 19  شماره2  تابستان 1393

ج وجــود داشــت؛ و از دروازه ی  بــود و در میــاِن  ایــن  دو، هجــده ُبــر
یهودیه تا دروازه ی طیره، 12۰۰ ذراع و در میان  آن ها بیســت و ســه 
ج وجــود داشــت؛ و از دروازه ی طیره تــا دروازه ی اســفیج، 13۰۰  بــر
ج واقــع اســت؛ و از  ذراع و میــان ایــن دو دروازه، بیســت و چهــار بــر
دروازه ی اسفیج تا دروازه ی خور، 24۰۰ ذراع است و میان  این  دو، 

ج وجود دارد« )ابن رسته، 1365، 189(. سی و پنج بر
در اواخــر عهــد قاجــار، از محلــه ی ُسنبلســتان اصفهــان، قبــور 
خمره ای ســفالینی ]به شــیوه ی رایــِج تدفین در دوره ی اشــکانی[ 
پیــدا شــد )جابری انصــاری، 1378، 6(؛ بنابرایــن می تــوان محــل 
َجــّی را در همیــن حــدود و در عــرض جغرافیایــی40’° 32  شــمالی 
)N 32.7°( فــرض نمــود. در این موقعیت زاویه ی سعة المشــرق در 
انقالبیِن زمســتانی و تابستانی ]طبق رابطه ی 1  و جدول 1[، اندکی 

بیش از 28 درجه است:
δ = 23.5° )میل خورشید( و° Ф =  32.7 )عرض جغرافیایی(

X = sin-1 )sin 23.5 /cos 32.7°(= 28.3°
گزارش ابن رسته، به ُپر شدن دهانه ی دروازه ها با ُقرص  چون در 
خورشــید اشــاره شــده اســت، ]با توّجه به عرض دروازه هــا[ می توان 
که در نتیجه،  گرفت؛  تغییــرات زاویه ی مذکــور را تا 3۰ درجه در نظــر 

کمانِ  نظیِر آن از فرمول زیر )رابطه ی 2(، 5۰۰ ذراع می شود:  طول 

 )رابطه ی 2(
        

 =
  

کماِن سعة المشرق   =  ذراع  5۰۰ = طول 

دو برابــر ایــن انــدازه، یعنــی 1۰۰۰ ذراع، طــول بــاروی مــدّور بین 
کــه رو بــه طلوِع انقالبین داشــتند )دروازه های خور و  دو دروازه ای 
که ابن ُرســته به نقل از محمدبن ُلّده ی  ماه( می شــود؛ ولی آن طور 
اصفهانــِی مهنــدس آورده اســت، فاصلــه ی بیــن دروازه هــای مــاه 
)اســفیج( و خــور 24۰۰ ذراع بــوده نــه 1۰۰۰ ذراع. بــرای توضیــح این 
ج  که مثاًل لحظه ی تحویِل خورشــید به ُبر گفت  تناقــض، می تــوان 
َجــْدی را هنــگام ظهر ]کــه آفتاب به دایــره ی نصف الّنهــار اصفهان 
می رسیده است[ در نظر داشته اند؛ و نه هنگام طلوع آفتاب از افِق 
که هنگام ضبِط نامِ   مشــرق. ولی شاید توجیه منطقی تر این باشد 
دروازه هــا، ســهوی روی داده؛ و به  اشــتباه دروازه ی ماه )اســفیج( 
کــه مقابــِل مغرِب خورشــید در انقالب زمســتانی بــوده، به جای  را 
گــوش )یهودیــه( ]کــه مقابــِل مطلــِع خورشــید در انقالب  دروازه ی 

تابستانی بوده[ نوشته باشند و بالعکس. 
نگارنــده با توّجه به نکات فوق، دایره ی  شــهِر َجّی را نزدیک به 
بیضــی متصــّور بــوده )شــکل 4(؛ و در پهنه ی اصفهــان امروزی، به 
ترتیب زیر جانمایی نموده است: دروازه ی تیر ]در شمال غربِی بارو[، 
رو به تیران و جنِب محله ی دردشت )باب الدشت(؛ دروازه ی گوش 
]در شمال شــرقی بــارو[، مجاور محله ی جوبــاره؛ دروازه ی خور ]در 
جنوب شرقی بارو[، رو به خوراسگان و جنب محله ی پایین دروازه؛ 
دروازه ی ماه ]در جنوب غربی بارو[، مجاور محله های پشــت بارو و 
دروازه نو. محله ی اخیر، همنام همان دروازه ای است که ابن رسته 
نزدیکتریــن َدر بــه وادی زّرین رود- اش دانســته اســت )شــکل 5(.   

شکل 3- نقشه ی اصفهان در اواخر عهد ساسانی و قرون اولیه ی اسالمی. جانمایی اشتباه شهر جی و چهار دروازه ی باروی آن. 
)Golombek, 1974, 42( :مأخذ
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شکل 5- جانمایی شهر جی در پهنه ی اصفهان امروزی و موقعیت آن نسبت به باروی عهد آل بویه. 
)Golombek, 1974, 43( مأخذ: با تطبیق بر نقشه ی باروی قرن چهارم از

کاخ سـروستان  کارکرد تقویمِی   )3

کاخ سروســتان )قصــر ساســان(، نزدیــک جــاده ی شــیراز ـ   فســا، 
در ســیزده کیلومتری جنــوِب  شــهر سروســتان، در مســیر روســتای 
نظرآبــاد واقع شــده اســت. در آثــار عجم، ایــن عمارت تحــت عنوا ن 
گشتاســب دانسته شده  چارطاق، از آتشــکده های بنا شــده توسط 
)فرصــت شــیرازی، 1314، 81( ؛ و در فارســنامه ی ناصری هم چنین 
کــه این بنــا نزد مــردم بومی، مشــهور بــه چهارطاقی اســت؛ و  آمــده 
که ارباب ســیر و ســلوک و ذکر و فکــر در آن، جا  »گویــا خانقاهــی بوده 
می گرفته اند« )حسینی فســایی، 1367، ج2، 1365(. پژوهشــگران، 
کوشــک باغی،  ایــن بنــا را تحــت عناوین مختلفی از قبیل آتشــکده، 
کرده اند؛ مثاًل الیونل بیر9 در رســاله ی خود  کاخ، معرفــی  شــکارگاه و 
 cited( آن را آتشــکده ای زرتشــتی از اویل عهد اسالمی دانسته است
کاخ کوشــک، بیشــتر مورد  in Askari Chāverdi,2012(؛ ولــی عنــوان  
تأیید و تصدیق می باشــد. به عقیده ی دقوقــی )1385، 539(، این 
گردیده  مجموعه  در سده ی پنجم میالدی در دوره ی ساسانیان بنا 
کاخ )کوشک(، باغ،  و عناصر متشــکله ی آن مشــتمل بوده اســت بر: 
اقامتگاه زیســتی، نیایشگاه )آتشــکده(، فضاهای خدماتی، برکه  آب 

کانال های آب، و حصار مستطیلی پیرامونی:  مصنوعی )آبگیر(، 
کوشــک(، متمایل به  »محــور طولــی مجموعه ی مذکــور )باغ و 
ســی  درجــه ی شــرِق شمال مغناطیســی اســت. ایــن جهت گیــری 
به احتمال زیاد به حرکت خورشید مربوط می باشد؛ و به این علت 
کوشــک  کنین  بــوده تــا تابــش ســوزان آفتــاب، مزاحمتی برای ســا
کســب شــود. عمــارت  فراهــم نیــاورده و نــور مالیــم و چشــم نوازی 
کاخ پارتــی ســلوکیه، قســمت جنوبــی  کوشــک، زاویــه ای معــادل 
گرس دارد.  کاخ ِلبانــا در آشـــور، و بنای ســلطنتی قلعه یزدگــرد در زا
که متمایل به ســی  آرایــش فضــای باغ، با توجه به جهت طولی آن 
درجــه ی شــرِق شمال مغناطیســی اســت، فضــای سایه روشــنی را 

پدید می آورده است« )دقوقی، 1385، 531(. 
زاویــه ی چرخــش محــور طولِی مجموعه ی ســـروستان نســبت 
کاخ  کــه تقریبًا مشــابه بــا  بــه جهــت شــمال  مغناطیســی، هرچنــد 

گزارش ابن رسته.  شکل 4- باروی ساسانی اصفهان و موقعیت چهار دروازه ی آن. ترسیم بر اساس 

پارتــِی ســلوکیه )بیســت و هفــت درجــه میل شــرقی( اســت، ولی با 
کاخ های پارتِی آشـور و قلعه یزدگرد )به ترتیب: چهار و دوازده درجه 
میــل شــرقی(، معادل نیســت. همین طــور این چرخــش و انحراف 
که دقوقی مدعی شده است، عمارت سروستان  نمی تواند آن گونه 
گر به واقع چنین قصدی  گزنــد آفتاب در امــان دارد. ا را به خوبــی از 
در میان بود، می باید محور مذکور جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی 
)بــا ســی درجــه انحــراف از جنــوب( می داشــت، حال آن کــه عکــس 
آن اســت ]شمال شــرقی ـ جنوب غربی[؛ و ایــوان اصلــی و دو ایــوان  
کناری اش )جبهه  های باِز بنا( در ســوی نامناســب واقع شــده اند. 

احتمااًل، مالحظات دیگری در بین بوده است )شکل 6(. 
کاخ سروستان در مختصات جغرافیایی"44'11 °29   عرض شمالی 
و"52'13 °53  طول شــرقی قــرار دارد. در ایــن موقعیــت، زاویه ی میِل 
مغناطیســی تقریبًا 2.5 درجه ی شــرقی؛ و زاویه ی سعة  المشــرق در 
انقالبیِن زمســتانی و تابســتانی ]طبق رابطه ی 1  و جــدول 1[، اندکی 

بیش از 27 درجه است:
δ = 23.5 )میل خورشید( و Ф= °29.2)عرض جغرافیایی(
X = sin-1 )sin 23.5 /cos 27.2( = 29.2°
بنابراین، راســتای محور عرضِی عمارت در ســوی شــرقی، تقریبًا 
اســت  زمســتانی  انقــالب  در  خورشــید  طلــوع  محــل  هم راســتای 
]راســتاهای A، D، E[؛ و در اّول دی مــاه، خورشـــید بالفاصلــه پس از 
سربرآوردن از رشته کوه شـرقی، مستقیمًا بر درگاه شرقِی ُگنبدخانه ها ی 
گنبدها و روزِن نورگیِر باالیی اش  کوچــک و بــزرگ، و نیز دریچه ی پاِی 
می تابــد و پرتو نــورش از درگاه و دریچه ی مقابل، خارج می شــود. در 
طلوِع اعتدالین، اشعه ی خورشـــید )پس از ســربرآوردن از  کوه( عالوه 
بــر این کــه به صورت مــوّرب از همین درگاه و دریچه و روزن  گذشـــته و 
گنبدخانه ها می افتد ]راســتاهای  ُکنج چهارتاِق  تصویر نورانی اش بر 
F و B[، ســی درجه باالتر از روزنِ  نورگیِر زمســتانی ]به ســوی شــمال[، 
 .]C گنبد بزرگ نیز می افتد ]راســتای مســتقیمًا در روزن دیگری روی 
همیــن اتفــاق در انقالب تابســتانی، هنــگام طلوع خورشـــید از افقی 
که پنجــاه و هفت درجه باالتــر از روزن  نورگیِر انقالب  همــوار، از روزنــی 
کوچــک تکــرار می شــود ]راســتای  گنبــد  زمســـتانی تعبیــه شــده، در 
کمرپوش یا نیم طبقــه ای در پاِی  کوچــک، دارای  گنبدخانــه ی   .]G
کار رصد و ارتســاِم اشــعه ی  که  ناحیــه ی انتقالی )َچپیره( می باشــد، 

آفتاب را تسهیل می کرده است )شکل های 7ـ 11(.

کاخ سروستان کارکرد تقویمی در شهر َجّی و  گی های نجومی و  بررسی ویژ
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کاخ سروستان. مأخذ:) نگارنده؛ با تطبیق بر پالن موجود در آرشیو، پایگاه میراث فرهنگی سروستان(  شکل 7- خط دیدهای طلوع خورشید در آغاز فصول مختلف در 

) Google Earth:کوشک(، نسبت به جهت شمال.مأخذ:) عکس ماهواره ای از شکل 6- تمایل محور طولی مجموعه ی سروستان )باغ و 
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که اشعه ی خورشید در طلوع اعتدالین و انقالبین در آن ها می افتد.  کاخ سروستان؛  کوچک  گنبد بزرگ و  شکل 8- روزن های روی 

کاخ سروستان )ب(، در  کوچک  گنبدخانه ی  گنبدخانه ی بزرگ )الف( و  شــکل 9- افتادن پرتوهای خورشــید در درگاه شــرقی، دریچه و روزن نورگیر 
 .]E و A لحظه ی طلوع خورشید در انقالب زمستانی ]راستاهای
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کاخ سروســتان )ب(، هنگام طلوع  گنبدخانه ی بزرگ   ]C و B کوچک )الــف(؛ و ]در راســتاهای گنبدخانه ی  شــکل 11- افتــادن پرتوهــای خورشــید ]راســتای F[ در درگاه شــرقی، دریچــه و روزن نورگیــر 
خورشید در اعتدالین. 

کاخ سروستان؛ ]در راستای D[ هنگام طلوع در انقالب زمستانی )الف(؛ و ]در راستای H[ هنگام طلوع در اعتدالین )ب(.  شکل 1۰- پرتو نورانی خورشید در 
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پی نوشت ها

1  Vitruvius.
2  24 ذیقعــده ی ســال 427 هجــری قمــری، مصــادف با 2 مهرماه ســال 415 

هجری شمسی بوده است.
کتاب های رصدخانه ی نیمروز )انتشــارات پژوهنده، 1378(، رصدخانه ی   3
در  گاه شــماری  نظــام   ،)1378 پژوهنــده،  )انتشــارات  نقش رســتم  خورشــیدی 
چارتاقی هــای ایــران )انتشــارات نوید شــیراز، 138۰( و بناهــای تقویمی و نجومی 
ایران )انتشــارات نوید شــیراز، 1383(. نوشــته های مرادی غیاث آبادی درباره ی 
کعبه ی زرتشــت و چهارتاقی های دوره ی ساســانی، مورد نقـــد و  کاربری نجومی 

کاظمی، 1387، 74ـ76(.  گرفته است. )نک تنها، 1384؛  بررسی قرار 
4  برای مثال، مرادی غیاث آبادی )138۰، 54ـ59( بر اســاس همین اشــتباه، 
کــه چارتاقــی بــازه   هــور )بــر فــراز تپــه ای مشــرف بــه راه قدیــم  کــرده  نتیجه گیــری 
کاربــری تقویمــی و رصـــدخانه ای داشــته؛ و بخش های  تربت حیدریــهـ  مشــهد(، 
که ســایه های  داخلِی پایه های غربی این چارتاقی، در حکم آفتاب ســنجی بوده 
گوشــه های آن دیــده می شــده  شــاخص خورشــیدی )در ماه هــای مختلــف( بــر 
گرچــه زاویــه ی میل خورشــید در انقالبین تابســتانی و زمســتانی، تقریبًا  اســت. ا
23/5 درجــه اســت؛ ولــی زاویــه ی سعة المشــرق بــرای عــرض جغرافیایــی محِل 
ایــن چارتاقــی، برابر با 29/4 درجه اســت. بنابراین در تیرماه و دی ماه، ســایه ی 
که مورد ترسیم و انتظاِر مرادی غیاث آبادی است ـ  شــاخِص خورشیدی ـ آن طور 
گوشــه ی پایه ها نخواهد افتاد؛ بلکه با 6 درجه اختالف، در نقطه های بی ربِط  بر 

دیگری واقع خواهد شد؛ همین طور است در خصوص ماه های دیگِر سال. 
5  »پیــش از وی )اردشــیر بابکان(، اصبهبد )اســپهبد( جهــان یکی بودی؛ او، 
کــرد. نخســتین، اصبهبــِد خراســان؛ دو دیگر، خربــران اصبهبد و  چهــار اصبهبــد 
ســوِی مغرب او را داد؛ و ســه دیگر، نیم روزان اصبهبد و ناحیِت جنوب او را داد؛ 

چهارم، آذربایجان اصبهبد و ناحیت شمال او را داد« )گردیزی، 1363، 65(.
6  ُمَقّدســی، ماننــد ایــن نام هــا را برای چهــار دروازه ی قصبه ی شهرســـتان از 
کـــوره ی ســابور )شــاپور( آورده اســت؛ به جز این که به جای باب اردشــیر، از باب 

.)Al-Moqaddasi, 1906, 433( .شهر نام برده است
7  » َبــر« در ماه بــر و تیربــر، به معنــی درگاه و دروازه اســت. ایــن واژه را با همین 
که فرســتادگان  ارجاسپ تورانی، به  مفهوم، در شــاهنامه نیز می توان یافت؛ آنجا 
گشتاســپی در بلــخ می رونــد و روی شــاِه فرخنده را زیــارت می کنند: »چو  آســتان  
از شــهر تــوران به بلــخ آمدند/ به درگاه او بر پیاده شــدند/ پیــاده برفتند تا پیش 
گـاه بـــر/ چو خورشــید و  اوی/ بــران آســتانه نهادنــد روی/ چــو رویــش بدیدند بر 

ُگزین شــاه فرخندگان«  تیــر از بر مـاه بـــر/ نیایــش نمودند چون بندگان/ به پیش 
)فردوسی، 1967، ج6، 77(.

8  ترجمه ی فارســِی حســین قره چانلو، از ســوی نگارنده با متــن عربِی االعالق 
 النفیسه )لیدن، انتشارات بریل، 1892( مطابقت داده شده و اصالح گردیده است.

9  Lionel Bier.

فهرست منابع

ج ها، ســازمان میــراث فرهنگی و  آریــن، منوچهــر )1384(، نگاهــی دیگر به بر
کشور، تهران. گردشگری 

لیــال  ترجمــه ی  نــور،  شــهر  اصفهــان،   ،)1392( باقــر  شــیرازی،  آیــت اهلل زاده 
پهلوان زاده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، اصفهان.

ابن اســفندیار، بهاءالدین محمد بن حســن )2۰۰2(، تاریخ طبرستان ]ج 1[،  
تعریب؛ احمد محمد نادی، المجلس االعلی للثقافه، قاهره.

کتــاب صــورة األرض ]ج 1ـ2[، دار  ابن حوقــل )أبی القاســم الّنصیبــی( )1983(، 
صادر، بیروت. 

حســین  ترجمــه ی  النفیســه،  االعــالق   ،)1365( عمــر  احمدبــن  ابن رســته، 
قره چانلو، امیرکبیر، تهران.

اخوان زنجانــی، جلیــل )1384(، رصــد و تاریخ گــذاری در ایــران، انتشــارات 
بهمن برنا، تهران.

اصفهانــی، حمزة بن حســن )1346(، تاریخ پیامبران و شــاهان )ســنی ملوك 
االرض واالنبیاء(، ترجمه ی جعفر شعار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.

بهروز، ذبیح )1379(، تقویم و تاریخ در ایران، به کوشش علی حصوری، نشر 
چشمه، تهران.

و  ترجمــه  التنجیــم،  صناعــة  الوائــل  التفهیــم   ،)1362( ابوریحــان  بیرونــی، 
تصحیح  جالل الدین همایی، انتشارات بابک، تهران.

کبر  بیهقی، ابوالفضل محّمدبن حسین )1356(، تاریخ بیهقی، تصحیح علی ا
فّیاض، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد.

زرتشــت،  کعبــه ی  بنــای  نجومــی  کابــرد  بررســی   ،)1384( مرضیــه  تنهــا، 
کارشناســی ارشــد )بــه راهنمایی دکتــر نعمت اله ریاضی(، دانشــگاه  پایان نامه ی 

پیام نور شیراز.
جابــری انصــاری، حاج میرزا حســن خان )1378(،  تاریــخ اصفهان، تصحیِح 

کاربردِی نجوم در معماری  در این مقاله، ضمن ارائه ی مباحث 
گزارش هــای تاریخــی از مالحظات خورشــیدی در ســاخت ابنیه و  و 
کن باســتانی، تالش شد تا محل شــهِر ]اینک از بین رفته ی[ َجّی  اما
گزارش های  و موقعیــت چهــار دروازه ی بــاروی آن بــر مبنای یکــی از 
مذکور، تعیین و مشــخص شده؛ و برداشــِت پژوهشگران پیشین در 
گردد. این امر، بر شناخت جغرافیای  این خصوص تصحیح و اصالح 
اصفهان در عهد باستان و درِک حدود و ثغور آن مؤثر بوده؛ و هادِی 

کاوش های باستان شناختِی آتی خواهد بود.  گمانه زنی ها و 
همچنین، فرضیه ی کارکرد تقویمِی بنای کاخ سروستان و وجوِد 
شــاخص های زمان ســنجی در آن ]با در نظر داشــتن حرکات ساالنه  
و تغییــرات میــِل خورشــید[، تبییــن؛ و بــا مطالعه ی میدانــی و رصِد 
که  عینی تأیید شــده اســت. یافته های این مطالعه نشــان می دهد 
گنبدخانه های بزرگ  درگاه های شرقی، دریچه ها و روزن های نورگیِر 

کاخ سروســتان، به صورتــی ســنجیده، محــل افتــادنِ   کوچــک در  و 
گاهی بدین  آفتاب در طلوِع روزهای اعتدالین و انقالبین می باشد. آ
موضوع، الزمه و پیش شرِط رویکرد ها و اقدامات مرمتی در بنا است؛ 
که منجر به مخدوش  و مرمتگران را از دستکاری های نسنجیده ای 

شدن ویژگی های نجومی  اثر شود باز می دارد. 
مهندســِی باســتان )به ویــژه در دوره ی ساســانی(، وابســته بــه 
احــکاِم نجــوم بــوده اســت؛ لــذا نگارنــده پیشــنهاد می کنــد عناصر 
فضایِی ذیل ]که میراث دار معماری دوره ی ساســانی هستند[، به 
لحــاظ دارا بــودن خصیصه هــای تقویمــی و نجومی مورد بررســی و 
ُکنار ســیاه در  گنبد بزرِگ آتشــکده ی  گیرند:  مطالعه ی میدانی قرار 
فراشـبنِد فارس، ایوان های دوگانه ی شرقی و غربی در هیربدستان 
کــوه خواجه ی سیســتان، موقعیت دروازه ی شــرقِی  )آتشــکده ی( 

گور، دارابگرد و بلخ )باال حصار(.  باروی شهرهای باستانِی 

نتیجه
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جمشید مظاهری )سروشیار(، انتشارات مشعل )با همکاری شرکت بهی(، اصفهان.
جعفری زند، علیرضا )1381(، اصفهان پیش از اسالم، انتشارات آن، تهران.

 ،)199۰( اصفهانــی(  مهــران  عبــداهلل   )احمدبــن  اصفهانــی  ابونعیــم  حافــظ 
کســروی َحَســن،  تاریــخ أصبهــان )ذکــر أخبــار أصبهــان( ]ج 1[، تحقیــِق ســّید 

دارالکتب العلمیة، بیروت. 
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