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Abstract 
In the middle of the city of Ardeshir Khoreh (the city of Gur), there is a rectangular tower, a 
circular structures, as well as a fort and a circular moat, which are considered to be the most 
prominent structures of this city; But in the northeastern part of the city of Ardeshir Khoreh, a 
place called "Takht-i-Nishin" (throne room) remains in the form of a platform of heavy 
dressed stone and a hollow or pit in the form of a reservoir, which has been studied by 
different scholars from the early centuries of Islam until now. However, there are still 
differing views on this complex; For example, the four-arched structure located on a flat 
platform is called by the names of Atashgah, Qasr, Tarbal, Atashkadeh, Dekan, Atashkhaneh, 
Kooshak, Irankiakhareh, Ivan, Dekeh, Irangardeh, palace, mansion, tower, house, and 
ziggurat. In addition, the reservoir next to the platform is also called Cheshmeh, Ghadir, Hoz 
Ab (water pool), AbAnbar (water reservoir) and Abnama (fountain). Therefore, attributing 
various names to this complex indicates the ambiguity in the nature of the constructions. The 
demolition the complex’s most buildings and the coverage of its remains bu rubbles over 
time, has caused less attention to this building in various documents and sources. Therefore, 
by interpreting the different views that exist around the structures of this building, this study 
aims to recognize the function of the Takht-i-Nishin complex, how the spaces are related and 
why it was built in the middle of the city of Ardeshir Khoreh. In order to achieve this goal, the 
interpretive-historical method have been used and library resources such as archaeological 
reports and historical documents were studied. Also, more accurate and up-to-date 
information was obtained through field visits and surveys, which paved the way for research. 
Then, by physical and spatial analysis of similar buildings such as the Anahita temple in 
Bishapour, a comparative comparison of the combination of four arched structure or Chartaqi 
and the water basin in the middle of Ardeshir Khoreh city has been conducted. As a result, the 
research findings show that the building on the platform is in the form of a cruciform hall 
with a four arched pattern and is located in an adjacent bed overlooking the man-made pond 
in the middle of the city of Ardeshir Khoreh. According to Ibn Balkhi, and the remains of 
debris visible on the ground, there was probably a similar quadrangle in front of the second 
basin or behind the available one. Hence, these Chartaqi, as a continuous fireplace connected 
to the water basin, have created a structure that shows a common pattern in the formation of 
Sassanid period religious collections related to water and sacred fire. The findings indicate 
that it can be a place of worship for the goddess Anahita in a ritual complex by being located 
next to the holy water pool and fire place. 
 
Keywords: Ardeshir Khorra Takht-i-Nishin, Anahita Temple, Fire Chartaqi, Water Pond, 
Sassanid Architecture. 
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Recognition of Sassanid Takht-i-Nishin in the Middle of Ardeshir Khorra City; /162 

Intuoduction 
The flourishing of Ardeshir Khoreh city is known in the time of Ardeshir Pabgan (the 
founder of Sassanian Dynasty) (Bal’ami, 1349: 35); But the history of this city, according 
to historians and geographers of the early and middle centuries of Islam, dates back to the 
reign of Kiyanian [probably Achaemenid], which was destroyed by the order of 
Alexander. 

With the rise of Ardeshir in Fars, he was able to rebuild this city (Karnameh Ardeshir 
Pabgan, 1306: 380 and Estakhri, 1340: 110; Bal’ami, 1349: 35; Ibn Faqih, 1349: 12 and 
Ibn Balkhi, 1385: 137). Studying the text of “Ardeshir Karnamag”, it is considered that 
Ardeshir dug a big hole or pit in the middle of the city; Then water was directed and filled 
the pit from the northern springs of Ardeshir Khoreh area, so that Chaharjou (four 
channel) could spring from it. A fire temple is then built near the ponds (Forsat al-Dawla 
Shirazi, 1998: 182 and Huff, 2012: 165). The founder of the Sassanid government spent 
the last years of his life in the magnificent buildings of Ardeshir Khoreh and prayed and 
rested in peace (Bal’ami, 1349: 38-39; Rajabi, 1383: 58-59 and Mehrafarin et al., 1392: 
116). 

In the middle of the city of Ardeshir Khoreh, there is a rectangular tower, circular 
structures as well as a circular moat; But in the northeastern part of the middle place 
(Miyangah), there is a platform of heavy and dressed stones that was once the throne of 
Ardeshir Pabgan (Bal’ami, 1349: 35; Flandan, 1356: 386; Forsat al-Dawla Shirazi, 1377: 
180 and Ibn Balkhi, 1385: 138). This building is called “throne room” or “Takhtgah or 
Takht-i-Nishin” literary meaning the throne room due to its scaly appearance (Hoff, 1986: 
79).  

Most attention to this position is around the body and function of the collapsed staired 
platform and the cruciform hall left on the platform; Also, in the vicinity of this platform, 
two water basins are surrounded by a wall connected to the platform (Figure 1). The two 
water basins with an integrated wall of stone and mortar can be seen next to the bed 
platform. 

Historians and geographers of the early and middle centuries of Islam have reported 
on the characteristics of the “Takhtgah”. Archaeologists and researchers who have 
studied Ardeshir Khoreh have considered two main functions for the structure. For 
example, some have considered it a fire temple with religious uses (Huff, 1365: 79; Huff, 
2012: 165) and others have considered its function as a palace with ceremonial and court 
purposes (Tahmasebi et al., 2016). Due to the different views that exist around the 
structures of this complex, the present study has restudied Takhtgah complex in the 
middle of the Sassanid city of Ardeshir Khoreh to increase our awareness of the 
architectural and urban features of the Sassanid era in the first years of their rule. 
The structure of the throne with four pillars and a cruciform shape plan is similar to 
Chartaqi, a four arched structure with the function of fire place common during Sassanian 
period as Zoroastrian temples. In the field survey of the mentioned area, in addition to the 
four arched structure located on the flat stone platform and two water basins which can be 
the pools, another structure can be seen on the eastern side of the second basin and on 
higher plates (Figure 1). There is an accumulation of man-made stones in this place, but 
the extent of its destruction is so great that no specific structure can be imagined for it. 
However, based on Ibn Balkhi's reference to two fires on top of the two Ghadirs, it can be 
assumed that the second fire could have been the same structure destroyed. Meanwhile, at 
the back of the present throne, there are traces of walls that must indicate a large building 
reaching to the available four piled structure. Therefore, the function of the whole 
complex is becoming more important considering the debris around the two basins. 
This study showed that the throne of Ardeshir Khoreh is in close connection with 
religious and ritual complexes. The four-arched space organization as well as the basins 
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and other surrounding constructions, indicated that the building was neither a palace nor a 
single fire temple, but a complex consisting of an enclosed fire place for the sacred fire, 
and the spring as an open shrine for the worship of running water. A cruciform hall with a 
four-arched pattern and a water basin in its vicinity have appeared in response to 
providing a place for water and fire worship. The research findings also showed that this 
complex was part of an integrated religious complex in the center of the city that Ardeshir 
Pabgan offered it following his ancestors and in praise of Goddess Anahita. Ardeshir 
Pabgan, who considered himself a king and, like his ancestors, set fire to the Anahita 
shrine, was able to both build his ambitious political ideas and instill a worldview of the 
Sassanid dynasty; As a result, it can be assumed that in the continuation of the previous 
traditions, a shrine for the worship of Anahita and a fire temple in gratitude for the victory 
for the king appeared in the new city. The surrounding complex can be considered as 
supporting structures for the presence of the ceremonies related to the presence of 
Ardeshir as the founding ruler in Ardeshir Khoreh, as the new city. 
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 اي بر نیایشگاه و آتشگاه انگاره نشین ساسانی در میانگاه شهر اردشیرخوره؛ بازشناسی تخت
 هاي پیشین آناهیتا در تداوم سنت
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 1الهام اندرودي
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 20/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 06/03/1398 تاریخ دریافت:
 چکیده

قرار ی مدور و خندق همچنین بارو و به شکل دایرهاي  رگوش، سازه، برجی چها(شهر گور) در میانگاه شهر اردشیرخوره
به نام  شهر اردشیرخوره، مکانی در بخش شمال شرقیاما ؛ روند می به شماراین شهر  ساختارهاي ترین د که از شاخصندار
افراد  ت کهباقی مانده اس و گودالی به شکل آبگیر تراش وزن و پاك هاي گران کویی از سنگبه شکل س» نشین تخت«

هاي متفاوتی  با این حال، هنوز دیدگاه اند. پرداخته آنو کارکرد  چیستی، به امروز تا یاسالم هاي اولیهسدهاز  مختلفی
هایی مانند آتشگاه، قصر،  با نام نشین ي تختروي سکو چهارتاقی واقع بربراي نمونه  ؛تدربارة این مجموعه مطرح اس

 و چهارطاقگرده، کاخ، عمارت، برج، خانه،  کیاخره، ایوان، دکه، ایران کوشک، ایران طربال، آتشکده، دکان، آتشخانه،
شده  يگذار نام نما آب و انبار آبگیر کنار سکو نیز چشمه، غدیر، حوض آب، آب . افزون بر این،نامیده شده استزیگورات 

تخریب بخش  .استنشین  تخت ۀجموعمهاي  ماهیت ساختهو ابهام در ناشناختگی  نمایانگراین اسامی متفاوت . است
در نشین و پنهان ماندن بقایاي آن در زیر آوار در گذر زمان، سبب شده است که  تخت ۀهاي مجموع اي از ساختمان عمده

 بناهاي این  هاي متفاوتی که پیرامون ساخته دیدگاه نقدبا بنابراین  توجه شود.کمتر به این مجموعه  مختلف اسناد و منابع
در  آنچگونگی ارتباط فضاها و چرایی ساخت  به نشین تخت ۀمجموعبا هدف بازشناسی کارکرد  پژوهشاین د، نروجود دا

 مطالعه و تحلیل منابعبا ی تاریخ-پردازد. براي دستیابی به هدف یادشده از روش تفسیري میاردشیرخوره میانگاه شهر 
بازدیدها و طریق  از نهمچنی پرداخته شده است. اي تاریخیسنده و شناسی باستاني ها بازخوانی گزارشبه ، اي کتابخانه
 تحلیلبا  به عالوه .ندکه راهگشاي پژوهش بود ندآمد به دست و جدیدتري رت هم اطالعات دقیقاي میدانی ه برداشت

وض به مقایسه تطبیقی چهارتاقی و ح بیشاپورچهارتاقی و معبد آناهیتاي شهر  همچون یفضایی بناهاي مشابهکالبدي و 
 ساختمان روي سکودهد که  هاي پژوهش نشان می افتهیدر نتیجه،  .ه استآب در میانگاه شهر اردشیرخوره پرداخته شد

شهر  میانگاهساز در  جوار و مشرف بر حوض دست همي در بسترو  داست که الگویی چهارتاقی دار چلیپایی يبه شکل تاالر
ابن بلخی و بقایاي آوار قابل مشاهده بر روي زمین، چهارطاقی  ۀگفت بر طبق به احتمالاست.   اردشیرخوره قرار گرفته

این از این رو، . باشد دوم حوضروبروي تواند همجوار بناي موجود یا نیز وجود داشته است که مکان آن میمشابهی 
الگویی رایج در  که نشان از اندهساختاري را پدید آورد، به حوض آبو متصل مثابۀ آتشگاهی پیوسته  به ها قیطاچهار
آورد که  و این انگاره را به میان میدارد  مقدس آتش و  آبدر ارتباط با  ساسانی يدوره آیینی هاي گیري مجموعه شکل

-آناهیتا در یک مجموعۀ آیینی ایزد بانونیایشگاهی براي و آتشگاه،  با قرارگیري در کنار حوض آب مقدستواند  می
 د.باش تشریفاتی

 معماري ساسانی. ،آتشگاه معبد آناهیتا،، چهارطاقی، نشین تختاردشیرخوره،  :هاي کلیدي واژه
 مقدمه .1

و همچنین بارویی مدور جاي  به شکل دایرهاي  در میانگاه شهر اردشیرخوره، برجی چهارگوش، سازه
ه تراش قرار دارد ک وزن و پاك هاي گران اند؛ اما در بخش شمال شرقی میانگاه، سکویی از سنگ گرفته

شیرازي،  فرصت الدوله؛ 386: 1356؛ فالندن، 35: 1349(بلعمی، نشین اردشیر پابگان بوده است  روزگاري تخت
کالبد و کارکرد سکوي پلکانی فروریخته و تاالر چلیپایی برجامانده  .)138: 1385، ابن بلخیو  180: 1377

جواري این سکو، دو  در هم ؛ همچنینرا جلب کرده است بیشترین توجه به این جایگاهبر روي سکو 
 .)1(شکل شوند  شده با دیواري متصل به سکو دیده می حوض آب احاطه

                                                           
 andaroodi@ut.ac.ir                                                                               رایانامه نویسنده مسئول:.  1
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پنهان ماندن دیوارهاي حوض در زیر آوار و 
اي از آن در گذر زمان،  تخریب بخش عمده

سبب شده است که در اسناد و منابع توجه 
د. با بررسی آنچه از سکو و نتري به آن شو کم

تواند تا  مانده است میچهارتاقی باقی 
حدودي چیستی و چگونگی این ساختمان را 

در لبۀ استخر شمالی، ویرانۀ د. نآشکار ساز
 خورده ساختمانی قرار دارد که از سنگ تراش

 سکو مانندو به مناسبت ظاهر  شده ساخته
(هوف، شود  نامیده می» نشین تخت«آن، 
ساختار تاالر چلیپایی الگویی . )79: 1365

ی دارد و داراي تهرنگی چلیپایی است چهارتاق
که با چهارستون بر روي سکویی سنگی قرار 
گرفته است. این ساختار نشان از الگویی رایج 

ویژه  ساسانی به هاي چهارطاقیگیري  در شکل
هاي نزدیک  در سرزمین پارس دارد که نمونه

توان در چهارتاقی فراشبند،  و مشابه آن را می
کنار خانه، خرمایک،  باغ، نقاره جره، قنات

اند.  همراه داشته هایی را دربارة کارکردشان به این الگو، همواره پرسش ،مشاهده کرد و موردستان تخته
هاي  نشین ساسانی در میانگاه شهر اردشیرخوره نیز با این پرسش روبروست و دیدگاه چهارتاقی تخت

مجموعه آثار اطراف چهارطاقی نیز از  بخش زیادي از گوناگون و گاه ناهمسانی براي آن مطرح است.
  هاي دیگر نظر قطعی داد.توان در مورد وجود چهارطاقی مشابه و سازهاند و نمیبین رفته

چرایی ساخت این چهارتاقی و همچنین کارکرد و کاربرد آن همواره مورد بحث و نظر بوده است. 
، قمري) 258(، یعقوبی قمري) 210(نند طبري هاي آغازین و میانی اسالمی ما سده اناند و جغرافی مورخان
تا  331( ابن حوقل، قمري) 352(، بلعمی قمري) 345(، مسعودي قمري) 340(، استخري قمري) 290(همدانی 

و  قمري) 511تا  498( ابن بلخی، قمري) 397تا  367(، فردوسی قمري) 372(فریغون  ، ابنقمري) 359
 اند. نشین آورده هاي تخت ها و شناسه ی از ویژگیهای گزارشقمري)،  740( مستوفی قزوینی

دو کارکرد عمده را براي  ،اند و پژوهشگرانی که بر روي اردشیرخوره مطالعه کرده شناسان باستان
: 1365(هوف، اند  اي با کاربرد مذهبی دانسته برخی آن را آتشکدهطور مثال  بهاند.  نشین متصور شده تخت

79 ،Huff, 2012: 165( اند پنداشتههی دیگر نیز کارکردش را کاخی با کاربرد تشریفاتی و درباري و گرو 
وجود هاي این مجموعه  پیرامون ساختهمتفاوتی که  هاي دیدگاه. با توجه به )1395(طهماسبی و همکاران، 

نشین و چرایی  هاي تخت با هدف بازشناسی چیستی و چگونگی ساختمان نیز دارد، پژوهش پیش روي
آگاهی ما  به تواند در میانگاه شهر ساسانی اردشیرخوره انجام گرفته است. این بازشناسی میکارکرد آن 

هاي پیدایش  هاي معماري و شهرسازي روزگار ساسانیان در نخستین سال ویژگی پیرامون
 شان بیفزاید. فرمانروایی
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 . روش پژوهش2
هاي  تاریخی، پژوهش-براي دستیابی به هدف یادشده در پژوهش پیش روي، از روش تفسیري

کاربرد این شیوه، بازاندیشی و تحلیل ؛ ه استاستفاده شدهاي میدانی  اي و همچنین برداشت کتابخانه
ها و  ، نوشتهشده مطرحهاي  ها و دیدگاه براي شناخت گمانه .شترا در پی داسندهاي تاریخی 

از شناسان و پژوهشگران  ز باستانهایی ا گمانهنیز ان، گردشگران و دان ، جغرافیمورخانهایی از  گزارش
، موجودهاي  شد. همچنین در بازدیدهاي میدانی، اطالعات و داده بررسیزمانی  به ترتیبو  تاکنونآغاز 

ها،  نیز با توجه به سندهاي تاریخی و تحلیل یافته نهایت درشدند.  برابر سنجیبا بستر کنونی تطبیق و 
تالش شد در این پژوهش  ،ین پرداخته شد. با این وجودنش هاي تخت به بازشناسی کارکرد ساختمان

تا  ،زنانه است پردازانه باشد، گمانه بیش از آنکه نظریه حاضرفرضی قطعی صادر نشود و پژوهش 
تواند به  نشین شناسایی شود. این انگاره می ترین انگاره براي کاربري ساختمان تخت نزدیک

در آینده  شناسی باستانهاي  شکاو و امون کاربري مجموعهتر پیر هاي دقیق مستندنگاري بنا و بررسی
 یاري رساند.

 پژوهش ۀ. پیشین3
زمانی  به ترتیباند را در چهار گروه  نشین اردشیرخوره اشاره کرده اسناد و منابعی که به تختتوان  می

ري هاي یکم تا هشتم هجري قم ان سدهدان جغرافیان و مورخهاي  بررسی کرد. گروه نخست، گزارش
هاي خاورشناسان و گردشگران اروپایی و ایرانی در زمان قاجار هستند. گروه  هستند. گروه دوم، سفرنامه

ها  شوند و گروه چهارم نیز کاوش در دوران پهلوي می شناسی باستانهاي  ها و گزارش سوم شامل کاوش
 مایۀ دروناند.  ههاي تاریخی و معماري در چهار دهۀ گذشت و پژوهش شناسی باستانهاي  و گزارش

اند که  اند، معطوف به اهداف دیگري بوده هایی که تاکنون به نگارش درآمده بیشتر سندها و گزارش
نشین را بررسی کنند یا به بازنویسی  هایشان با نگاهی کوتاه و گذرا تخت سبب شده است در گزارش

؛ 102-101: 1343؛ مصطفوي، 141: 1336، ینیمستوفی قزو(براي نمونه بنگرید به:  اسناد و منابع پیشین بپردازند
ش دیتری .)694-693: 1387؛ رویتر، 280-279: 1383؛ پرادا، 27-26: 1367؛ موسوي، 454: 1347امام شوشتري، 

نشین را  کاوش شهر اردشیرخوره، چهارتاقی تخت آلمانی پس از شناس باستان (Dietrich Huff)هوف 
ه اي از آتشکد را گونه داند و آن گ تراشیده و آجر مینخستین نمونۀ تاریخی چهارتاقی با سن

]Feuertempel[ 79: 1365(هوف، داند  می،Huff, 2012: 165  .(احسان طهماسبی و همکاران )در ) 1395
، چیستی و »بررسی جایگاه شهر گور در دورة ساسانیان و چیستی و کارکرد بناهاي میانی آن«مقالۀ 

اند و به جایگاه و اهمیت شهر  و منار را در کانون شهر بررسی کردهنشین  کارکرد دو سازة مهم تخت
اي  اند. ایشان به دو حوض آب در همجواري چهارتاقی اشاره اردشیرخوره از نظر سیاسی و دینی پرداخته

هاي گوناگون،  نشین بوده است. بنابراین با بررسی دیدگاه شان معطوف به چهارتاقی تخت اند و نگاه نکرده
، ن فرضاند و با ای نشین را نمونه و الگویی براي کاخ خلیفۀ عباسی در بغداد پنداشته قی تختچهارتا

از کاخ تا «، در مقالۀ )1393(چگینی و همکاران  نوروز زادهناصر  اند. دانسته» کاخ«کاربري چهارتاقی را 
، به »و اسالمی)هاي انتقال آب اردشیرخوره (گور) در دوران ساسانی  شهر (بررسی و شناسایی شیوه

جایی آن در گسترة اردشیرخوره  هاي مدیریت منابع آب و جابه پژوهش بر روي الگوي جانمایی و  شیوه
شناختی و سندهاي تاریخی، دو آبگیر جاي گرفته در  هاي باستان اند. ایشان با سنجش پژوهش پرداخته

نمایی در میان  کشاورزي و آبهاي  انباري براي سیراب کردن زمین نشین را آب کنار چهارتاقی تخت
بررسی و «نیز در مقالۀ  )1396(جودکی عزیزي و همکاران اسداهللا همچنین  اند. هاي شهر دانسته باغ

اند؛  چهارتاقی پرداخته بررسی، به »گنبد با کارکرد تشریفاتی هنشین شهر گور؛ بنایی نُ تحلیل تخت
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الگوهاي سازندة  وتحلیل تجزیهاند و با  هیتا دانستهآنا ایزد بانوسنگی را معبدي براي نیایش  ایشان برج
اند.  بندي کرده با کارکرد تشریفاتی طبقه نه گنبدهاي  چهارتاقی، این سازه را در گروه ساختمان

ها توجه چندانی به حوض  پژوهش ایناند؛ با این حال،  دانسته» کاخ«همچنین کاربري چهارتاقی را نیز 
اند؛ افزون بر این، چنین انگاشته  با یکدیگر نداشته فضا میان این دوباط آب متصل به چهارتاقی یا ارت

نیازمند بررسی بیشتري است تا از  نیز شود که چگونگی همجواري و ارتباط چهارتاقی با حوض آب می
نشین در میانگاه شهر ساسانی  این بررسی به چرایی ساخت این بنا و بازشناسی کارکرد تخت

 :رو، این پژوهش با دو پرسش بنیادین روبروست از این خت.اردشیرخوره پردا
 اند؟ کارکرد تختگاه در میانگاه شهر ساسانی اردشیرخوره چیست و آن را با چه هدفی ساخته. 1
 ه پیوندي میان چهارتاقی و حوض آب در تختگاه شهر ساسانی اردشیرخوره وجود دارد؟. چ2
 نشین و شهر اردشیرخوره . تخت4

؛ اما پیشینۀ این شهر، )35: 1349(بلعمی، دانند  ردشیرخوره را در زمان اردشیر پابگان میشکوفایی شهر ا
به [ن هاي آغازین و میانی اسالم، به روزگار فرمانروایی کیانیا ان سدهدان و جغرافی مورخانگزارش  یۀبر پا

باره نوشته  در این لخیابن ب براي نمونه اسکندر ویران شد. به دستورگردد که  بازمیهخامنشیان]  احتمال
 است:

روزگار کیانیان این شهري بزرگ بود و حصاري عظیم داشت.  قدیم جور گفتندي [...] و به فیروزآباد به«
که کوشید نتوانست آن را ستدن. [...] اسکندر آن رود [رود  پس چون ذوالقرنین به پارس آمد، چندان

داشتند و به حکم آنکه فیروزآباد در میان  نید تا نگاه میند و لشکر بنشاکرازه] را بگردانید و در شهر افب
 ).137: 1385، ابن بلخی( »اخرّه نهاده است، [...] آن شهر غرق شد و آن اخرّه پرآب بایستاد

: 1306ان، بگاردشیر پا (کارنامه یابی اردشیر در پارس، او توانست به آبادانی دوبارة این شهر بپردازد با قدرت
در نهایت نیز  ).137: 1385، ابن بلخیو  12: 1349، ابن فقیه؛ 35: 1349؛ بلعمی، 110: 1340 و استخري، 380
هاي باشکوه اردشیرخوره به  اش را در ساختمان هاي پایانی زندگی گذار دولت ساسانی، سال پایه

و  59-58: 1383؛ رجبی، 39-38: 1349(بلعمی، نشینی و نیایش پرداخت و در آسودگی بیارامید  گوشه
 ،دیتریش هوف .)116: 1392مهرآفرین و همکاران، 

 :نویسد دربارة ساخت شهر اردشیرخوره چنین می
علت شکل مدور دقیقش در  از شهر گور به«

تعریف و تمجید شده  وسطی قرونهاي  نوشته
 است. تحقیقات جدید و وسیع هم عمالً

آوري را بر روي  محاسبات دقیق ریاضی شگفت
ها  کند و این ویژگی می تمام نقشه شهر اثبات

از بسیاري از » اردشیرخوره«سبب شد که 
و » هترا«همچون  دایره مانندشهرهاي 

  .)178: 1365(هوف،  »متمایز باشد» دارابگرد«
اي که هوف براي شهر  اگر نقشه

ترین  اردشیرخوره بازنمایی کرده است را نزدیک
در جانمایی ساختار کالبدي  شده ییشناساطرح 

اردشیرخوره  ،مفضایی این شهر بدانی و سازمان
بندي  هاي تودرتو است که به چهار بخش و سه بافت کانونی و میانی و پیرامونی بخش شهري با دایره
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در شمال شرقی اند.  تري را پدید آورده کوچک گانۀ پنج هاي ریز بخشها نیز  شوند. هر کدام از بخش می
 .تراش قرار دارد وزن و پاك هاي گران اي پراکنده از سنگ انهاي برآمده از خاك با ویر میانگاه شهر، صفه

 عنوان با ،(Huff,1972) هوف دیتریشو  )Schippmann, 1971( کالوس شیپمان را این بقایا 
دو حوض آب قرار دارند که  با  نیز در سوي شرقی این بقایا .اند برده نام ]Takht-i-Nishin[ نشین تخت

 .)2شکل جانمایی در (اند  هساخت احاطه شد دیواري دست
 شناسی باستانهاي  نشین در سندهاي تاریخی و کاوش تخت بقایاي نگاري . گاه5

ترین متنی که به اردشیرخوره و روند  کهن
در » کارنامگ اردشیر«پردازد،  ساخت آن می

متن این  مایۀ درونسدة دوم هجري قمري بود. 
ر گردد که در گذ کتاب به روزگار ساسانی بازمی

زمان بارها دچار دگرگونی شده است؛ آنچه اینک 
، »کندن گودال«از این کتاب برجامانده، از 

برآوردن «، »روان کردن آب رودخانه به شهر«
به در آن محل » نشاندن آتش«و » چهار جوي

(کارنامه اردشیر کند  اردشیر پابگان یاد می دستور
توان چنین  . بدین ترتیب می)380: 1306پابگان، 

هدایت آب و اي را در ذهن پروراند که  گارهان
، فرایندي مهم در نشاندن آتش در کنارهم

هاي  روند ساختن شهر اردشیرخوره و ساختمان
اي  درون آن است؛ هرچند در این متن اشاره

نام و مکان مشخصی در شهر  مستقیم به جاي
 ه شده استشود، اما در ادامه کوشید دیده نمی

هد و اسناد تاریخی، رد و با بررسی دیگر شوا تا
نشان آن را در میانگاه شهر اردشیرخوره 

 .ردوجو ک جست
با گذشت نزدیک به ششصد سال از آغاز 
شاهنشاهی ساسانیان و پس از برآمدن دولت 

از پس از اسالم که  سندياسالمی، نخستین 
، ابوجعفر محمد طبري کند میاردشیرخوره یاد 

نیاد کردن . طبري، از باستدر سدة سوم قمري 
 نویسد در شهر می» اي آتشکده«و » قصر طربال«

؛ هرچند اشارة روشنی به )582، 2: 1362(طبري، 
یابی قصر طربال و آتشکده در شهر  مکان
کند. نزدیک به چهار دهه پس از طبري،  نمی

یعقوب آورده است که اردشیر پس  احمد بن ابی
یابی به شاهنشاهی،  از پیروزي بر اردوان و دست

در شهر » اي آتشکده«ستور به ساخت د
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همدانی در پایان سدة سوم، ساخت شهر اردشیرخوره را  ابن فقیه. )194: 1382(یعقوبی، اردشیرخوره داد 
اند  برپا کرده» آتشگاهی« آنجانویسد که در  داند و می دارابگرد میمانند]  [بهکردار  اردشیر و به به دستور

یابی و  مکاناي به  کند و اشاره قط به ساخت آتشگاه در آن شهر اشاره می. او نیز ف)12: 1349، ابن فقیه(
هاي آن ندارد. در سدة چهارم قمري، ابواسحاق ابراهیم  موقعیت قرارگیري آتشگاه و دیگر ویژگی

توان از  داند که می در میان شهر می» دکان مانند«و » سرپوشیده«نشین را ساختمانی  استخري، تخت
نویسد که آن  چنین می هاي پیرامون دید داشت. استخري سراسر روستاها و ناحیهآن جایگاه، به 

آوري آبی در  خوانند. او همچنین از برون» کیاخره«و » ایوان« یبه پارسگویند و » طربال«ساختمان را 
اي دیگر  جوشد و سپس در روزنه در آن می» اي فواره«کند که همچون  نشین یاد می کوه روبروي تخت

. با وجود اینکه سکوي )111: 1340(استخري، آورد که اکنون ویران است  رود و چنین می میفرو 
به پیرامونش دارد، اما اشارة استخري دربارة بلندي بنا و اشرافیت بنا   نشین ارتفاع بلندتري نسبت تخت

  هاي برج سنگی در مرکز شهر نیز همپوشانی دارد. بر دیگر مناطق دوردست، با ویژگی
اي در  آتشکده«دیگري در سدة چهارم قمري، از دان  و جغرافی مورخ، »ی بن حسین مسعوديعل«

هاي  نویسد که اردشیر پس از پیروزي در نبرد هرمزدگان، سرها و گنج می» اردشیرخوره
نویسد که ایرانیان آن را محترم  خوردگان را بدانجا فرستاد؛ همچنین از ساختمانی می شکست

در نیمۀ » ابوعلی محمد بلعمی. «)606: 1374(مسعودي، مسلمانان ویران شد  ه دستبدانستند، اما  می
افزاید که اردشیر در آنجا  نویسد؛ سپس می اردشیر می به دستورسدة چهارم، از بنیاد شهر اردشیرخوره 

: 1349(بلعمی، گذارد و در آنجا بیارامید » آتشخانه«و » طربال«ساخت و نام آن را » بارویی«و » کوشک«
اشاره شده است. در » آتشخانه«و » طربال«، »بارو«، »کوشک«هاي  . در گزارش بلعمی به نام)35

(نفیسی، فرهنگ واژگان نفیسی، کوشک به معناي قصر یا هر بناي رفیع، بارگاه و سراي عالی آمده است 
شده  گفته مینیز در فرهنگ واژگان المعجم الوسیط، به هر بناي بلندي » طربال«؛ )2861، 4، 1355
نیز جایی براي روشن کردن آتش و محلی براي نیایش بود؛ » آتشخانه«و  )553: 1404(ابراهیم، است 

(تاریخ سیستان، مثابه کعبه براي مسلمانان باشد  که کاربرد نیایشگاهی آن براي زرتشتیان، به چنان آن
ري از موقعیت قرارگیري، نام، ت در نیمۀ دوم سدة چهارم، گزارش پرمایه ابن حوقلمحمد  ).93: 1352

 احتماالً[» اي دکه«سان  کند. او از ساختمانی در میان شهر به هاي معمارانۀ بنا ارائه می کاربري و ویژگی
نامند. اردشیر بر روي آن، » کیاخره ایران«گویند و ایرانیان آن را » طربال«نویسد که  می همان سکو]

اي از کوه  پیرامون اشراف داشته باشد. همچنین آب رودخانهاي ساخت که بر شهر و روستاهاي  آتشکده
ابن شود؛  از گچ و سنگ سرازیر می [آبراهی]جوشد و به مجرایی  اي بر باالي آتشکده می روبرو مانند فواره

 . )48: 1346، ابن حوقل(نامد  می» ایوان«داند و  می» ایوان بلخ«این ساختمان را همانند با  حوقل
اردشیر  به دستورباشد، از ساخت شهر گور  حدود العالمبرند نگارندة  گمان میفریغون که  ابن

 ).132-131: 1362من المشرق الی المغرب،  حدود العالم(آن شهر شد » چشمۀ آب«نویسد و یادآور  می
 مایۀ درونپردازد.  به ساخت شهر اردشیرخوره می» شاهنامه«همزمان با او، ابوالقاسم فردوسی نیز در 

به زبان پهلوي است که تا سدة چهارم قمري » نامگ خداي«امه، برگردان متنی به زبان پارسی از شاهن
همچنان در دسترس ادیبان بود. پس از آنکه اردوان در نبرد با اردشیر کشته شد، اردشیر جایی که در 

اخت. بر هاي فراوانی از آن چشمه جاري س آن چشمۀ آبی بزرگ بود، اردشیرخوره را بنا کرد و جوي
اي برآورد تا جایگاهی براي جشن مهرگان و جشن سده برپا کند. چنانکه  کنار آن چشمه نیز آتشکده
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» کاخ«و » میدان«و » باغ«سراید که گرداگردش  می» اي در کنار چشمه آتشکده«فردوسی از ساخت 
 5.)165، 6: 1375(فردوسی، است 

آورد.  نشین می تري پیرامون تخت پردامنههاي پایانی سدة پنجم، گزارش  دهه مورخ، ابن بلخی
بود، اما آن را به » گرده ایران«نویسد که نامش  در میانۀ شهر می» سار سایه«و » اى انباشته دکه«او از 

روان است » یک فرسنگی«آورد که آبی از کوه در فاصلۀ  خواندند. همچنین می می» طربال«زبان عربی 
و » برم پیر«است که یکی » [آبگیر]دو غدیر «در آنجا آید؛  ینشین م بر باالي تخت» فواره«و با 

ابن بلخی  .)3(شکل  اند ساخته» آتشگاهی«نام دارند. بر باالي هر غدیر نیز  »برم جوان«دیگري 
اند و گنبد را نیز  اي سترگ ساخته و بدنه» آجري[گنبد] قبه  «شود که آتشگاه را با  در ادامه یادآور می

اند. بلنداي چهار دیوار آتشگاه تا زیر  گذارده» گنبد گیرمان«اند و نامش را  ستوار کردهبر فضاي میانی ا
  .)138: 1385، ابن بلخی(اند  برآورده» سنگ خارا«است که آن را از » هفتادوپنج گز«گنبد 

 
 یادشدهدر بازدید میدانی از محوطه 

سکوي سنگی  بربر چهارتاقی واقع عالوه 
ها نام  که استخري از آن دو گودال نشین و تخت

برد، سازة دیگري هم در ضلع شرقی گودال و  می
. )1تصویر( شود تر دیده می اي مرتفع بر روي صفه

ساز  هاي دست انباشتی از سنگ در این جایگاه
است  يبه حدوجود دارد، اما میزان تخریب آن 

توان ساختار مشخصی براي آن متصور  که نمی
ن بلخی به دو آتشگاه بر اشاره اب یۀبر پاشد. اما 

توان چنین پنداشت که  باالي دو غدیر، می
 شده ویرانتواند همین سازة  آتشگاه دوم، می

نیز رد  نشین تختهمچنین در پشت  باشد.
دیوارها و ساختارهایی قابل تشخیص است که 

. بدین یافترا در میان آن  دیگريگنبد  توان می
راتر از ترتیب کارکرد بناهاي مجاور دو چشمه ف
  سازه سنگی باقیمانده بر روي زمین است.

و  مورخ، مستوفی قزوینیحمداهللا 
و شاعر سدة هشتم، ساخت شهر را  دان جغرافی

داند؛ اما از ساخت  در زمان اردشیر پابگان می
فیروز  به دستور در میانۀ شهر» عمارت عالی«

بلند ساختند  چنان آننویسد. این ساختمان را  می
ش داشته باشد. همچنین آبی را از که هوایی خو

 برگردافزاید  کوه، با فواره به باالي آن بردند و می
جاي دارد که » اي عظیم دکه«این ساختمان 

: 1336، مستوفی قزوینی(شد  خوانده می» ایوان«
141(. 
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 Pascal) و پاسکال کوست )Eugène Napoléon Flandin( فالناناوژن ناپلئون چند سده بعد، 
Coste)، اي ترسیم  نگاره از این محل بازدید و  نقاش و معمار و خاورشناس سدة سیزدهم هجري قمري

. )5و  4(شکل رود  می به شمارنشین  ترین نگارة موجود از محوطۀ برج سنگی و تخت کردند که قدیمی
راي تاالري اند که چهارتاقی، دا اند و گمان برده متر برشمرده 10نشین را نزدیک به  بلنداي تخت این دو
را به  نشین تختساخت با سنگ، ساخت  وةدر شی ها شباهتبا توجه به برخی  همچنیندار است.  ستون

 . )387-386: 1356(فالندن و کوست،  زمان هخامنشیان نسبت دادند
پنج دهه پس از چاپ سفرنامۀ فالندن و 

، نقاش و »شیرازي فرصت الدوله«کوست، 
دهم دان و گردشگر سدة چهار موسیقی

هایی از شهر اردشیرخوره  قمري، گزارش
. او بازسازي شهر )6(شکل آورد  می

داند و  می» اردشیر« به دستوراردشیرخوره را 
به نوسازي شهر » شاه یروزف«نویسد که  می
افزاید.  هایی به آن می پردازد و ساختمان می

[برج آورد که در بلندي کنار منار  همچنین می
داشت و » حوضی«ه بود ک» عمارتی«، سنگی]

ة آمد. اشار آبی در یک فرسنگی از آن باال می
در کنار » دار عمارت حوض«به  منابع مختلف
دهد که ساختمان و حوض آب  هم، نشان می

هاي گوناگون با  اي در اندازه هاي تراشیده اند. سکو را از سنگ در یک کاربري مشترك نقش داشته
اند، اما شالودة آن همچنان پابرجاست.  اکنون بر زمین ریخته اند که هاي مربع یا مستطیل ساخته شکل

خواند. ساختمان را با سقفی استوار بر روي چهارپایۀ  می» تربال«این ساختمان را به نام  فرصت الدوله
مالت در میان  جاي به» سرب«هایش در هنگام ساخت، از  براي پایداري بیشتر سنگ داند که تنومند می

نزدیک ساختمان قرار دارد که با » حوض آبی«افزاید که  اند. او در ادامه چنین می آن استفاده کرده
هایی از بدنۀ یکپارچۀ آن بر  باقی مانده است، اما بخش» بارویی نمایان«و » ساروج«دیواري از مصالح 
ي ها ون سدهدر روزگار معاصر نیز همچ).185-180: 1377شیرازي،  فرصت الدوله(اند  زمین فرو ریخته

نشین به  هاي تخت هاي گوناگونی پیرامون کارکرد ساختمان دیدگاه نخستین و میانی دوره اسالمی،
در آغاز سدة چهاردهم  (Ernst Emil Herzfeld)ارنست امیل هرتسفلد  بار یننخستمیان آمده است. 

ها در  صد سال پیش، به این موضوع  پرداخت و از سردرگمی گزارش خورشیدي، نزدیک به یک
اي بر فراز چهارپایه و  . او از گنبدخانه)152: 1355(هرتسفلد،  نشین یاد کرد هاي تخت ناسایی ساختهش

اردشیر پابگان ساخته شد. افزون بر این،  به دستورنویسد که  نشین می چهار پلکان در چهارسوي تخت
آور نشین را در معماري زمان ساسانیان یاد هاي تراشیدة تخت نایاب بودن ساختار سنگ

اي از  در زبان پهلوي با ریشه» تارابیل«در زبان عربی را برگرفته از » طربال«شود.همچنین واژة  می
در زبان » چهارقاپی«داند که همسان با واژة امروزي  در زبان یونانی می» ]Tetrapylon[ تتراپایلون«

است. در پایان » ضلعیدروازة چهار«در زبان فارسی و به معناي » چهارطاق«و » چهارضلعی«ترکی یا 
الزم به ذکر . )153 - 152: 1355(هرتسفلد، دارد » آتشکده«یا » نیایشگاه«آورد که  طربال، کاربري  نیز می
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» دروازه«نیز به معناي » ]Pylon[ پایلون«در زبان یونانی به معناي چهار و » ]Tetra[ا تتر«است که 
 American Heritage)هارسو، یک دروازه دارد شود که در هر چ شکل گفته می است و به بنایی مکعب

Dictionary, 1969: 5893 & 7368).  
 Andre)پس از هرتسفلد، آندره گدار  چند سال

Godard) شناس فرانسوي و همکارانش، به اشتباه  باستان
در شناسایی ساختمان  ابن بلخیو سردرگمی استخري و 

آنان  کنند. نشین اشاره می و چهارتاقی تخت برج مانند
پذیرند و  می» طربال« ةنام واژدیدگاه هرتسفلد را درباره 

» سار بودن سایه«به  ابن بلخیهمچون فردوسی و 
نشین و قرارگیري صفه در زیر سایۀ درختان اشاره  تخت

نویسند که فقط یک چهارتاقی از  همچنین می کنند. می
آتشکده برجامانده است. این چهارتاقی را برگرفته از 

گنبد در زمان ساسانیان  راگیر چهارپایه و تکالگوي ف
هاي  پردازند. پایه هاي آن می دانند و به بررسی اندازه می

هاي  با ضلع مربع شکلاي به فضاي  چهارتاقی را روي صفه
) 7(شکل  دانند متر می 11اي به اندازة  متر و دهانه 10/16

فرشی به  . همچنین به سنگ)28: 1371(گدار و همکاران، 
درون محوطه سکو اشاره  82/10در  66/10ازه اند
نشین با مالت  سنگی تخت ساخت مایۀکنند و از  می

. آنان از )29: 1371(گدار و همکاران، نویسند  می» ساروج«
بودند و آن را با  شگفتیاندازه دهانۀ گنبد چهارتاقی در 

هاي زمان ساسانی همچون کاخ فیروزآباد  دیگر ساختمان
کنند.  چند بناي دیگر مقایسه می و کاخ سروستان و

آورند که اگر چهارتاقی  می به میانهمچنین این انگاره را 
مانند فالندن و کوست  اي تخت باشد، به داراي آسمانه

دار داشته است؛ با این همه،  پذیرند که تاالري ستون می
» آتشگاه«بازهم انگارة الگوي چهارتاقی گنبددار با کارکرد 

 ).32-24: 1371(گدار و همکاران، ند دا تر می را قوي
 Roman) چندي پس از گدار، رومن گیرشمن

Ghirshman)، گیرشمن، کند  تراش یاد می هایی خوش سنگ اي در میان شهر با تخته از برپایی آتشکده)
هاي مذهبی روزگار ساسانی، دربارة  ، در بررسی ساختمان(Oscar Ruiter). اسکار رویتر )123: 1390

بر » آتشکده«نویسد که با چهار پلکان در چهارسو از پایین به فضاي میانی  مینشین  قی تختچهارتا
.به )694-693: 1387(رویتر، داند  او فضاي میانی را جایگاهی براي اتاق آتش می یابند. روي صفه راه می

شد. این  اردشیر پابگان ساخته به دستورنشین  ، تخت(Louis Vandenberghe)باور لویی واندنبرگ 
درون آن بود که جایگاهی براي » آتشی مقدس«ساختمان با الگوي چهارتاقی بر روي سکو، داراي 

 نویسد رفت؛ همچنین از حوضی بزرگ و پیوسته به چهارتاقی می می به شمارروحانیان برگزیده 
سکویی «وي بر ر» یک برج آتش«به بقایاي  ،(Edith Porada)رادا . ادیث پ)51-50: 1348(واندنبرگ، 
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اشاره به جانمایی برج بر روي سکویی ). 280-279: 1383(پرادا، کند  در مرکز اشاره می» مصنوعی
و  برج سنگیدهد که پرادا همانند شماري دیگر از پژوهندگان، در شناسایی  مصنوعی نشان می

ت که شناس دیگري اس محمدتقی مصطفوي، باستان نشین دچار سردرگمی بوده است. چهارتاقی تخت
 مستطیل به پهناي اي به شکل مربع هاي گدار است. او از صفه گمانه بر پایۀهایش تا حدي  گزارش

متر برشمرده است و  86/8نویسد. بلنداي این سکو را  می مربع شکلکویی با س 82/10و درازاي  66/10
بر روي سکو از  داند. همچنین آورده است که چهارتاقی بزرگی می 26/10اندازة هر چهارسوي سکو را 

اند که بر کل شهر مسلط بود. چهارتاقی، داراي  هاي منظم ساخته فرش خورده و سنگ هاي تراش سنگ
اند. مصطفوي این  بر آن افراشته متري 11گنبدي با دهانۀ متر است که  5سنگی با پهناي  چهارستون

 داند.  ترین چهارتاقی زمان ساسانیان می چهارتاقی را بزرگ

 
یک «دانست که در کنار برج سنگی،  می» آتشکدة فیروزآباد«ي از انشین را ویرانه و تختهمچنین ا

را تشکیل داده بود؛ در این مجموعه، برج سنگی نیز جایگاهی براي آتش افروخته » مجموعۀ هماهنگ
؛ بنابراین، مصطفوي از نخستین افرادي است که )102-101: 1343(مصطفوي، در فضاي باز است 

کند؛ هرچند  مثابۀ یک مجموعه هماهنگ اشاره می هاي میانگاه شهر را به و ارتباط ساخته پیوستگی
پذیرد  کالوس شیپمان احتمال آرامگاه بودن بنا را نمی اي اندك و گذرا به این مسئله داشته است. اشاره

هاي  نگکند که چهارتاقی را از س داند. همچنین اشاره می و آن را معبدي کوچک یا محراب آتش می
 :Schippmann, 1971( اند متر چیده 30/26× 38/26اي به ابعاد/ هاي دم چلچله اي با بست خورده تراش
در  گنبد دارنشین، ساختمانی چهارگوش با اتاقی  چهارتاقی تخت بنا بر توصیف دیتریش هوف).106

. چهار دهانه با ضلعی نزدیک به دایره تبدیل کرده است فضاي میانی است که مربعی را به شکل هشت
تواند درگاه ورودي باشد؛ همچنین  یک از چهارسوي این اتاق قرار دارد که می پوشش تاق آهنگ در هر

نویسد که ایوان یا فضاي پیشخوان ساختمان را  شکل در پیکرة بیرونی چهارتاقی می از چهار اتاق مکعب
 Kurt( مانند کورت اردمان وف، به). هHuff, 2012: 165و  79: 1365(هوف،  )9و  8(شکل  اند پدید آورده
Eremann (داند و هرگونه  هاي زمان ساسانی می هاي ساختمان و آندره گدار، این الگو را از ویژگی

سنگی  هاي تکه ستونکند. افزون بر این، باور دارد که  چهارتاقی را رد می هخامنشی بودناحتمال 
نشین را با دیدن  . او تخت)Huff, 1972:159(اند  یگر آوردهزاده جعفر را نیز از جایی د رنگ در امام سیاه

 ابن بلخی به دستشده  و آتشکدة گزارش» گنبد گیرمان«آجرهاي پراکنده در پیرامونش، همان 
(هوف، کند  و استخرهاي آب در آنجا اشاره می دارنده نگهداند و به دو فرورفتگی نامنظم با دیواري  می

از » اي کهن آتشکده«یا » کاخ«است که پیشینۀ صفه را به  گر دیگريپژوهش علی سامی ).79: 1366
هاي  رساند. او این مدعا را با آوردن چند نشانه برشمرد؛ براي نمونه سنگ زمان هخامنشیان می

تخت کار رفته در  به هاي تنه ستوننشین را همانند  رنگ تخت سیاه ستون تکتراش و  وزن و پاك گران
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هاي این ساختمان را همانند  تراشی و اندازه و روش اتصال سنگ ین شیوة سنگداند؛ همچن می جمشید
 ).4-3: 1355(سامی، پندارد  هاي زمان هخامنشی می تراشی با سنگ

به معناي » طرابیل«یا » طربال«باور دارد که واژة  امام شوشتريپژوهشگر دیگري به نام محمدعلی 
در » طربال«واژة  هاي فارسی، ریشۀ نام او در فرهنگ واژهشود.  هر سازة بلند است که از دور دیده می

نویسد که طربال در عربی،  است و می» شاه در خانۀ«، یا »دربال«داند که معرب واژة  زبان عربی می
» طربال« ةنام واژاحمد موسوي، به بررسی ). 454: 1347(امام شوشتري،  را به همراه دارد» کوشک«مفهوم 

» تیراگ«یا » طیراگ«آن در میانگاه شهر اردشیرخوره پرداخت. او طربال را هاي معماري  و ویژگی
. موسوي )27-26: 1367(موسوي،  اند مایه گرفته بلند از یک ریشه و بن کوه رشتهپندارد که به معناي  می

نشین و برج سنگی، طربال را در تداومی از معماري  آمیختۀ تخت هاي درهم نیز با بررسی گزارش
چلیپایی اکبر سرفراز و بهمن فیروزمندي، طرح  نام علی اشناسان دیگري ب داند. باستان ها می زیگورات

داند؛ اما بر این باورند  را همگام با ایدئولوژي مذهبی در آغاز فرمانروایی ساسانیان می چهارطاق شکل
شناخته شده » کاخ ویژة اردشیر« به معناي، تاکنوناز آغاز اسالم » نشین تخت«یا » طربال«که نام 
» اشرافی و تشریفاتی«نشین را ساختمانی  از این رو، تخت )؛394: 1373(سرفراز و فیروزمندي، است 

یک معمار پژوهشگر، دیدگاهی  عنوان بهدانند، نه ساختمانی مذهبی. در این میان، محمدکریم پیرنیا  می
را در معماري بومی » طربال«واژة ناهمسان با هرتسفلد و گدار و سرفراز و فیروزمندي دارد. او ریشۀ 

ریشه در واژة پهلوي » تاالر«معنی کرده است. همچنین باور دارد که » تاالر«داند و آن را  ایران می
اند و ارتباطی با  هم معنی» طربال«دارد که به مرور زمان تغییر کرده است و هردو با » تلوار«
 ).78: 1378(پیرنیا ندارد » تتراپیلون«

هاي  هاي گوناگونی را براي کاربري و ویژگی ساختمان ۀ گذشته نیز پژوهشگران دیدگاهدر یک ده
هاي  اند. مهرآفرین و همکاران در پژوهش مطرح کرده» نشین تخت«یا » طربال«موسوم به 

دانند که با الگوي  می» کاخ بزرگ اردشیر«عنوان  نشین را به خود، چهارتاقی تخت شناسی باستان
در کنار برج سنگی ساخته شد. افزون بر این، ایشان برج سنگی را نیز » چلیپایی« به شکلجدیدي 

دانند و بر این باورند که برج سنگی براي انجام  آناهیتا می ایزد بانوو نیایشگاهی براي پرستش » معبد«
 .)116: 1392(مهرآفرین و همکاران، مراسم آیینی زرتشتیان در ستایش آناهیتا ساخته شده است 

 
میالد «شناسان دیگري  ستانبا

، چهارتاقی »بخش رویا تاج«و » وندایی
 هاي چهارطاقی«نشین را در شمار  تخت

آورند که  کورة اردشیرخوره می» مذهبی
متر و  25هاي آن بیش از  هریک از ضلع

متر بود. آنان این  15بلنداي آن بیش از 
ترین  ترین و بزرگ چهارتاقی را ویژه

آل  و نمونۀ ایده چهارتاقی زمان ساسانی
اند  مهندسی مذهبی ساسانیان برشمرده

 نوروز زاده. )29: 1393بخش،  (وندایی و تاج
اند. آنان با  در گسترة تاریخی اردشیرخوره پرداخته شناسی باستانهاي  چگینی و همکارانش به پژوهش

هاي  رند که برکههاي انتقال آب در گسترة اردشیرخوره، بر این باو بررسی نقش آب و شناسایی شیوه
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نما را سیراب کردن  بوده است. کاربرد این آب» نمایی در میانگاه شهر آب«نشین،  کنار چهارتاقی تخت
نماهاي درون  اي کهن براي آب تواند نمونه اند که می هاي درون شهر برشمرده هاي کشاورزي و باغ زمین

آباد در بهشهر و  نماي باغ عباس آب نماي باغ فین در کاشان و هاي روزگار اسالمی همانند آب باغ
و حسن  منتظرظهوري.مجید )165-160: 1393چگینی و همکاران،  نوروز زاده(هاي مشابه دیگر باشد  نمونه

اي  میانگاه شهر اردشیرخوره به توده سامانمندشناسان دیگري هستند که با بررسی  کریمیان باستان
هاي تاریخی  اند که بر درستی گزارش نشین دست یافته ختهاي ت انباشته از مصالح آجر در میان ویرانه

(منتظرظهوري و کند  می تأییدنشین  بر فراز چهارتاقی تخترا دربارة قرارگیري گنبد آجري (گیرمان) 
اي در شهر  هاي تاریخی مبنی بر وجود آتشکده . ایشان با استناد به گزارش)75: 1393کریمیان، 

» آتشکده«ن را  همان نشی اردشیرخوره، چهارتاقی تخت
.  )75: 1393(منتظرظهوري و کریمیان، اند  یادشده دانسته

هاي معمارانۀ خود، این  طهماسبی و همکاران در پژوهش
نشین  اند که اگر چهارتاقی تخت گمانه را به میان آورده

باشد، تیرپوش بودن سقف آن را  رو بستهداراي سقفی 
اي بر  د؛ هرچند گمانهدانن پذیرتر از سازة گنبدي می امکان

اند. ایشان  داشتن فضاي روباز نیز براي آن برشمرده
چهارتاقی را فضایی رسمی براي برگزاري آیین دینی یا 

نشین را آتشکده  دانند؛ هرچند ساختمان تخت درباري می
اند؛ با این حال تصور  دانسته» کاخ«دانند و آن را  نمی

اند  هن ندانستهکارکرد دینی براي این بنا را دور از ذ
. همانند کاخ خلیفۀ عباسی که در کانون شهر بغداد قرار داشت. )103: 1395(طهماسبی و همکاران، 

همچنین استخرهاي آب در نزدیکی چهارتاقی را براي فراهم کردن آب آشامیدنی مجموعه و 
یتا شهر بیشاپور در آتشکدة بندیان درگز و نیایشگاه آناه آنچهاند؛ مانند  وشوي آیینی دانسته شست

 . )104: 1395(طهماسبی و همکاران، شود  دیده می
اند و  ، به بررسی ساختار کالبدي و سازمان فضایی چهارتاقی پرداخته»جودکی عزیزي و همکاران«

دانند. ایشان همچون طهماسبی و همکاران، با تطبیق  می نه گنبدکارایی آن را کاخ تشریفاتی با الگوي 
گور و شهر بغداد، کاربرد چهارتاقی را همانند ساختمان خلیفه عباسی در بغداد،  جانمایی فضاي شهر

پرداختند و سه مفهوم هموند با جایگاه کنونی » طربال«واژه  اند. همچنین به بررسی نام دانسته» کاخ«
دوم،  اي همگانی از ساختمانی بلند و افراشته؛ اند: نخست، انگاره نشین را براي این واژه برشمرده تخت

: 1396) (جودکی عزیزي و همکاران، 10(شکل طرحی مانند منار و در آخر، طرحی از یک گنبدخانۀ بزرگ  
ترتیب زمانی گردآوري  بر اساسها در اسناد و منابع، جدولی  زنی ها و گمانه با بررسی گزارش ).63-66
 تاکنونن از آغاز نشی هاي تخت کاربري ساختمان در خصوص ی راهاي مختلف که دیدگاه ه استشد

آمده  به میانهاي موجود از هر سه تاریخ سخن  در گزارش با توجه به اینکه .)1(جدول  شمارد برمی
 استفاده شده است.سه سالنامۀ خورشیدي و قمري و میالدي از براي شناسایی بهتر نیز است. 

 هاي پیشین نیایشگاه آناهیتا و آتشگاه در تداوم سنت. 6
نشین در میانگاه شهر اردشیرخوره  وساز تخت تواند یادآورندة روند ساخت ، می»شیرکارنامگ ارد«متن 

 باشد. در کارنامگ اردشیر چنین آمده است:



 نیشیپ يها در تداوم سنت تایو آتشگاه آناه شگاهیایبر ن يا انگاره رخوره؛یشهر اردش انگاهیدر م یساسان نینش تخت یبازشناس /176

و [اردشیر پابگان] به پارس بازگشته شهرستانی که اردشیرخره خوانند برپا کرد و دریاچه بزرگی «
رازه را روان ساخت بسیار ي کنده و رود بکنده چهار جوي ازش برآورد و آتش بدانجا نشاند و کوه ستبر
 .)380: 1306(کارنامه اردشیر پابگان،  "دیه دستگرد آبادان ساخت و بسیار آتش بهرام فرمود نشاندن 

 
یابی دقیق این متن در شهر اردشیرخوره نامشخص است؛ اما با واکاوي متن و سنجش آن با  مکان

شود که  هایی همسان و همانند بود. چنین انگاشته می تهتوان شاهد یاف نشین، می جایگاه کنونی تخت
 اردشیر با پیروزي بر اردوان به پارس بازگشت و دستور به ساخت شهر اردشیرخوره داد. 

نشین از پسماند خاك همان گودال باشد؛ چنانکه در  سپس گودالی بزرگ کندند؛ شاید سکوي تخت
: 1336، مستوفی قزوینی(شهر اردشیرخوره اشاره شده است  ها، بارها به سکویی افراشته در میانگاه گزارش

). 138: 1385، ابن بلخیو  132 – 131: 1362من المشرق الی المغرب،  حدود العالم؛ 111: 1340؛ استخري، 141



 177 / 1400 زمستان ،4 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

هاي شمالی گسترة اردشیرخوره بدان رواندند، تا  سپس آبی براي پر کردن گودال از سرچشمه
در دو حوض آب نیز با دیواري یکپارچه از سنگ و ساروج چنانچه . چهارجوي از آن سرچشمه گیرد

 ).Huff, 2012: 165 و 182: 1377شیرازي،  فرصت الدوله(د نشو دیده مینشین  کنار سکوي تخت

 
هاي  اند. بر روي آن، چهارستون تنومند و سنگ در نزدیکی دو گودال، سکویی سنگی برافراشته

اي قرار دارند. اتصال  تراش فروریخته پاك
 اي است چلچله تراش، به روش دم هاي پاك سنگ

این . (Schippmann, 1971: 106) . )5تا  3(تصویر 
تواند  هاي تراشیده، می شیوة ساخت و سنگ

کو را به پیش از زمان ساسانیان دیرینگی س
و سامی،  387-386: 1356(فالندن و کوست، برساند 

اي بزرگ بر  . تهرنگ چهارتاقی با دهانه)3: 1355
روي سکو، یادآورندة الگوي فراگیر در سازمان 

 به شمارهاي زمان ساسانی  فضایی ساختمان
(گدار و رود؛ چنانکه گدار هم بر این باور است  می

هاي تاریخی نیز  و گزارش )32-24: 1371همکاران، 
 کنند از ساخت این بنا در زمان ساسانیان یاد می

: 1362من المشرق الی المغرب،  حدود العالم؛ 12: 1349، ابن فقیه؛ 35: 1349؛ بلعمی، 141: 1336، مستوفی قزوینی(
با این وجود آگاهی روشنی ؛ )194: 1382و یعقوبی،  165، 6: 1375؛ فردوسی، 606: 1374؛ مسعودي، 132 – 131

 فن. گروهی نیز با بررسی و تفسیر نیستنشین در دسترس  گیري مجموعۀ تخت هاي شکل از زمینه
اي از ارتباط دوسویۀ فرهنگی میان  هاي تراشیدة بنا، آن را برساخته سنگهاي چینش  شیوهساخت و 

دارد. آنان این ساختمان را ابزاري  هبه همرادانند که پیام ایدئولوژیک روشنی  ساسانیان و رومیان می
کار برده است و براي  به تخت جمشیددانند که اردشیر براي پیوند قدرت نوظهورش با سازندگان  می

؛ (Sauer, 2017: 223-224)روم بهره گرفته است  امپراتوريهاي شرقی  ساخت آن نیز از معماران استان
گران  هاي مشابه رومی، ساخت این بنا را به صنعت نهنشین و نمو گرچه هوف با مقایسۀ چهارتاقی تخت

لیکن زمانی که او مطالعۀ خود را بر روي این بناي تاریخی  ؛(Huff, 2012: 165)بومی نسبت داده است 
این موضوع نیز اظهار نظر  نسبت بهآغاز کرد، با کمبود منابع پژوهشی در این زمینه روبرو بود، چنانکه 

 . (Huff,1972: 510-517) کرده است
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، از متأخرترهاي  اما پژوهش 
هاي ارتش اردشیر در شرق  پیشرفت

دهند و آگاهی بیشتري  روم خبر می
از چگونگی ارتباط ساسانیان و 

اند که قابل  رومیان در اختیار گذاشته
هاي  همچنین در بررسی 6.است تأمل

 60شناختی، آبراهی به اندازة  باستان
شه و متر، از سنگ ال سانتی 40در 

مالت ساروج و گچ یافتند که آب 
تر به  قناتی را از سطحی پایین

چگینی  نوروز زاده(رساند  نشین می تخت
گذر  ؛ از این رو،)163: 1393و همکاران، 

اي که از شمال غرب به درون  رودخانه
شهر روان است و آبراهی که در پیرامون 

اند، پذیرفتن گزارش  گودال کاوش شده
 (تصاویرسازد را ممکن می کارنامۀ اردشیر

 .)6و  5
 

که اشاره شد، در شرق گودال  طور همان
دوم موجود که یادآور حوض دوم است نیز 

که  شوددرك میبقایاي آثاري ردپاي 
که  حاوي بقایاي گنبدي باشد تواند می

افزون ابن بلخی به آن اشاره کرده است. 
شباهت نزدیکی  هادر ادامه تحلیلاین،  بر

نشین و معبد  وة ساخت تختمیان شی
شود؛ براي  آناهیتاي بیشاپور دیده می

هایی  واره توان به حضور طرح نمونه می
 داالن مانندهاي  مانند تاالر چلیپایی، پله

ارتباطی و حوض آب در هردو بنا اشاره 
زبان فضایی مشترکی در  نمایانگرکرد که 
دو بنا است.  دهی معماري هر سازمان

ساخت نیز در هردو  نفهمچنین از نظر 
تراش  هاي پاك حوض آب، از مصالح سنگ

هاي الشه  و در هردو تاالر هم از سنگ
 . )12و  11(شکل استفاده شده است 

هایی در پیرامون چهارتاقی به  پلکان
ها در  اند؛ ردیفی از پلکان چهارسو گسترده

هارتاقی و حوض آب بودند. با ها، پیوندگاه سکوي چ یابند؛ این پلکان سوي غربی به حوض آب راه می
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هاي  و گزارش) 29: 1393بخش،  (وندایی و تاجگسترة اردشیرخوره  هاي چهارطاقیآوري به تهرنگ  روي
نشین با توجه به سازمان فضایی و ساختار  توان چنین انگاشت که چهارتاقی تخت تاریخی، می

توان آن را نیز  باشد. همچنین نمی تواند شایستۀ کاخی بزرگ براي شاهنشاه ساسانی اش، نمی اي سازه
اي از چندین فضاست که قرارگیري این ریزفضاها  ها برشمرد؛ چراکه آتشکده، مجموعه در شمار آتشکده

اي از چند فضاي  ها داراي مجموعه اند.این آتشکده در کنار یکدیگر، ساختمان آتشکده را تشکیل داده
بدان، اتاق نگهداري هدایا و نذورات و نیز فضایی براي گوناگون مانند اتاق نگهداري آتش، منزلگاه مو

و ... هستند؛ بنابراین از  حیاطی در کنار چشمه و آبریزگاه) غالباً(هاي مذهبی با مشارکت مردم  برگزاري جشن
رسد چهارتاقی  می به نظر. اند متفاوتنشین  نظر سازمان فضایی با بناي چهارتاقی بر روي سکوي تخت

اتاق «توانست در مقام  در نظر گرفت؛ هرچند که آتشگاه می» ها آتشگاه«توان در گروه  نشین را می تخت
تر در  بخشی از فضاي آتشکده نیز باشد. آتشگاه، اتاقی کوچک است با چند فضاي کوچک» آتش

شد که اطراف آن باز باشد؛ همچنین  یم صورت چهارتاقی مستقلی ساخته به معموالًپیرامون که 
نشین شهر اردشیرخوره یا براي نمونه در  د. چنانچه در تختتر بو آتشکده کم نسبت به ریزفضاهاي آن

خانه، خرمایک، موردستان و غیره نیز این سازمان فضایی دیده  باغ، نقاره چهارتاقی نیاسر، جره، قنات
یایشگاه آناهیتا و ن ایزد بانويتوان در پیوندي تنگاتنگ با  حوض و استخر کنار سکو را هم میشود. می

[نمناك نیرومند  اَرِدویسور اناهیتاآب دانست؛ چراکه در پندار زرتشتیان، آب عنصري مقدس است و 
. )322-297: 1371(اوستا، هاست  ، انگارة آسمانی و زمینی آب، هم رودي مینوي و هم محافظ آبنیالوده]

 ، آمده است:23، کردة »اوستا«در  که چنان آنها و رودها قرار دارد؛  خانۀ آناهیتا نیز در کنار دریاچه
صد پنجره درخشان اي خوش ساخت با یک ها، خانهاوست دارندة هزار دریاچه و هزار رود... در کرانۀ هریک از این دریاچه"

؛ حوض آب )316: 1371(اوستا،  "جاي دارد. هزار پایهپیکر که بر  اي کالن تراش برپا است. خانههزار ستون خوش و یک
وآمد با سکوي  نشین با دیواري یکپارچه محصور بود و پلکانی ارتباطی براي رفت رقی تختدر سوي ش

اند که آبراهی بر روي  گیري فضایی معمارانه دارد؛ همچنین آورده چهارتاقی داشت که نشان از شکل
مستوفی (رود  کند و به سوي دیگر فرو می سوي آن روان می سکو است که آب را همچون فواره از یک

نمایی براي  انبار یا آب . این حوض را آب)138: 1385، ابن بلخیو  111: 1340؛ استخري، 141: 1336، قزوینی
 . )165-160: 1393چگینی و همکاران،  نوروز زاده(اند  هاي درون شهر دانسته آب باغ تأمین

 
و  نشین، در تخت آن فواره مانندروان ساختن آب به شهر و جوشش ئله هاي پرتکرار به مس ا گزارشام

تواند نشانگر جایگاه برجستۀ  می )138: 1385، ابن بلخی(احداث دو حوض آب و چهارطاقی مرتبط با آن 
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توان این فضا را فقط یک  رسد نمی آب و داشتن کارکردي ویژه براي آن باشد؛ از این رو، به نظر می
ازي فضاي میانگاه دانست؛ بلکه نمایی براي زیباس هاي شهر یا آب انبار براي سیراب کردن باغ آب
دهندة این فضا و همچنین قداست آب نزد زرتشتیان توجه  هاي شکل بر اندیشه نظر اندازيتوان با  می

هاي مذهبی  هاي آیینی و آموزه تر، پیوندي نزدیک با سنت هایی واپس کرد. این مفاهیم در الیه
پنداشت؛  بخشی از یک مجموعۀ آیینیتوان چهارتاقی و حوض آب را  زرتشتیان دارد؛ چنانکه می
هاي روان بود. از این رو،  نشین، جایگاهی براي نیایش آتش و ستایش آب آتشگاه و نیایشگاه در تخت

آناهیتا دانست؛ چراکه ستایش آناهیتا را  ایزد بانوتوان نیایشگاهی براي پرستش  این مجموعه را می
، کردة »دفتر سوم دینکرد«در  که چنان آن؛ )149: 1370(گیرشمن، دانند  می وآتش آبهمراه با ستایش 

(دینکرد سوم، توصیه شده است  [آلودگی]، به پاییدن آب در کنار آتش و پرهیز از آن به تاریکی 187
نماید؛ چراکه پیوندگاهی میان  تر می هاي سکو آسان با این گزاره، چرایی کاربرد پلکان .)274-275: 1384

یافتند و پس  موبدان با پایین آمدن از پلکان سکو، به پایاب نیایشگاه راه می چهارتاقی و حوض آب بود.
هاي شهر روان  ها و خانه از نیایش در پیشگاه ایزدان و انجام مراسم آیینی، آب حوض را در بوستان

ري و بارو حاصلخیزيآناهیتا، ایزد  که چنان آنهاي شهر از موهبت ایزدان پربار شوند؛  کردند تا زمین می
. )49: 1346، ابن حوقل(هاي پربار و سرسبز فراوانی داشت  و شهر نیز بوستان )297: 1371(اوستا، هم بود 

بنابراین چهارتاقی آتشگاه، جایگاهی براي آتش مقدس است که نیایش آن بر باالي فضایی روباز انجام 
، کاربري چندگانه تشریفاتی-آیینیمانند یک مجموعۀ  توانست به نشین می ترتیب، تخت  گرفت؛ بدین می

هاي روان  براي آتش مقدس و نیایشگاهی روباز براي ستایش آب رو بستهاي مانند آتشگاهی  و پیوسته
: 1371، و همکاران (گدارگرفت  فراهم سازد. همچنین مراسم نمادین قربانی هم در فضاي روباز انجام می

د براي آب نیاز و فدیه دهند، به کنار دریاچه و خواهن ایرانیان می که هنگامی. هرودوت آورده است )24
کردند؛ موبدان هم براي پاکی آب، در  حفر می[گودال] روند، در کنار آن خندق  سار می جویبار و چشمه

؛ بنابراین، احترام و قداست آب در نزد (Herodot, 2013: 61)خوانند  کنار خندق کالم مقدس می
هاي روزگار ساسانی، توسعۀ نهایی همان  ز عقیده دارد که  آتشگاههوف نیایرانیان سنتی دیرینه داشت. 

سویی دیگر،  از). اما 123: 1393کند (هوف،  هاي روبازي بودند که هرودوت از آن یاد می پرستشگاه
عنصر (با وجود  متفاوتی در رابطه با پیشینه معابد ۀنظری، )Michael Roaf(مایکل رف همانند افرادي 

ویژه تاالرهاي  ، بهدر عصر آهن در آشور و غرب ایران ها در کنار درگاه در آن شهگو راستتورفتگی 
 ,Roaf) دنکنمطرح می یارشاه در تخت جمشید) گو دین، باباجان و درگاه کاخ خشدار حسنلو،  ستون

و  وشو ، براي شستگرفت میین جایگاه که بیشتر در پیشگاه چهارتاقی قرار هرحال، ا به. (57-80 :1998
در پیرامون آن  نامیدند و می» پادیاو«یا » سیاو پت«شد. این جایگاه را  استفاده میی پرستشگران اکیزگپ

، درخت گودال باغچهمانند  گاه دورتادور پادیاو را به؛ هایی با کارکرد دیگر جاي داشتند هم ساختمان
نیاز به گودال نبود، باز هم  ؛ حتی در جایی که آب روي زمین روان بود و)149: 1362(پیرنیا، کاشتند  می

هایی  شستند. اتاق ورو می کردند تا نظرگاه ایوان را نبندد. در آنجا مردم دست کمی زمین را گود می
هاي سفید بود تا پس از آن وارد پرستشگاه شوند؛ همانند این پادیاوها، همانی است  براي پوشیدن لباس

بنابراین  .)199-197: 1391(پیرنیا، ماري مسجدها شد که در روزگار اسالمی، به شکل وضوخانه وارد مع
د که ناي کهن دار شدند، پیشینه فضاي حوضخانه و وضوخانه در مسجدها که پادیاو هم خوانده می

هاي آب مقدس پیش از اسالم داشته باشند؛  هایی همچون آناهیتا و حوضچه تواند ریشه در نیایشگاه می
سیاو در کنار تاالر چلیپایی  ره نیز حوضچۀ آب مقدس یا پتنشین اردشیرخو در تخت که چنان آن

. این الگوي ارتباط معماري و آب، در سازمان فضایی گرفته استآتشگاه با الگوي چهارتاقی قرار 
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 اردشیر در کاخ آتشکدةتوان به ارتباط  معماري روزگار ساسانی بارها تکرار شده است؛ براي نمونه می
چشمۀ آب و  به دور مربع شکلچارچوبی سنگی و  چنانچهآن اشاره کرد؛  فیروزآباد و چشمۀ روبروي

هاي دیگري از  دهی فضایی معمارانه دارد. نمونه رساند، نشان از شکل هایی که ایوان را به چشمه می پله
چندین بناي دیگر وجود و  تخت سلیمان ه آتشکده شیز درمجموع این ارتباط در چهارتاقی نیاسر و

دهی فضا در معماري روزگار ساسانی، هم به  اند. این سازمان کاربري مذهبی داشته ماالًاحتد که ندار
گیري از اقلیم و مکان جغرافیایی یاري رساند و هم از طریق معماري، فضاهاي آیینی و مذهبی را  بهره

ی و پیشوایی مذهب گري زردشتیدودمان ساسانیان، از سویی پیوند تنگاتنگی با پیشۀ  پدید آورد.
مداري پرداختند؛ از  هاي سیاسی و قدرت فرمانروایی به سیاست داشتند و از سویی دیگر با توانمندي

آوردند. اردشیر پابگان  به دستاین رو، هم قدرت مذهبی را در اختیار گرفتند و هم قدرت سیاسی را 
دانست و به پیروي از  می[کیانیان] خود را از فرزندان پادشاهان پیشین میالدي]  242 – 192[اردشیر یکم، 

یکی از چند دولت کوچکی بود که در گذر زمان و پس از  سپاه گردانسنت پیشینیانش، آتشبان و 
؛ طبري، 30: 1349؛ بلعمی، 12-11: 1349، ابن فقیه( سر برآوردچندپاره شدن گسترة فرمانروایی پارتیان 

ابن ؛ 32-31: 1383؛ رجبی، 441، 1: 1383، اثیر ابن؛ 194: 1382؛ یعقوبی، 123، 1370؛ گیرشمن، 580، 2: 1362
دولت ساسانی، عالقۀ وافري به  شاه موبدعنوان  . اردشیر به)91: 1389و یانگ و همکاران،  20: 1385، بلخی

ویژه آتشبانی آتشکدة آناهیتا داشت. آناهیتا در این زمان در اوج قدرت بود. او در  انجام مراسم مذهبی به
هایش بر اهورامزدا پیشی  و پرستشگاه کردسابقه پیدا  روري و پیروزمندي، رونقی بیمقام ایزد آب و با

توان چنین انگاشت که اهورامزدا در مقام خداي بزرگ، نیازي به  ؛ البته می)190، 4: 1383(رجبی،  گرفت
ه چرا با آناهیتا، هنوز بر ما روشن نیست ک نسبت بهبارگاه نداشته است. گرچه با توجه به برتري میترا 

اند و چه  هاي آناهیتا بوده ها منضم به نیایشگاه ترین آتشکده وجود خویشاوندي آتش با خورشید، بزرگ
. نخستین سندهاي مکتوب از ساسانیان ه استارتباطی میان نیایشگاه آناهیتا و آتشکده برقرار بود

نبشته کعبۀ  اند. سنگ جامانده به» میالدي] 273-241[شاپور یکم «آناهیتا، در زمان  ایزد بانودربارة 
کند که براي  اي براي آناهیتا در شهر بیشاپور یاد می زرتشت در نقش رستم، از ساخت آتشکده

اي مستند به نیایشگاه  توان اشاره ؛ از این رو، نمی)66-65: 1350(رجبی، همسرش آناهیدبانو ساخته است 
هاست.  هاي پژوهشگران در این باره، برپایۀ گمانه آناهیتا در زمان اردشیر پابگان داشت و بنیان نوشته

(گیرشمن، تعلق دارد [ناهید] هاي روزگار پارتیان به آناهیتا  هرچند به باور گیرشمن، بیشتر نیایشگاه
سندهاي تاریخی هم پذیرفتن ؛ )320: 1372

کند. چنانکه در  این دیدگاه را دوچندان می
یتا هاي تاریخی به وجود نیایشگاه آناه گزارش

پیش از فرمانروایی ساسانیان، در شهرهایی 
مانند پاسارگاد، پارسه، شوش، الشتر، بلخ، 
بابل، همدان، سارد، دمشق، کنگاور، ارشک و 

: 1371(گدار، اند  چند شهر دیگر آگاهی داده
و پیرنیا،  139-132: 1381؛ شامون و اردستانی، 320

رسد که بازهم  می به نظرگرچه ). 195: 1391
هاي بیشتري در این زمینه  ند پژوهشنیازم
ساخت نیایشگاه آناهیتا در بنابراین  است.
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[پدر و پابگ  [نیاي اردشیر]آید؛ چنانکه پیش از او، ساسان  نمی به شمارزمان اردشیر، رخدادي تازه 
: 1349ی، (بلعم آناهیتا در شهر استخر بودند ایزد بانوو آتشبانان نیایشگاه  [شهرداران]از شاهکان  ،اردشیر]

همچنین شاپور )؛ 441، 1: 1383اثیر،  ابنو  123: 1370؛ گیرشمن، 42: 1358، نلدکه؛ 40-39: 1350؛ لوکنین، 30
از آناهیتا پرداخت.  ایزد بانوهم پس از اردشیر در شهر بیشاپور، به بنیان نیایشگاهی براي [فرزند اردشیر] 

هاي  هاي پیشین به برپایی نیایشگاه وي و تداوم از سنتویژه در آغاز کارشان، با پیر این رو، ساسانیان به
نبشتۀ کعبۀ  سنگ 8، در بند [موبدان موبد یا روحانی بزرگ زرتشتیان]پس از شاپور، کرتیر  مذهبی پرداختند.

[بهرام  " نگارد: و چنین می) 8(تصویر کند  زرتشت، از دو آتشکدة آناهیتا در اردشیرخوره و استخر یاد می
بد  ، آیین»آناهید بانوي استخر«و » آناهید اردشیر«مرا در همه شهر [کشور] موبد و داور کرد. مرا در آتشکدة  شاه شاهان]

(رجبی، "موبد نام کرد -هرمزد-روان [رهانندة روان] بهرام [رییس تشریفات مذهبی] و فرمانروا کرد و مرا کرتیر بخت
توان به وجود  گمان می بی» آناهید اردشیر«.از این رو، با وجود اشاره به آتشکدة )65-66: 1350

آناهیتا در شهر اردشیرخوره اندیشید. جایگاه و اهمیت نیایشگاه آناهیتا در  ایزد بانونیایشگاهی براي 
ترین موبد زمان  ارزشمند بود که کرتیر، بزرگ چنان آناردشیرخوره و نیز نیایشگاه آناهیتا در استخر، 

اي بر پیکرة  نبشته کند و این سرافرازي را با سنگ بی آن افتخار میساسانی، به ریاست تشریفات مذه
اند که اردشیر پیش از نبرد هرمزدگان در برابر  همچنین نگاشته گذارد. کعبۀ زرتشت به یادگار می

هاي اردوان را بر نیایشگاه آناهیتا در اردشیرخوره خواهد  اردوان، نذر کرد اگر پیروزمند باشد، سر و گنج
هایش،  یا در ادامۀ پیروزمندي) 355، 1: 1383؛ رجبی، 444، 1: 1383، ابن اثیر؛ 584، 2: 1362(طبري، آویخت 

در  .)48: 1358، نلدکهو  38: 1349(بلعمی، سرهاي دشمنانش در مرو را به آتشکدة آناهیتا پیشکش کرد 
شمن را به آناهیتا نیز همچنان رسم بر این بود که سر بریدة دمیالدي]  379-309[زمان شاپور دوم 

. پیشکش آوردن )214، 1: 1383(رجبی، گونه که او با سرهاي مسیحیان چنین کرد  پیشکش کنند؛ همان
، پیش از میالد] 56-37[کم اي را اُرد ی شد. چنین فدیه ست که از دیرباز انجام میمی ابه درگاه آناهیتا، رس

انجام داد. ارد یکم [سردار پارتی] و سورنا کنسول روم] [پادشاه پارتی، در نبرد پرآوازة حّران میان کراسوس 
در  ).194، 4: 1383(رجبی، هاي سیاه رومیان را بر درگاه نیایشگاه آناهیتا آویخت  به نشانۀ پیروزي، پرچم

اندیش را به خواسته و  راستین و نیک پیشکش دهندگانآمده است که آناهیتا،  هم آبان یشت
را کامروا کند،  پیشکش آورنده ،به آیینو  نیاز کنندهیسور اناهیتا که همیشه خواستار زور اردو "رساند:  آرزویشان می

، یکی از آرزوهاي بزرگ آمده است آبان یشتدر  که چنان آن ).322-297: 1371(اوستا،  "او را کامیابی بخشد 
همه کشورها باشند و  ترین شهریار پادشاهان این بود که در نبرد با هماوردان خود پیروز شوند و بزرگ

ها را کامیاب گرداند. آناهیتا آرزوي اردشیر را هم براي پیروزي در جنگ با هماوردان پارتی و  آناهیتا آن
جنگ و جنگاوري  ایزد بانويیکپارچه ساختن ایرانشهر برآورد تا اردشیر، سپاسگزار و تابندة راستین 

هاي پراکنده  از گزارش .)51: 1397(جلیلیان، ده بود ترین شهریار همه کشورها ش بزرگ تبدیل بهباشد؛ او 
بارها به تاراج  که چنان آنهاي آناهیتا از ثروت سرشاري برخوردار بودند.  آید که نیایشگاه چنین برمی

رجبی، و  1032: 1371گویري، (د آوردن رفتند یا پادشاهان هنگام نیاز مالی به گنجینۀ سرشار آن روي می
ساختند تا  هاي آناهیتا را بر بلندي و بر روي سکو می ون بر این، بسیاري از نیایشگاهافز). 354، 1: 1383

ها و کاالهاي  اش پرهیز شود و هم دور از دسترس باشد؛ چراکه این نیایشگاه پر از گنجینه هم از آلودگی
ساختند و  می ها ها و کوه آویزي دشمنان، آن را بر فراز بلندي ارزشمند بودند و براي جلوگیري از دست

نشین اردشیرخوره نیز بر بلنداي سکو  . تخت)25: 1344پاریزي،  (باستانیپرداختند  در آنجا به نیایش می
مستوفی ( رفت می به شمارهاي تاریخی  ها در گزارش له یکی از شناساترین ویژگیئقرار داشت و این مس

پیشکش هاي  ؛ به همین سبب، گزارش)48: 1346، ابن حوقلو  111: 1340؛ استخري، 141: 1336، قزوینی
هاي طبري و استخري و  نماید. گزارش اردشیر به درگاه آناهیتا در اردشیرخوره نیز پذیرفتنی می آوري



 183 / 1400 زمستان ،4 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

: 1346، ابن حوقل؛ 111: 1340(استخري، اند  نوشته» طربال«نشین را با واژة  نیز تخت ابن بلخیو  ابن حوقل
هاي  به پژوهش» طربال«؛ هرچند که بررسی ریشۀ )138: 1385 ،ابن بلخیو  582، 2: 1362؛ طبري، 46

و پیرنیا و موسوي هم این واژه  امام شوشترياي نیازمند است؛ اما هرتسفلد و گدار و  شناسی ویژه زبان
و گدار و همکاران،  27-26: 1367؛ موسوي، 152: 1355؛ هرتسفلد، 454: 1347، امام شوشتري(اند  را واکاوي کرده

ترین  ؛ مهممطرح استها، چند ساختار گوناگون  . در بررسی این دیدگاه)78: 1378و پیرنیا  26: 1371
ترین مفهوم با جایگاه کنونی  اي است که شاید نزدیک اي از ساختمان بلند و افراشته مفهوم، انگاره

نیز » گرده یرانا«و » کیاخره«و » ایوان«هاي دیگري مانند  واژه، نام با بررسی این نام نشین باشد. تخت
تواند در اینجا  می» ایوان«واژة  ؛ نام)111: 1340و استخري،  141: 1336، مستوفی قزوینی(د نشو دیده می

اند؛ اما چنین  باشد که شماري از پژوهندگان هم از آن یاد کرده» کاخ«ترین یادآورندة مفهوم  نزدیک
ستۀ کاخی بزرگ نیست و چنین گمانی نشین، شای شود که سازمان فضایی چهارتاقی تخت پنداشته می

تر آمد، کاخ داراي ریزفضاهاي گسترده و  که پیش طور هماندر بنیاد نادرست و نارواست؛ چون 
» نظرگاه«توان ایوان را با مفهومی نزدیک به  شود. اما می گوناگونی است که در این چهارتاقی دیده نمی

دیگر نقاط شهر اشاره شده است  نسبت بهشتن بنا ها به اشرافیت و دید دا دانست، چنانکه در گزارش
 ).48: 1346، ابن حوقلو  111: 1340؛ استخري، 141: 1336، مستوفی قزوینی(

 نتیجه. 7
هاي پرشمار و گاه  دهند که دیدگاه چنین گواهی می در این پژوهشسندهاي تاریخی  واکاوي

هاي آغازین  شین مطرح است. از سدهن هاي تخت ناهمسانی دربارة چیستی و چگونگی کارکرد ساختمان
هاي  زنی پیرامون کارکرد ساخته ، پژوهندگان پرشماري به گمانهتاکنونگیري دولت اسالمی  شکل
اند، و شماري دیگر به  اند. شماري از پژوهندگان، این مجموعه را کاخ دانسته نشین پرداخته تخت

هاي دیگري نیز وجود دارد که به  ن میان دیدگاهاند؛ هرچند در ای بودن این مجموعه اشاره کرده آتشکده 
، »آتشگاه«، »طربال«هایی مانند  . کاربرياند همی و ناشناختگی بیشتر این مجموعه افزودگسردر

، »ایوان«، »کیاخره ایران«، »نیایشگاه«، »خانه«، »کاخ«، »آتشکده«، »دکان«، »کوشک«، »آتشخانه«
هایی است که براي این  از جمله نام» نیایشگاه«و » زیگورات«، »نشین تخت«، »آرامگاه«، »گرده ایران«

ها آن را  اند. همچنین دو گودال در نزدیکی چهارتاقی جاي دارند که در بررسی ساختمان پنداشته
اند؛ شمار دیگر از  دانسته» نما آب«و » انبار آب«، »چشمۀ آب«، »آبگیر«، »حوض آب«، »غدیر«

اند.  یکسان پنداشته اشتباه با برج سنگی و کاخ بیرون شهر را بهنشین  ها، چهارتاقی تخت گزارش
گیري از روش ترتیب تاریخی در بازخوانی و بازاندیشی سندهاي تاریخی، بازشناسی  بنابراین، بهره

نشین فراهم ساخت. همچنین با بررسی و  هاي پیرامون تخت زنی ها و گمانه تري را از گزارش عمیق
نشین  هاي تخت هایی پیرامون کاربرد ساختمان ر بازدیدهاي میدانی، انگارهنشین د تحلیل فضاي تخت

با بستر  برابر سنجیسندهاي تاریخی را در مطالعۀ تطبیقی و  وتحلیل تجزیهپدید آورد که توانایی 
اي در نظر گرفته شد که نیروها و  مثابه پدیده نشین به ها، تخت داشت.در این بررسی به همراهمحیطی 

هاي متعدد به  کردند. گزارش دهی به آن ایفا می هاي سیاسی و مذهبی بیشترین نقش را در شکل انگیزه
مثابۀ نظرگاه و در کنار آن اشاره به رساندن آب از طریق  نشاندن آتش بر باالي سکویی افراشته به

از قداست  د که دین زرتشتندار وآتش آبنشین، نشان از اهمیت دو پدیدة  ها به تخت ها و فواره آبراه
هاي  نشین و تطبیق این عوامل با نمونه اي برخوردارند. با بررسی سازمان فضایی مجموعۀ تخت ویژه

اي مذهبی و  نشین اردشیرخوره در پیوندي نزدیک با مجموعه مشابه، چنین انگاشته شد که تخت
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و نه آتشکده، بلکه  دهد که این بنا، نه کاخ ي آیینی باشد. سازمان فضایی چهارتاقی نشان میا هعمومج
براي آتش مقدس بوده است و حوضچۀ آب نیز نیایشگاهی روباز براي ستایش  رو بستهآتشگاهی 

نشین نیز تاالر چلیپایی با الگوي چهارتاقی و حوض آب در  هاي روان بود. چنانکه در مجموعۀ تخت آب
ي و بنا بر گفته اند ده آمدهپدی وآتش آبهمجواري آن، در پاسخ به فراهم نمودن جایگاهی براي نیایش 

الگوي آتشگاه و حوض در کنار هر  احتماالً، هاي موجود در شرق حوض دومبقایاي ویرانهابن بلخی و 
اي  این دو ساختمان مجموعهوجود داشته است.  ي توپوگرافیي آب قابل بازخوانی از نقشهدو چاله

نشان  نیز هاي پژوهش ؛ یافتهاند ر برداشتهدپیوسته به یکدیگرند و زبان مشترکی را در خوانش فضا 
که اردشیر  ه استدهد که این مجموعه بخشی از یک مجموعۀ مذهبی یکپارچه در میانگاه شهر بود می

آناهیتا پیشکش کرد. اردشیر پابگان که خود  ایزد بانوپابگان آن را به پیروي از نیاکانش و براي ستایش 
پرداخت، با ساخت مجموعۀ  به آتشبانی نیایشگاه آناهیتا می انشهمچون نیاک دانست و می شاه موبدرا 

نمایی و  اش بپردازد و هم با قدرت هاي بلندپروازانۀ سیاسی نشین توانست هم به اندیشه مذهبی تخت
این انگاره را به توان  می در نتیجه،؛ سازددودمان ساسانی را بر همگان آشکار  بینی جهاناش،  طلبی جاه

هاي پیشین، نیایشگاهی براي ستایش آناهیتا و آتشگاهی به شکرانۀ  در تداوم سنت که میان آورد
 مستند نگاريپژوهش، طرح این رویکرد آیندة از این رو، پیروزي براي پادشاه پیروزگر پدید آمد. 

هاي حاصل از مطالعات تاریخی و محیطی با بقایاي کالبدي بر روي  نشین و انطباق یافته بقایاي تخت
چهارطاقی چلیپایی  یا تاالرهاي منظور یافتن شکل احتمالی تاالر شده به هاي بازسازي و نیز طرح زمین

 هاي آب است. و حوض
 نوشت پی

 . متن سرودة فردوسی به شرح زیر است:5
 اردشیر هیکی شارستان کرد پر کاخ و باغ * بدو اندرون چشمه و دشت و راغ / که اکنون گرانمایه دهقان پیر * همی خواندش خور

 کران اندروي * فراوان از آن چشمه بگشاد جوي / برآورد برِ چشمه آتشکده * بر او تازه شد مهر و جشن سده یکی چشمۀ بی
 به گرد اندرش باغ و میدان و کاخ * برآورده شد جایگاه فراخ / چو شد شاه با دانش و فر و زور * همی خواندش مرزبان شهر گور

 ن منابع را بخوانید.. براي مطالعۀ بیشتر ای6
Edwell, P. (2008), Between Rome and Persia: The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra 
under Roman Control, London and New York: Routledge. 
Edwell, P. (2013), "Sasanian Interactions with Rome and Byzantium', in D.T. Potts (ed.), The 
Oxford Handbook of Ancient Iran, New York: Oxford University Press, pp.840-55. 
Kettenhofen, E. (1995), 'Die Eroberung von Nisibis und Karrhai durch die Sasaniden in der Zeit 
Kaiser Maximins (235/236 n. Chr.)', Iranica Antigua, 30, PP. 159-77. 
Dignas, B. and Winter, E. (2007), Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbours and Rivals, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 منابع
 نشر دارالدعوه.ترکیه، لمعجم الوسیط، استانبول، ا ،)ه.ق. 1404(، مصطفی ابراهیم،
 اساطیر.، حانی، تهرانمحمدحسین رو ۀتاریخ کامل، ترجم ،)1383( ،، عزالدینابن اثیر

 امیرکبیر.، جعفر شعار، تهران ۀ)، ترجماالرض ةصور(ایران در  ابن حوقلسفرنامه  ،)1346( ،، محمدابن حوقل
 اساطیر.، ، نگارش: گاي لیسترانج و رینولد آلن نیکلیسون، تهرانفارسنامه ،)1385( ،ابن بلخی

 کتابخانه طهوري.، وچهر ستوده، تهران: منمترجم، )1362، (من المشرق الی المغرب حدود العالم
 بنیاد فرهنگ ایران.، محمدرضا حکیمی، تهران ۀ: بخش مربوط به ایران، ترجممختصر البلدان ،)1349، احمد. (ابن فقیه

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ، ایران،ایرج افشار، تهران ۀمسالک و ممالک، ترجم ،)1340( یم،استخري، ابواسحاق ابراه
 .سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، تهرانهاي فارسی در زبان عربی، فرهنگ واژه ،)1347( ،ي، محمدعلیامام شوشتر

 .مروارید، ، تهراندوستخواههاي ایران، گزارش و پژوهش جلیل  ترین سرودها و متن اوستا، کهن ،)1371( ،ـــــــــــــــ



 185 / 1400 زمستان ،4 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 توس. ،گردانی به فارسی: مهرداد بهار، چاپ پنجم، تهراندهش، گردآوري: فرنبغ دادگی، بر)، بن1395، (ــــــــــــ
دانشگاه ، یوسف مجیدزاده، تهران ۀترجم، ). هنر ایران باستان1383پرادا، ادیث؛ دایسون، رابرت و ویلکینسون، چارلز. (

 تهران.
 .151تا  136، صص 3 ةمعماري مساجد ایران، نشریۀ هنر، بهار، شمار ،)1362( ،پیرنیا، محمدکریم

نشر مرکز انتشارات ، تدوین غالمحسین معماریان، تهرانبا  تحقیق در معماري گذشتۀ ایران، ،)1378( ،یرنیا، محمدکریمپ
 دانشگاه علم و صنعت ایران.

 سروش دانش.، غالمحسین معماریان، تهران معماري ایرانی، تدوین، )1391(، پیرنیا، محمدکریم
 کالله خاور.، بهار، تهران الشعرا ملک ششبه کو). تاریخ سیستان، 1352. (ــــــــــ

پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا -آناهیتا، فصلنامۀ علمی خدا بانواردشیر پابگان و ، )1397(، جلیلیان، شهرام
 .56تا  35 صص، 37(س)، سال بیست و هشتم، شمارة 

نشین شهر گور؛ بنایی نُه گنبد با کارکرد تشریفاتی،  بررسی و تحلیل تخت، )1396( ،عزیزي، اسداهللا و همکاران  جودکی
 .74تا  55 صص، بهار و تابستان، 1، شمارة 9سال  ،دانشگاه تهران شناسی باستانمطالعات 

، دفتر ششم، کالیفرنیا، یار شاطرجالل خالقی مطلق، زیر نظر: احسان  به کوشششاهنامه، ، 1375. ابوالقاسمفردوسی، 
 با همکاري بنیاد میراث ایران. انتشارات مزداآمریکا، 

نشر ، نژاد، اصفهان دبیري بدیع اهللا، نگارش: )گزیده بخشی از تاریخ بلعمی( کارنامه ساسانیان، )1349( ،بلعمی، محمد
 کتابفروشی ثقفی.

 .مهرآیین، دینکرد سوم، به کوشش فریدون فضیلت، تهران)، 1384، (ـــــــــــ
تا  1، شمارة مخصوص، صص  هاي تاریخی نبشتۀ او در کعبۀ زرتشت، نشریه بررسی گکرتیر و سن ،)1350( ،بی، پرویزجر

68. 
 توس.، ، تهرانها)،  و اشکانیان (پارت و اوستا اهورامزداهاي گمشده: زرتشت،  هزاره، )1383(، رجبی، پرویز
 ۀو فیلیس اکرمن، ترجممعماري سنتی، در کتاب: سیري در هنر ایران، به کوشش آرتور پوپ ، )1387( ،رویتر، اسکار

 علمی و فرهنگی.، راد، تهران مهدي مقیسه و محمدعلی شاکري
پهلوي  نبشته سنگفیروزآباد و  نگاره سنگ -آتشکده  -شهر باستانی گور و فیروزآباد کنونی (کاخ ، )1355( ،سامی، علی

 .9-2، از 170و  169آن)، نشریۀ هنر و مردم، آبان و آذر، شمارة 
و هنر ایران در دوران تاریخی ماد،  شناسی باستانمجموعه دروس  )،1373( ،و بهمن فیروزمندي براک علیسرفراز، 

 ققنوس.، ، تهرانسرو قدي محمدجعفرتدوین حسین محسنی و با هخامنشی، اشکانی و ساسانی، 
تا  132، از 6ان، شمارة آناهید: کیش و پراکنش و او، نشریۀ نامۀ انجمن، تابست ،)1381( ،و اردستانی، مریم .ل .شامون، م
139. 

 اساطیر.، ابوالقاسم پاینده، تهران ۀتاریخ الرسل و الملوك، جلد دوم، ترجم ،)1362( ،طبري، ابوجعفر محمد
ساسانیان و چیستی  ةبررسی جایگاه شهر گور در دور ،)1395(، طهماسبی، احسان؛ ایمانی، نادیه و رحیم زاده، محمدرضا

 .106 - 91، ص 11 ةایران، پاییز و زمستان، شمار شناسی باستانهاي  ، پژوهشو کارکرد بناهاي میانی آن
 امیرکبیر. ،آثار عجم، ویرایش: منصور رستگار فسایی، تهران، )1377(، محمد نصیرشیرازي،  فرصت الدوله

 ،، اصفهانقینور صادحسین  ۀسفرنامه اوژن فالندن به ایران، ترجم، )1356( ،فالندن، اوژن ناپلئون و پاسکال کوست
 اشراقی.

 ص، 66و  65 ةاحمد کسروي، نشریه ارمغان، مرداد و شهریور، شمار ۀرنامه اردشیر پابگان، ترجم)، کا1306( ــــــــــــ،
377 - 384. 

آستان  ، ایران،مقدس، چاپ دوم، مشهد سرو قد ابوالحسن ۀآثار ایران، ترجم، )1371( ،، ماکسیمسیرو و گدار، آندره،
 قدس رضوي.
 وشی، تهران، علمی و فرهنگی. بهرام فره ۀ)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجم1370گیرشمن، رومن، (

 علمی و فرهنگی.، محمد معین، تهران ، ترجمۀایران از آغاز تا اسالم، برگردانی به فارسی ،)1372( ،ـــــــــــــــــــ
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 علمی و فرهنگی. و هخامنشی، ترجمۀ عیسی بهنام، تهران،هنر ایران در دوران ماد  ،)1390( ،گیرشمن، رومن
 علم.، رویا منجم، تهران، یران باستان، برگردانی به فارسیدین ا ،)1385( ،گیمن، دوشن

، قزوین، ناشر دبیر سیاقی، ویرایش محمد  ج ران ت س ی ل  اي گ به کوشش، القلوب ةهنز، )1336( ،، حمداهللامستوفی قزوینی
 حدیث امروز.

 علمی و فرهنگی.، ابوالقاسم پاینده، تهران ۀ، ترجممروج الذهب، )1374( ،عودي، علیمس
 انجمن آثار ملی.، ، تهران48 ةاقلیم پارس (آثار تاریخی و اماکن باستانی فارس)، شمار، )1343، (مصطفوي، محمدتقی

استناد به متون تاریخی،  تا زوال با گیري شکلاردشیرخوره از ، )1393( ،منتظرظهوري، مجید و کریمیان، حسن
 .83 - 65، پاییز و زمستان، صص 2، شمارة 4، سال شناسی ایرانهاي  پژوهش

 - 26، صص 58 ةطربال تداوم معماري زیگورات، نشریه کیهان فرهنگی، سال پنجم، دي، شمار ،)1367( ،موسوي، احمد
27. 

 ةشناس، سال دهم، شمار ن، مجله پیام باستاننشین اردشیر پابگا اردشیرخوره تخت ،)1392( ،مهرآفرین و همکاران
 .120 - 107، صص 1392نوزدهم، بهار و تابستان 

 خیام.، ، تهراننفیسیفرهنگ  ،1355 ،اکبر نفیسی، علی
هاي  از کاخ تا شهر بررسی و شناسایی شیوه، )1393( ،الدین ، احمد  و احمدي، حسامناصر خاکیچگینی، ناصر،  نوروز زاده

هفتم،  ةایران، دور شناسی باستانهاي  یرخوره ( گور) در دوران ساسانی و اسالمی، در مجله پژوهشانتقال آب اردش
 .173تا  153، صص 4 ةشمار

 انتشارات انجمن ملی.تهران، عباس زریاب،  ۀها در زمان ساسانیان، ترجم تاریخ ایرانیان و عرب، )1358( ،، تئودورنلدکه
 دانشگاه تهران.، عیسی بهنام، تهران ۀ،ایران باستان، ترجم اسیشن باستان )،1348( ی،واندنبرگ، لوی

، پایتخت مذهبی ساسانیان، دو فصلنامه تخصصی دانش مرمت و اردشیرخوره، )1393( ،بخش، رویا وندایی، میالد و تاج
 .42 - 11 هاي ایران، صص ها و آتشگاه نامۀ آتشکده میراث فرهنگی، زمستان، ویژه

سلسله  ، ایران،اصغر حکمت، تهران ، ترجمه: علیشناسی باستانتاریخ باستانی ایران بر بنیاد ، )1355( ،ارنست ،رتسفلده
 انتشارات انجمن آثار ملی.

نشر ، : محمدیوسف کیانی، تهرانبه کوششنظري اجمالی به شهرنشینی و شهرسازي در ایران، ، )1365( ،هوف، دیتریش
 ارشاد اسالمی.

اهللا افسر، مجموعه مقاالت شهرهاي ایران، بـه کوشش محمدیوسف  باد، برگردانی: کرامتفیروزآ، )1366( ،هوف، دیتریش
 نشر وزارت فرهنگ و ارشاد.، کیانی، تهران

 )، در زمینه بازسازي برج فیروزآباد، فارس، ایران، نشر سازمان میراث فرهنگی.1375(هوف، دیتریش،
المللی مطالعات و  ، ترجمه: احسان طهماسبی، مجله بینساسانی در فارس هاي چهارطاقی، )1393(،ـــــــــــــ

 .134 - 123سوم، صص  ةتحقیقات ایرانی، سال اول، شمار
 یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی. ۀ)، ایران باستان، ترجم1389یانگ، کایلر و همکاران، (

 می و فرهنگی.عل تهران،محمدابراهیم آیتی،  ۀ، ترجم»تاریخ یعقوبی). «1382یعقوبی، احمد. (
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