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  :چكيده
ي ها  آتشكده      ساساني است كه همانند بسياري از ةي دورها گه يكي از آتشكدهميلهة ميلچهارتاقي نويافت

از بناي   اصلي باقيماندهةاين چهارتاقي كه هست. صالح الشه سنگ و مالت گچ ساخته شده استآن زمان با م
باشد كه پيرامون آن را راهرو طوافي احاطه                      مي ل از چهار جرز سنگي در ابعاد مختلف متشكّ بزرگتري است،

 گچي وسنگي ةتعدادي پاي و) آدوشت( ويي جهت قرار گرفتن آتشدان سكّ،در داخل اين آتشكده.كرده است
 ساساني به   ة معماري مذهبي دور          ةمطالع    ، اين عناصر    بررسي   . است ه در نوع خود منحصر به فرد           قرار دارد ك        

 به دليل دارا        شيان ة  و آتشكد    اين آتشكده     ةمطالع  .   كند  مي را وارد ديدگاه جديدي              هاي ايراني        آتشكده   ه ويژ  
ي ها  از ابهامات و خأل         تواند به بسياري          يم هاي معماري و عناصر به كار رفته در داخل آن                      بودن ارزش        
  . ساساني به ويژه مراسم نيايش آتش پاسخ دهدة معماري مذهبي دورةموجود دربار

ي ها   عبادتگاه    تواند نقش مهم      مي س شده كه اين امر         ري به آتش مقد      در متون پهلوي اشارات مكرّ            
ي ساساني به ويژه چهار        ها  آتشكده   از    ي ما  ها  آگاهي   فانه  سأا مت ام  .   زرتشتي را در معماري ساساني نشان دهد               

توليت و      آتش آنها،     ةت و جايگاه اين بناها، مرتب           يبيشتر از نظر سبك معماري بوده و در مورد اهم                    ، ها  تاقي  
 نگارنده    ، در اين مقاله      .  كمتر بحث شده است    ها   عبادتگاه    اين  ي  ها   درآمد و هزينه       ة نحو   انيون،   انتساب روح      

   . موارد فوق ارائه نمايدة نكاتي نيز دربار،گهميلهة ميلچهارتاقي نويافتفي بر آن است ضمن معرّ
  
 
  . كاربري، گاهنگاري، ساساني،آتش،آتشكده،  چهارتاقي،گهميلهميل : كليديهايواژ

  
  

مهمقد:  
 ، خاكي  ةاي وجود دارد كه اهالي روستا معتقدند در اين پشت                           پشته ، گه باباخان     ميله  سياه در روستاي سياه       

 پنجاه شمسي به منظور     ةي ده   ها   سال لذا در    .   رسد  مي )   ع (  دفن است و نسب آن به امام رضا               اي   ه امزاد   ام  
ند كه در نتيجة فعاليت آنها،         نماي   مي  اقدام به خاكبرداري اين پشته                ،  و بازسازي آرامگاه          محل دفن   شناسايي  

 شدن اين چهارتاقي نه تنها اهالي              پس از نمايان      . گردد  مي آشكارتاقي مورد بحث و عناصر وابسته به آن چهار
 به زيارت اين مكان آمده و ضمن قرباني حيوانات، نذوراتي نيز      نيز بلكه مردم منطقهگهميلهسياهي سياهروستا

  .كنند ميبه آن اهدا 
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 نيروي حفاظت ميراث فرهنگي شهرستان اسالم آباد                ،  شمسي1377چند دهه پس از اين واقعه، در سال                
گه ميلهسياهحفظ و احياء ميراث فرهنگي كرمانشاه را از وجود چنين بنايي در روستاي سياه كارشناسان ،غرب

لين فرصت ممكن پس از آگاهي از وجود چنين بنايي به محل عزيمت                       لذا آنها در او        . نمايند   مي باباخان آگاه        
فانه از آن     سأمت .   كنند  مي يم  ترس  بنا يي از   يي شامل پالن و نما      ها  ي نقشه در فهرست آثار ملّ       آن    ثبت  به منظور   و  

ي ها  ي به ثبت نرسيده بلكه اثري از نقشه           ملّ   ي نگارنده نه تنها اين اثر در فهرست آثار        ها زمان تا هنگام بررسي
  .ترسيمي آنها نيز برجاي نمانده است

د  چن ةداً با ارائ       آباد غرب مجد      شناس ميراث فرهنگي اسالم         آقاي علياري كارشناس باستان           1385در سال    
درنگ براي      ي الزم بي     ها  لذا پس از هماهنگي        .   قطعه عكس، نگارنده را از وجود چنين بنايي آگاه كردند                          

        فهرست آثار    ماتي اين بنا راهي محل شده و پس از تهيه اسناد و مدارك اين اثر را در                                 بازديد و بررسي مقد
 ماتي چهارتاقي مورد بحث          رسي مقد   گزارشي از آن بازديد و بر             ،  حاضر در حقيقت    ة مقال  . ي به ثبت رسانيد    ملّ 

است ط نگارندهتوس.  
  
ت جغرافياييموقعي:  

ة جنوبي بخش    گه باباخان از توابع دهستان حوم            ميلهسياهگه در روستاي سياهميلهچهارتاقي معروف به ميل
 واقع شده    33̊   57́ 02̋  و عرض    46̊   33́ 28̋  در طول جغرافيايي         ،  غرب  آباد   مركزي شهرستان اسالم       

اي كم ارتفاع از          شرق روستاي مذكور و بر فراز پشته               متري   100  ة اين چهارتاقي به فاصل         ) 1نقشه  ( . است 
ارتفاع اين پشته از سطح          .   ي كشاورزي پست اطراف ساخته شده است              ها  اي، مشرف به زمين        ي ماسه  ها  سنگ
 شرقي اين    ة در جبه   ) 1تصوير  ( .  متر است  1745ي آزاد حدود         ها   متر و از سطح آب      4  ، ي كشاورزي      ها  زمين  

  .گيرد ميگه سرچشمه  جريان دارد كه از چشمة تنگ ميلهپشته و چهارتاقي، جويباري
                       نسبتاً عميقي است كه با جهت شمال شرق به          ة منطقه اي كه چهار تاقي مورد بحث در آن واقع شده، در 

راه دسترسي به      )   2نقشه  (   .  قرار گرفته است       زاگرس    ةهم پيوست  ه جنوب غرب در ميان سلسله جبال ستبر و ب             
  .، استغرب و نرسيده به بخش  به گيالن شني در مسير جاده اسالم آباد غربة از طريق جاددرهاين 

 ةگواور كه با ورود به اين جاده و پس از عبور از روستاي انجيرك، رضي، كسان و طرازك وارد منطق
-سياهسياهاله به روستاي   سيفگهلهيمار و  نامدگهلهيم شده و در اين منطقه پس از عبور از روستاهاي گهلهيم
  .درس ميتاقي ريعني محل قرار گرفتن چها ، باباخانگهلهيم

 است كه در جهات مختلف به          اي   ه ماهورهاي به هم پيوست         تپه ل از   چشم انداز كلي اين منطقه متشكّ           
 ماهورها     تپه حي بين اين    مسطّ به استثناي حوالي روستاي كسان تقريباً هيچ زمين                 .   پيوندند    مي ي بلندتر    ها  كوه  

ن      گونه           ميديده  به  منطقه  طبيعت  لذا  كشت           شود  مكان  ا كه  است  تنها  اي  فراهم           ،  ديم  به صورت   و است  
  . گندم، جو و نخود است بيشتر،آنكشاورزي محصوالت 

 هر روستا با ي نسبتاً عميق قرار دارد كه درها دره رشته كوه مرتفعي با قلل تيز و كشيده و با ،درهدر شمال اين 
،  باباخان    گه له يم سياه  روستاي سياه     واقع در     ، گه سمت چپ تنگ ميله      طوريكه در     ه  ب . شود  مي ي آن شناخته    نام محلّ   
 نسبت به سطح   ها  ارتفاع اين كوه       حداكثر. معروف است» گههميل« به نام تنگه سمت راست  درو» تابخوره«به نام 

ي ستبر  ها  كوه  )   تاب   و خوره    گه له يم (  به موازات ارتفاعات شمالي،               و دره   در جنوب     .    متر است  2076آبهاي آزاد        
  ملينجه ارتفاعات        در  ، باشد  مي   دره   يي به داخل      ها   گذرگاه    رخالف ارتفاعات شمالي كه داراي              ملينجه قرار دارد كه ب          
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  .ي آزاد ارتفاع داردها   متر از سطح آب2100حداكثر اين رشته كوه .تقريباً هيچ معبري وجود ندارد
ي ها  است كه بيشتر درختاي ه داراي پوشش جنگلي به هم فشرد،مذكور مورد بحث به ويژه ارتفاعات ةمنطق

 وحشي، انجير كوهي،        ي و درميان آن به تعداد كمتري درخت زالزالك، ارژن، آلبالو                                 باشند  مي  بلوط   ة آن از خانواد        
 .ي بصري محيط را باال برده استها اذبه ج،ها به همراه كوه  گونه پوشش جنگلياين. بادام و كيكم وجود دارد

 بسيار فقير    ،  از نظر منابع آب       دره   ي سخت، اين     ها   برف و باران و زمستان            فراوان     ي  ها  عليرغم بارندگي      
ي حاصل از اين       ها  آب  .   جوشند  مي   ها  ي كم آبي است كه در كوهپايه       ها  چشمه،طوريكه منابع آب آنه  ب.است

 كه تنها   اند   ه شوند، رودهاي فصلي را به وجود آورد                   مي ز ارتفاعات سرازير     يي كه اها  و همچنين آبراهها چشمه
 دره   ارتفاعات ملينجه و در طول             ة يكي از اين رودها در دامن               . آب در آن جاري است            ، در فصول بارندگي        

 دره   از سراب كسان سرچشمه گرفته و در عرض               دره   ي  ها   ميانه  در  »   طرازك    «  به نام    ي رود ديگر     .   جريان دارد       
.  متر عمق دارد      10 كه گاهي تا     است    ژرفي   بستر اين رود بريدگي          .    است جاري   ه سمت روستاي بازكله        ب 

 ماهور بودن اراضي از           تپه ي اطراف و       ها  فانه كم آب بودن اين رودها از يكسو و باال بودن سطح زمين                         سأمت 
 رود  در پيرامون اين دو           .    بهينه نشود   ة سوي ديگر موجب شده كه از آب اين رودها به هنگام پرآبي استفاد                           

است ساساني ةات تا دورچندين زيستگاه انساني در گذشته شكل گرفته كه داراي آثاري از آغاز ادبي.  
  
  :صات بنامشخّ

الع آن   ضاي قرار دارد كه ا            ي ماسه  ها   كم ارتفاعي از سنگ       ةگه بر روي پشت      ميله  چهار تاقي معروف به ميل         
 اين چهار تاقي       ) 2تصوير  (   . راف نسبت به شمال ساخته شده است         صدم درجه انح      15در جهات اربعه و با          
اگر چه . است مكعب مستطيل جدا از هم تشكيل شدهةي هم عصر خود از چهار پايها همانند ساير چهارتاقي

               ها  توان بر مبناي چهارتاقي           مي ا از سقف بنا هيچ اثري باقي نمانده ام     كه در زمان      ر كرد   ي مشابه چنين تصو 
  اجزاء اين مجموعه را به هم پيوند           ،ر را به يكديگر مرتبط كرده و گنبدي مدوها پايه ،يي از دو سوها خود تاق

 سنگ ساخته  ةباشد كه اغلب با الش       مي  و اين رايج ترين راه حل براي پوشاندن اين نوع بناها                          داده است      مي 
 سانتي  70ط ه طول و عرض متوس       ب يي ها  گوشه ،  ها   تالقي اضالع داخلي اين پايه            در محلّ   . ) 3تصوير  (   اند   ه شد

قي به    شمال شر ةپاي  . است گرفته    مي  گنبد قرار     ة پاي  ة متر ايجاد شده كه در سطوح باالتر، در داخل آنها گوشوار
  متر باقيمانده است      1/ 60  ، متر است كه از ارتفاع آن در بلندترين نقطه                    سانتي 1/ 92 و عرض    2/ 35طول   

 سانتي متر است كه ارتفاع آن هم سطح            2/ 10 و عرض    2/ 35ول   به ط  ،  شمال غربي   ة همچنين پاي   . ) 4تصوير  ( 
 متر است كه از     2/ 10 و عرض    2/ 10 جنوب شرقي به طول       ة پاي  . ) 5تصوير    ( باشد  مي  شمال شرقي   ةبا پاي   

 متر است كه از     2/ 9 و عرض    2/ 10 جنوب غربي به طول        ة و پاي   ) 6تصوير  (    متر باقيمانده     1/ 35  ، ارتفاع آن      
ي ها   متر و پايه    3/ 78ي شمالي از يكديگر       ها   پايه  ة فاصل . ) 7تصوير    ( يمانده است    متر باق   1/ 15  ، ارتفاع آن      

  .باشد مي متر 70/3ي جنوبي ها ي شمالي از پايهها  پايهةهمچنين فاصل.  متر است78/3جنوبي 
اين ناهمگوني صـرف    . )5 تا 3ة  نقش (ي اين چهار تاقي از نظر ابعاد و اندازه برابر نيستند          ها   يا جرز  ها  پايه

باشـد كـه در اكثـر چهـار      مـي  نيـز  اختماني سـ  و نوع مصالح ناشي از اشتباهات معمار1گيري مانظر از اندازه 
                                                 

ي واقعـي   هـا   توان بـه انـدازه     ميي ميـداني در محل     ها  م آنـكه فقط با كاوش    ماتي است و مسلّ   كي بر مشاهدات مقد   ي ارائه شده متّ   ها  ـ  اندازه  1
ي واقعـي بنـا   اهـ  ط ما با انـدازه ي ارائه شده توسها رسد تفاوت اندازه ميه به شواهد و مدارك بر جاي مانده به نظر          ه با توج  البتّ. دست يافت 

  .كمتر از چند سانتي مترباشد
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 1 شيانةآتشكد وVandenBerghe,1977, pp.182-184,fig.5)(  ايالمژيهن چ از جمله چهارتاق ي سنگيها تاقي
 و  (VandenBerghe,1961,pp.184-185,plan.IV/5-6)خانـه فراشـبند  فراشـبند و نقـاره   )50،ص1384رضواني،(

  . تكرار شده است(Boucharlat et Lecomte,1987, pp.51-75)  تپهي چهار تاق خشتي ترنگ حتّ
روش احداث آنها به           .   اند   ه  با استفاده از مصالح الشه سنگ و مالت گچ ساخته شد              ها  هر يك از اين پايه        

باشد در كنار هم و در نماي بيروني                 مي موار   يي كه يك سطح آنها تقريباً ه        ها   الشه سنگ ؛ صورت بوده     اين   
بر  .   اند   ه  كرد  ي كوچكتر و مالت گچ به مقدار زياد پر                ها  فاصل آنها را با توده سنگ          چيده و سپس حد    ديوار    

 چهارتاقي     در اين      ، 2 كه الشه سنگ كار گذاشته نشده بلكه روي هم ريخته شده                ها  تاقي  خالف برخي از چهار        
 بيروني ديوار را براي ايجاد سطحي نسبتاً هموار اندود كرده و                            ة شد جدار    يم نخستين رج چيده        هنگامي كه   

ه توج    بايد . اين شيوه تا آخرين رج ادامه يافته است. اند هسپس دومين رج را به همان روش بر روي آن ساخت
  . ساساني استةي سنگي دورها  از چهارتاقيي شبيه بسيارها داشت تركيب ساختاري اين پايه

از سا    پايه        پس  يا  جرزها  كه                                ها  خت  كرده  ندود  ا گچ  مالت  از  نها را با اليه ضخيمي  آ ، سطوح روي 
رسد در    مي باشد و به نظر      مي  ناهموار     ، سطح اين اندود       .   ر است  سانتي متر متغي   10 تا  5ضخامت آن بين     

 ها  يه ي از نظر معماري و تكنيك ساخت، پا           طور كلّ   ه ب .   عمل آمده است     ه يكدست نمودن آن تالش ناچيزي ب            
  .ت و ظرافت كمتري برخوردارندنسبت به عناصر به كار رفته در داخل بنا از دقّ

   يها  تاقي  ر دارد كه همانند بسياري از چهار                يي در چهارجهت اصلي قرا         ها  ، ورودي      ها   فاصل پايه   در حد 
ابل  ق  اگر چه راهرو طواف به وضوح              . ) 6نقشه  ( شوند   مي  ساساني به راهرو طواف پشت جرزها مرتبط                ة دور   

 از جمله اين شواهد         ؛ دهد چهار تاقي مورد بحث داراي راهرو طواف بوده                          مي ا شواهد نشان     يت نيست ام    ؤ ر 
يي  ها  بنا، بخش     ي پيرامون     ها  ي خاكي و قلوه سنگ      ها   در ميان توده       ها   متري از پايه      1/ 70اينكه به فاصله تقريباً        
مدرك ديگر اينكه در         .   ي را احاطه كرده است         طور قطع پيرامون چهار تاق           ه شود كه ب    مي از ديوار سنگي ديده          

      فاصل جرزهاي شمالي چهار تاقي، تعدادي پايه گچي وجود دارد كه با توجه به جنس                                  فضاي بيروني حد 
ي سخت منطقه موجب     ها  گرفتند تا نزوالت جوي و زمستان                مي ف قرار    بايستي در محيطي مسقّ        مي آنها   

  .تخريب آنها نشود 
 هسته اصلي باقيمانده از بناي بزرگتري است كه ملحقات آن در زير خاك                          ،  بحث بنابراين چهارتاقي مورد     

  .ص خواهد شدت آنها مشخّي باستان شناختي وضعيها بوده و با انجام كاوش
عي به ابعاد داراي پالن مرب فضاي مركزي اين چهارتاقي، بدون در نظر گرفتن فضاي بين جرزها،

ي نسبتاً ريز و مالت گچ كف ها هروهاي پيرامون آن، با قلوه سنگكف اين فضا و را.  متراست10/5×15/5
 را در مالت گچ ها  به اين ترتيب كه براي ايجاد سطحي صاف و هموار، در كف بنا قلوه سنگ؛سازي شده

ر طور مكرّه اين اندود ب.اند ه نسبتاً ضخيمي از مالت گچ اندود كردةغوطه ور كرده و سپس روي آن را با الي
                                                 

 1384آباد غـرب واقـع شـده كـه در سـال              بخش حميل شهرستان اسالم     كيلومتري روستاي قلعه شيان از توابع دهستان شيان،        3 اين آتشكده در     -1
ة باستان شناسي به سرپرستي حسن رضواني با هدف نجات بخشي آثار تـاريخي محـدود        ةتي از پژوهشكد  أط هي توس مخزنـي شـيان مـورد     سـد 

متر در پيرامون آن اسـت      70/1ل از يك چهارتاقي باراهرو طوافي به عرض        متر متشكّ  5/14×5/14 مورد بحث به ابعاد      ةآتشكد. كاوش قرار گرفت  
ادي پايـه گچـي بـا        متر،تعد 15/3×15/3 در داخل فضاي چهار تاقي، سكويي به ابعاد       .  قرار دارد  75/3×5/14 كه در ضلع شمالي آن اتاقي به ابعاد       

ل تـا   به عقيده كاوشگر اين آتشكده طي چهار مرحله سـاخته شـده كـه مرحلـه او           .)9تصوير  ( هاي گچي وجود دارد     ينات قاشقي وصندوقجه  ئتز
5ص ،1385 همو، ؛36-37، صص1384رضواني،(است   چهارم مربوط به اوايل دوره اسالمية ساساني و مرحلةق به دورم متعلّسو(.  

طي يك روز   تا  نگارنده اين فرصت را يافت       .غرب است   چهارتاق خالوخالو گيالن   اند  هيي كه به اين روش ساخته شد      ها  ه چهارتاقي جمل  از -2
  .از اين چهار تاقي بازديد كند
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در داخل اين فضا عناصري وجود دارد كه اجراي برخي از مناسك مذهبي را .  بازسازي شده استت ومرم
رسد كه در  ميي گچي به اثبات ها شواهد و گواه بيشتر در اين زمينه با حضور پايه. سازد ميدر آن آشكار 

  .ادامه به شرح ويژگي هر يك از اين عناصر خواهيم پرداخت
 . سـانتي متـر وجـود دارد       10 متـر و ارتفـاع     17/3×43/3 به ابعاد تقريبـي      ويي سكّ ،در كف فضاي مركزي   

فانه قـسمت مركـزي ايـن      سأمت. و نيز با مصالح الشه سنگ و مالت گچ ساخته شده است            اين سكّ  )8تصوير(
  .ط افراد ناآگاه به منظور شناسايي قبر امامزاده تخريب شده استو توسسكّ

 ايالم يهژن چةو آتشكد )10تصوير 7نقشه ( شيانة آتشكدو همانند سكويرسد اين سكّ ميبه نظر 
)(VandenBerghe, 1977, fig.5 هة ترنگآتشكد وتپ(Boucharlat et Lecomte, 1987, figure.11) ّي براي محل

 شيان بر روي اين ة و شايد با اغماض بتوان گفت همانند آتشكد)9 و 8 ةنقش( قرار گرفتن آتشدان بوده
 ،ي بيش از حدها فعلت دخل و تصرّه فانه بسأ مت كهاند هت مذهبي داشتيد داشته كه اهمو عناصري وجوسكّ

   .بر جاي نمانده است اثري از آنها
 وي  فاصل جرزهاي شمالي و همچنين داخل راهرو طواف شمالي، سكّ       در حدT ّوي  شكلي عمود بر سـك

 شكل Tغربي اين سكو ـ  قسمت شرقي )6نقشه ( .مربع مركزي و با همان ساختار معماري ساخته شده است
سانتي متـر    61 متر و از عرض آن       28/1 سانتي متر بوده كه اكنون از طول آن          70 متر و عرض     27/2به طول   
فانه اين سأمت.  متر است15/1 و عرض 26/2جنوبي آن به طول  ـ  همچنين قسمت شمالي. يت استؤقابل ر

  .رتفاع ناچيزي از آن باقيمانده است اها سكو تخريب شده و تنها در برخي از قسمت
فانه كنجكاوي اهالي روستا آنان را      سأ گچي جاسازي شده كه مت     ةدر داخل سكوي مورد بحث تعدادي پاي      

ـ ه به جستجو و تفحص در كف بنا واداشته و از اين رو عناصر ب          ه كار رفته در اين چهار تاقي را از بين برده ب
  )11تصوير( .يي از اين عناصر به دست آوردها توان آثار و نشانه ميت خيلي زياد طوريكه امروز با دقّ

 18 ة گچي بـه فاصـل  ةو، دو پايبراساس شواهد و مدارك برجاي مانده در قسمت شرقي ـ غربي اين سكّ 
 به شكل هرم ناقصي است كه سـطح هـر ضـلع آن بـا                ها  هر يك از اين پايه    . سانتي متر از يكديگر قرار دارد     

اگر چـه   .  سانتي متر است   46 و عرض آنها     57 ها  طول هر يك از اين پايه     . ئين شده است  شيارهاي قاشقي تز  
كف چهـار   ي گچي مشابهي كه اكنون در       ها  ا بر مبناي پايه   الع دقيقي نداريم ام   از ارتفاع واقعي اين دو پايه اطّ      

ـ  . اند  هار تاقي بود  ي داخل چه  ها  توان پذيرفت اين دو پايه نيز هم اندازه با پايه          مي اند  هتاقي پراكند  ه بـه   با توج
 ديگري در كنار اين دو پايه وجـود         ة شيان، پاي  ةتوان حدس زد همانند آتشكد     ميوي گچي    سكّ ةامتداد حاشي 

ـ Tفانه بخش اعظمي از قسمت شمالي و جنوبي سكوي سأمت. داشته و يا دارد   ا براسـاس   شكل از بين رفته ام
توان به تصوير نسبتاً روشـني از ايـن بخـش از سـكو دسـت                 يم شيان   ة آن با آتشكد   ةوضع موجود و مقايس   

 و  61اي جاسـازي شـده كـه طـول آن           مذكور، پايه  ةدر بخش شمالي اين سكو و در مجاورت دو پاي         . يافت
اين پايه بـا قلـوه سـنگ و         . يت است ؤمتر قابل ر   سانتي 20،  از ارتفاع اين پايه   . استمتر   سانتي 50،  عرض آن 

عالوه بـر ايـن پايـه     . )12تصوير ( اندود شده است   ، ضخيمي از گچ   ةسطح آن با الي   مالت گچ ساخته شده و      
علت كنجكاوي اهالي روسـتا     ه  فانه ب سأي ديگري وجود داشته كه مت     ها   پايه )13تصوير(  شيان ةهمانند آتشكد 

نـات شـياري و    گچي با تزئية، سه قطعه نسبتاً سالم پاي  مذكور ةطوريكه بر روي پاي   ه   ب اند  هجا كرد هآنها را جاب  
 در قـسمت شـمالي ـ    ها  قرارگيري اين پايهرسد محلّ مي ديگري وجود دارد كه به نظر قطعات شكسته شدة

ي قسمت شرقي ـ غربـي بـه شـكل     ها هر يك از اين قطعات همانند پايه.  شكل بوده استTجنوبي سكوي 
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 40 بـه عـرض      هـا    ايـن پايـه    يكي از . هرم ناقصي هستند كه سطوح آنها با شيارهاي قاشقي تزئين شده است           
  )2و1طرح ،14تصوير (. سانتي متر باقيمانده است23باشد كه از طول آن  ميسانتي متر 

متر بوده     سانتي 40× 46توان حدس زد كه بخش تحتاني اين پايه به ابعاد                      مي بر مبناي تزئينات سطح پايه         
ز باشد كه ا    مي متر   سانتي 27ه عرض   س اين هرم ناقص ب        أ ر .    سانتي متر باقيمانده است       32كه از ارتفاع آن          

  .متر بوده است سانتي27×28س به ابعاد أدهد قسمت ر ميا مدارك نشان ام سانتي متر باقيمانده 14طول آن 
       پايـه   ة سانتي متر وجود دارد كـه تـا قـسمت قاعـد            11 تا   10ط  در مركز اين پايه، سوراخي به قطر متوس 

 4ث شكل به عمـق       مثلّ ةين بخش از پايه در طرفين سوراخ، دو حفر         در ا  .)2و1 طرح ،14تصوير (امتداد دارد 
دهـد كـه     مي نشان   ها   گچي همانند ساير پايه    ةسطوح صاف مقطع داخلي اين پاي     . سانتي متر ايجاد شده است    

 وجود داشـته كـه در داخـل         اي  ه زائد ، ديگر ةاي ساخته شده و احتماالً در لپ       به صورت دو لپه    آنهاهر يك از    
  .شده است ميره چفت و بست اين حف

 تنها تفـاوت ايـن بخـش از       .)3طرح ،15تصوير ( قبلي است  ةدومين پايه نيز از نظر فرم و اندازه، شبيه پاي         
 1 و عمـق     3×5/3، شياري بـه ابعـاد        قسمت فوقاني اين پايه     سوراخ   ة لب پايه با پايه قبلي در اين است كه در        

تفـاوت ديگـر اينكـه در قـسمت         . صال عناصر اين پايه بوده اسـت       اتّ سانتي متر وجود دارد كه احتماالً محلّ      
  .ث شكل وجود نداردي مثلّها داخلي پايه، حفره

ترديدهايي وجود دارد لذا تا كنون كاركرد واقعي آنها ها ه به اينكه در شكل واقعي اين پايهبا توج 
 ةكاركرد آنها را پاي كهزاد ةقلع ي چهارتاقيها گوشهه به پيدا شدن آنها دربرخي با توج. مشخص نشده است

ي جانبي ها  تاقةگرفته و تا پاي ميبر روي آنها قرار  كه ستون چهارگوشي از سنگ و گچ اند هستون دانست
 ،رضواني( دانند مي آتشدان ةبرخي نيز كاركرد آنها را پاي .)11-13ص ص ،1371 ،معتمدي( ادامه داشته است

ا هيچ توان در مورد دوم به بحث نشست ام مييشين اگر چه ي پها  بحثاساس بر .)46و29 صص ،1384
ل نداريمدليلي براي پذيرفتن نظر او.  

در . توان سه حالت را براي آنها فرض كرد        ميا   براي ما مشخص نيست ام     ها  هرچند شكل واقعي اين پايه    
 د داشته كه احتمـاالً     جو ديگري به صورت معكوس و     ة به طور مستقيم پاي    ها  ل برروي اين بخش از پايه     حالت او

باشـد    صـحيح  ،اگـر ايـن پيـشنهاد     . گرفته است  ميس قرار   ي جهت نگهداري آتش مقد    ظرف فلزّ در باالي آن،    
 )7تـصوير  ،319-320ص  ص ،1378 ،رهبر(  بنديان ةي مكشوفه از آتشكد   چ گ ة همانند پاي  توان كاركرد آنها را    مي
 ،مرتـضايي ( بـه دسـت آمـده       تاي كاكا در شهر گنبد كاووس      قبرستان شرقي روس   B تپه از    گچي كه اخيراً   ةپاي و

ـ  .دانست) آدوشت( پايه آتشدان    )4تصوير ،188ص ،1384  چـرا   كـه  مـواجهيم ايـن پرسـش     همچنـان بـا     ه  البتّ
حالـت دوم  . اند هي سنگي و گچي به صورت يكپارچه ساخته نشدها   همانند ساير آتشدان   گهميلهي ميل ها  پايه

شده كه در بـاالي آن ظـرف و يـا            مياي عمودي نصب     سوراخ مركزي اين پايه، ميله     در داخل    اينكه احتماالً 
اي   پرچم و يا وسيله    ها  در داخل سوراخ اين پايه    ممكن است   گرفته است و حالت سوم اينكه        مياي قرار    صفحه

 گچـي   ةايـ صال ميله با پ    اتّ :شود ميمطرح   اين پرسش    ، در صورت پذيرفتن دو حالت فوق      مشابه آن قرار داشته؛   
  ؟اند ه چه ضرورتي داشته كه سوراخ مركزي را تا قسمت پايين ادامه داداصوالً وبه چه صورت بوده 

 دست نداده و با اين اميد كـه در آينـده بـه    ها هت و سقم اين فرضيكه هنوز فرصت تعيين صح    از آنجائي 
رو شدهات روبانجام رسد بايستي با احتياط كامل با اين فرضي.  

ا به نظر   ر نيست ام   به آساني ميس   ها   توصيف و تفسيرهاي فوق، تشخيص كاركرد صحيح اين پايه         رغمعلي
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  .رات مذهبي دارندني با تفكّرسد ارتباط معي مي
داخـل راهـرو طـواف شـمالي، سـكوي        شـكل، در     T سكوي    داخل   ي گچي ها  روي پايه هدرست در روب  

  .)10تصوير(  كه ارتفاع واقعي آن مشخص نيستمتر وجود دارد سانتي50 و عرض 60داري به طول شيب
 شـمال   ة گچي اسـت كـه در كنـار پايـ          ةيكي ديگر از عناصر موجود در چهارتاقي مورد بحث، صندوقچ         

باشد كه از    ميمتر   سانتي 27 متر و عرض     40/1 به طول     اين صندوقچه  .)4ة  نقش ،16تصوير (قرار دارد  شرقي
باشـد كـه بـا       مي سانتي متر    5/7 اين صندوقچه به عرض      ةديوار. متر قابل تشخيص است    سانتي 10،  عمق آن 

توان گفت در اين صندوقچه ابزار و وسايل مربوط به مراسـم             ميبا اندكي شك    . مالت گچ ساخته شده است    
توان  مي ، شيان به دست آمده   ةي مشابه آن در آتشكد    ها  ه به اينكه نمونه   توج با. شده است  مينيايش نگهداري   
ي ها  نيز وجود دارد كه با كاوش     گه  ميله چهار تاقي ميل    شمال غربي  ة قرينه آن در كنار پاي     ةونحدس زد كه نم   

 .شد ت آن مشخص خواهد وضعي،آتي
ي آهكـي   هـا    سنگي از جنس سنگ    ةشود تعداد چهار پاي    مياز ديگر عناصري كه در اين چهار تاقي ديده          

شـكل   از نظر  ها  دهد اين پايه   مي باقيمانده آنها نشان     يها  ا بخش  آنها شكسته شده ام    تايفانه دو   سأاست كه مت  
كي از آنها كه نسبت     في ي  كالم تنها به معرّ    ة اطال اجتناب از   لذا به منظور   )17تصوير (.اند  هو ابعاد شبيه هم بود    

 فاصـل   گيري ايـن پايـه،  ورودي حـد         قرار  محلّ .)4طرح ،18تصوير (تر است خواهيم پرداخت   به بقيه سالم  
لوك زيرين به طول و عرض    مركب از دو بلوك تخت است كه ب        ،اين پايه . استلي چهار تاقي    جرزهاي شما 

 8متـر و ارتفـاع    سـانتي  49ض  بلوك بااليي نيز به طـول و عـر        . باشد ميمتر   سانتي 17متر و ارتفاع     سانتي 52
 سطح ايـن شـالي بـا        .ردمتر قرار دا   سانتي 9 و ارتفاع    49ري به قطر    متر است كه بر روي آن شالي مدو       سانتي

متـر وجـود     سـانتي  22 و ارتفاع    45اي به قطر    برروي شالي مذكور، استوانه   . ه است اي تزئين شد  نوار برجسته 
 فاصل آنها با نوار      ميليمتر نقش شده كه حد     7برجسته به عرض     باريك و   دو نوار  ةدر وسط اين استوان   . دارد
 انتقالي استوانه به قسمت فوقاني نيز با دو ةهمچنين مرحل. متر تزئين شده است    سانتي 5/1تري به عرض    پهن

 10 و ارتفـاع  49به قطـر  بر روي اين استوانه همانند قسمت زيرين آن، شالي   . نوار برجسته تزئين شده است    
اي از  اين دو بخش، با نوار باريك برجسته      . متر قرار دارد كه از دو بخش كوژ و كاو تشكيل شده است            سانتي

متـر وجـود دارد    سـانتي 5/2 و ضخامت 5/38ي به قطر ربر روي اين شالي، شالي مدو. اند هدا شديكديگر ج 
ي ها  نمونه. شود ميمتر ديده    سانتي 5/2متر و عمق    سانتي 5/4×5/4ع شكلي به ابعاد      مرب ة حفر ،كه در مركز آن   

 يك نمونه آن    ،عنوان مثال ه  ب.  ساساني شناسايي شده است    ةي دور ها  ي سنگي در محوطه   ها  زيادي از اين پايه   
ـ ة آتشكدةاز محوط  شناسـي در ميـان خاكهـاي دپـو شـده حاصـل        باسـتان يهـا   كـاوش تأط هيـ  شيان توس

فعطرح   170-171 تصاوير   ،1384 ،رضواني (سازي به دست آمده است    ي سد ها  تالي ،CXX(.     همچنـين سـه
 شناسـايي و بـه ايـن        1 قلعه شـيان   ةتپ از   شود كه  مي ميراث فرهنگي اسالم آباد نگهداري       ةنمونه ديگر در ادار   

 برخـي از  همچنـين در . شـود  مـي  ديگـر در پـارك مـوزه تـاق بـستان نگهـداري       ةنمون. اند همكان منتقل شد
   .است شناسايي شده ها تعداد ديگري از اين پايه استان فارس ي ساسانيها محوطه

نيز  لذا در مورد كاركرد واقعي آنها                    در جاي خود قرار ندارند                ها  از آنجايي كه هيچ يك از اين پايه                
                                                 

لومتري آتشكده  كي 3ة  شود كه در داخل روستاي شيان و به فاصل         مي دشت شيان محسوب     تپه بزرگترين   ، متر 20 با ارتفاعي بيش از      تپهـ  اين    1
ـ  ها   دوم تا سده   ة دست كم از هزار    ، مذكور تپهدهد   مي نشان   تپهسطح اين   ي  ها  سفالينه. شيان واقع شده است     اسـالمي مـسكون بـوده       ةي ميان

  .است
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پايه ستون، پايه       ؛  اند   ه يكي از سه كاركرد زير را داشت               ها  رسد اين پايه      مي به نظر   .   ترديدهايي وجود دارد             
صرف .   اند   ه عنوان پايه آتشدان استفاده كرد               ه آتشدان و يا اينكه در اصل پايه ستون بوده ولي بعدها از آن ب                            

 ديگري به اين چهارتاقي منتقل            ة مربوط به خود بنا بوده و يا اينكه از محوط                  در اصل     ها  نظر از اينكه اين پايه         
زيرا اگر      .   گه جاي بحث فراوان دارد             ميله  ة شيان و هم در چهار تاقي ميل           ، حضور آنها هم در آتشكد          اند   ه شد

ص نيست و اصوالً    مشخّ  قرار گيري آنها         باشند، محلّ   كرده     ستون استفاده     ةعنوان پاي     ه  ب  از آنها    در اين بنا     
. چنين بناهايي نياز به ستون ندارند و اگر آتشدان بودن آنها را بپذيريم، تعداد زياد آنها جاي بحث دارد                                                   

 چگونه استفاده     و شيان  گه  ميله  ي ميل  ها   حيات آتشكده     ة  در دور     ها  فانه بر ما روشن نيست كه از اين پايه             سأمت 
  .ت استي حائز اهمها  آتشكدها هر چه كه باشد ارتباط آنها باشده؟ ام مي

  
  :سفال

 يهـا  يي در طيـف ها ي معمولي و به رنگها  محوطه از نوع سفالينه از سطحآوري شده ي جمعها سفالينه

برخي .  آنها نيز هم رنگ سطح سفال است       ةرنگ خمير . باشند ميمختلف نارنجي، نخودي، سبز و خاكستري       
ات ريز ماسه، شـن و كـاني بـه           آنها ذر  ة هستند كه در خمير    اياز اين قطعات داراي بافت مستحكم و فشرده       

ي ظـروف بـزرگ داراي بافـت شـكننده          اي و به طور كلّ     رفته ولي برخي ديگر به ويژه ظروف آشپزخانه        كار
.  عالوه بر ماسه، سنگ ريزه و مواد گياهي نيز بـه كـار رفتـه اسـت                 ها آن ةمايباشند كه در خمير    ميومتخلخلي  

ـ . انـد   ه چرخ سفالگري ساخته شد    ةات به وسيل  بسياري از اين قطع    طوريكـه اثـر چـرخش آن در قـسمت          ه  ب
هرچنـد  . انـد  هبرخي قطعـات نيـز بـه وسـيله دسـت سـاخته شـد            . شود مي ظرف ديده    ةداخلي و بيروني بدن   

.  فاقـد هـر گونـه پوشـش باشـند     ،رسد بيشتر اين قطعات مي نيست ولي به نظر  ي كار آسان  ،تشخيص پوشش 
ـ         دقّ نيز برخي   ساخت در  و اند  هه شد  خوب ساخت  ها  الينهبرخي از اين سف    ي آنهـا   ت چنـداني نـشده شـكل كلّ

  . داراي ناهمواري استآنها برخي از ةكه بدن طوريه م است، بمنظّنا
. باشـد  مـي  شامل نقوش كنده، افزوده و برجـسته         ها   نقوش به كار رفته بر روي اين سفال        ،از نظر تزئينات  

  .اج افقي و نقوش فشاري استمونقوش كنده، به صورت خطوط 
ي ي چند خطّها  افقي در گروهة شامل خطوط برجست، شامل نقوش طنابي و نقوش برجسته   ،نقوش افزوده 

تـوان گونـه و شـكل     مـي  ن لـذا .باشـند  مي ظروف  ةق به بدن   متعلّ ،فانه به علت اينكه بيشتر قطعات     سأمت. است
  .باشند مي كوزه و درپوشي بزرگ، طغار،ها مل خمرها برخي از آنها شاام. واقعي ظروف را تشخيص داد

ي در حوزه فرهنگي غرب ايـران     ي فنّ ها  آثار سفالي پراكنده در سطح اين محوطه براساس شكل و ويژگي          
و   (Keall,1981) قلعـه يزدگـرد  ة مجموعي ساسانيها ي به دست آمده از اليهها لينهگيرد و مشابه سفا ميقرار 

  .است )1384،رضواني(  شيانةآتشكد
  

  :پيشنهادي كاركرد
 ، منطقـه اسـت    يس و احترام اهال   ك امامزاده مورد تقد   يعنوان  ه   ب گهلهيملي م ي تاق رهمانگونه كه امروزه چها   

 يهـا   از آتشكدهياري همانند بس،ن آتشكدهي ا ،گريان د ي به ب   بوده؛ يگاهين جا ي چن يز دارا يان ن يدر روزگار ساسان  
 منطقـه  ي روستاهايارتي و زي و از مراكز عباديف محلّتكلّي بيها ع آتشكدهان از نو يجمله ش  از هم عصر خود  

 ين اعطـا  يو همچنـ  كننـدگان آتـشكده      ا اداره يانش و   يا روحان ي و   يت آن و انتساب روحان    يتولبوده  كه احتماالً     
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 ،ي اراضـ  ،ي اشـاره شـده در دوره ساسـان        يخي در متون تـار    . است  حاكم  منطقه بوده    ة آنها، بر عهد   ي برا يرمقرّ
 شـده اسـت    مـي  آتـشكده    مبـالغي صـرف    ازمنـدان و  ي بـه ن   ييها  دات آنها كمك  يز عا  بوده كه ا   ها  وقف آتشكده 

احتمـاالً ايـن آتـشكده نيـز داراي           .)153ص ،1381 بـويس،  ؛62ص ،1383 دريايي، ؛353ص ،1377 بيروني،(
  .چنين موقوفاتي بوده است
ت و مرتبه عبارتند از آتش بهرام،               يبنابر اهم    كه    ارند   ان سه نوع آتش د      ي، پارس   يني مطابق با متون كهن د       

  .آدران و دادگاه
روزگر موسوم     يپ باشد كه به آتش پادشاه           مي ن آتش   ي تر س ن و مقد  ي  مهمتر ) آتش ايالتي     (   آتش بهرام     ـ 
آتش  ي ا .   است  تشر  ، ن  با  خاص  ي   ته           يفات  مختلف  آتش  ه  نزد ز شا ا تطه  ي  و   ،1385  گيمن،    ( شود  مي ر يه 

 . درخشان و فروزنده بسوزد             ي ها   با شعله  يستي با  مي   يطي  همواره و در هر شرا         ، بهرام      آتش  . ) 116ـ129صص
آذرفرنبغ و آذرمهر             چون آذرگشنسب،       ل   بزرگ و طراز او         ي ها  ن آتش در آتشكده       ي  ا ) 156ص   ، 1381  بويس،   ( 

  .شده است ميش ياي ننيبرز
 نشاندن آن تنها چهار        ي  كه برا   تر از آتش بهرام قرار دارد                نيي  پا ي ا در مرتبه    )   يآتش محلّ     ( آتش آدران       ـ 

ن آتش برخالف     ي ا .   آتش بهرام است      تر از    س آن ساده    ي ر و تقد  ي و مراسم تطه     است ي كاف  ينوع آتش خانگ      
  .ستيور ن شعله، فروزانيها آتش بهرام همواره با شعله

ن يااگر چه . شود ميس ير و تقديه، تطهي تهيك آتش به سادگيتنها از ) يگآتش خانواد (آتش دادگاهـ 
  .)157ص ،1348 ،بويس(  بگيردتواند بر عهده مي ينيرا هر بهد آن يا نگهداردارند ام ميآتش را موبدان برپا 

توان آنها را با هم تركيب كـرد         مي نه   ؛مخصوص خود است   ةجداگانت  داراي شخصي  ها  هر يك از اين آتش    
  .)188ص ،1348 ،وهمن( ي داد هر يك را ترقّةتوان درج ميو نه آنكه 
ده يـ چي پ ي معمـار  ين دسـت كـه فاقـد واحـدها        يـ  از ا  ييها  آتشكده  و گهميله  ميل ةرسد در آتشكد   ميبه نظر   

ن آتشكده به ما اجازه     ي ا ي عناصر و ساختارها   ي مطالعات بر رو   ةجينت. شده است  ميش  ياي آتش آدران ن   ،باشند مي
داخل مجمر و يا آتشداني شـعله ور   در  احتماالً آتش،ن آتشكدهيزشگاه ا ي داخل   يو سكّ يم بر رو  يريدهد بپذ  مي

 قرارگيـري   و محلّها شايد بتوان بر مبناي اين پايه. شده است مياز زمين جدا   ) آدوشت(اي   بوده كه به وسيله پايه    
و اتـاق   گه  لهيمميل ةكه در آتشكد   طوريه   ب . پرداخت ها  به طبقه بندي آتش درون آتشكده      در داخل يزشگاه،     آنها
ـ و ترنـگ   )16شـكل  ،41ص ،1351 ،نومـان وهـوف  ( مانيسـل  تخـت  PD ييپـا يچل گرگـان ةتپ (Boucharlat et 

Lecomte,1987, pp. 51-75; Boucharlat, 1999, pp. 68-70)  و )45و36 صصـ  ،1384 ،رضـواني ( انيش ةآتشكد و 
خـل   داي مركـز ي سـكو يآتـشدان بـر رو   (VandenBerghe, 1977, pp. 182-184, fig.5) ايـالم  يهژچهارتاقي چن

و  )pp. 81-,84 ousaviM,1999 ,و 84ص ،1374 ،موسـوي ( ه كوه خواجـ ةا در آتشكدام. زشگاه قرار گرفته استي
 ي كه بر روي آجريا آتشدان در داخل حوضچه )28عكس ،53ص ،1374 ،ناومان( مانيلس تخت B ييپاياتاق چل

ـ  و (Kaim, 2004, p. 326, fig.4)  مـل حـرم تركمنـستان    ةن در آتشكدي؛ همچنكف بنا ساخته شده قرار داشته ق اات
 در داخل ساختار فـرو      ين عنصر مذهب  ي ا ،)26شكل ،25عكس ،52ص ،1374 ،ناومان( مانيسل تخت   A ييپايچل
  كف آتـشكده قـرار گرفتـه اسـت    يآتشدان بر رو ،درگز اني بنديها گرفته و باالخره در آتشكده مي قرار يا رفته

  .)7 تصوير ،219ـ220 صص ،1378 ،رهبر(
ن آتش را داشته و       ي م ا ي  ورود به حر      ة ت اجاز   يا موبدان باصالح      ي مات زرتشت تنها موبد و         يساس تعل   ا بر 

كنندگان در     شي اي ن ي  عاد  ي ها  نان، موبدان و رده          ي بهد .   ش مربوط به آتش را از حفظ تالوت كنند                ي ايدارند كه ن      
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 بودند    يي بر انجام مراسم و سرودها          كردند و از دور ناظر             مي ع  تجم ها   طواف و در جلو درگاه           ي داخل راهروها        
  ةالعات ما دربار       اطّ    ) 156-157ص ص، 1348  ، بويس  (   . شد مي  خوانده     تيبا صالح  ا موبدان     ي  و  ط موبد  كه توس 

از مذهب زرتشت                       ي و اش  ينين مراسم آئ    ي  ا ي اجرا   ات  يجزئ   ن به دست   ي  امروز    ياء مورد استفاده در آن عمدتاً 
ان دارا بوده از دست            ي را كه در زمان ساسان         ي و عظمت  ه  شكو، ي مذهب   و مراسم   ها  شي ايهرچند امروزه ن        .   آيد   مي 

      داده ام   جا آوردن و       ه ان در ب    ي زرتشت   ي ت و محافظه كار      دقّ  ، يانت زرتشت    ي ص  د ي  ازخصا   يكي نكه ي ه به ا  ا با توج
 نيي اد ي بن ي ها   تفاوت   ، ن مراسم  ي  ا يرسد صورت كنون      مي لذا به نظر      است  يهب ت مراسم پرستش و آداب مذ         ي رعا  
  . نداشته باشديا دوران ساسانب

  
  :گاهنگاري

  الشه سنگ و مالت    (  پالن و مصالح به كار رفته در آن                ةتاقي ويراني را به واسط             پيش هر چهار    ها  ت تا مد
 و پيش از كاوش اين گونه             ، رسد طبق شواهد سطحي     مي ا به نظر   دادند ام       مي به روزگار ساساني نسبت          )   گچ 

 سنگ و مالت گچ به كار رفته           ةزيرا هر چند الش      .    آنها عمالً ناممكن باشد      بناها، تحليلي از گاهنگاري دقيق             
 يها  كاربرد آن بدون وقفه تا سده              كنيان است ل   يگر مربوط به زمان ساسان        ي مصالح د   ش از هر نوع      ين بناها ب   ي ا در  
 از  ي ار يبس حتر ي  صريان يبه ب  .    نبوده است    ي ساسان ة ك منحصر به دور     ين تكن ي افته و ا   ي هم ادامه       مي  اسال ةان يم 

ن ي نخست ي ها   باشد كه در سده      يي ممكن است بناها      ه داده شد     نسبت  ي ساسان ة  كه به دور      يي ها  يچهار تاق    
بر  ي سنگي،   ها   در مورد گاهنگاري چهار تاقي             ها  عليرغم اين دشواري        .   ند ا ن منظور ساخته شده    ي هم ي برا   مي اسال 
-ميله  لي م ة  آتشكد  ي نسب ي توان در مورد گاهنگار            مي   ها  اس ي از قرائن و ق       ي ا   اسناد و مدارك موجود و پاره              ي مبنا 
  . به بحث نشستگه

 و   ژيه ايالم      چن ي ها  آتشكده    ساساني از جمله      ة ي دور    ها   اگرچه شبيه بسياري از آتشكده            ن آتشكده   ي  ا 
 ها  ن شباهت ي  از ا   ي برخ   كه است ان  ي شة ه به آتشكد   ي شبي رت آور    ي به طرز ح    اباشد ام    مي   تپه ترنگ   آتشكده    
  :عبارتند از

  .گرنديكديه ي اختالف شبي آتشكده با اندكدو هري عناصر معمارةابعاد و اندازـ 
 چنين  . باً هم اندازه جهت قرار گرفتن آتشدان وجود دارد                        ي  تقر يي  هر دو آتشكده، سكو       ي در صحن مركز    ـ 

 . گرگان نيز وجود داردةتپ و ترنگ چن ژيه ايالم ةسكويي در آتشكد
 قرار دارد كه در داخل          يشكل T ي طواف هر دو آتشكده، سكوياهروها و رها ي از وروديكيدر داخل ـ 

 . شده استي جاسازي گچةي پا6 ،نآ
 با  ي اد ي  ز ي ها   شباهت،، ابعاد و تعدادجنست،ايساختار، تزئ هر دو آتشكده از نظر شكل، ي گچيها هيپاـ 

 قلعه كهزاد لرستان نيز شناسايي         ة  در آتشكد    ها   اين پايه    ة نيز اشاره شد نمون       همانگونه كه قبالً     . گر دارند    ي كدي 
 .شده است

ها                      ـ  ز جر ر  كنا ر  د  ، ه تشكد آ و  د هر  ر  ه    ي د تشكد آ و   ت       ر عبا به  طرف  سكو        ي  و  د ر  د  ، شكلT  ي  
  .هستند نگهداري ابزار و وسايل مربوط به نيايش  محلّ كه احتماالً وجود داردي گچيها صندوقچه

آتشكده         ـ  هر دو  پا ، از  پا ي شبي سنگي ها  هي   پا اي  ستون و   ةي ه  ه ي شده كه كامالً شب    يي شدان شناسا  ت  آ ةي  
 .گرنديكدي

   وكمي ق به خسرو    ه متعلّ  سكّي  تعداد   ، ان ي شة رامون آتشكد     ي پ يني كوچ نش    محوطة   از  نكهي ه به ا  با توج  
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لذا با تكيه بر مقايسات فوق شايد بتوان                ) LXXطرح     ، 74ص   ، 1384  رضواني،      ( 1خسرو دوم به دست آمده          
ي آن دوره       ها   ساساني پنداشت كه تا واپسين سال         ة ي مياني دور      ها   اي از سده      تشكدهگه را آميلهچهار تاقي ميل

تاريخي نيز به آن اشاره          اين گاهنگاري با اوضاع مذهبي آن زمان كه منابع                      .   مورد استفاده قرار گرفته است             
زده   ازند و دوا       بس ها   بفرمود تا آتشكده       ] خسروپرويز     [ و  « :   گويد   مي   طبري  كه    طوري   ه  ب . كنند همخواني دارد        مي

اي عرب     نويسنده   ة همچنين گيمن بنا به گفت     ) 766،ص  1375طبري،     ( » . هزار هيربد به خدمت آن گماشت            
تي  واقعي   ، يي ها  اينكه چنين گزارش         ) 132ص   ، 1385  گيمن،  (   .  آتشكده برپا كرد       352خسرو پرويز      : نويسد   مي 

 .كند  مي ر زمان خسرو دوم حكايت            ه د  ت آتش و آتشكد     ي بحث جالبي است زيرا از اهم           ، تاريخي دارد يا نه         
گه دست كم در زمان خسرو دوم              ميله  ة ميل   آتشكد  دهد احتماالً      مي  نشان    و تفاسير پيش گفته     اين عبارات      

ا در حال حاضر امكان        ماتي و پيشنهادي دارد ام              مقد ةهر چند اين گاهنگاري جنب           . مورد استفاده بوده است          
ي باستان شناختي كه در آينده در اين بنا                 ها   و كاوش    ها  ا پژوهش   چه بس  . تري وجود ندارد          گيري دقيق    نتيجه 

  .ييد و يا تكذيب كندأگيرد آن را ت ميصورت 
هاي باستان شناختي محوطة شيان به خاطر              از آقاي حسن رضواني، سرپرست هيأت كاوش                  در پايان      

مسعود آذرنوش براي باز            ها و تصاوير منتشر نشده آتشكده شيان و از آقاي دكتر                       اجازة استفاده از گزارش              
همچنين از آقاي      .   كنم  هاي اين مقاله و پيشنهادهاي ارزنده ايشان صميمانه قدرداني مي                             خواني دست نوشته     

  .هاي گچي بسيار سپاسگزارم ها و آقاي مرتضي اديب زاده براي طراحي پايه محمد احمدي براي ترسيم نقشه
  

                                                 
1  شيان محـسوب    ةكدبنابراين مدرك محكمي براي تاريخ گذاري دقيق آتش        ،اند  هي مكشوفه در بافت اصلي خود پيدا نشد       ها  هه به اينكه سكّ   ـ با توج 

 از سـاخت و  احتمـاالً  باشـند،  مـي ي به دست آمـده از داخـل آتـشكده      ها   كوچ نشيني شبيه سفالينه    ةي محوط ها  كه سفال  ا از آنجائي  ام .شوند مين
دسـت كـم     ، شيان ةآتشكدكه  توان پذيرفت    مي اگر اين گاهنگاري صحيح باشد       ؛شده ميسازهاي كوچ نشيني در زمان حيات آتشكده نيز استفاده          

  .از زمان خسرو يكم مورد استفاده بوده است
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  هگميله ميلةت مكاني آتشكدـ موقعي1تصوير 

  
  

  
  گهميله ميلةـ دورنمايي از آتشكد2تصوير 
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  گهميلهة ميلـ نمايي از آتشكد3تصوير 

  
  
  
  

  
  گهميلهة ضلع شمال شرقي آتشكدة ميلـ پاي4تصوير 
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  گهميلهة ميل ضلع شمال غربي آتشكدة پاي-5تصوير

  
  

  
  گهميلهة ميل ضلع جنوب شرقي آتشكدة پاي-6تصوير
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  گهميلهة ميلنوب غربي آتشكد ضلع جة پاي-7تصوير

  
  
  

  
  گهميلهة ميلوي مركزي داخل آتشكد سكّ-8تصوير
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  )110تصوير  ،1384 رضواني،(  شيانة نمايي از آتشكد-9تصوير

  
  
  

  
  )1385 رضواني،(  شيانةوي مركزي آتشكد سكّ-10تصوير
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  گهميلهة ميلوي آتشكدي گچي وسكّها  پايه-11تصوير

  
  
  

  
  گهميلهة ميل گچي داخل آتشكدوي سكّ-12تصوير
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  )91تصوير  ،1384 رضواني،(  شيانةهاي گچي آتشكد پايه-13تصوير

  
   گهميلهة ميل آتشكد1ة  گچي شمارةنما و مقطع پاي -14تصوير
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  گهميلهة ميل آتشكد2ة  گچي شمارةنما و مقطع پاي -15تصوير 

  
  گهميلهة ميلداخل آتشكد  گچية صندوقچةقيماند بخشهاي با-16تصوير
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  گهميلهة ميلي سنگي داخل آتشكدها  پايه-17تصوير

  

  
  گهميلهة ميلي سنگي داخل آتشكدها  يكي از پايه-18تصوير
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 مكشوفه از آتشكدة 1ـ نما و مقطع پاية گچي شمارة 1طرح

  گهميلهميل
 مكشوفه از آتشكدة 1 گچي شمارة  بازسازي پاية-2طرح

  گهميلهميل
  

                          
 مكشوفه از آتشكدة 2ـ نما و مقطع پايه گچي شمارة 3طرح

  گهميلهميل
هاي سنگي مكشوفه از  ـ پالن و نماي يكي از پايه4طرح

  گهميلهآتشكدة ميل
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   ن اسالم آباد غربت جغرافيايي استان كرمانشاه و شهرستا موقعي-1نقشة



 177/  اي از دوره ساسانيميل ميله گه آتشكدهچهار تاقي  

  
   گهميلهة ميلت مكاني آتشكد موقعي-2ةنقش
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  گهميلهة ميل پالن وضع موجود آتشكد-3ة نقش

  
  

  
   گهميلهة ميل نماي وضع موجود آتشكد-4ةنقش
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   گهميلهة ميل نماي وضع موجود آتشكد-5ةنقش

  
  
  

  
   گهميلهة ميل پالن بازسازي شده آتشكد-6ةشنق
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  )1384رضواني،(  شيان اسالم آبادغربة پالن آتشكد-7ةنقش
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   (Boucharlat, 1999, p. 69)   گرگانةتپ ترنگ ة پالن آتشكد-8ةنقش
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  (VandenBerghe,1977 ,fig.5)  چن ژيه ايالمة پالن آتشكد-9ةنقش



 183/  اي از دوره ساسانيميل ميله گه آتشكدهچهار تاقي  

 :منابع
 تهـران،   انتشارات بنياد فرهنگ ايـران،     در ديانت زرتشتي،ترجمه فريدون وهمن،    ر،  خّأ ديانت زرتشتي در دوران مت     ،مري بويس،ـ  1

1384.  
  .1381 تهران، عسكر بهرامي، انتشارات ققنوس، ة ترجم، باورها وآداب ديني آنها؛زرتشتيان ـ ـــــــــ ،2
  .1377 تهران، ]1363مچاپ سو[ انتشارات اميركبير، ت،سرشة اكبر داناآثارالباقيه،ترجم، ابوريحان بيروني،ـ 3
چـاپ  [ انتـشارات اسـاطير،   چـاپ پـنجم،      ، جلـد  16  ابولقاسـم پاينـده،    ةمترج تاريخ الرسل و الملوك،   ،  طبري،محمدبن جرير ـ  4

1375 تهران، ]1352لاو. 
  .1383  تهران،انتشارات ققنوس، فر، ترجمه مرتضي ثاقبشاهنشاهي ساساني، ،تورج دريايي،ـ 5
 مركز اسناد پژوهشكده باستان شناسي،     ،) دو ةشمار(  شيان كرمانشاه  كاوش نجات بخشي سد   ماتي   مقد  گزارش ،حسن رضواني،ـ  6

  .1384تهران، 
 تهـران،  مركز اسناد پژوهـشكده باسـتان شناسـي،     شيان كرمانشاه، باستاني سدة گزارش كاوش نجات بخشي محوط  ـ ـــــــــ ،  7

1384. 
  .1385 ،) قصرشيرين ـمنتشر شده توسط پايگاه ميراث فرهنگي محور ساساني كرمانشاه بروشور(  شيان،ةآتشكد ــ ،ـ ـــــــ8
در دومـين    ساساني دربنديان درگز و بررسي مشكالت معماري اين بنـا، ةمكشوفه دور) نيايشگاه(معرفي آدريان  ،مهدي رهبر،ـ 9

انتـشارات سـازمان ميـراث      جلد دوم،    ،1378 فروردين ماه  29 تا 25 ايران، كرمان، كنگره معماري و شهرسازي ايران،ارگ بم،     
  .1378 تهران، فرهنگي كشور،

  .1385 تهران، انتشارات علم، يا منجم،ؤ ترجمه ر دين ايران باستان،،دوشن گيمن،ـ 10
 كاكا شهرستان گنبـد كـاووس،   قبرستان شرقي روستاي تپه ةزني و ساماندهي محوطگمانهماتي گزارش مقد ،محمد مرتضايي،ـ 11

 .1384زمستان تهران، ،ت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگريانتشارا ،)4(ي باستان شناسيها در گزارش
  1371بهار  پنجم،ةشمار م،سو سال ميراث فرهنگي، مهرابه ويزنهارقلعه كهزاد،، الهنصرت معتمدي،ـ 12
مـين   در دو،اي از نتايج مطالعات و كاوشـهاي انجـام شـده در آن   صهمان خشتي كوه خواجه زابل و خالياد ،محمود موسوي،ـ 13

انتـشارات سـازمان    ، جلـد چهـارم،      جلـد  5 ،1374  اسفند ماه  12-17 كرمان،ايران ارگ بم،   معماري و شهرسازي ايران،    ةكنگر
  .1374 تهران، ميراث فرهنگي كشور،

  .1384 تهران، نتشارات بنياد فرهنگ ايران،ا  ترجمه فريدون وهمن، ديانت زرتشتي،،كاي و ديگران ،بارـ 14
انتـشارات سـازمان ميـراث فرهنگـي          فرامرز نجد سـميعي،    ةترجمي تخت سليمان و زندان سليمان،       ها  ويرانه،  رودلفناومان،ـ  15

  .1374 تهران، كشور،
 نهـم و    ةشـمار  و هنـر،  شناسي  باستان  فرامرز نجد سميعي،   ةترجمي تخت سليمان،    ها  حفاري ،هوفديتريش   و رودلف ،نومنـ  16

  .1351زمستان دهم،
17- Boucharlat, R et al. Foilles de Tureng Tépe, I. les  périodes Sassanides et Islamiques,(paris, recherche surles 

civilisation,1987) 
18- Boucharlat, R. ↔ Temples du feu Sassanides», dossiers d’ Archaeologie, 243 (1999), pp.68-70 
19- Kaim ,B. «Ancient Fire Temples in the Light of the discovery at Mele Hairam», Iranica Antiqua, XXXIX 

(2004),P.323-337 
20- Keall, E.J and Marguerite J. Keall. « The Qaľeh- I Yazdigird Pottery:A Statistical Approach», Iran, 

XIX(1981),pp.33-80 
21- Vanden Berghe, L. «Récentes découvertes de monuments Sassanides dans le fars», Iranica Antiqua, I 

(1961),pp.163-199  
22- Vanden Berghe, L. «Les Chahar tāqs du  Pusht – I Kūh, Luristān », Iranica Antiqua, XII (1977), pp. 175-

190,planche.I-VI 
23- Mousavi, M.↔ Kuh-e Khadjeh: un complexe religieux de  l’est  Iranien», dossiers d’ Archaeologie, 243 (1999), 

PP.81-84 
24- Rhbar, M. «Découverte d’un monument d’époque Sassanide á Bandian, Dargaz (Nord Khorassan) Fouilles 1994 

et 1995 ,Studia Iranica ,27(1998), P.212-250 
 

 


