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 مقدمه .1

معماران  .رود شمار می بههای پیش از آن  برخی از عناصر و تزیینات دوره و ها تداوم طرحساسانی  ةمعماری دور

که پیش از آن به معماری عرضه چون گنبد و تاق های مختلف  پوشش عناصر وپیش  از بیشبا تلفیق این دوره 

توانمندی این . آوردند  رویهای متنوع  گیری از طرح بهره به ،شده بود

های  پالن طراحیبه  ،با کمترین دغدغهطراحان امکانی فراهم ساخت تا 

 اجرای آنو همان اندازه  های درونگرا و برونگرا بپردازند در گونه متنوع

توجهی اثر از این  قابل شمار ماندن برجایبرای معماران آسان شد.  یزن

 ةها، نسبت به دور گوناگونی پالن باوجوددوره باعث شده که معماری آن 

آثاری وجود  ساسانی دورة از ،حال این با پیش از آن بهتر شناخته شود.

 صورت نگرفته و از ها کنون پژوهش مستقلی در رابطه با آنتادارد که 

یکی از این آثار اطالعات جامعی در دست نیست.  ها طرح و ماهیت آن

و در فاصله شهر گور میانی  ةاست که در دایر« گاه تخت»یا « نشین تتخ»

کاربری و  موضوعپژوهشگران در قرار دارد. شرق منار  شمال متری 150

ین شدن ا  ساخته ،ترتیب  هر  بهاند.  آن نظرات مختلفی را مطرح کرده ةدور

از اهمیت ترین شهرهای ساسانی  بنا در بخش میانی یکی از مهم

رسد پژوهشی که این اهمیت را  نظر می دارد و بهنشان انحصاری این بنا 

و آنچه روشن بنابراین حال صورت نگرفته است.  به تا ،خوبی دریافت کند به

 .ستصر به این بناانجام تحقیقی مستقل و منح ،استضروری 

  ویژه در اوایل این حکومت است. به به ،ساسانی دورةهای مهم  ر استان فارس یکی از کورهاردشیرخوره د

تصدیق جغرافیای تاریخی شهرهای مهم آن جور، نابندم، صیمکان، خبر، خورستان، فوشجان، کران، غندجان، 

 ،هر فیروزآباد یا گورش(. 37و36: 1345)ابن حوقل،  کوار است و ، کارزین، ابزر، سمیرانقیرصفاره، توج، جرمق، 

بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، اردشیر که را هر شاین نام (. 34: همان)کرسی والیت اردشیرخوره بوده است 

گل سرخ و گالب  .دداتغییر « فیروزآباد»به  هـ.قچهارم  سدةدر عضدالدوله دیلمی  ،ساخته بودآن را بابکان، 

های منار و  در میان این شهر دو اثر با نام(. 99: 1383یاقوت حموی، ) از شهرتی ویژه برخوردار بوده است این شهر

 1های )شکل یکی تا حدودی سالم مانده و دیگری آسیب فراوانی دیده استشود؛  یدیده م تختگاه / نشین تخت

م در شرح این شهر از ساختار شهرسازی و بنایی با نااتفاق،  بهمتون تاریخی کهن و جغرافیای تاریخی  (.4 تا

 و ابن بلخی، 48 :1345ابن حوقل،  ؛111و110: 1373)اصطخری،  اند دست داده ههایی ب گزارش ، «ایوان»یا « طِربال»

رسانی به این بنا که سرچشمه آن کوه مجاور شهر بوده، پیوسته اسباب تعجب  ساختار آب .(138: 1385

توصیف  ؛اند شدهو منار با هم تلفیق نشین  طور معمول بنای تخت گزارش ایشان بهدر بوده است.  انگارانجغرافی

یک یا دو مورد از آن خواننده را سردرگم  ةبه همین دلیل مطالع ،یافته نیست شهر در این منابع خیلی انتظام

ای که  طیف وسیعی از متون تاریخی همراه باشد؛ اما نکته ةتالش در این زمینه باید با مطالع ،بنابراین .کند می

 :1355)هرتسفلد،  ساسانی است دورة درنظر دارند، ساخته شدن این آثار  یسندگان در آن اتفاقنو ةهم تقریباً

 ؛102و101 :1375مصطفوی،  ؛41 :1366هوف، ب،  ؛79-81 :1366هوف، الف،  ؛24-31 :1365گدار و دیگران،  ؛153و152

 . (279 :1378سرفراز و فیروزمندی، 

: نمایی کلی از شهر گور و 1شکل

منار در  -2نشین و  تخت -1موقعیت 

 (.1379ه آن )هوگی، میان
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 روش تحقیق . 2

از نوع تحقیقات بنیادی و براساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی و  پژوهش حاضر براساس هدف

های تحقیق نیز به دو پاسخ گفتن به پرسش ها و اطالعات مورد نیاز برای تحلیلی است. گردآوری دادهـتوصیفی

اصلی  ةناسنادی و میدانی انجام گرفته است. در بازدیدهای میدانی از چگونگی پالن و ارتباط آن با بد ةشیو

ایج مطالعات دیگر پژوهشگران شهر اطالعاتی حاصل شد و در مطالعات اسنادی، اطالعات تاریخی و نت

های اسنادی و میدانی با هم مطابقت داده شد و  ای دیگر، نتایج هرکدام از داده توجه قرار گرفت. در مرتبهمورد

با طرح دو  این پژوهشری شده پرداخته شد. با استفاده از رهیافت تاریخی به تفسیر و تحلیل اطالعات گردآو

 داده است:را موردبررسی و مطالعه قرارنشین  تختنوع کاربری بنا، تباط با طرح و پالن و دوم یکی در ارپرسش 

های بنا گروهچهارتاقی مجرد بوده یا در کند؛  چه استانداردی پیروی می از نشین بنای تختپالن  ـالف

    چه بوده است؟نشین  تختکارکرد واقعی  ـ ب ؟دشو میبندی  گنبد طبقه هنُ

   پژوهش پیشینة .3

گاه گزارش ، اند ندادهاگرچه پژوهش مستقلی در این رابطه صورت  ،تاریخ هنر و معماری ةحوزپژوهشگران 

 ندا داده دست به یطرحاز این بنا  و کُست فالندناند.  در مطالعات عمومی خود ارائه کردهتوجهی  تحقیقی قابل

هخامنشی نسبت  دورةبنا را به تا ایشان را متقاعد ساخته  ،ستون سنگی و قطعات سنگ پیرامون بنا .(5)شکل

را شایسته قصری نشین  تخت اندازةهای هخامنشی باعث شده که ساختار و  ذهنی آنان از کاخ ةسابق دهند.

نشین  تختو کاربری مقایسه کرده ره کورش( )مقب سلیمان با بنای مادر را آنروی،  همیناز. دانندنبزرگ و باشکوه 

منار   -2نشین و  تخت -1: نمایی عمومی از 2شکل

 )همان(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشین، دید از شمال  : نمایی نزدیک از تخت3شکل

 )بایگانی پایگاه محور ساسانی فارس(. شرق

 

: نمایی دیگر از 4 شکل

نشین، دید از شمال  تخت

 شرق )همان(.

 

نشین )هوف، الف،  کُست از تخت : طرح فالندن و5شکل

1366) 
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ساختار به نادر بودن  ،هرتسفلد(. 387 و 386 :1356)فالندن،  ندا هخامنشی گفته دورةمقبره یا آتشگاهی از  را

پایه و چهار پلکان  ای بر فراز چهار گنبدخانه و اشاره کرده استاین اثر در معماری ساسانی  ةهای تراشید سنگ

و تاریخی  متون کهندر   مورد اشاره ةآتشکد رانشین  تختوی . کرده است پیشنهادآن برای  ها در سمت

تفاهم متون در تلفیق  ءسوهرتسفلد همچنین ساخته است. آن را جغرافیای تاریخی دانسته که اردشیربابکان 

شده  اخ ساختهکدر کنار برکه را  بابکانکاخ اردشیر ؛توجه قرار داده استرا موردنشین  تختمنار و  دو اثرِ

چنین به برداشت نادرست متون  و این دانستهدیگر بنای روی صفه در داخل شهر را  ةدست وی و آتشکد به

ه ای بر شرح این واژه قرار داد مقدمهطبری به کاخ اردشیر با نام طربال را  ةاشاروی کهن پاسخ داده است. 

در شهر  و شد میر پایان میادین اسبدوانی اطالق در زبان عربی این واژه به بنای بزرگی داست؛ به گفته وی 

دارد،  ربعَصورتی مُکه وجود این را با طربال ةواژاستفاده شده است. نشین  تختطور ویژه در رابطه با  گور به

یونانی  ةکه خود از کلم دانستهچهارگوش  ةدروازبه معنی « تارابیل» ةمفرد پهلوی کلم ةبرگرفته از ریش

 دانسته است« چهارتاقی»یا « چهارقاپو»نیز  را آنمعادل معماری و کارکردی شده است.  گرفته« ونتراپیل»

که در آن آتش مقدس را روشن  دانستهرا چارتاقی بر روی صفه نشین  تخت ،واندنبرگ (.153-152: 1355)

 است به حوضی در مقابل آن نیز اشاره کرده ، همچنینندشد میفقط روحانیون به آن نزدیک و  ندکرد می

رتاق مجرد از آن باقی که جز یک چا دانستهساسانی  دورةاز  مهمی ةآتشکدنشین را  گدار تخت (.50و49 :1345)

 ضمن اشاره به گدار پذیرفته است. را آنطربال در گزارش هرتسفلد اشاره کرده و  ةیابی واژ به ریشه و نمانده

طرح متعارف یک چهارتاق با چهارپایه و  را آنکهن  های متون با تکیه بر گفتهبنا، مصالح سنگی و مالط ساروج 

ای  کید ویژهأت، آنو در طرح چهارتاقی  دانستههمان گنبد کیرمان  رانشین  تختیک گنبد دانسته است. وی 

)گدار و های دیگران مورد توجه قرار داده است  های میدانی و گزارش های این بنا را با بررسی اندازهوی . دارد

اردشیر اول،  به دستورضمن اشاره مجدد به ساخته شدن آن  یاین نویسنده در اثر دیگر (.24-31 :1365دیگران، 

چنان روشن و فراگیر دانسته که با کمک  در این زمینهرا  )شاهنامه( و فردوسینگاران مسلمان گزارش جغرافیا

و  این بنا اشاره کرده ازفردوسی ف یوصتبه  ؛بدیهی دانسته است را آن تجسم درست آنچه از این بنا باقی مانده،

در مرکز  ،در پناه خود گرفته را آندرختان  ةکه سای ای  شامل صفه ی بزرگ استیاثر بناکه این اظهار داشته 

و روی آن چهارتاقی بوده که کانون آتش در آن جای داشته است. در اطراف این  شتهآن سکوی مرتفعی قرار دا

یل آتشگاه و انبارها و محل سکونت متصدیان آتشکده قرار داشته است. در ها و منضمات معبد از قب صفه باغ

شده و در جنوب طول هشت کیلومتر وارد آن   همجرایی ب ةوسیل های کوه به بوده که آبشرق ساختمان حوضی 

مانند شهر قدیمی، برج مرتفعی بوده که باالی آن در مواقع نماز و عبادت آتش  و مرکز هندسی باروی دایره

یک و  (هیجدهم میالدی) دوازدهمای را در باکو از قرن  مشابه چنین مجموعهوی  شده است. میجاویدان نمایان 

که در وسط حیاط وسیع معبد باکو، که جایگاه مخصوص  ،ذکر کرده «مصال»بنای اسالمی در یزد با نام 

قرار داشته و منضمات معبد عبادت مومنان است، محل انجام تشریفات عمومی آتش در زیر سایبان باشکوهی 

شامل مخازن و منازل کارکنان در اطراف حیاط بوده است. مصالی یزد نیز مطابق با همین اصول ساخته شده 

 به روشنی گویای تجسم وی از این اثر است. (6)شکل طرح چهارتاقی ارائه شده .(264 : 1358 )گداراست 

 است یاد کردهساسانی  دورةاین نوع بناها در  نمونةن تری بزرگ عنوان بهچهارتاق فیروزآباد از مصطفوی 

 ،سامی این بنا را یک کاخ یا پرستشگاه هخامنشی تصور نموده و سبک حجاری (.101-102 :1375)مصطفوی، 

اینک در ساختمان  که همرا رنگ از این محل  ها و نیز وجود ستونی خاکستری ی آنها و اندازهسنگ قطعه
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ویژه رنگ مایل به سیاه و تراش  هبهخامنشی دانسته است.  دورة های نمونهمشابه  ،شودنگهداری می  امامزاده

ه و به این واسطه حدس خود را تقویت دانستجمشید  های کاخ تچر در تخت شیاردار این ستون را شبیه ستون

آن دوره، پس از هخامنشی تعلق داشته و مانند بسیاری از آثار  دورةبه عقیده سامی، این بنا به کرده است. 

 80درازای صفه را وی فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی تخریب و سپس در زمان اردشیر بابکان احیا شده است. 

متر گزارش کرده است. در میان صفه به وجود چهارتاق بلندی معتقد است که ارتفاع آن  65 را آنمتر و پهنای 

انداز خوبی به تمام شهر و  از فراز آن چشم است.ده های ضربی بو با تاق ،متر 26متر و پهنای آن  8.5حدود 

های متون کهن  به گفتهوی است.  بودههای بیرون و درون آن فراهم  باغ

سوی  نهر و جدولی ساخته بودند که آب از یک آن محاذی از که کرده اشاره

 :1355)سامی،  شده است میخارج  به شکل آبشار و از سوی دیگر واردآن 

ن ینش گذاری آن به تخت این اثر را علت ناممانند هر سکوهوف ظا. (4 -3

های فلزی در اوایل  بودن تکنیک ساخت بست با اشاره به شناخته دانسته و

رد کرده است. وی طرح تاریخ پیشنهادی فالندن و کُست را  ،ساسانی دورة

 گفتههایی در هرسو  با یک اتاق مرکزی و دهانه بنا را شامل بنای مکعبی

های ساسانی دانسته که گنبدی  از ویژگی طرح ن سبک پالن راای است.

به وی ها قرار گرفته است.  آهنگی بر روی دهانه اقتبر روی اتاق مرکزی و 

اشاره کرده پیرامون مکعب مرکزی، هایی  وجود اتاق، پیشخوان و ایوان

که به نشین  تختایای گنبد آجری بق را آنتوجه قرار داده و ه در پیرامون بنا را موردآجرهای پراکندهوف است. 

آجری و روایات  ةدیوارهای متشکل از قطعات سنگی بزرگ، قبوی ساختار معروف بوده، دانسته است. یرمان گ

ساختار شهرسازی و معماری . دنکن میکید أتآتشکده عنوان  به دانسته که بر کاربری بنادالیلی گذشته را 

 دانسته است فیروزآبادتصویری بسیار نزدیک از شهر  را آنکرده است و درونی شهر بغداد را با شهر گور مقایسه 

های  ای از چهارتاقی گونه  را استانداردنشین  تختهوف در پژوهشی دیگر طرح  (.79-81 :1366، ، الف)هوف

 را آن متأخرهای  نمونه .(7)شکل هایی در پیرامون دارند که چهاردهانه و اتاق ساسانی گفته دورةگنبددار 

، ، بهوف) سلیمان گفته است های چهارتاقی در تخت در فارس و بعضی از اتاق «رونی»و  «کراته»های  قچهارتا

نشین را کاخ اردشیر دانسته و محل افروختن آتش را باالی  سرفراز برخالف دیگر پژوهشگران تخت (401 :1366

 :1387)سرفراز و فیروزمندی،  داند یمنشین  را تخت آنتراپیلون را همان تاالر یا تلوار، و منظور از  ،. ویداند میمنار 

ایران  و النهرین ای از بناهای بین با پاره منار فیروزآبادو مقایسه  با اشاره به مستندات تاریخی موسوی (.279

وی این واژه  است. دانستهمعروف به طربال را تداوم این دسته از بناها ها، بنای  زیگورات ساختار ویژهه کهن ب

 و 27 :1367 )موسوی پنداشته استکالبدی عظیم و حجیم مانند با  طور عمومی متناظر بر کلیه بناهای برج را به

ای دالیل کارکرد  چه با ذکر پارهتاه، این بنا بررسی شده است، اگردر پژوهش دیگری در شرحی کو .(28

ی، در ارتباط با طرح کلی مطالعات میدانگیری از  به دلیل عدم بهره .تشریفاتی برای این اثر پیشنهاد شده است

های  شود که طرح پیشنهادی را با تردید مواجه ساخته؛ همچنین در آن پژوهش ویژگی هاتی دیده میگاه شب

 (.1393)جودکی عزیزی و دیگران، شهر ناگفته مانده است  ةساختاری و نسبت دقیق آن در مجموع

با رو  پیشنوشتار  ،اینمختلف است، بنابرطرح این بنا سخن در کارکرد و  شود می مالحظهطور که  همان

 .کند گزارش متون کهن در رابطه با این موضوع به بحث ورود میذکر 

 خذ:أ)م نشین : پالن تخت6شکل

 (1365گدار، 
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 نشین طرح تخت  .4

که اردشیر بابکان نذر کرده بود  نگاشته است (.قهـ)سده چهارم  اصطخری

ای  در هر موضع که بر دشمن خویش پیروز شود، شهری بسازد و آتشکده

)موقعیت شهر  در این مکانجهت تعظیم دین خود در آن برپا دارد. چون 

شهر  ةبر دشمنان خود ظفر یافت، نذر خود ادا کرد و در میان گور(

« ایوان»طربال و اهل فارس به آن  را آنساخت، که عرب  یبزرگ ی «دکه»

ها را بلندترین بناهای شهر گفته و به آبی که از کوه  آتشخانهوی گویند. 

مصالح  اصطخری اشاره کرده است. ،اند انتقال داده باالی آنجاور به م

 وآن پرداخته  ةشد به وضع تخریب برشمرده وطربال را سنگ و گچ 

 های خود را نیز مورد در ساخت خانه اهالی شهر از مصالح آن ةاستفاد

هـ )سده چهارم  ابن حوقل (.111و110 :1373)اصطخری،  توجه قرار داده است

ه بنایی در مرکز شهر گور اشاره کرده که اعراب به آن طربال گویند و ب (.ق

ای که اردشیر در  به آتشکدهوی  خوانند.« کناخره ایران» را آنایرانیان 

در ربض شهر بلخ  را آناشاره کرده و نمونه همسان با باالی آن ساخته 

 ر()نوعی آج که از آجر وطوب نمونه بلخ راابن حوقل . زارش کرده استگ

کند که بلندتر از نمونه شهر گور دانسته و تأکید میبسیار ساخته شده، 

و مقدسی  (116و  115: 1368)جیهانی  .(48 :1345)ابن حوقل،  داشته استباالی آن یک جریب مساحت  قسمت

. شهر گور و ساختار منار آن، گزارشی مشابه با آنچه ابن حوقل گفته است، دارند نیز در شرح (644: 1361)

است که مبنای بسیاری ( هـ .ق)سده ششم ، متعلق به ابن بلخی این شهرترین گزارش متون کهن از  لیکن کامل

 است:بوده نیز شناسان شناسان و ایرانهای باستان از تحلیل
یره پرگار که دا شهر فیروزآباد کی اکنون هست بنا کرد و شکل آن مدور است چنان [اردشیربابکان]و چون از آنجا بیفتاد»...

طربال گویند و بر  را آنباشد و در همان شهر آنجا کی مثال نقطه پرگار باشد دکه انباشته برآورده است و نام آن ایران گرده و عرب 
گنبد کیرمان گویند و طول چهاردیوار این گنبد تا زیر  را آنگاه آن گنبدی عظیم برآورده و  سر آن دکه سایها ساخته و در میان

  (138 : 1385) «. ..عظیم از آجر برسر آن نهاده و. پنج گز است و این دیوارها از سنگ خارا برآورده است، و پس قبه و تادقبه آن هف

این نوشتار متعهد به پاسخ دادن به دو پرسش است؛ یکی در ارتباط با طرح این شد،  اشارهطور که  همان

رشته  وسیله چهار م که بهای اقی برروی سکویی مواجهبا یک چهارت ،در طرح هرتسفلدبنا و دیگری کارکرد آن. 

گدار نیز به طرح چهارتاقی این اثر معتقد است  .(153و152: 1355)هرتسفلد،  پلکان با بیرون در ارتباط بوده است

وی بدون آنکه شرح بیشتری از کلیت آتشگاه داشته باشد، ای از یک آتشگاه بزرگ دانسته است.  بازمانده را آنو 

ترین  کامل .(24-31: 1365گدار و دیگران ؛ 264: 1358)گدار،  خود پایان داده است ةبه گفت ،های این بنا کر اندازهبا ذ

هایی  چهارتاقی با چهار ایوان در هرسو و اتاقرا نشین  تختروشنی بنای  وی به است، هدادهوف ارائه را طرح 

 )هوف استه کردتصور  بزرگ گنبدی با را میانی اتاق گرانپژوهش دیگر همانند و است کرده گزارش ها ایوان پیرامون

  نظر دارند. روی سکو اتفاقشدن این اثر بر وهشگران در ساختهعموم پژ .(41: 1366ب، ؛ هوف،69-81: 1366الف، 

تلی از آوار است که چند رج از سطوح پایینی آن در باالترین سطح تل باقیمانده  نشین تختصورت ظاهری 

جا شده  هاینک بخش زیادی از آن تخریب و مصالح آن جاب ر بر روی سکویی قرار گرفته که هماست. این اث

نشین  : پالن و برشی از تخت7شکل

 (1366،هوف، ب خذ:أم)
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هایی که گدار و ابن بلخی  حدود تقریبی این سکو قابل شناسایی است و با کمک اندازه ،است. با بررسی میدانی
سکوست که درازا و  مستطیل این . آنچه روشن است شکل مربعتشخیص دادرا  توان آن می ،اند تر گفته پیش

ترین رج  نشین در مرکز این سکو ساخته شده است. پائین متر است. تخت 66و  82طور تقریبی  پهنای آن به
توان  این میبنابراست. متر نسبت به سطح پایینی سکو قرار گرفته  8.90سنگ دیوارهای باقیمانده در ارتفاع 

ر و هرتسفلد در ارتباط با چهار ردیف پلکان در چهارسمت آنچه گدامتر ضبط کرد.  9ارتفاع سکو را نزدیک به 

نشین  اینک در بررسی محیطی تخت هم (24-31: 1365و گدار و دیگران،  153و152: 1355د، ل)هرتسف اند گزارش کرده
کند و از این منظر  زیاد این سکو ضرورت وجود پلکانی را توجیه می قابل شناسایی نیست؛ اما ارتفاع نسبتاً

تراش بزرگ و کوچکی است که از  های پاک این اثر سنگ ةبدنهای هرتسفلد و گدار را پذیرفت.  ی گفتهبایست
 به جهت تحصیلاین اثر های پس از ترک بنا،   در دوره تا باعث شد لهمسئ. این ندکیفیت مرغوبی برخوردار

پیش  جایی مصالح هو جاب تخریبهای اصطخری نخستین مراحل  به گفته اتکا. با شودتخریب شدّت  به ،مصالح

آنچه از این بنا باقیمانده  (.111و110: 1373)اصطخری،  صورت گرفته است .قهـچهارم  سدةاول  ةاز نیم
متر است؛ آثار چهار ایوان نابرابر که در 16×16 طرح مربع آن اندازةدهد که  ای مرکزی را نشان می گنبدخانه

قابل شناسایی است. بیشترین آثار باقیمانده  ،اند عمود شده تقارنی چهارگانه از چهار سمت بر مربع میانی
ترین ایوان  . پهنای بزرگنمانده استمتعلق به ایوان جنوب شرقی است، از سه ایوان دیگر آثار زیادی برجای 

مقابل ایوان  ةکه در جبه ها ترین آن متر است و کوچک 12جنوب شرقی قرار دارد کمی بیش از  ةکه در جبه

  ةتوجه دربار قابل ةد. نکتنمتر پهنا دار  8.80 یک هر متر است. دو ایوان دیگر 8.5 تقریباً است، ع شدهقبلی واق
متر نیز  5بیش از ترین قسمت به  است که در پهن  مربع میانی و زیر گنبد )جرز( های باربر این بنا پهنای دیوار

که علم ایستایی ساختمان ربوط است؛ چرابنا م« نیارش»م به طور مستقی رسیده است. رعایت این پهنا به
کند؛ شواهد معماری در  می تأییدمطلوب  اندازةگرفتن جرز در  متر را تنها در پهن 16تحمل بار گنبدی با قطر 

ترین آن ایوان مداین است، دقت معماران این دوره را در تدبیر این موضوع  ساسانی که برجسته دورةعموم آثار 

سازی نیروهای رانشی و  تردید تحمل و خنثی بی ،غیر از پهنای مناسب دیوار باربر به اثبات رسانده است.
شده است. آثار این فضاها در  چنین، با ساخت فضاهایی پیرامون آن مرتفع می ای این فشاری گنبدی با اندازه

ها  ر ایوانی دیگری را در کناهای وارده تشخیص فضاها صورت ایوان باقیمانده است. آسیب هر سمت بنا به
تر از آن گذشتیم، فقدان فضاسازی  ممکن ساخته است؛ ولی با توجه به علم ساختمان و نیارش بنا که پیشغیر

ها تنها در  ای که بار سنگین تاق ایوان گونه کند. به ها را دچار اشکال می ها ساختار معماری آن پیرامون ایوان

د و تاق آن در اثر نیروهای رانشی و فشاری به سرعت شو متر است هرگز خنثی نمی1.70جرزی که پهنای آن 
معروف است فضاهای « میانوار»معماران در کنار ایوان میانی که به  ،در این مواقعپیرنیا  ةبه گفتریزد.  فرو می
ا، پیرنی) اند ها کاسته نام داشته از عرض دهانه« دیوار پرت»ترین دیوار باربر که  اند و تا بیرونی تری ساخته کوچک

اشکانی تا  دورةهای تاقی در  توان در معماری ایرانی از شروع سازه این موضوع را به خوبی می (.6: 1379
طور ویژه به کاخ اردشیر در فیروزآباد اشاره  توان به ساسانی می دورةاسالمی دید. در دوران خر أهای مت سده

ی دو اتاق بر آن به خوبی مهار شده است. کرد؛ تاق سنگین ایوان پیشان در هر سمت با عمود شدن محور طول
جبهه  مانع از ساخت ایوانی منفرد در هر )نیارش( ساسانی از فن ساختمان دورةدانش کامل معماران  ،بنابراین

اینک کمترین اثری از آن برجای نیست  هایی که هم اتاق ةوسیل است؛ بلکه در هر سمت بهشده از این عمارت 
بسیار نزدیک و درواقع شاهد معتبر در تجسم و بازسازی پالن این بنا در طرح  نمونةپشتیبانی شده است. 
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: طرح هرتسفلد از داراالماره منصور 8 شکل

 (1386، براند هیلن) هـ.ق دوم سدةدر بغداد، 

 

اصفهان به یادگار مانده  ةدر میم (10)شکل ندادهای در وَ و آتشکده (9)شکل ای در شمال اردکان یزد آتشکده
ارش و هم در نیدر نظر گرفته شده که ها و فضاهایی در  اتاق ،های چهارگانه است. در طرفین هرکدام از ایوان

طور که هوف دو مرتبه به آن  نشین نیز همان طرح تخت ،. بنابرایناند توجهی یافته نیازهای فضایی کارکرد قابل
است که  سوهایی در چهار ی مرکزی با ایوان ا شامل گنبدخانه (401: 1366و ب،  79-81: 1366)الف،  اشاره کرده

 دورةویژه در  های در معماری ایرانی ب شده این طرح، الگوی شناختهاست.  قرار داشتهها  آنپیرامون در هایی  اتاق

ای از چهارتاقی در  را گونه اند. هوف آن از آن یاد کرده« چهارتاقی»ساسانی است و عموم پژوهشگران با عنوان 
بر، )ویلها گفته است  و ویلبر این طرح را کوشک مرکزی چهارباغ (401: 1366)هوف، ب، ساسانی دانسته  دورة

این شهر که طرح  .قهـدوم  سدةدر اواسط  شهر بغداد ةدر میان (8)شکلاین اثر  ةطرح تقلید شد (.20و19: 1348
الگوی متعارفی در  این طرحکند.  یید میأطرح پیشنهادی این نوشتار را ت تقلیدی از شهر گور است ،خود نیز

هخامنشی این  دورةدر گردد.  میازهخامنشی ب دورةآپاداناهای آن به  پیشینةکم  معماری ایرانی است که دست

این طرح را کدام گزارش نشده است.  انحصاری مذهبی از هیچ ةاستفادو تاکنون  داشتهآثار کارکرد تشریفاتی 
با چهار  ای مرکزی برخورداری از گنبدخانه را آنمعرفی کرده است و ویژگی  «گنبد هنُ»شهریار عدل با عنوان 

نشین  تختکه به خوبی با طرح  (Adle 2011: 614,615) است دانستههایی در پیرامون  قتاایوان برونگرا و ا
طاهر صفاری در گنبد  هنُکاخ  در ارتباط با« تاریخ سیستان»عدل به گزارش نویسنده ناشناس منطبق است. 

 ةعدر بم و کوشک مرکزی مجمو« دآبا کوشک رحیم»های این نوع بناها را  ست اشاره کرده و نمونهبُ

آنچه روشن است تداوم تاریخی این الگوی معماری است که با (. Ibid) ست گفته استبازار در بُ ریلشک
غیر از آپاداناهای ه است. ماندسال در معماری ایرانی پایدار هزار  مدت بیش از دو کمترین تغییر ساختاری به

در برزن جنوبی  Dو E  عمارت که اند بر این قاعده ساخته شده یدیگر هخامنشی بناهای کوچک  دوره
ساسانی   در دوره .(49 و 50 :1393 و دیگران جودکی عزیزی) ستها ترین آن از مهمغالمان  و کاخ دهانهجمشید  تخت
در ساخت برخی از ها بوده و جز آن  طرح متعارف کوشک چهارباغ ،داردطور که ویلبر نیز به آن اشاره  همان

شمال اردکان یزد و در  ای بقایای آتشکدههای موجود آن  نمونه؛ گرفته است مورد استفاده قرارها نیز  آتشکده
های  در سده (.10و 9)شکل در میمه اصفهان است ونداده ةآتشکد

 (.قهـ)سده دوم  ابومسلم در مرو ةتوان به داراالمار اسالمی می ةاولی
و  (273 :1373) وصف شده اصطخریخوبی در گزارش  که به

 د.نمواشاره  (228: 1393)است  دهکرزسازی بارا  آنل رسوِکِ

)سده سوم  آباد در بم و کوشک رحیم (.قهـ)سده دوم  بغداد ةداراالمار

از  (.قهـ )سده چهارم تا ششم بازار و کوشک مرکزی لشکری (.قهـ
 های سده در طرح این. روند شمار می بههای این الگو  دیگر نمونه

به  معروف های کوشک تهیئ در اسالمی دوران متأخر و میانه
 نماید و به استاندارد طرح کوشک عموم رخ می« بهشت هشت»

 و 79: 1393، جودکی عزیزی و دیگران) ها تبدیل شده است چهارباغ

 دورةدر  دوّاربا توجه به شناخته بودن انواع پوشش  ،بنابراین (.80
در این نشین  تختبندی طرح  گنبد، طبقه هبا نام نُ های اولیه در سدهو نامیده شدن این الگوی معماری ساسانی 

 رسد.  نظر می دسته از آثار منطقی به
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نشین و درست  شمالی سکوی تخت ةبرابر جبهدر 
، آثار آبگیری دیده )از درون(چسبیده به حصار محیطی اول 

های شهر آسیب فراوانی دیده  شود که همانند دیگر بخش می
« بوم پیر» ةبرکدو ز رسد یکی ا نظر می آبی به ةاین سازاست. 

این  (.138، 1385)بلخی است  ابن ةمورد اشار« جوان بوم»و 

ها و بناهای  طور ویژه در طراحی منظر کوشک رسم بعدها و به
 انخر دورأهای مت بهشت در سده بخشی هشت هیادمانی نُ

ای که در منظر  گونه بهاسالمی جایگاه ممتازی یافت؛ 
کوشک ت اصفهان و بهش کوشک هشت محل در آگره، تاج

شکوهی همیشگی به منظر آن  مرکزی باغ فین در کاشان،

  بخشید. های این الگو آثار و بسیاری دیگر از نمونه
های  گزارش ،اکنون با کمک آثار باقیمانده از عمارت

همچنین  ، های پیشین و پژوهش جغرافیانگاران مسلمان
 دورةاستفاده در معماری آغازین دعناصر معمول و مور

و  ها از پوششنشین را بازسازی کرد.  توان تخت ساسانی می

آنچه هوف در عناصر معماری این بنا اثری باقی نیست؛ اما 
ساسانی قابل پذیرش است و آگاهی و  دورةدر بررسی فراگیر معماری  (7)شکل نمای گنبدخانه بازسازی کرده

اند. با دالیلی که در ادامه مورد بحث قرار رس به اثبات می این دورهرا از عناصر معماری  ویشناخت خوب 
دهند. پوشش فضاها در معماری ساسانی و  ی پیشنهاد میا نگارندگان نیز عناصر معماری مشابه ،دنگیر می
طور  ها نیز به و گنبد است. درگاه« 3دار  مازه» 2فدآهنگ با چَ  و شامل تاق« 1سَغ»طور ویژه در فارس از نوع  به

پوشیده شده  ،رود شمار می بهدار  ترین انواع پوشش مازه که یکی از معروف« 4وچین کندلهُ» معمول با چفد
 های هنمایندترین  برجسته« کاخ فیروزآباد»و « دختر قلعه»ها در معماری آغازین ساسانی که  است. چفد درگاه

شناسی  عات باستاننشست پاکار چفد از درگاه است که در مطال یا پس« 5هوبه»د، دارای نرو شمار می آن به
ها نیز در این دو بنای شاخص از  معرفی شده است. پوشش ایوان« جاکلیدی»یا « کلیدی»به نام طرح  عموماً

انتقالی گنبد در این دو بنای ساسانی و دیگر بناهای مربوط  ةنوع تاق آهنگ با چفد هلوچین کند است. منطق

به  ها مربع با استفاده از آن ةاست و زمین «مبه فیلپوشتر»و « اسکنج»سازی از نوع  به این دوره شامل گوشه
های  عناصر و سازه ةقاعد  از  ساسانی معماران ابایی از افراز خارج دورةدر پیرنیا  ةگفت بهدایره نزدیک شده است. 

ه نزدیک دایر زمینةمطلوب به  ةاند تا در نقط ای افراز داده به همین دلیل فیلپوش را تا اندازه ،اشتندمعماری ند
و در تمامی فضاهای گنبددار این  (26: 1370)پیرنیا،  شود گفته می« نماندن»شود. این شیوه در ادبیات معماری 

ة اسالمی از آن استفاده شده است. گنبد در معماری دور رانهای نخستین دو از بناهای سده دوره و حتی برخی

دست  هباش  حول محور ایستادهان چفد هلوچین کند است. اولی از دَور« چیله»یا و « خاگی»ساسانی از نوع 
 نوع اول در معماری پیش از اسالم بسیار رایج بوده است ،به عقیده پیرنیا. آید و دیگری از هلوچین تند می

ا از نوع خاگی است. ه دختر، کاخ سروستان و بیشتر چهارتاقی گنبد قلعه ،سه گنبد کاخ فیروزآباد .(107، همان)
معروف است و « 6هورنو»مانده که در ادبیات معماری به  مین نور باز میأت ةس آن به قاعدأر ،گنبددو نوع در هر

: پالن یک آتشکده در 9شکل

 (1384اد، )آز شمال اردکان یزد

 

: پالن آتشکده ونداده در میمه اصفهان، 10شکل

 (Siroux1967) ساسانی
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های ابن بلخی، های میدانی، گفته نشین، بر اساس بررسی : طرح بازسازی تخت11شکل
 گدار و طرح هوف )نگارندگان(.های  اندازه

 

بندی  در این گونه طبقههای ساسانی  نمونه تمامکه « 7پوسته یک»گنبدهای  ،استثنا بدوندر بناهای تشریفاتی 
توان  می ،شد ارائهساسانی  دورةری . حال با توجه به شناخت عمومی که از عناصر معمااند دارای هورنو دنشو می

ها با چفد  و درگاه اند آهنگ داشته ها تاق ایوان :دست داد هنشین ب تخت عناصر معماری تصویری از ساختار
پوشش مربع میانی گنبدی  .ندآهنگ  ها نیز دارای تاق . اتاقاند بودهپوشیده  بوده،هوبه دارای هلوچین کند که 

طور  در نوع خاگی، هماننشین  تختپیشنهاد گنبد  ،ساسانی ةزیاد نوع خاگی در دور بسیار کاربرد به نظر و است

ساسانی  ة. همانند تمامی بناهای دوررسد نظر نمی منطقی بهغیر (7)شکل که هوف نیز به تصویر کشیده
ک کرده مدور نزدی ةقاعدمربع را به  ةنماندن زمین ةها است که به شیو منحصر به افراشتن فیلپوش « 8چپیره»

در هر  )معماری تشریفاتی( ساسانی ةهای دور گنبدخانهتمام ها همانند  تراز با آن ها و هم است. در فواصل فیلپوش
گنبد نیز رعایت  رأسگرفتن هورنو در  نظر در داخلی گنبدخانه تعبیه شده است. نور تأمین منظور جبهه روزنی به

 تجسم کرد.  11 نشین را در شکل توان ساختار تخت نهایت میدر و است )تشریفاتی( استاندارد گنبدهای ساسانی

طور معمول با استفاده از  ساسانی در استان فارس به دورةتوجه این است که گنبد در معماری  قابل ةنکت
را  آجری آن نیز معرفی شده و گاه آن نمونةتر  پیش 9سنگ ساخته شده است. اگرچه در کاخ سروستان

و قطعات آجری که  (138:  1385) بلخی نشین با توجه به گزارش ابن تخت نمونةاند،  کردهترین مورد گزارش  کهن
رسد  نظر می بهتوجه است؛  منظر قابل ایند، از نشو می  اینک نیز به صورت پراکنده در پیرامون بنا دیده هم
 .  پیشنهاد کرد تر برای گنبد آجری در معماری ایرانی تاریخی کهن توان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشین تختکاربری   .5

بنای مرکز شهر گور  ةوجه تسمیشناخت طربال و  ةاشتقاق واژیر از م کارکرد این بنا را دریابیم ناگزاگر بخواهی

 (هـ .ق)اواخر سده سوم  تاریخ طبری ،است ترین گزارشی که بنای مرکز شهر را طربال نامیده کهن. یمبه این نام

 در چند نوبت به این نام خوانده شده است .قهـویژه در سده چهارم  هب پس از آن .(582: 1375 )طبری، است
  .(48 :1345و ابن حوقل،  110 :1373خری، صطا)

تصوری ویژه از این  ،ابن حوقل(. 471 : 1410) استطربال را علم ساختمان گفته ( هـ .ق 175 تا 100) فراهیدی

مورد فیروزآباد  ،جا است. در یک کردهدارد با نام طربال یاد عنوان دارد و در چند نوبت از بناهای دارای آن استان



 65/  1396 تابستان و بهار، 1 شمارة، 9 سال، شناسی باستان مطالعات

شهر حران را با مورد بلخ مقایسه  نمونة ،نوبتی دیگردر و  (48 :1345) های در شهر بلخ مقایسه نمود را با نمونه

این  ،دلهرتسف(. 226: 1938) دانسته است( یحییپیروان حضرت ) عبادتگاه و مورد احترام صابعین را آنکرده است و 

بنایی با چهار  داللت بر را آنون یونانی و واژه را برگرفته از تراپیل

کارکرد این واژه وی . یا چهارتاقی دانسته است)چهارقاپو(  دروازه

در زبان عربی را در ارتباط با بنای بزرگ در انتهای میادین 

 یاقوت حموی .(153و152 :1355) گفته استنیز اسبدوانی 

به  را آنطرح وی  ،موضوع اشاره کرده استتر به این  پیش

 ی با نامو بنایفانوس دریایی و مناره نیز مشابه دانسته 

به وی  (.27 :1993) است دانستهرا یک نمونه از آن « منجشانیه»

 )ع( مورد دیگر از آن در کوفه و در نزدیکی مقبره حضرت علی دو

ن: هما) صومعه گفته است همانند را آناشاره کرده و طرح 

به هر بنای بلند و  ،کلی  طور این واژه کارکردی عام داشته و به های لغت معتبر عربی در فرهنگ .(197و196

ای  گاه به معنی قطعه .(577: 1408و ابن منظور،  28 :1353، نام بی، 1025 :1426 فیروزآبادی) اطالق شده استمرتفع 

 :1408ابن منظور و  1025 :1426فیروزآبادی  ؛635: 1429 ریالجوه ،251 :1418 الحندود) از کوه نیز گفته شده است

 ةمنار(. 1751: 1429 الجوهری ؛230 :1360 الضامن) اند دانستهطربال را مترادف با صومعه نیز دیگر  برخی. (577

ا این واژه ر ،هماندَ. (557 :1375 وری،رامپ)است  بلند معانی دیگر آن گفته شده ةبنای بلند یا صومع بلند، هر

برخی  و اند نام دادهتغییر« تربت»بعدها به و  اند توجه بوده ای قابل ارای گنبدخانهکه د دانستهشاهدی مختص مَ

)ع( مزارات پیرامون ائمه شیعه از
در بغداد طرح مزاری  گاه ؛است  آن عنوان کرده های  نمونهرا بارزترین در عراق  

را  طربالطور ویژه  به الیاور (112 :1360) است  گفتهیک طربال عیار  الگوی تمام را آن و (12)شکل را نشان داده

 را آنمحیط که پلکان مارپیچی  دانستهمانند  بناهای برج

را و سام منار مرکز شهر اردشیرخوره، منار مسجد ؛پیماید می

 پیشینةو برشمرده  از این دستهمناره مسجد ابن طولون را 

-216 :1425 ،اوریال) تاس دانستهها  طرح زیگورات را آنمعماری 

 (.52 :1413) داند بزرگ می)گنبد(  طربال را قبه ،الکیالنی (.169

 و ونتتراپیل یعنی واژه اصالت یونانی این بهاشاره هرتسفلد  ،پیرنیا
 ةمعرب واژ را آن تردید دانسته و  محل را آنصورت چهارتاقی 

 .(7: 1370) است گفته فارسی تِلوار یا تاالر

طرح  ما را متوجه ،ی از گفته نویسندگان پیشیندریافت عموم

تجسمی عمومی از  کند؛ نخست ساختار متفاوت می چندطربال با 

 نمونةبه یک مناره که   طرحی شبیه بنایی بلند و مرتفع؛ دوم

با  بزرگ و احتماالً طرحی از یک گنبدخانة در آخرآن است و  ةمرکز شهر فیروزآباد نمایند موجود در

 که نوعاً ،در شهر گور آناز دو نمونه وجود یید أضمن ت ،شناسی شواهد معماری و باستان در طرفین.هایی  درگاه

 ةچند دایر ،ساختار کلی شهر فیروزآباد سازد. با مشکل مواجه میگیری را  نتیجهکند،  یید میأتصور اول را نیز ت

موقعیت  ،ابن حوقل و ابن بلخی ،یاصطخردر گزارش ها واقع شده است.  آن بزرگ است که منار در مرکز همة

)طربال( دربغداد  ای : تصویر مقبره12 شکل

 (1360 )همان،

 

بازسازی شده از تُپ رستم )معبد  : نمای13شکل

 (Foucher, 1947 نوبهار( در بلخ )مأخذ:
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در  انگاراین سه جغرافیتا اینجا تردیدی در منظور پرگار یا مرکز شهر آمده است،  ةدقیق طربال یا ایوان در نقط

به  وید. نداللت دارنیز نشین  تختوجود  برنکاتی هست که  اصطخریاما در گزارش ماند؛  منار باقی نمیشرح 

به مصرف  های جدید توسط مردم شهر در ساخت خانهکرده که بیشتر مصالح آن بنا اشاره  ةشد آثار ویران

این بنا را  ابن حوقل. (111و110 :1373اصطخری، ) منطبق استنشین  تختو به واقع با وصف کنونی  رسیده است

 :توجه وجود دارد دو اثر معماری قابلدر ربض شهر بلخ اینک  هم ای در بلخ مقایسه کرده است. با نمونه

 .(Foucher,1947) اند این آثار توسط فرانسویان مطالعه شده .است «تُپ رستم» و دیگری« تخت رستم»یکی

طور کامل کاوش  به دومیاست؛ که از آثار روی آن چیزی باقی نمانده  داردمانند و خشتی ساختاری سکواولی 

هایی در  ای بزرگ و رواق گنبدخانه ساختار آن شامل .کند را معرفی می« ااستوپ»یک  ،و طرح بازسازی آنشده 

شرح قابل معروف بوده و « نوبهار»به است که )معبد بودایی(  اواقع یک استوپ این بنا در (.13)شکل پیرامون است

توجه  زیاد پیرامون بنا را قابل های نسبتاً وی رواق ؛ارائه کرده است( هـ .قسده سوم ) ابن فقیه را آنی از ا توجه

مورد احترام خاندان برمکی دانسته اشاره کرده است و این بنا را « تاشبَ»بد بزرگ آن با نام دانسته و به گن

رسد  نظر می ؛ بهدارای مصطبه استنشین  تختمانند هاگرچه تخت رستم  (.172و171 :1349ابن فقیه، ) است

گزارشی شرح طربال شهر حران وی در تپ رستم است. ساختار بلند و مرتفع  ،منظور ابن حوقل از طربال بلخ

، (226: 1938ابن حوقل، ) عنوان کرده است ابن فقیه در بلخ ةمورد وصف شدکارکرد بنا را همچون  وارائه کرده 

ای  گنبدخانه بوده است کهبزرگ و حجیم تطبیق طربال با بنایی  ،زبان تصور عموم پژوهشگران عرب ،آن بر افزون

حوقل را از   مزارات استفاده شده و یا طرح یک صومعه بوده است و گفته ابن یا در؛ داشته استنیز  توجه قابل

داشته بزرگ   ةنیک گنبدخاشهر حران نیز  ةتصور کرد که نمونتوان  می راز این رهگذکند.  یید میأاین منظر ت

 یقاًدق ؛است عظیم ای گنبدخانهو ، داشتن حجمی بزرگ ابن حوقل نظرموردی است. پس وجه اشتراک سه بنا

 .(11و13های )شکل شود میدریافت  بلخ رستم( )تپ فیروزآباد و نوبهارنشین  تختطرح آن چیزی که در نگاه اول از 

گران عرب را شتوجهی از پژوه و تعداد قابلحوقل  توان استاندارد طربال در نگاه ابن در این موقعیت می ،بنابراین

شهرت گنبد دو اثر فیروزآباد و بلخ یکی با نام  رسد نظر می به ؛در نظر گرفتای از این دو اثر  تصور و قرینه

برخالف سطح نشین  تختمطالعات معماری . کیدی تاریخی بر همین نکته استأت نیز و دیگری اشبت گیرمان

 آن دهانة اندازةبزرگی وجود داشته و  آن گنبدخانةد که در مرکز نده نشان میمحدود قسمت فوقانی منار، 

اگر این و  متر دارد 9.5زدیک به ی ن«10خیز» ،ای با این اندازه خاگی در دهانه ؛ گنبدر استمت 16نزدیک به 

روی   پیش انگیز هولعمارتی گنبد و ، بیافزاییم یم و ارتفاع سکو را نیز به آنافراز را با بلندای گنبدخانه جمع کن

گزارش ابن بلخی در  اند. هم قابل مقایسهو تپ رستم از این نظر با نشین  تختدو اثر  ،بنابراین .گیرد قرار می

سکوی  درازایاین اندازه با گفته شده است.  متر(80) گز 75تا زیر گنبدخانه  (طرح)کلیت  درازای گنبد

 تقریباً (متر 80و 82) اند ورد کردهابرو سامی نیز گدار  نشین که در مطالعات میدانی قابل شناسایی است و تخت

صفه بوده کل درازای وی رسد منظور  نظر می این اندازه را تا زیر گنبد گفته، به خی. اگرچه ابن بلبرابر است

های  و تکهنشین  تختهای بزرگ  سنگ تختهنیز با )ابن بلخی(  گزارش شدهمصالح سنگی و گنبد آجری  است.

در ادامه،  است.نشین  تختنویسنده وصف  ةاین بخش از گفت لزوماً .آجر پراکنده در اطراف آن همخوانی دارد

 پرداخته خواهد شد: اند طربال یا ایوان خوانده شده ،یک یا دو بنا در مرکز شهر فیروزآبادچرا به این موضوع که 

و تردیدی نیست رود  شمار می بهنامی ثانویه به ورود اعراب مربوط است و به یقین اطالق نام طربال  ،نخست

 آنبه ساختار ویژه و بلند یا بزرگ  بلکهی اثر داللتی ندارد به نوع کاربرجدیدتر از ایوان است. این نام که 
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ممکن است ابن حوقل در جایی یک معبد بودایی را طربال گوید، در جایی دیگر آتشگاه  که مربوط است؛ چنان

ای دیگر طرح زیگوراتی را طربال  و نویسنده ؛به این نام خوانده باشدرا  یا کاخ و در حران نیایشگاه صابعین

به نقل از ایوان  ةواژاما مزارات و مشاهد گفته باشد.  ةپژوهشکری استاندارد طرح طربال را گنبدخانو  گوید

این واژه در ادبیات معماری به ویژه  .شود میگذاری محلی اثر مربوط  به نام، که خود اهل فارس بوده، اصطخری

 دیوان شعرا و متون تاریخی کهن معنا و تعبیر مشخصی دارد:  

 (118:  یکم دفتر 1366، فردوسی)  راه ردـــک نــگزی  رجـای  رـب وانـای ز  اه      ـــش  ـرـمُه  رـب  نامه  رـب دــنـنِهاد

 (277:  دوم دفتر 1369، همان)  اخــک و وانـای و جـرن بی  جـگن یـبسراخ       ـــف  انــجهـ  ـردـبگی  اوشـسیـ

 (413: 1311، سیستانی فرخی) سازد جم ایوان ترا  مر مدائن ایوان  چو      سازد  رما باغ  ترا  خواهی  تو  که کشور آن در

 (199: 1349، گرگانی)ر ــتدبی به  و  ادیـش به و  دوهـان  به       رــنخجی  به و دانـمی  به و  وانـای به

 (158: 1354، طوسی اسدی) اخـک  و  وانـای ونهـگ یـبس ردشـگ ز       راخــفـ   ریـآبگیـ   ارــحصـ   انـمی

 (258: همان) اوی   تـتخ  رـب  از  ستـنش  امدـبیروی          آورد   هــش لـکاب   وانـــای  به

 «11کل وجزء ». این مجاز در نوع است رفتهکار  بهبارگاه شاهان  «یمَجاز»ایوان به معنای  ،ابیاتدر این 

ترین عنصر معماری آن با همان نام و عنوان  برجسته ةواسط بهبه این معنا که گاه یک اثر معماری را  ؛است

نوآورانه استفاده شده است.  بیانی و ای خواندند. در ادبیات فارسی به فراوانی از این نوع مجاز به عنوان آرایه می

ر تشریفاتی ایوان را با کارکردی برابر با یک اث ةواژ بردتوان مفهوم و کار میبه روشنی  ی که آورده شددر اشعار

نشین  ن خواندن کل عمارت تختگنبد گیرما مجازی مشابهاین موضوع درست دریافت. اعم از کاخ و کوشک 

معماری  واقع یک عنصر در. رود شمار نمی بهاثری مستقل همانند گنبد، ایوان  در ساختار معماری،است. 

ترین بخش  بعد مهم ساسانی به دورةز اآن در کالبد معماری  ةبلندا و شخصیت ویژ ةاست که به واسطبرجسته 

ترین آن کاخ  اند. معروف  گفتهها شده و چنان جایگاهی پیدا کرد که گاه نشستنگاه شاهان را مَجازا ایوان  کاخ

خوانده شده است. « اق کسریت» و «ایوان خسرو»ایوان رفیع و بزرگ آن  ةواسط خسرو در تیسفون است که به

این موضوع  .اند چند شهر را در آن دیده ةهوج« ایوان مداین»با عنوان ازنده بوده که این اندام معمارانه چنان بر

متونی چون تاریخ بیهقی، تاریخ بخارا،  ؛اسالمی نیز برقرار بوده است اندر بارگاه شاهان و امیران ایرانی در دور

ها، ایوان  ترین قسمت کاخ کوهترین و باش . مجللاند دست داده هشواهدی از آن بتاریخ سیستان و متون جدیدتر 

تراشان و گچبران و در  نقاشان، سنگ ،توجه قابل اندازةافراز و غیر از که   ای گونه به ؛استبوده بار یا بارگاه 

)جودکی عزیزی و  گرفتند ها جشن می کاران اعتالی هنر خود را در این بخش از کاخ آیینه ،متأخرهای  سده

همانند نام ایوان،  با اثر و ابن حوقل در نامیدن این اصطخریجیهانی،  ةاشار ،تباربه این اع (.55: 1393، دیگران

: 1387فراز و فیروزمندی، ر)س سرفراز مطالعات مانند بهو  (582: 1375)طبری، آنچه که طبری پیشتر آورده است 

 .کند یید میأت را آنکارکرد تشریفاتی ( 279

بابکان  ای در گور توسط اردشیر ساخت آتشکده ةین، رفع شبهنش تشریفاتی برای تخت کارکرد پیشنهاد با

باز به »...اردوان و ازدواج با دختر وی که وی پس از شکست  اردشیر بابکان آمده ةدر کارنامضروری است. 

پارس رفت و اردشیرخُره آنجا نهاد، شارستانی بس خوش و خُجیر. دریایکی کند و آب چارجوی از آن گشود. 

ک نشاند. کوه ستبری را دل بُرید و رود بُرازَک روان کرد. چه مایه ده آبادان کردی و کشتورز، آتش لب دریایَ

که اردشیر پس از بسط  معتقد استنسن نیز کریست(. 44 :1369نژاد،  )هاشمی «چه مایه آتش بهرام نشاندی

، وی به آثار (135 : 1368) بسازندای  قدرت خود در پارس و کرمان، فرمان داد تا در شهر گور قصری و آتشکده
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 :)همان کرده است اشاره شهر گور درساخته شده توسط اردشیر  ةآتشکد

 :دو مرتبه به این موضوع اشاره کرده است (.قهـپنجم  سدة) فردوسی. (144

بر اردشیر ای دیگر پس از پیروزی  اردوان و مرتبهبار پس از شکست  یک

 (.188و  165 ،166:  ششم دفتر1384)فردوسی، «هفتواد»

 ، بدون کمترین تردید،های فردوسی با مستند قراردادن گفته ،گدار

این درحالی است  .(264 :1358) شهر گور گفته است ةرا آتشکدنشین  تخت

 ةاز کارنام )احتماالً بابکان و هم فردوسی اردشیر ةکه به روشنی هم کارنام

یا را در کنار چشمه اردشیر  ةآتشکدموقعیت ، بابکان استفاده کرده( اردشیر

های فارس در  آتشکده نیز به یکی از اصطخریو  حوقل  ابناند.  گفته دریایک

هر دو جغرافیانگار  ؛اند اشاره کرده« بارین» با نام )گور( جور ةنزدیکی چشم

ای در  وجود کتیبه و احتماالًدانست  میبه نقل از فردی که پهلوی مسلمان 

گزارش میلیون درهم  30ین آتشکده را بنا، هزینه مصرف شده در ساخت ا

کاخ الدوله نیز  فرصت .(105: 1373 و اصطخری، 43 :1345 ،ابن حوقل) اند کرده

به (. 184: 1377 )شیرازی، است دانستهگور را آتشکده  ةاردشیر در کنار برک

درک  در آتشکده گفتن کاخمذکور را ة توان اشتباه هر سه نویسند آسانی می

کرده که  اشاره آتشگاهیبقایای  بهر نزدیکی کاخ اردشیر هوگی دکرد؛ اما 

. ( 63 -62 :1379) جنوب کاخ اردشیر واقع شده استدر ای از برکه  با فاصله

بسا  ای نیست؛ چه خور چنان وصف و هزینهدر، بناموجود این  اندازةاگرچه 

و  کارنامه اردشیربابکان ةکه مورد اشارتری بوده  بنای بزرگای از  بازمانده

 انگارانجغرافیواقع اسباب تعجب درموضوع دیگر که  است.فردوسی بوده 

کوه مجاور به باالی طربال از ، انتقال آب اند کردهبه آن اشاره اتفاق  است و به

 اند و در آن موقعیت بر اشاره شده که در باالی آن آتشگاهی ساختهاست. 

آن  برنیز چند نکته  و توجه بودهمورددر این شرح ال بدیهی است که بلندای طرباند.  هتتمام شهر اشراف داش

در گزارش این موضوع . وده استموضوع شگرفی ب این بنای بلندآبرسانی به  ةشیو، نخستمترتب است؛ 

مشقت به  اکه برا  کسیاست گفته  (قاضی فیروزآباد) شخصیبه نقل از وی . شود مییید أشیرازی ت الدوله فرصت

داخل آن فرو  )چند متر( تا چند ذرع وسیله سنگینی بسته بوده( )به د، سوراخی یافته که طنابیان تادهباالی منار فرس

سوراخ چون توخالی بودن منار هرگز با علم ایستایی ساختمان هماهنگ نیست، . (183 : 1377)شیرازی  است برده

دامه با نقل از همان فرد به این نویسنده در ا .بوده است آب «ةتنبوش»مجرای  مورد اشاره نویسنده احتماالً

 (.جاهمان) اند وجود عمارت و حوضی در باالی منار اشاره کرده که آب را از کوه مجاور به آن منتقل کرده ةسابق

در . ای ویژه از آن داللت دارد این مجرای آب و اهمیت آبرسانی به باالی منار به وجود بنایی مهم و استفاده

کوه  هشت کیلومتر دورتر و دردر آن مجرای آب  آغازمنار اشاره شده که به حوضی در کنار پژوهش گدار 

اشاره کرده در باالی منار همچنین به نمایان بودن آتش جاودان در مواقع نماز و عبادت  .12است بودهمجاور 

واندنبرگ نیز به پرستش آتش در باالی منار و در فضایی باز اشاره کرده که  (.264 :1358)گدار،  است

منار را در پژوهشی چشمگیر هوف . (50-49 :1345) یافتند پیرامون منار حضور می هنگامرستندگان در آن پ

: طرح بازسازی هوف از منار یا 14شکل

 (1375 برج شهر گور )مأخذ: هوف،

 

: طرح بازسازی دیوالفوا از 15شکل
 منار شهر گور )مأخذ: دیوالفوا،

1376) 
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 ة؛ اما آنچه در مطالعات وی پای(14)شکل مورد مطالعه قرار داده و از تصورات خود نیز طرحی ارائه کرده است

وی یش از وضع موجود بوده است. مقطع افقی به مراتب ب ةانداز است که علمی دارد و پذیرفتنی است، این

برخالف تصورات و  است، سرپوشیده گفته (15)شکل شود میپلکان مارپیچ روبازی را که در طرح دیوالفوا دیده 

که  دانستهبرجی  را آنشکل پنداشتند،  س میأقاعده و ر اندازة توجهی در پیشین که منار را با تغییر قابل

بیرونی  ة. وی ضخامت دیواراند هم قرار گرفته ناچیزی روی  با انحراف دیوارهای جانبی آن عمودی است و فقط

برج را  ةطول و عرض اولی. (46-50: 1375 )هوف است تخمین زدهمتر  3.40های معماری داخلی را حداقل تا لبه

الی )با که طرح اصلی برجاست  داشتهو اظهار  (Cطرح 85 :1366، ، ب)هوفمتر برآورد کرده  بیست ،در بازسازی

کند که یا مانند  القا می ،متر 9×9به طول و عرض  های محکم روی پایهدار بر اقفضای چهارگوش تیعنی  برج(

های پلکان محصور بوده و یا  در باالی میل)داالن طواف(  مانندهای ساسانی با فضاهای طویل راهرو طرح آتشکده

 را آن هوف .شده است شهر گشوده می ةسوی چهار درواز چهار ایوان منظم در چهارسمت، به ةوسیل هب

به هر  .(51-50 ،1375)هوف  است دانستهر مرکز بغداد منصور د )داراالماره( شکل فضایی قصرالذهب ةکنند عرضه

و هرگز ساخت منار یا برج مرکز شهر کارکرد عملی مهمی داشته که د نده این مطالعات نشان می ،ترتیب

محدود دختر  بانی از قلعه شهر یا دیدهجانمایی مرکز های شهر،  یرهآن به ترسیم هندسی دقیق دا ةاستفاد

تالش طراحان و معماران در طراحی بوده که  یا بنای مذهبی دیگری آتشگاه ا بر فراز آنبس ؛ چهشود مین

ای در  از ساخت آتشکده ،مسلمان انگارانبرخی از جغرافی آثار  اگرچه در. کندتوجیه  نیزرا  این اثر ةپیچید

-115 : 1368جیهانی  ؛48 : 1345 حوقل ابن ؛11-10: 1373 اصطخری) هایی در دست است گزارشیا طربال  الی مناربا

 را در باالی منار« آناهیتا»ای در ارتباط با وجود معبد  به انجام رسیده نکته ؛ در پژوهشی که اخیراً(116

دو تن از بزرگان ساسان،  ةو نوبابک سر پاردشیر ساسانی،  .(Mehr Afarin 2013: 236) کند میتوجه  قابل

 اند در استخر فارس بوده )الهه آب( متولی معبد آناهیتااشکانی  ةدر اواخر دورزمان زیادی  که مدت استپارسی 

وجود مجرای آبی در باالی منار/برج که برای انجام آن مرارت و دقت گزافی صورت ؛ (134: 1368 کریستنسن،)

حضور  ،از سویی دیگرسازد.  محسوس میساخت منار  ةدر انگیزش و اندیشآب را بانوی ، حضور ایزدگرفته

مذهبی در  سنتتداوم این ضمن تداعی دست جانشین اردشیر،  هدر بیشاپور ساخته شده ب قدرتمند آناهیتا

 تیرکراینکه  تر مهم بخشد. اهمیت و هویت میو مجرای آب آن طرح کاربردی باالی منار به ، شاپور اولاندیشه 

است  کرده اشاره )اردشیرخوره( آناهیتا در شهر اردشیر ةخود بر آتشکد تولیت به «زردشت ةکعب» ةکتیب در

؛ طرح انکار است  قابل وجود آتشکده/نیایشگاهی متعلق به آناهیتا در شهر گور غیر ،اینبنابر(. 64 -63  : 1350)رجبی

 از و است آناهیتا معبد وجود فرض برای گزینه ترین تهآبرسانی آن شایس ةکاربردی باالی منار و ساختار پیچید

 .تر است منظر فرضیه مهرآفرین به واقعیت نزدیک این

 گورساخت شهر اسالمی بغداد به تقلید از شهر  ،توجه هوف نیز قرار گرفتهموضوع قابل بحث دیگر که مورد

ازجمله چند دایره با یک مرکز؛  ت،اس شناختی که شهر فیروزآباد بر آن شکل گرفته های کیهان اندیشهاست. 

 )چارسوی جهان( که هرکدام به یکی از جهات اصلی« بهرام»و « اردشیر»، «هرمز»، «مهر»های  با نامچهار دروازه 

طور ویژه  به ،و وجود بنایی چون منار که گویی نشانی از موقعیت ممتاز شهر در مرکز جهان است گشوده شده

باب »و « باب شام»، «باب خراسان»، «باب کوفه»های  با چهار دروازه با نام دادبغ« 13ای تنسته»در ساخت شهر 

چون یعقوبی چنان بدیهی بود که در  انگاریاز نظر جغرافی اندیشه در بغداداست. این  کار گرفته شده به« بصره

عتقاد بانیان دو شکلی به اتنها تفاوت . (4 :1343)یعقوبی، خود راه نداده است  پذیرش آن کمترین تردیدی به
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در باالی منار و در مرکز شهر  را احتماالً /معبد آناهیتا یکی زردشتی مذهب است و آتشکدهشهر مرتبط است؛ 

ارتباط بصری طور مستقیم به یکی از چهار دروازه یا به تعبیری چهارسوی جهان  به را آنساخته و  هر سوی از 

این اعالم کند. جهان کانون اعتقادی و جغرافیایی ین زردشت را آیآتشکده یا معبد/شهر، تا به این واسطه  داده

دین و سیاست در اتحاد کند؛  توجیه می ،که در ساخت معماری منار یا برج فیروزآباد شدهرا   دقت عملی ،نکته

از باالترین  اردشیر بابکانبرخورداری و اعالم دین زردشت به عنوان مذهب رسمی کشور  ساسانی و ةاوایل دور

مسلمان  ای خلیفهرا شهر بغداد  دوم اینکهکند.  تر می کیش زردشت، پذیرش این موضوع را آسانروحانی  قامم

به همین . برخوردار است کارکردیچنین از بدیهی است که از نظر ایشان مسجد و دین اسالم ساخته است. 

با  است. گشوده آن سویر را به شه ةدر میانه شهر ساخته و چهاردروازنیز مسجد خود را در کنار کاخ، دلیل 

موقعیت به همین دلیل  ؛ دقیقاً است یابی را با سوی قبله هماهنگ ساخته جهت مسلمان ةخلیفاین تفاوت که 

اگر پیشنهاد هرتسفلد را در طرح ها با جهت قبله برابر شود.  ها را طوری گزینش کرد که یکی از آن دروازه

 نشین شده که تخت الگو گرفتهیک پالن ساسانی از ن تغییر ساختاری با کمتری ،بپذیریم منصور ةداراالمار

با نام توجه  ای بزرگ و قابل این کاخ که قصرالذهب نام داشته از گنبدخانه. رود شمار می بهآن  ةبهترین نمایند

و  روزآبادشهر فی نمونةهمانند  تمام کاخ را ای بود که گونه است. بزرگی گنبد بهبرخوردار بوده « قبه الخضرا»

، وجود کاخ یا داراالماره و مسجد توامان در مرکز شهر تقلید شده. اند شناختهاختصار با نام آن گنبد  هببلخ 

مسجد  توان چنین دریافت که می ،بنابراینکند.  توجیه می شهر گوراصلی یعنی  نمونةدر  را آنهر دوی  وجود

و نشین  تختلذهب و گنبدخضرای آن در رقابت با بنای راقص ، وباالی آن معبد/آتشکدهمنار و  بغداد برابر با

های دیگر پژوهشگران به کارکرد تشریفاتی  این موضوع برخالف گفتهساخته شده است. ، آنگیرمان  گنبد

یا معبد آناهیتا  کند و نه مذهبی و اگر بپذیریم که آتش بر باالی منار افروخته شده داللت پیدا مینشین  تخت

پیشنهاد  ،بنابراینوجود بنایی با کارکرد همسان در آن نزدیکی محل تردید است؛  خته شده،در باالی آن سا

ید اکنون بتوان اشتر است.  به واقعیت نزدیک، معقول و برخی از پژوهشگران در وجود اثری آیینی در باالی منار

برخالف  را این اثر (.582 :1375طبری، ) درک کردبهتر را با نام طربال از قصر اردشیر در شهر گور طبری گزارش 

با گردد،  خصوصی از آن برمیة که آشکارا به استفاد (در کنار برکه) بسته و درونگرای کاخ اردشیر کالبد

ساختار توان به صورت فرضی بازسازی کرد و میاطالعات گدار و هوف  وبلخی  ابن گزارشهای میدانی،  بررسی

شهر مکان  ةبزرگی ندراد، ساختار مرتفع آن در میان اندازةاگرچه  .(11)شکل را به خوبی درک کرد ی آنبرونگرا

جلوس کرده کاخ  ةگنبدخاندر  شاه دور از ذهن نیست کهمناسبی برای بار عام شاه ساسانی فراهم کرده است. 

همین  .باشدداده و فرامین حکومتی را صادر کرده آنان گوش فرا به گزارش  ،و خواص را به حضور پذیرفته

خلیفه منصور،  و (170: 1345حوقل،  ابن) مرو ةابومسلم در داراالمارنیز ژگی کاخ و تشریفات دربار ساسانی را وی

شاهی را در ایوان نشانده و  اورنگدر نوبتی دیگر  (.72 :1373ناشناس، ) ندا تکرار کرده بغداد ةعباسی در داراالمار

نام ایوان که  احتماالًن مقابل کاخ رسانده است. جالل و بزرگی خود را به انظار مجتمعین در میداشاه 

   بوده است. نشین  تختگرفته از این کارکرد به گفته اهل فارس منسوب کرده، بر را آن اصطخری

 نتیجه  .6

در های طربال یا ایوان خوانده شده است.  با نام رکز شهر گور یا فیروزآباد در دوران اسالمیم نشینِ تخت

شرحی تلفیق شده و با هم منار کنار آن  و نشین تختاریخی و برخی از متون تاریخی کهن گزارش جغرافیای ت
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گاه این دو از هم  دارد و هیچتعلق یکی از این آثار شرح به که هر بخش از آن  شده است،ارائه ها  توأمان از آن

تاریخی، به درستی نتوانسته برداری گسترده از اطالعات  رغم بهره بهنیز  ها برخی از پژوهش .اند تفکیک نشده

اگرچه برخی از  ها جای اشکال دارد. مبنای برخی از تحلیل ،به همین علت ،دناین موضوع را تصحیح کن

 دورةاز را چهارتاقی بزرگ نشین  تختعموم پژوهشگران  ،اند نسبت دادههخامنشی  دورةمحققین این اثر را به 

بابکان در شهر گور ساخته  که اردشیر اند گفتهای  آتشکده را آنه و مذهبی گفت را آنکارکرد  .اند دانستهساسانی 

بررسی فراگیر عناصر با  و داند تر از یک چارتاق مجرد می تر و کامل این اثر را بزرگ ،تالش پژوهش حاضراست. 

 که هوف ازو عناصری  پالناین پژوهش . ه استنشین را بازیافت اجزای ساختاری تختساسانی  دورةمعماری 

ست که در ای مرکزی و بزرگ ا طرح آن شامل گنبدخانه .کند تصدیق می را ارائه کردهنشین  تختبقایای 

بزرگ وجود  تاق نسبتاًدر کنار هر ایوان یک ابرآن عمود شده است. یک ایوان سو تقارنی چهارگانه، در هر

بخشی آن  طرح نه پیشینة، که استد گنب ه، یک نُاند نامیده ها دیگر پژوهشچه  آنبرخالف الگو  داشته است. این

گنبدها و  هت نُهای اخیر به ترتیب در هیئ ساسانی تا سده دورةتر در آپاداناها تجربه شده بود و پس از  پیش

 تداوم یافته است. طرح آن بهشت  بناهای موسوم به هشت

دو واژه طربال  بیین کارکردتویژه در  بهو تفسیر دوباره آن متون کهن  معماری از بازیافت اطالعات تاریخی و

 برخالفکه  دهد نشان می ،بغداد اش در شدهتقلید ةنمون با گور ساختار شهرسازی شهر ةهمچنین مقایس ،و ایوان

مطالعات هوف  است. تشریفاتی داشته کارکرد این اثر نشین، تخت از مذهبی ةاستفاد به پژوهشگران از برخی اعتقاد

خوبی  بهتصور وی از بنایی در باالی منار، داشته است.  یکارکرد مهمرکز شهر د که منار یا برج منده نشان می

 شیرازی الدوله که در گزارش فرصت منارآبرسانی به باالی کند.  معماری این اثر را توجیه می ةساختار پیچید

در  ،نگارانعموم محققین و جغرافیا بانوشتار حاضر نیز کند.  می مشخّصدر کارکرد  را آناهمیت ، آمده است

، پذیرش این هم مقایسه کنیمگور را بابغداد و  اگر دو شهر ی است.أر همباالی منار  بروجود بنایی مذهبی 

های بغداد که به  دروازههای درونی شهر و  ای الیه تنسته، ساختار غیر از طرح مدور ؛شود میتر  موضوع آسان

و  ،آن باالی معبد/آتشکدهبغداد در برابر برج گور و مسجد شهر  ،اند ید از شهر گور طراحی و ساخته شدهلتق

این بنابرآن ساخته شده است. و گنبد گیرمان نشین  تخت به رقابت باقصرالذهب و گنبد خضرای آن 

 (.قهـ)سده دوم  توجه المنصوربعدها این تشریفات موردبارعام شاه در شهر گور بوده و  محلکاخ و  ،نشین تخت

 کرده است. خوبی تقلید بهساخت بغداد  درمعماری درونی آن  و شهر شهرسازی کنار ساختار در را آن و گرفته قرار

 نوشت پی
 .(148، 1370)پیرنیا،  شکل سَغ: پوشش منحنی  -1
اقی که روی سردر یک درگاه قرار باریکه ت چَفد: درتعریف هندسی خط یا شکلی منحنی است و در اصطالح معماری به  -2

 .(5: 1373یرنیا، شود )پ گیرد اطالق می می

 دار است. ( و برعکس آن تیزه150: 1370)پیرنیا،  دار دار: منحنی مازه  -3
ای است که فاصله کانونی آن مساوی نصف دهانه است و به همین دلیل شکل آن  هلوچین کند: این چفد بیضی ایستاده  -4

 (.13: 1373)پیرنیا،  اند دایره اشتباه کرده را با نیم بسیار نزدیک به دایره است و بسیاری از محققین خارجی در ایران آن

ند و به عکس کرد که به آن هوبه؛ یعنی شانه گوی نشستگی پیدا می اق نسبت به دیوار پسهوبه: پس از برداشتن قالب، ت  -5
 .(402: 1379)بزرگمهری،  شود اق نسبت به دیوار جلو بنشیند چانه اطالق میاین فرم، یعنی وقتی ت

 .(152: 1370ی گنبد )پیرنیا، هورنو: سوراخ باال -6
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است   به بعد با دو پوسته ساخته شده هـ .قپنجم  سدةپوسته: گنبدها در معماری ایرانی و به طور قابل تشخیص، از  یک  -7
(. 63، همان) نامند می« خود»یا کُدُمبه گویند و پوشش بیرونی را « آهیانه»پوسته بیرونی. به پوشش درونی،  -2پوسته درونی  -1

 معماری ساسانی براساس شواهد باقیمانده گنبدها بیش از یک پوسته ندارد. در

 .(145، همان) گنبدسازی چپیره گویند در مربع به دایره را دایره و  به  : مراحل تبدیل زمینه مستطیل به بیضی نزدیک چپیره  -8

سال پیش  1485±70ریخی برابر با تا« ترمولومینسانس»یابی یکی از آجرهای گنبد بزرگ کاخ سروستان به روش  در سن  -9
ساسانی تعلق دارد و با توجه به تعلق  دورة(. بنابراین کاخ سروستان به اواخر 516: 1386از حال به دست آمد )دقوقی اصفهانی، 

 را باید متقدم بر سروستان دانست.  ساسانی گنبد آجری آن دورةنشین به اوایل  تخت

 (.204: 1373انه را خیز گویند )پیرنیا، خیز: نسبت ارتفاع چفد یا تاق به ده  -10

جزء را به نمایندگی از کل به شرط وجود عالقه و قرینه، های بدیع زبان و ادب فارسی است؛ یعنی  آرایه ةجاز از جملمَ  -11

وان کل که در مورد ای واست: مجاز جز  معرفی شدهجزا دو عنوان مُبا در ادبیات فارسی این نوع مجاز ذکر کردن و یا برعکس. 

کار رفته  بهدر بغداد الخضرا )گنبد سبز( منصور  و قبهدر بلخ ، گنبد اشبث (نشین تختایوان یا گنبد گیرمان )خسرو )تیسفون(، 

 است. مثال روشن این نوع مجاز شعر معروف سعدی است:

 گوشتا نباشد در پس دیوار       دار دیوار آنچه گویی هوشپیش 

که با ذکر  است« جزء وکل »جناس دیگر  ذکر کرده است. ،جاسوس، گوش او را به بیان جمعاز اندام فرد شاعر  ،در این بیت

 توان آن را بیان کرد:  مثالی از فردوسی به روشنی می

 همان بخردان و همان راستان     دل نهاده بر این داستان  جهان

  جهان دل نهاده....بخرد و راستین ه است؛ یعنی مردم کار رفت هجای مردم که جزئی از جهانند ب به واژه جهان در این بیت مجازاً

شده   شهر گور بررسی و مطالعه ةآبرسانی به مجموع ةای سامان شایسته ةبه انجام رسیده، به شیو پژوهشی که اخیراًدر   -12
ه در ارتباط با گذشت ةپژوهشگران یک سد از ای که جغرافیانگاران و دستهرا توان پاسخ روشن ابهامی  می  در این پژوهشاست؛ 

 ةچشمنسبت به  آن ساخته شده بستری که شهر درارتفاع پست دریافت. ، با آن مواجه بودند ویژه از کوه مجاور آبرسانی شهر به

و اراضی آب شهر بخشی از سازد که  خوبی روشن می پرآب کنار کاخ فیروزآباد و شناسایی مسیرهای باستانی انتقال آب، به
)نوروززاده چگینی، صالحی ه است شدمین أاز این چشمه ت ،نچه به شکل فواره به باالی منار منتقل شدهو آکشاورزی اطراف آن 

 . (165 و164: 1393کاخکی و احمدی، 

( به شهرهای با طرح شطرنجی که دارای 387: 1386ای: شهرهای تارعنکبوتی، شهری با نقشه مدور )پیرنیا،  تنسته  -13

 (.377شود )همان:  پیچازی گفته می ،تها و مسیرهای عمود برهم اس کوچه

 منابع 

رساله دکتری رشته  ،بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسالمی ،(1384) آزاد، میترا

 .، تهراندانشگاه تربیت مدرس و معماری دانشکده هنراستاد راهنما: محمدرضا پورجعفر،  ،پژوهش هنر

، 4 ج ،ت: ابوالقاسم حالت ،تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران )وقایع قبل و بعد از اسالم( ،(1371) محمد ابن اثیر، علی بن
 سسه مطبوعات علمی.  ؤم ،تهران

 .اساطیر ،، تهرانتصحیح و تحشیه: گای لسترنج و رینولد آلن نیکلسون ،فارسنامه ،(1385) ابن بلخی

 ، بنیاد فرهنگ ایران.، تهرانت: جعفرشعار ،صوره االرض(، 1345) ابن حوقل، محمدبن حوقل
 ، بیروت، دار صادر )افست لیدن(.1، مجلد صوره االرض(، 1938ابن حوقل، محمدبن حوقل )

بنیاد  تهران، ،ت: ح. مسعود ،ترجمه مختصر البلدان، بخش مربوط به ایران ،(1349) ابن فقیه، ابوبکر احمد بن محمد همدانی

 .فرهنگ ایران

 ، مقدمه: شیخ عبداهلل العالیلی، بیروت، دارالجیل و دار لسان العرب.4، مجلد لسان العرب المحیط(، 1408ابن منظور )
 کتابخانه طهوری.تهران،  ،اهتمام حبیب یغمایی به ،نامه گرشاسب ،(1354) اسدی طوسی، حکیم ابونصر علی ابن احمد

تهران،  ،به کوشش ایرج افشار ،اسعد بن عبداهلل تستریت: محمدبن  ،ممالک و مسالک ،(1373) اسحق ابراهیماصطخری، ابو

 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.



 73/  1396 تابستان و بهار، 1 شمارة، 9 سال، شناسی باستان مطالعات

 ، به کوشش: خلیل مامون شیحا، بیروت، دارالمعرفه. معجم الصحاح(، 1429الجوهری، اسماعیل بن حماد )
علی أبی بکر أحمد بن « بالمحتس»احتجاجات أبی الفتح عثمان بن جنی فی کتابه »(، 1418الحندود، إبراهیم بن صالح )

  ، ریاض، وزارت التعلیم و العالی.163-294، صص 20، العدد میةاإلمام محمد بن سعود اإلسال معةجا، «مجاهد

، «الثانیالقسم  -المدخل إلی تقویم اللسان البن هشام اللخمی »حاتم صالح الضامن، (، معرف: 1360اللخمی، ابن هشام )

 .و االعالم فةالثقا ةوزار، بغداد، 205-302، صص 40و39، شماره المورد

 ، التراث العربی، «األیوبی و المملوکی و العثمانی ثةفی العصور الثال یخیة مستعملةمصطلحات تار»(، 1413الکیالنی، إبراهیم )

 ، دمشق.33-63، صص 49العدد 

، 112، العدد المجمع العلمی العراقی، «میةو الملویات اإلسالة فی تصمیم الزقور یةتوافق األفکار المعمار»(، 1425الیاور، طلعت )
 بغداد.، 169-216صص 

ری ایران دوره اسالمی، گردآورنده: محمد یوسف ، از کتاب معما«قوسها در معماری اسالمی» ،(1379) بزرگمهری، زهره

 .سمتتهران، ، 402-395صصکیانی، 

 ، مصر.38- 51، صص 1، العددبیةالعر اللغةمجمع ، «أسماء لمسمیات فی شؤون مختلفة»(،  1353نام ) بی
 روش دانش.ستهران،  ، تدوین: غالمحسین معماریان،آشنایی با معماری اسالمی ایران(، 1386) پیرنیا، محمد کریم

 . 24، گرد آورنده زهره بزرگمهری، مجله اثر، شماره چفدها و طاقها(، 1373) پیرنیا، محمد کریم

 .20، شماره مجله اثر ،گردآورنده زهره بزرگمهری ،گنبد در معماری ایرانی ،(1370) پیرنیا، محمد کریم
، 4-15 صص می، گردآورنده: محمد یوسف کیانی،، از کتاب معماری ایران دوره اسال«مساجد»(، 1379) پیرنیا، محمد کریم

 .سمتتهران، 

های  )با تاکید بر معماری ایران و سرزمین مربع نه بخشی و نه گنبد در معماری ،(1393) و دیگران جودکی عزیزی، اسداهلل
 گنجینه هنر.تهران،  ،جوار( هم

آستان قدس مشهد،  ،مقدمه: فیروز منصوری ،سالم کاتبت: علی بن عبدال، اشکال العالم ،(1368) والقاسم بن احمدبجیهانی، ا

 رضوی.

مجموعه مقاالت سومین کنگره تاریخ ، «مجموعه کاخ سروستان از منظر فرهنگی»(، 1386دقوقی اصفهانی، امیرپرویز )
 صص)پژوهشگاه(، تهران، سازمان میراث فرهنگی ، 3 زاده شیرازی و دیگران، ج اهلل کوشش باقر آیت ، بهمعماری و شهرسازی ایران

564-482.  

، المجلد السادس عشر، المجمع العلمی العربی بدمشق، «فی اإلسالم صةالترب و المدافن الخا»(، 1360دهمان، محمد احمد )
 ، دمشق.110-114، صص 4و  3جزء 

 دانشگاه تهران.ران، ته وشی، به کوشش بهرام فره وشی، فره ت: علی محمد ،ایران، کلده و شوش ،(1376) دیوالفوا، مادام ژان

 ، به کوشش منصور ثروت، تهران، امیرکبیر.غیاث اللغات(، 1375الدین ) الدین بم شرف الدین محمدبن جالل رامپوری، غیاث

 .13شماره، شماره ویژه، سال ششم، های تاریخی بررسی، «و سنگ نبشته او در کعبه زردشت ریکرت»(، 1350رجبی، پرویز )
یروزآباد و سنگ نبشته پهلوی سنگ نگاره ف -آتشکده  -ر باستانی گور و فیروزآباد کنونی )کاخ شه» ،(1355) سامی، علی

 .2-9 صص ،16شماره ،هنر و مردم ،«آن(

 ،ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانیشناسی و هنر دوران دوران تاریخی،  باستان ،(1387) مندی اکبر و بهمن فیروز سرفراز، علی
 مارلیک.تهران،  ،قدی مد جعفر سروتدوین: حسین محسنی و مح

 .، تهرانامیرکبیر ،تصحیح و تحشیه: منصور رستگار فسایی ،1.ج ،آثار عجم ،(1377) فرصت الدولهمحمد نصیر  شیرازی،

 اساطیر.تهران،  ،ت: ابو القاسم پاینده ،2.، جتاریخ طبری ،(1362) طبری، محمد بن جریر

 حقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، دار الهجره.، تالعین، الجزء السابع(، 1410فراهیدی )
 .مطبعه مجلستهران، به تصحیح علی عبدالرسولی،  ،دیوان حکیم فرخی سیستانی ،(1311) فرخی سیستانی

 .بنیاد میراث ایراننیویورک،  ،اول دفتر ،کوشش جالل خالقی مطلق به ،شاهنامه ،(1366) فردوسی توسی، ابوالقاسم

 .بنیاد میراث ایرانکالیفرنیا و نیویورک، ، دفتردوم، کوشش جالل خالقی مطلق ، بهشاهنامه(، 1369ی، ابوالقاسم )فردوسی توس

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/682
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بنیاد نیویورک،  م،شش، دفترو محمود امیدساالر کوشش جالل خالقی مطلق ، بهشاهنامه(، 1384فردوسی توسی، ابوالقاسم )
  .میراث ایران

 اشراقی.تهران،  ،، ت: حسین نورصادقیژن فالندن به ایرانسفرنامه او ،(1356) فالندن، اوژن

، تحقیق: مکتب تحقیق التراث فی موسسه الرساله، باشراف: محمد 4، مجلدالقاموس المحیط(، 1426فیروزآبادی، مجدالدین )

 نعیم الرقسوسی، بیروت، موسسه الرساله.
بازنگری: جیمز آلن، ترجمه: مهدی گلچین عارفی، تهران، ، گذری بر معماری متقدم مسلمانان(. 1393کرسول، کی. ای. سی. )

 فرهنگستان هنر.

 .دنیای کتابتهران،  ،ت: غالمرضا رشید یاسمی ،ایران در زمان ساسانیان ،(1368) کریستنسن، آرتور امانویل
 دانشگاه ملی.تهران،  ،ت: بهروز حبیبی ،هنر ایران ،(1358) گدار، آندره

 بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.مشهد،  ،ت: ابوالحسن سروقد مقدم ،1ج ،آثار ایران ،(1365) گدار، آندره و دیگران

 بنیاد فرهنگ ایران.تهران، تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گوخاریا،  ، بهویس و رامین(، 1349گرگانی، فخرالدین اسعد )

 اشاره. تهران، ،اقلیم پارس، (1375) مصطفوی، محمدتقی
شرکت  ، تهران،ت: علینقی منزوی ،2جلد ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،(1361) اهلل محمد بن احمدمقدسی، ابو عبد

 مولفان و مترجمان ایران.

  .37و36 صص ،10، شمارهکیهان فرهنگی ، طربال تداوم معماری زیگورات،(1367) موسوی، احمد
 نشر مرکز.تهران، صادقی،  ، بازخوانی و ویرایش جعفر مدرستاریخ سیستان ،(1373) ناشناس

های  از کاخ تا شهر )بررسی و شناسایی شیوه»(، 1393الدین احمدی ) نوروززاده چگینی، ناصر، احمد صالحی کاخکی و حسام

 . 153-172 ، صص7 ، شمارهشناسی ایران های باستان پژوهش، «انتقال آب اردشیر خوره )گور( در دوران ساسانی و اسالمی(
 مرکز. ،تهران کارنامه اردشیربابکان ،(1369) منژاد، قاس هاشمی

 انجمن آثار ملی. ،تهران اصغر حکمت ت: علی ،شناسی تاریخ باستانی ایران بربنیاد باستان ،(1355) هرتسفلد، ارنست

 ،یانیگردآورنده محمد یوسف ک ،2 شهرهای ایرانی، جاز کتاب ، ، ت: کرامت اهلل افسر«فیروزآباد» ،(1366)، الف هوف، دیتریش

 .، وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران118-75 صص

ز کتاب معماری ایران ا ،، ت: کرامت اهلل افسر و محمدیوسف کیانی«گنبدها در معماری اسالمی» ،(1366)، ب هوف، دیتریش

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتهران، ، 397-414صص ،گردآورنده: محمد یوسف کیانی دوره اسالمی،

  .44-5 صص، 16، شماره میراث فرهنگی ،ت: فرامرز نجدسمیعی ،«در زمینه بازسازی برج فیروزآباد»، (1375) هوف، دیتریش
 ،، ت: فرزین فردانشفارس، گزارش مقدماتی -آتشکده، دو بنای تاریخی ساسانی فیروزآباد -قلعه دختر ،(1379). ه.هوگی، 

 )پژوهشگاه(. سازمان میراث فرهنگیتهران، 

 ریزی شهری. ت: ایرج اعتصام، تهران، شرکت پردازش و برنامه ،و معنی عملکرد فرم، معماری اسالمی: (،1386) ترابر براند،هیلن

 دانشگاه تهران. ،، تهرانت: عیسی بهنام ،باستان شناسی ایران باستان ،(1345) واندنبرگ، لوئی
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ،تهران، ت: مهین دخت صبا ،های آن های ایرانی و کوشک باغ ،(1348) ویلبر، دونالد

 سازمان میراث فرهنگی کشور.تهران، ، 2 ج، ت: علی نقی منزوی، معجم البلدان (،1383) یاقوت حموی، یاقوت بن عبداهلل

 ، بیروت، دار صادر.4، مجلدالبلدان معجم(، 1397-1993یاقوت حموی، یاقوت بن عبداهلل )
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.تهران،  ،حمد ابراهیم آیتیت: م ،البلدان ،(1343) یعقوبی، ابن واضح
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