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Abstract 

Fire temples and square domes are undoubtedly of 
special importance in archeological studies into the 
religious aspects of the Sassanian era. As Zoroastrian 
monotheists, Sassanians considered fire as sacred and 
over five centuries their kings built a large number of 
fire temples and square domes across the Persian 
Empire. The newly-discovered square dome called 
Demon House is one of the most important square 
domes of the Sassanian era. Citing Pahlavi texts and 
Avesta, both foreign researchers and Iranian 
archeologists have introduced it as one of the three 
major fire temples of the Sassanian age known as 
Azar-Barzin-Mehr. Though archeological excavations 
at the site of this dome did not provide enough 
evidence to prove that claim, studies show it was the 
nucleus of a greater structure that used to be made up 
of four stone pillars, a circumambulation corridor, 
Padiav, a fire-place platform and a waiting room. The 
location of the square dome in a small stone mound 
among the heights of Rivand is quite unique and of 
extraordinary importance in studying Sassanian fire 
temples. Considering the significance of fire temples 
in religious studies pertaining to the Sassanian era and 
since the aforementioned structure had not been 
subject to any archeological excavation before, an 
Iranian-Polish archeological team studied the demon 
house square dome for the first time over two seasons.  
This paper has introduced the architectural elements 
discovered in the Demon House square dome and as 
part of a greater archeological study into religious 
structures in the Sassanian ear provides some notes 
about the significance and position of the Azar-
Barzin-Mehr fire temple based on Pahlavi texts. 

 Keywords   
Square Dome, Sassanian, Rivand, Sabzevar, Demon 
House, Azar-Barzin-Mehr Fire Temple

  چكيده
 ها آتشكدهشناسي مذهبي عصر ساساني، بدون ترديد در مطالعات باستان

آتش كه در تعاليم ديـن  . استر اي برخوردات ويژهها از اهمياقيتارهو چ
در  ،پرسـتان زرتشـتي بـود   زرتشت از عناصر مقدس و مورد احترام يكتـا 

و  هـا  آتشـكده مدت نزديك به پنج قـرن حكومـت ساسـاني بـا احـداث      
يافته و نچارطاقي . يافت ايها در سراسر امپراطوري تقدس ويژهچارطاقي
ني است كـه برخـي   عصر ساسا هاي ارزشمندچهارتاقيجمله از  خانه ديو
به استناد متون پهلوي بندهشن  شناسان ايرانيخارجي و باستان محققين
يكـي از سـه    -برزين مهر رذهاي اوستا آن را به عنوان آتشكده آو يشت

هاي در پژوهش اگر چه .اند نمودهمعرفي  -ساساني ةآتشكده شاخص دور
ييد اين مسـئله  أانجام شده در اين بنا مدرك معتبري در ت شناختيباستان

آن است كه ايـن   ليكن مطالعه انجام شده در اين بنا بيانگر ،بدست نيامد
متشكل از چهار  ؛هسته اصلي باقيمانده از بناي بزرگتري است چهارتاقي،

جرز سنگي، راهروي طواف، پادياو، بقاياي سكوي آتشدان، اتاق انتظـار،  
-ته سـنگي كـم  در يك پشـ  چهارتاقيبا توجه به موقعيت قرارگيري كه 

در نوع خود منحصـر  به فلك كشيده ريوند ر س يها كوهوسعت و در بين 
ساسـاني   يهـا  آتشـكده اي در شناخت العادهبه فرد بوده و از اهميت فوق

در مطالعـات   هـا  آتشكدهنظر به اهميت موضوع و جايگاه . برخوردار است
ـ  آن جهت عصر ساساني و به ويژه ازمذهبي  ه طـور  كه اين بنا تاكنون ب
از منظر باستان شناختي مـورد كـاوش قـرار نگرفتـه بـود؛ هيـأت       علمي 

لهستان براي نخسـتين بـار طـي دو فصـل بـه       –باستان شناسي ايران 
پـيش   ةدر اين راستا مقال .پرداخت خانه ديوكاوش در چارطاقي  مطالعه و

 شناختي بناهاي مذهبي عصر ساسانيرو با هدف تكميل مطالعات باستان
شـناختي ضـمن معرفـي عناصـر و فضـاهاي      باسـتان  يها دادهي بر مبنا

خانه ديو، نكاتي را نيز بر مبناي متون پهلوي  چهارتاقيمعماري مكشوفه 
  . دينما يمدر خصوص اهميت و جايگاه آتشكده آذربرزين مهر ارائه 

  واژگان كليدي 
  .قي، ساساني، ريوند سبزوار، خانه ديو، آتشكده آذربرزين مهرتاارهچ
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  مقدمه 
اهميت و  .]245: 1377 ويسهوفر،[ مورد بحث قرار گرفته است ها آتشكدهو  ها چهارتاقيمعماري مذهبي ساساني بيشتر در قالب 

، كه نشان و سمبل كرد يمخود آتشي وقف  يگذار تاجهر پادشاه ساساني در طي مراسم "اعتبار مذهبي آتشكده تا آنجا بود كه 
در اين دوره با رسميت يافتن دين، آتشگاه به عنوان جلوه بارز تشريفات و آداب ] 120: 1385 سن،[ "شد يمسلطنت او محسوب 

هاي بيشماري ساخته و آتشكده ها چهارتاقي ،ساساني در بسياري از مناطق ةدر جامعه نمايان و در مدت نزديك به پنج قرنِ سلسلديني 
 ].35: 1366ابن حوقل،[ "نداشته باشد يا آتشكدهجايي يا شهري نيست كه "م دان قرن چهارجغرافي "ابن حوقل"چنانكه به روايات . شد
مهر، آذرگشنسب و آذرفرنبغ به جهت آنكه آتش بهرام در آنها فروزان بوده است از تمامي آتشكده آذربرزين طبق متون اوستايي سهبر 

 ].58:  1375 بويس،[ اند داشتهساساني  ةن طبقات اجتماعي جامعمي در ميابوده و جايگاه بسيار مه تر مقدسِّت و  ديگر با اهمي يها آتشكده
، بزرگي و فر بيفزايد اند شدهمهر و ديگر آذران را كه به دادگاه نشانده آذرگشنسب، آذر فرنبغ، آذر برزين ؛چنانكه در پازند آمده است

كاريان  ةدر ناحي ،نيون و موبدان اختصاص داشتروحا ةكه به طبقرا آتشكده آذرفرنبغ كريستن سن مكان  ].607 : 1379دوستخواه، [
رتشتاران، اشراف و اويژه پادشاهان،  ،دندينام يمسلطنتي  ةآتشكده آذرگشنسب كه آن را آتشكد .]119:  1385 سن،[ داند يمفارس 

مهر كه در ربرزينآتشكده آذو سرانجام  ]135: 1347مشكور،[اين آتشكده در شيز آذربايجان قرار داشت . بود يعصرساسانبزرگان 
تفسير  حيبه تصرناميده شده يكي از سه آتشكده مهم ساساني است كه ) يعني آتشكده مهر بالنده( atur – burzin – mitrپهلوي 
خانه  برخي محققين چارتاقي شدكه اشاره  طور همان .آتش نيايش در ريوند خراسان و به كشاورزان اختصاص داشته است، پهلوي

ر اين رويكرد از آنجا نشأت گرفته است كه د. اند نمودهمهر معرفي فاعات ريوند سبزوار را به عنوان آتشكده آذر برزينواقع در ارت ديو
مهر را ريوند خراسان  هاي اوستا جايگاه آذربرزينمتون پهلوي بندهشن آنجا كه از چگونگي آتش سخن رفته و همچنين يشت

مهر بر آن نشسته و ريوند آذربرزين. ريوندكوه در خراسان است بندهشن آمده است كه 8 ، بند12چنانكه در فرگرد . اند كردهمشخص 
 گرفته يم با توجه به صعوبت و برافراشتگي اين قسمت از جبال بينالود كه خود آتشكده مقدسي را در ميان "شكوهمند"يعني رايومند 

پشت "كه آن را  سدينو يمو  دهد يموند را به گشتاسپ نسبت نشاندن آتش برزين مهر در ري ،بندهشن .]13- 14 :1375 بهار،[است 
مهر در كوه آمده است كه جاي آذربرزين "آتش بهرام " در زند. نيز خوانند كه به معني پشت و پناه گشتاسپ است "ويشتاسپان 
 ...شوند و تر زهيپاككوشا و ، دانا از ياوري اين آتش است كه كشاورزان در كار كشاورزي. كشاورزي استآذربرزين مهر  كار:  ريوند است

  .]945 : 1373دوستخواه، [
شناسان ايراني در اظهار نظر برخي محققين خارجي و باستان ؛بيشتري است تأمل خانه ديو قابل بحث و چهارتاقيچه در خصوص آن

ة شناسي منطق ررسي باستانشناسي ايران در ب شناس مركز باستانباستان )1352(" فائق توحيدي". يابي آن است خصوص مكان
ارتفاعات ريوند را آتشكده آذربرزين مهر ر اقي موسوم به خانه ديو واقع دتبراين اساس وي چار. اقي ريوند اشاره نمودتسبزوار به چار

ه آثار باستاني و بقاع متبرك"ديگر محقق ايراني است كه در كتاب خود با عنوان  "خاني حسن قره" .ساساني معرفي نموده است
آقايان  1380در سال  .]1363خاني،قره[ ريوند آورده است چهارتاقي گزارشي از ،پالن ةضمن ارائ "اطراف شهرستان سبزوار و اسفراين

 ]ميراث فرهنگي مشهد؛ گزارش منتشرنشده[ نماينداقي ميتارهالداغي، قاسم جغتايي و رحمان گرايلي نيز اقدام به تهيه پالن از چعلي
از  دادند يمابريشم را مورد بازديد و بررسي قرار  ةكه معابد مجاور جاد "تاگايا سوهي گوجي"ت ژاپني به سرپرستي هيأ1384در سال 

آذربرزين يا آتش كشاورزان :  گويدمي "كريستن سن". ]گزارش منتشرنشده ميراث فرهنگي سبزوار؛[ اقي ريوند بازديد نمودندتارهچ
به اعتقاد . نامد يمالزار فاپي قريه ريوند را قريه مغان . نيشابور واقع بود يشمال غربيوند، ر يها كوهدر مشرق مملكت ساساني و در 

و همچنين  .]121 : 1385 سن،[جكسن مكان اين آتشكده در قريه مهر بوده است كه سر راه خراسان نزديك سبزوار قرار دارد 
      منحصراً  ،سبزوار و ديگر مناطق اطراف آن انجام گرفته كارشناسان ميراث فرهنگي خراسان كه در شناسيباستان يها يبررس

نخستين فصل  1386در. اند نمودهبرزين مهر معرفي خانه ديو را آتشكده آذر چهارتاقيارتاقي موجود در ارتفاعات ريوند موسوم به هچ
ستان به منظور بازشناسي پالن و شناسي مشترك ايران و له باستان أتيهخانه ديو توسط  چهارتاقي شناسي درمطالعات باستان

 أتيهآن  به دنبال .انجام گرفت چهارتاقيعني آتشدان به عناصر وابسته به مراسم آتش ي يابي دستزني در بخش داخلي جهت  گمانه
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  .نگارندگان: مأخذ . پالن چهارتاقي خانه ديو و فضاهاي مكشوفه در كاوش. 1تصوير
   

دومين فصل مطالعات خود با هدف تعيين كاركرد و  هايشپژوهشبه منظور تكميل  1387مشترك باستان شناسي در سال 
 يها اتاقهي شامل پادياو، جكه خوشبختانه منجر به آزادسازي فضاهاي معماري قابل تو خانه ديو آغاز نمود چهارتاقيگاهنگاري 

بديهي است كه  .)1تصوير( فرهنگي گرديد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد يها افتهيو ديگر  چهارتاقيانتظار، پلكان دسترسي به 
زيرا مدارك و شواهد  ؛ساساني است را نداشتهر د اينكه چهارتاقي خانه ديو، آتشكده آذربرزين مهنگارندگان مقاله قصد اثبات يا ر

د بنا مهم نياز به انجام مطالعات و كاوش بيشتر در خوكامل نبوده و پاسخ به اين فرضيه  چهارتاقيبدست آمده از دو فصل كاوش در 
و تطبيق هاي احتمالي ديگر  چهارتاقيسايي سبزوار تا نيشابور به منظور شنابررسي پيمايشي در سراسر ارتفاعات ريوند از  و همچنين

. مهر همچنان موضوعي سرگشاده و قابل بحث و بررسي استلذا موضوع مكانيابي آتشكده آذربرزين. آن بر مبناي متون پهلوي دارد
آن از مراكز آباداني و ه ريوند، دور افتادگي به فلك كشيدر س يها كوهدر  چهارتاقيموقعيت استثنايي قرارگيري  ،با اين اوصاف

 أتيه شدمشهور بودن آن به آتشكده آذربرزين مهر ساساني از جمله داليلي بود كه سبب  تر مهمو از همه شهرهاي امروزي 
خانه ديو  قيچهارتادر كاوش  أتيهاهم فرضيات . در اين بنا را آغاز نمايد پژوهشلهستان مطالعه و  –شناسي مشترك ايران باستان
  : از است عبارت

  .اوايل دوره اسالمي نيز مورد استفاده قرار گرفته استمتعلق به دوره ساساني است كه تا خانه ديو بنايي مذهبي و   چهارتاقي .1
  .ه استاي آن داشتمنحصر به فرد معماري و سازه يها يژگيودر ارتفاعات ريوند نقش بنيادي در  چهارتاقيموقعيت قرارگيري خاص  .2
آتش ( آدرانآتش در آن كه احتماالً است با فضاهاي وابسته به برگزاري مراسم آتش ايهاي مجموعهچهارتاقيخانه ديو از نوع  چهارتاقي .3

  . است شده يمور  شعله) محلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اقي خانه ديو تارهجايگاه جغرافيايي چ  
كيلومتري شمال روستاي  5شهر سبزوار در  يشمال غربكيلومتري  40در خانه ديو مشهور به آتشكده آذربرزين مهر  چهارتاقي

دقيقه  20درجه و  36عبارت است از  چهارتاقيمختصات  .فشتنق از توابع دهستان باشتين حومه شرقي بخش داورزن قرار دارد
هت ج). 4الي 2ويراتص( دارد درجه ميل غربي 22دقيقه شرقي و محور بنا با چهار جهت اصلي به اندازه  21 درجه و 57 شمالي،

كوهستاني العبور صعبمسير طوالني و  چهارتاقيآبادي به  نيتر كينزداز روستاي فشتنق  ستيبا يمخانه ديو  چهارتاقيدسترسي به 
تفاعات اين ار .از ارتفاعات بينالود خراسان سراسر شمال و شمال غربي سبزوار را فرا گرفته است يا جبهه. دقيقه پيمود 45را به مدت 

اي در صخره يها يدگيبردو جبهه از . كند يممانند ديوار عظيمي از شرق به غرب كشيده شده و دشت اسفراين را از سبزوار جدا 
ترين نقاط  نيافتني دره ديگر يكي از دست. گذرد يمعميق پديد آورده كه رودخانه معروف ريوند از آن  يا درهشمال روستاي ريوند 
در اين قسمت پشته سنگي مهيبي از ميان بستر سنگي رودخانه سربركرده . ند در جوانب شرقي و غربي استاست كه داراي شيب ت

موقعيت اين محل طوري است كه در نخستين ديدار حالتي از سكوت و اعجاب آميخته با وهم در  .)5تصوير(متر بلندي دارد  100كه 
و مردم معتقد آن زمان در امر مبارزه با طبيعت و همچنين نيل به زيارت  ارتاقيچهكه سازندگان  دينما يمو چنين  آورد يمبيننده پديد 
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  . موقعيت سبزوار در استان خراسان رضوي .2تصوير
   .سايت گردشگري ايران: مأخذ 

   وارموقعيت روستاي ريوند و فشتنق در شهرستان سبز .3تصوير
  .www.earth.google.com: مأخذ 

  عكس هوايي از ارتفاعات ريوند و مسيرهاي دسترسي  .4تصوير
  .گاننگارند: مأخذ . خانه ديو چهارتاقيبه 

  . گاننگارند: مأخذ . خانه ديو چهارتاقيتوپوگرافي از  .5تصوير

  .گاننگارند: مأخذ  .خانه ديو چهارتاقينماي غربي  .7تصوير  .گاننگارند: مأخذ . خانه ديو چهارتاقياي جنوبي از نم  .6تصوير          

 يمنطقه مورد بحث از شرايط بسيار مناسب كشاورزي برخوردار است به طور. اند شدهزيادي را متحمل  يها يدشوارپرستشگاهشان 
كشت زيره، پنبه، . نديآ يم سبزوار به شمار خيزترين مناطق كشاورزي شهرستانكه بخش داورزن و دهستان باشتين از جمله غله

توليد گردو رونق  چهارتاقيدر روستاي فشتنق توليد انار و در اطراف . شود يمانگور و خربزه از محصوالت عمده اين بخش محسوب 
  .)7و 6ويراتص( گرم از خصوصيات آب وهوايي منطقه است يها تابستانسرد و پربرف و  يها زمستان. فراواني دارد
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   چهارتاقيمعماري  يها يژگيومشخصات و 
ويژگي و مشخصات خاصي  ،يك هراما  ها و آتشكدهها  با وجود عناصر و الگوهاي ثابت در ساخت بناهاي ساساني به ويژه چارتاقي 

داراي عناصر معماري مشخصي نظير چهار جرز قطور، چهار  ها آتشكدهو   چارتاقي. مشابه يكديگر نيست الًكاماز نظر پالن  كدام چيهدارد و 
ليكن  ،]292: 1386كاظمي،[ استدهانه عريض در جرزها، سقف گنبدي، پالن مربع چليپا و داالني در يك طرف يا پيرامون چارتاق 

  .[Boyce, 1975:464] شكل با گنبدي برافراشته به كمك گوشوارهاستها پالن مربع  چهارتاقيخصيصه عمده و ثابت در تمامي 
هاي منفرد بوده كه همانند  چهارتاقيموجود در ارتفاعات ريوند از نوع  چهارتاقي ديرس يمخانه ديو به نظر  چهارتاقيقبل از كاوش در 

ليكن پس از انجام دو فصل كاوش . استهاي عصر ساساني از چهار پايه مكعب مستطيل جدا از هم تشكيل شده  چهارتاقيساير 
دست آمد كه با توجه به موقعيت قرارگيري آن در يك پشته سنگي كم وسعت در اين مكان ب چهارتاقيفضاهاي معماري وابسته به 
            .استدر نوع خود منحصر به فرد 

  ارتاقي و ابعاد آنهپالن چ
عصر ساساني است  هايچهارتاقيو   آتشكدهپالن رايج و شناخته شده در ساخت چليپايي است كه از جمله  ،پالن چهارتاقي خانه ديو

]Huff,1975: 243-254[.  متر است كه 29/13 *46/12خانه ديو داراي پالن مربع مستطيل ساده به ابعاد  چهارتاقيفضاي مركزي
محور بنا با چهار جهت و  ع شده استورودي بنا در سمت شمال شرقي واق. استبه سمت نقاط اصلي متمايل نيز هاي بنا گوشه

ارتاقي هتورفتگي ديوار قسمت شمال غربي چ. استمترمربع  60/6اتاق اصلي چهارتاق . درجه ميل غربي دارد 22اصلي به اندازه 
تورفتگي بخش . عرض دارد 32/4متر عمق و31/1ارتاق فقط همترعرض و ديوار قسمت جنوب شرقي چ 32/4متر عمق و 63/2

 80دهليز بسيار باريك به ابعاد /شرقي چهارتاق يك راهرويدر طرف شمال. عمق دارد 56/2متر عرض و  32/4جنوب غربي 
  .)8تصوير (است كاربرد داشته ارتاق هبراي دسترسي به اتاق اصلي و همچنين محوطه جنوبي چ احتماالًسانتيمتر وجود دارد كه 

  فضاهاي معماري مكشوفه 
فضاهاي معماري جالب توجهي نظير سكوهاي آتش، شناختي  در طي دو فصل كاوش باستانفت طور كه پيشتر ذكر آن ر همان

مطالعات انجام كه بر اساس  دشارتاقي آشكار هورودي چ يها پلهاو، اتاق انتظار و راه ديكريدور يا راهروي پيش ورودي، آب انبار يا پا
  : ح ذيل تشكيل شده استارتاقي از سه فضاي مجزا به شرهكه چتوان بيان كرد ميگرفته 

  فضاي باز .1
بندي و ممكن است دو ورودي با عنايت به درجه بودهدار اين بخش نقش تعامل ارگانيكي بنا را از طريق جلوخان ورودي عهده

يش پ ،زنيحاصل از گمانه يها دادهلذا بر اساس شواهد معماري و . طبقات اجتماعي آن دوران توسط معمار مربوطه فرض شده باشد
 ةشيو گونه نيا. ورودي متشكل از دو اتاق در طرفين كريدور است كه راهرو در محور ورودي اصلي چارتاقي قرار نگرفته است

طرفين راهرو را براي  يها اتاقدر  دومعماري به جهت لحاظ شدن زمان در طي مسافت راهرو ممكن است دسترسي به آتش درجه 
خانه باشد و زائرين بيرون گنبد) شدان و آتشآت(مكاني ايجاد حجابي بين محتويات گنبدخانه زائر تعريف كند و ممكن است به لحاظ 

آتش مقدس يا نگاه به آتش  برابر يعني در محور قرار نگرفتن راهرو به علت تفكيك كردن افراد مجاز و غير مجاز از حضور در
   .)9تصوير(مقدس درجه يك بوده است 
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  .خانه ديو، درگاه جنوبي چهارتاقيفضاي داخلي  .8تصوير
  .گاننگارند:  مأخذ 

  مكشوفه در بخش ورودي  يها اتاقيكي از  .9تصوير
  .گاننگارند:  مأخذ .خانه ديو چهارتاقي

  
  
  
  
  

  
  

   
  ازب فضاي نيمه .2

. قرارگرفته است چهارتاقيفاصل فضاي پيش ورودي و بخش داخلي  حد ،سانتيمتر 50عرضي به اندازه  راهروي كم با اين بخش
و بخش غربي اين داالن در هنگام كاوش انباشته از خاك . گچ ساخته شده است تديوارهاي اين بخش نيز با الشه سنگ و مال

   . پذير بودامكانكه به آساني رفت و آمد از آن  يتري داشت به طوربخش شرقي وضعيت به كه يدر حال ،سنگ بود
  فضاي بسته .3  
كه در فضاي مركزي چهارتاقي مراسم مذهبي وابسته به آتش  باشد يمآن  يها بخش نيتر مهميكي از  چهارتاقياين بخش از  

بقاياي دو سكوي مستطيل شكل به فاصله  ش كاونخستين فصل كه در  شداين رويكرد از آنجا حاصل . است شده يممقدس انجام 
اين  ،د كه به احتمال زيادشكشف  چهارتاقيدر حد فاصل دو پايه ورودي  بودبه يكديگر كه از سنگ و مالت گچ ساخته شده  كينزد

و پايه دو سكوي قرينه ديگر نيز در حدفاصل دتصور نمود  توان يمبوده است كه ) آدوشت( آتشدان يها هيپاسكوها بخش زيرين 
آزادسازي آن به جهت مشكالت حمل خاك ميسر  ،به علت آوار بسيار زياد در اين بخش متأسفانهنيز وجود دارد كه  چهارتاقيديگر 
ديده بود كه  آسيب به شدتليكن سكوي شماره دو  مانده،سالم  شرق تقريباًلسكوي شماره يك در نزديكي پايه شما اگرچه .نشد

تصور نمود كه بر روي اين سكوها  توان يمكه اشاره گرديد  طور همان. مناسب در آنها به اجرا در آمداقدامات حفاظتي و مرمتي 
به دست  پي اثبات آنمداركي در و شواهد  گونه چيه ،فراوان يها تصرفبه جهت دخل و  متأسفانهقرار داشته است كه  ييها آتشدان
عصر ساساني را مشكل  يها آتشكدهمكشوفه  يها هيپاو مقايسه آنها با ديگر شكلي  يها يژگيولذا اظهار نظر قطعي در مورد  ؛نيامد

  .)10تصوير( نموده است

  چهارتاقي يا سازه يها يژگيو
ها با هندسه مستطيل هستند و در مجموع كليت هندسه بنا مربع  از بيرون و داخل چارتاقي مربع شكل است صفه) هندسه: ( پيمون

  .)11تصوير( باشد يمبه لحاظ كميت غالب بر مربع است ولي اجزاء هندسه مستطيل 
ها از عمق كمتري صفه جنوبي به نسبت ديگر پله .با كمي اغماض در هندسه و اجرا داراي تعادل طولي و عرضي است:  تعادل

   .برخوردار است
   .استبنا در كف و نما داراي تقارن طولي و عرضي :  تقارن
قابل  12كه سه ويژگي تعادل، تقارن و ريتم در تصوير  ها بنا را داراي ريتم كرده است صفهتكرار هندسه مستطيل شكل در :  ريتم

  .مشاهده است
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  .ومكشوفه چهارتاقي خانه دي آتشدانيكي از سكوهاي . 10تصوير

  .گاننگارند:  مأخذ 
   ، سفيد مربعچهارتاقي؛ خاكستري مستطيل پيمون در .11تصوير

  .گاننگارند:  مأخذ                                       

خط افقي و :  تعادل و تقارن در چهارتاقي .12تصوير
  .گاننگارند:  مأخذ     . عمودي محور تعادل و تقارن

  و مشكي دسترسي 1سفيد درجه :  دسترسي .13تصوير
    .گاننگارند:  مأخذ .سيركوالسيون2درجه 

مشكي فضاي پر باربر، :  چهارتاقي فضاي پر .14تصوير
  .گاننگارند:  مأخذ. فضاي پر غير باربر خاكستري

  .خانه ديو .داالن طواف چهارتاقي. 15تصوير  
   .گاننگارند:  مأخذ 

شمال شرقي با يك  ضلعاز  دسترسي زني ورودي چهارتاقي هاي حاصله از گمانهبر اساس شواهد موجود و داده:  سيركوالسيون
 اهدي بر وجود محل تردد در اين مكان شناسايي نشده استپرتگاهي است كه ش ،شماليضلع. فضاي پيش ورودي بوده است

  .)13تصوير(
با اين . بجا مانده از دريچه نور و تهويه در ديوار شمال شرقي است كه در رأس طاق قرار دارد اثرتنها :  و نور تهويه سيركوالسيون
گنبد  يها چهيدرلذا تهويه و نور صرفاَ از ورودي و  مسدود بوده است ها تاقكليه  ها اطاقهاي معماري بر جاي مانده از  وجود و داعي
  .است گرفته يمخانه صورت 
  .)14تصوير(فضاي پر حمال :  ل بيفضاي پر حا:  الف شود يمارتاقي به دو قسمت تقسيم هفضاي پر چ
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   ساخت و اجرا ةشيو مصالح،
. خانه ديو همانند بسياري از بناهاي عصر ساساني از الشه سنگ و مالت گچ ساخته شده است هارتاقيچمصالح مورد استفاده در 

كف  يها سنگبه همين منظور از قلوه . مختلف بنا استفاده نمودند يها بخشايدري در ساخت  آورد و معماران خانه ديو از مصالح بوم
استفاده  ،هاي اطراف كه به وفور در محل وجود داشتهكوه يها سنگاز الشه  رودخانه كه با آن فاصله بسيار نزديكي دارد و همچنين

در  ييها يورود ها هيپادر حد فاصل . سنگ و مالت گچ ساخته شدندبا استفاده از مصالح الشه چهارتاقيهاي هر يك از پايه. نمودند
 .)15تصوير( شوند يماهرو طواف پشت جرزها مرتبط هاي اين عصر به رچهارتاقيچهارجهت اصلي قرار دارد كه همانند بسياري از 

از پوشش سقف بنا جز بخشي از منطقه انتقالي كه با شيوه گوشوارسازي فيلپوش انجام شده و اكنون در بخش فوقاني پايه  متأسفانه
كه توپوگرافي نقش  بيانگر آن است چهارتاقيمطالعات صورت گرفته در . باقي نمانده استچيزي است؛  ؤيتقابل ر چهارتاقيشرقي 

   : دست دهده شناخت بهتري در ساخت اين چهارتاقي ب تواند يمشش مرحله ذيل . بسزايي در ساخت آن داشته است
 ييجا در ،جائي سنگ چين شدهاي كه مناطق گود، است؛ به گونه محل صورت گرفته يها عارضهسازي بر اساس صفه:  مرحله اول

   .سازي بنا حفظ طبيعت لحاظ شده استه شده در كرسيپي استفاد به عنوانصخره نيز از 
در  ها سنگ. شده است استفادهو شيره آهك  خاك رس، مالت ساروج با شن، ماسه،از تركيب ارتاقي هكرسي چيني چدر:  مرحله دوم

  .شود يمكاسته  ها سنگپهنا و درازاي  ،از ضخامت رود يمقسمت پايين درشت و قطور هستند و هر چه به سمت باالتر 
معتقد ) Reuther(روتر . رس كار شده استكيل سه گچ و يك خاكو رس كوب و خاكها با مالت گچ نيماجراي طاق:  مرحله سوم

هر سه نوع قوس  همچنين .كه نوع سوم از نوع خميده بوده است شده يمدر سه نوع اجرا  ها ساختماناست در دوره ساساني قوس 
ه گچ ب تخود همچون مصالح ساختماني عمل كرده و مال ها سنگالبته در اين حالت  .شدزي ساخته ميگيري از ابزار مركبدون بهره

چهاردهانه  يها قوس ],Reuther 498 :1938[ گيردهمچون عامل پيونددهنده مورد استفاده قرار مي نيزكاررفته در البالي آنها 
 توان يمآن را  هايي ازنمونه ]130- 1373:151زمرشيدي، [ساني است سا) هلوچين(بيز يها قوسخانه ديو از دسته  چهارتاقيورودي 
شمالي و جنوبي تخت سليمان و آتشكده بازه هور مشاهده نمود كه معماران ساساني با مهارت  يها دروازهشكل هاي نعليدر طاق

كه در اجراي د دانان اجازه ميآعماران به استفاده از پيمون استاندارد پذيرفته توسط م. كردند يمقوسي را اجرا  يها سازهخاصي اين 
قوس مورد نظر را از پاطاق آغاز كرده   ،در ساخت جرزها ها سنگهمزمان با چيدمان و بدون استفاده از ابزارهاي خاصي  ها گاهقوس در

  .)16تصوير( شودشكرگاه و ايوارگاه و سرانجام در تيزه قوس كامل در ناحيه  گيري آنمراحل شكل جيبه تدرو 
جرزها نقش بنيادي در استحكام . سنگ و مالت گچها با مصالح الشهاجراي جرزها براي جلوگيري از رانش طاق:  مرحله چهارم
ل نيارشي به يها، تحمل نيروهاي رانشي حاصل از آن و همچنين تحمل وزن سنگين گنبد را دارد؛ لذا در ساخت آن مسابخشي طاق

هاي سنگي دوره ساساني از جمله چهارتاقيزها و تركيب ساختاري آنها شبيه بسياري از روش ساخت جر. است شدهخوبي رعايت 
 ايالم و چهارتاقي چين ژيه ]VandenBerghe,1961:184-185 [فراشبند و نقارخانه فراشبند  چهارتاقي بازه هور، چهارتاقي

]VandenBerghe,1977:182-184[ بلده ميان  چهارتاقيكيلومتري شمال فراشبند و  7گنبد در نزديكي آويز و به فاصله  چهارتاقي
 هبا نظم خاصي در كنار هم بو شكل ي كوچك و بزرگ بيها سنگاست كه الشه  ]45 :  1385بير، [دو شهر فراشبند و كازرون 

داشته باشد تا در نماي بيروني قرار  ها سنگسعي نمودند كه سطح صاف  ها سنگالبته در چيدمان . گچ قرار داده شدند توسيله مال
و ديوارهاي سطوح داخلي در سطوح  ها هيپابر آثار اندود گچ عالوه  تاضخيمي از گچ اندود نمايند  ةبا الي بتوانند سطوح آن را
  . پيش ورودي و پادياو نيز بدست آمد يها اتاقديوارهاي مكشوفه 

در داخـل   شـود  يمـ آغـاز  از اين دوره  )منحني(سغ  از معماري اشكاني كه در واقع  پوشش متأسفانه:  گوشوارسازي ؛مرحله پنجم
سـازي آن بـا چـوب    كه گوشه شود يمدر بازه هور خراسان بين خواف و نيشابور گنبدي ديده . جاي نمانده استه اي بايران نمونه

 .]17:  1370يـا،  پيرن[بنا متعلق به اواخر اشكاني يا اوايل ساسـاني اسـت   . ساخته شده است گانجام شده و خود گنبد با الشه سن
معمار اين بنا بـه جـاي اجـزاي قوسـي     . ضلعي و سپس دايره استروش تبديل از چهارضلعي به هشت چهارتاقيويژگي مهم اين 
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) گوشوار ازنوع فيلپوش(بخشي ازمنطقه انتقالي   .17تصوير  .گاننگارند: مأخذ .خانه ديو چهارتاقيدرگاه شمالي  .16تصوير
   .گاننگارند: مأخذ  .خانه ديو چهارتاقي

در چهار سوي . اندچهارگوشه آن را باال آورده ،ها به صورت پلكانيبا قرارگيري چوب. سازي چوبي بهره گرفته استشكل از گوشه
  ].239 : 1387پيرنيا، [الي چارتاق اصلي چهار روزن ايجاد شده است پاكار گنبد و بر با

استفاده از تكنيك گوشوارسازي به منظور فراهم نمودن زمينه تبديل پالن چهارضلعي به دايره همواره به عنوان يك ابداع و نوآوري 
 ؛]73 : 1385بير، [رفته است  هاي اين عصر به كارزيرا اين تكنيك در فيروزآباد، سروستان و ساير بنا. گرفته شده است رظساساني در ن

ترين نمونه شناسايي شده آن باشد كه شايد قديم گوشوارهاي فيروزآباد. ستا شده گوشوارهاي دوره ساساني با سه شيوه خاص اجرا
 است هايي چيده شدهو حلقهها كه در گوشه اند شدهناهموار و زمختي تشكيل  يها سنگآنها همگي از تخته  .باشد يمبيانگر نوع اول 

و   شدهكه به طور متداول در زمان ساسانيان طراحي   شدهنوع دوم گوشوارها در بناهايي يافت . يابدافزايش مي جيبه تدرو قطر آنها 
رسد مانند يك ديسك نيمه واقع شده و به نظر مينيز ، مضاف بر يك سنگ حمال كوتاهي كه در كنج استشكل مخروطي اساساً
   ].Huff,1975:247[ هاي استان فارس قابل مشاهده استچهارتاقيي از داين نوع از گوشوارها در تعدا. ور قرار گرفته باشدمد

گاه، از قسمت ديوارهاي تكيه هك طوري هگيرند بهايي از دو گنبد بسيار بلند جاي مخروط را ميقسمت ،اين گوشوارها در نوع سوم
دار ريج با پيشروي به يك سايبان گنبدي منحنيه تداي هستند كه بدر قسمت گوشه داراي زاويه ي دهند وطرف جلو تشكيل مه قوسي را ب

   .]74: 1385لئونل بير، [ در بناي چارقاپو در قصر شيرين مشاهده كرد توان يمترين اين نوع گوشوارها را برجسته. شوند يمس ناپديد أدر ر
اين . آوري سالم باقي مانده استها به طرز حيرتانه ديو در بخش فوقاني يكي از پايهخ چهارتاقيخوشبختانه بخشي از گوشوار 

هاي طاقي همانند صدف و اليه چهارتاقيگوشوار از نوع فيلپوش بوده كه جهت اجراي آن از نقطه صفر در محل اتصال دو ديوار پايه 
واقع اين سازه همانند يك تاق يا سنگ حمال بر روي ديوارها به صورت ضربي برروي هم قرار گرفتند تا به نقطه مطلوب برسند در 

هاي فارس  در چهارتاقي توان يمهاي مشابه آن را نمونه. وليت نگهداري پايه گنبد را در يك كنج يا گوشه به عهده داردئو مس است
  .)17تصوير(نيز مشاهده كرد 

     يت استؤويژه مقابر دوران اسالمي خراسان به روشني قابل ر ساخت گنبد بناهاي اسالمي به استفاده از تكنيك گوشوارسازي در
 ]57-64 1968: Murrie Clevenger,[.  
  
  
  
  
  
  

                                                                            
  

اني اطالعـات مختصـري در خصـوص    جدا از گنبدهاي اوليه  فيروز آبـاد تـاريخ معمـاري دوره ساسـ     : ساخت گنبد ؛مرحله ششم
هـايي بـراي   كننـده منبـع غنـي داده   هاي استان فارس و كرمان ارائهچارتاق. دهد يمتاريخچه ساختار گنبدهاي ساسانيان را ارائه 

 است شدهگچ ساخته  تبدون برش و مال يها سنگها از گنبدهاي اين چارتاق. هاي ساختماني عصر ساساني استمطالعه تكنيك
]Huff,1975:243-248[ خانه ديو نيز پس از تبديل پالن از چارتاقي به هشت و ايجاد زمينه دايـره   چهارتاقيرسد در به نظر مي
هـاي  چهارتـاقي بـر مبنـاي    تـوان  يماگرچه از گنبد بنا به جز بخش اندكي از گوشوار باقي نمانده اما . اجرا شده است گنبد ،)بشن(

 يچنين تصور كرد كه گنبدي مـدور اجـزا  ) راسان كه گنبد آن با الشه سنگ ساخته شده استبازهور خ چهارتاقياز جمله (مشابه 
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 .چهارتاقي خانه ديو تنمونه آزمايشگاهي از مال. 18تصوير
  .گاننگارند:  مأخذ

 تبرداري مال نمودار تجزيه آزمايشگاهي از نمونه. 19تصوير    
   .گاننگارند: مأخذ  .ديو خانه چهارتاقي

ترين راهكار براي پوشاندن اين نوع بناهاست كه اغلب با الشه سنگ و مـالت  داده و اين منطقياين مجموعه را به هم پيوند مي
  . ه استشدگچ ساخته مي

  چهارتاقي تمطالعه آزمايشگاهي مال
. و به آزمايشگاه فرستاده شد هچند نمونه از مالت بنا در قسمتهاي مختلف برداشت ،ناسايي مالت به كار رفته در چارتاقيبه منظور ش

از لحاظ ) sem( هرچند نتايج به دست آمده از آزمايش. صورت پذيرفت )Sem(با استفاده از روش تجزيه دستگاهي شناسايي مالت 
 ةفازهاي شاخص و اصلي نمون. دهنده ساختار نمونه را مشخص كردبه كمك آن عناصر تشكيل توان يماما  ،كمي قابل استناد نيست

گذاري سولفات كلسيم يند رسوباكه در فر... هاي پتاسيم، سديم، منزيم و كلسيم و سولفات به همراه يون:  از است مجهول عبارت
)caso4(  هاي آناليز دستگاهيدست آمده از روشه جزيه و تحليل نتايج ببنابراين با توجه به ت. دهد يمكه همان گچ است را تشكيل، 

استفاده از الشه سنگ،  .)19و18ويراتص( وجود گچ به عنوان ماده اصلي تشكيل دهنده ساختار مالت چارتاقي ريوند مسلم و تأييد شد
 ر مكرر توسط محققيني چون، رويترطوه شاخص معماري ساساني است كه ب يها يژگيومالت گچ و نماكاري ديوارها با گچ از جمله 

]reuther,1977:498[  و اشلومبرگر]schlomberger,1974:217[ است شدهبناهاي ساساني ذكر  أاي مهم براي منشبه عنوان نشانه.  
  
  
  
  
  

          
  
  
  

  
  
  
  

   هاي گچي و سفاليافته 
تزييني در بناهاي اين دوره  هايدر كثرت گچكاري توان يم تزييني بوده و اين موضوع را ساساني شديداً ةن ترديد معماري دوروبد 

قطعاتي گچي با اشكال متنوع هندسي و گياهي به دست آمد كه قابل  ،در جريان كاوش ]Azarnoush,2001 : 275[ مشاهده نمود
ا نقش مئاندر يا به  قطعه گچي مكشوفه ب توان يماز جمله اين قطعات . ساساني است ةمقايسه با ديگر آثار گچي شاخص دور

بيانگر تدوام بكارگيري  كه قطعه گچي مذكورديرينه دارد  ايهنر ايران سابقه نقش مئاندر و كاربرد آن در. سواستيكا اشاره نمود
هاي تپه دامغاني سبزوار كه توسط در كاوش. هاي ساساني استتزئينات گچي بسياري از بناهاي مذهبي و كاخ نقوش در گونه نيا

از قطعات گچي بدست آمده در  ةچنانكه دو نمون. 4سنگي با نقش مئاندر كشف گرديد ن و فرانسه انجام گرفت قطعههيأت ايرا
در شمال  5"بنديان درگز"هاي زيباي بناي ساسانيشود قابل مقايسه با گچبريچارتاقي كه  نقش مئاندر و نقش گلي در آن ديده مي

به دو دوره  چهارتاقيدست آمده از ه هاي بسفال .)22الي 20ويراتص( ؛]Rahbar,1998:212-250 ؛1378رهبر، [ خراسان است
هاي اسالمي و سفال ،هاي شناخته شده محوطه قلعه يزدگردسفالهاي ساساني قابل مقايسه با سفال. شود يمساساني و اسالمي تقسيم 

  .)24و  23تصاوير ( ]Keal, and Marguerite,1981[ استهاي سبك  نيشابور از نوع سفال
  
  



  

 79 -92/يافته از دوره ساسانيو ي نا آتشكدهچهارتاقي خانه ديو، / 1389پاييز و زمستان / سال هفتم/ شماره پانزده                                                            

  

 

89  

هاي بنديان درگز كه نقوش تزييني آن قابل گچبري .22تصوير 
  .مقايسه با قطعات گچي چهارتاقي خانه ديو است

  .گاننگارند:  مأخذ 

مكشوفه از  Mقطعه سفال با نقش استامپي حرف  .23تصوير
.  گاننگارند:  مأخذ .انه ديوي خقچهارتا

  قطعه گچ تزييني با نقش مئاندر  .20تصوير
   .خانه ديو چهارتاقيمكشوفه از                      

  .گاننگارند: مأخذ                                     

  قطعه گچ تزييني با نقش گياهي  .21تصوير
   .ديو خانه چهارتاقيكشوفه از م

 .  گاننگارند: مأخذ 

  هاي دوران اسالميسفالتكه  .24تصوير 
   .مكشوفه از چهارتاقي خانه ديو 

  .گاننگارند:  مأخذ

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  خانه ديو  چهارتاقيعملكرد احتمالي 
كـه بناهـاي مـذهبي ايـن دوره داراي      دهـد  يمـ گرفته در رابطه با بناهاي مذهبي ساساني شناخته شده نشـان   مطالعات كلي صورت 
 اين بناهـا كه اكثر طوريه ، بستا  داشتهخود را  هاي خاص و منحصر به فردمشخصي از معماري دوره پارتي بوده و سنت يها يژگيو

هـاي  انجـام داده چارتـاقي   هـا ارتـاقي هدر پي تحقيقاتي كـه در خصـوص چ  ) Schippmann(شيپمان . اقي هستندتارهداراي پالن چ
گروه دوم ) تخت سليمان( هايي كه با ساختارهاي بزرگ در ارتباط هستندارتاقيهگروه نخست چ:  كند يمرا به دو گره اصلي تقسيم ساساني 

ــاقيهچ ــاق  هــايارت ــه آنهــا اضــافه  منفــردي كــه گــاه آتشــگاه و ســاير ات ــز ب  )آتشــكده نياســر(اســت  شــده يمــهــاي فرعــي ني
]Schippmann,1972:353-364[. از جمله گروپ  اند نمودهها ارائه ارتاقيهالگوهاي مختلفي در شناخت چ ،ديگر محققين)Groop (

ساختماني مستطيل شكل است كه  ،موسوم به اگيار ،مدل اول ؛كهن پيشنهاد كرده است يها آتشكدهاز  سه مدل در خصوص استفاده
در يك سمت از آدريـان  . است شدهوجود دارد كه توسط يك راهرو محصور  "آدريان"در ميان آن يك اتاق مربع شكل گنبدار به نام 

اتاق يا به طور مستقيم و يا توسط يك راهـرو بـا اتـاق اصـلي در ارتبـاط      اين . شود يمناميده  6"گاهيزش"اتاق ديگري وجود دارد كه 
هاي است شامل يك اتاق گنبد شكل كه توسط يك راهرو در بر گرفته شده اسـت ايـن نـوع آتشـكده فاقـد      هآتشكد ،نوع دوم. است
تشـكيل شـده   ) گنبد دار مركـزي  اتاق(هايي است كه از يك يا چند يزش گاه بدون فضاي آدريان ه آتشكد ،نوع سوم. استگاه يزش
 ،گـروه اول :  كنـد  يمـ ساسـاني را از نظـر كـاربري بـه دو گـروه تقسـيم        يها آتشكدهنيز  "پوپ" ]Gropp,1969:166-173[است 
كه به منظور نگهداري آتش  استهايي گرفتند و گروه دوم آتشكدههايي است كه جهت عبادت همگاني مورد استفاده قرار مي هآتشكد

ها بنا بر اهميت نوع آتشكده ؛معتقد است "مري بويس" ]55  : 1338 پوپ،[ استدر دسترس موبدان بوده  صرفاًاد شده و مقدس ايج
آتـش بهـرام   . ]98 : 1375 بـويس، [ شـود  يمگيرد به سه دسته آتش آدران، آتش دادگاه و آتش بهرام تقسيم آتشي كه در آن قرار مي

تش مختلـف  آاين آتش با تشريفات خاصي از شانزده . به آتش پادشاه پيروزگر موسوم است كه باشد يمترين آتش و مقدس نيتر مهم
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 .ديوخانه چهارتاقيپشت سكه خسرو دوم مكشوفه از  .25تصوير
  .گاننگارند: مأخذ 

 .خانه ديو چهارتاقيدوم مكشوفه از روي سكه خسرو  .26تصوير
 .  گاننگارند: مأخذ 

تر از آتش بهرام قرار دارد كه براي نشـاندن آن تنهـا   اي پايينهبآتش آدران در مرت ]116- 129 : 1385گيمن، [ شود يمتهيه و تطهير 
آتـش دادگـاه كـه تنهـا از     در نهايت  ده تر از آتش بهرام است وچهار نوع آتش خانگي كافي است و مراسم تطهير و تقديس آن از سا

آنچه كه از بازشناسي پالن و فضـاهاي   ،نظر نگارندگانه ب ]157:  1384 بويس،[ شوديك آتش به سادگي تهيه، تطهير و تقديس مي
) Schippmann(م بندي شـيپمان  مورد مطالعه بر طبق تقس چهارتاقي خانه ديو بدست آمده بيانگر آن است كه چهارتاقيمكشوفه از 

تواند در اين بنا آتـش مهمـي چـون آتـش بهـرام      نمي آتشكده تخت سليمان برخوردار نيست و قطعاً ماننداز ساختار پيچيده و وسيعي 
با در نظر گرفتن ابعـاد و فضـاهاي مكشـوفه آن آتشـي در درجـه اهميـت        چهارتاقيرسد در اين ليكن به نظر مي. ور شده باشدشعله

است كه برمبناي تعليمات زرتشتي تنها موبدان اجازه ورود به حـريم   شده يمور تر از بهرام يعني آتش آدران يا آتش محلي شعلهايينپ
و از دور ناظر بر انجام مراسـم   كردنديمها، اتاق انتظار و راهروي طواف تجمع كنندگان در جلو درگاهنيايش اين آتش را داشته و ديگر

  . شدودند كه توسط موبد يا موبدان خوانده ميو سرودهايي ب

  گيرينتيجه
   اما  ؛ارتاقي منفرد استهارتاقي خانه ديو يك چهلهستان تصور بر اين بود كه چ - شناسي هيأت ايرانقبل از مطالعات باستان تا

فضاهاي پيش ورودي، آب انبار يا  ست و دارايا ايهاي مجموعهچهارتاقيشناختي نشان داد كه اين بنا از نوع هاي باستانپژوهش
مقايسه پالن . وضوخانه براي تطهير، اتاق انتظار، اتاق استراحت و پلكان ورودي از آب انبار تا مكان مركزي آتشكده بوده است

يرغم دهد كه علآتشكده بنديان درگز در ايران نشان مي  6،آتشكده آذرگشنسب هاي ساساني نظيربا ديگر چارتاقي چارتاقي ريوند
در ارتفاعات ريوند و  چهارتاقيليكن موقعيت قرارگيري خاص  ؛پالن چليپايي و ساختار معماري به آنها شبيه است اينكه از نظر

آن داشته است لذا  يا سازهمنحصر به فرد معماري و  يها يژگيونقش بنيادي در  ،استفاده بهينه از فضاي موجود پشته سنگي
 7ارتاقي ساساني بازه هورهاز اين نظر شبيه چ ها ناموزون وقطور بوده و نسبت فضاي داخلي به سازه ارتاقي داراي جرزهاي بسيارهچ

ارتاقي ريوند از نظر فضاي معماري چليپايي كه فرم رايج هرفته در بناي چ همچنين با توجه به سبك معماري بكار. در خراسان است
سنگ استفاده از الشه ،)شدكه به وسيله آزمايش مشخص ( نوع مالت گچاق، تساساني است و همچنين نوع  يها آتشكدهدر ساخت 

هاي كشف مواد فرهنگي مهمي چون، گچبري و نماكاري ديوارها با گچ و به ويژه تكنيك گوشوارسازي از نوع فيلپوش و همچنين
در بيشاپور فارس قابل مقايسه  شاپور هاي كاخطاقچه هاي بناي ساساني بنديان درگز در خراسان وزيبا با نقش مئاندركه با گچبري

از جمله  ،دوم ساساني اي از خسروكشف سكه تر مهمهاي ساساني قلعه يزدگرد و از همه هايي مكشوفه با سفالاست و مقايسه سفال
  .)26و 25ويراتص( رودبه شمار ميارتاقي خانه ديو همدارك معتبر و غير قابل انكاري در ساساني بودن چ

  
  
  
  
  
  

  
  

و ساساني است  اول كه متعلق به عصر ةدور ؛فضاهاي مكشوفه معماري نشان داد كه اين بنا داراي دو دوره مشخص معماري است
معماري به دوران اسالمي و به طور مشخص بر اساس  ةآخرين دور ساخته شده است ودر اين دوره چهارتاقي و فضاهاي خارج از آن 
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 ،اند كه با اين ديواردر اين دوره ديواري روي پلكان ورودي ايجاد كرده. ميانه اسالمي تعلق داردهاي هاي به دست آمده به سدهسفال
 مدارك تاريخي حكايت از آن دارد كه زرتشتيان در. پذير استورود به آتكشده از اطاق جنوبي امكانفضاي اين دو اطاق جدا شده و 

با در نظر گرفتن ابعاد و فضاهاي مكشوفه در . اندبه ويژه هند مهاجرت كرده خراسان را ترك و به مناطق خارج از ايران ،اين دوره
ور  تر از آتش بهرام يعني آتش آدران يا آتش محلي در اين مكان شعلهرسد آتشي در درجه اهميت پايينخانه ديو به نظر مي چهارتاقي

   كنندگان در جلو يم اين آتش را داشته و ديگر نيايشاست كه برمبناي تعليمات زرتشتي تنها موبدان اجازه ورود به حر شده يم
و از دور ناظر بر انجام مراسم و سرودهايي بودند كه توسط موبد يا موبدان  كردند يمها، اتاق انتظار و راهروي طواف تجمع درگاه

  .شدخوانده مي

   هانوشت پي
  

  .كيلومتري روستاي ريوند است 10ب سبزوار و كيلومتري شمال غر 35روستايي كوچك در ) foshtongh(فشتنق     .1
حسـن  (بـه سرپرسـتي اينجانـب    1376و 1377ارتاقي ريوند توسط هيأت مشترك ايران و لهستان در دو فصل در سال هـاي  همطالعات باستانشناختي در چ .2

 يوآنـاليس ) شـناس باسـتان (ارچين واگنر، مايا كورناسكا از م اعضاي گروه عبارت بودند. و دكتر بار بارا كايم از دانشگاه ورشو لهستان انجام گرفت) هاشمي
زاده، سيامك شريفي، مجيد حاتمي، حسين قادي، عليرضاپروانه، امير شـيخ  علي زارعي، محمد عبداهللا) مهندس معمار( ميچي سواف ميهيويج) مرمتگر آثار(
  .)هاي تاريخيبنا و بافت مرمتگر(، علي صالحي و مهناز مقدسي )باستانشناس(

 . نمود -گمانه در فصل دوم 4گمانه در فصل اول و 3 -گمانه  7داخلي و خارجي چارتاقي اقدام به حفر  يها بخشر طي دو فصل كاوش هيأت در د .3
به سرپرستي دكتر هنري فرانكفورت و علي اصغر وحدتي انجام گرفت و قدمت مواد فرهنگي مكشوفه توسـط   1387كاوش در تپه دامغاني سبزوار در سال  .4

اسـت  يينات گچبري دوره پارت و ساسـاني  ترين نقوش مورد استفاده در پارچه و تزنقش مئاندر از جمله رايج .شدوشگران هزاره سوم قبل از ميالد تعيين كا
  .پيچ وخم در آسياي صغير گرفته استاي پر اين نقش كه به شكل كليد يوناني است نام خود را از نام درياچه

    
كاوش در اين مكان كه . كيلومتر فاصله دارد 20لومتري شمال غربي شهرستان درگز واقع شده است كه با مرز تركمنستان در حدود كي 2محوطه بنديان در  .5

منجر به كشف فضاهاي معماري مهمي نظير تاالر بزرگ سـتوندار، اتـاق نگهـداري     ،انجام گرفت "مهدي رهبر"شناس ايراني توسط باستان1373در سال 
كه كاوشگر بنديان مجوعه بنـديان را يـك مكـان مـذهبي متعلـق بـه دوره ساسـاني        . شدها اي شكل و اتاق استودان، ايوان، فضاي دايرهنذورات، آتشكده

 .داند مي
  

  .شود ور حفظ مي دومين اتاق مهم آتشكده است كه در آن آتش وقتي براي نيايش در معرض ديد نيست شعله "گاه يزش" .6
كيلومتري شرق بخش تخت سليمان در استان آذربايجـان غربـي واقـع شـده      3كيلومتري شمال شهرستان تكاب و  43 مجموعه تاريخي تخت سليمان در .7

به آتشكده آذرگشنسب معروف هان تعلق داشته و در متون پهلوي آتشكده تخت سليمان به عنوان يكي از سه آتشكده مهم عصر ساساني به طبقه شا. است
 . است

جرز بسيار قطور و . عصر ساساني است كه در سر راه مشهد به تربت حيدريه كمي بعد از محلي به نام رباط سفيد واقع شده است ارتاقي معروفهچ ،بازه هور .8
  .ارتاقي استهمنحصر به فرد اين چ يها يژگيوسازي گنبد با استفاده از چوب از جمله گوشه
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