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کانارد�Fر ªوره گاه ارد�Fر پا¬ ¯°± : 
��ن� ���ºرگ cباس جا· و  ��، ¶رور µ*اشادی�د/.ر رضا �³�آ

 
 مازندراندانشگاه  شناسيگروه باستاندانشيار  �

 شناسي دانشگاه تربيت مدرسشناسي دوران تاريخي، گروه باستاندانشجوي دكتري باستان ��
 شناسي، دانشگاه سيستان و بلوچستانآموخته كارشناسي ارشد باستان دانش ���

 
 

 چكيده
داد. وي مبادرت به ساخت تعداد زيادي شهر نمود كه اكثر مورخين اردشير پاپكان، بنيانگذار سلسله ساساني به شهرسازي اهميت فراواني مي

ر خوره نام داشـت كـه   ا اردشير، شهرگور يترين شهر اردشياند. بزرگترين و مهمبه آنها اشاره كرده يهاي نخست اسالمو جغرافيانگاران سده
داراي هماننـد برخـي از شـهرهاي پـارتي     گرديـد  پايتخت اردشـير محسـوب مـي   در واقع . اين شهر كه قرار دارددر نزديكي فيروزآباد فارس 

ساخته  رت آن كاخي عظيممجاوو در كه مظهر الهه آب، آناهيتا بود  قرار داشت مشهور به طربال برجي رفيع ه شهردر ميان. بود طرحي مدور
-هايي كه در آن انجـام داده شناسان با كاوشهاي اخير نيز باستان. عالوه بر توصيف جغرافيانگاران اسالمي از بناهاي مهم شهر، در سدهبودند

آن  ه شد و متعاقـب اند. اين شهر پس از پيروزي اردشير بر اردوان پنجم ساختسيسات و چگونگي آن بدست آوردهأاز ت عات مفيدياند، اطال
در  و شوكت شاهي چـون اردشـير  ن أتا در خور ش و در محلي خوش آب و هوا بنا گرديد در نزديكي شهر كاخي باشكوه به نام كاخ اردشير

 تنگـاب كـه دسترسـي بـه آن بسـيار      بر قله رفيعـي در  ،ردشير قبل از پيروزي بر اردوانا باشد.از سلطنت  گيريپايان روزهاي زندگي و كناره
مقابل  به چالش كشيدن شاه اشكاني و اعالم استقالل سياسي، ارتش كوچك خود را دربنا نمود تا ضمن و استوار دشوار بود، دژي مستحكم 

هـاي قـدرت و انسـجام نيروهـاي نظـامي خـود       نمايد و به اسـتحكام پايـه   ريزيشه آزادسازي ايران را در آنجا پينق حفظ و تهاجمات اردوان
 بپردازد.

 
 .، طربالفيروز آباد هرسازي، اردشيرخوره، قلعه دخترشاردشير پاپكان، سلسله ساساني،  كليدي: انگواژ

 
 درآمد

ميالدي در ايالت پـارس  شورش و اختالفي كه در آغاز قرن سوم �
. داشــت انيانقــدرت اشـك  آرام انحطـاط حكايــت از ، بـروز كـرد  

و مسـتقل  ا اي قابل اعتنـ هر شهري كه تا اندازه در آن عهد، ظاهراً
ن عمـارات  تري مهميكي از . بود، امير مخصوص به خود را داشت

 هيتخت باستاني پادشاهان اين ديار بـ كه پا شهر استخر بودپارس، 
شـهر اسـتخر بـه دسـت گـوچهر از       ،. در اين تاريخرفتشمار مي

                                                 
�Email Address: reza.mehrafarin@gmail.com  

 گي افتاد. اين شخص گويـا از سـالله گـوچيهر اسـت    بازرن سلسله
 را بـه قتـل رسـاند    ر خـود ارتخشـتر  اول مـيالدي بـراد  كه در قرن 
يـــك  اي از، نجيــب زاده ). ساســان 58: 1374 ســن، (كريســتين 

اسـتخر  شـهر  ، رئيس موبدان معبد آناهيد در ايراني اصيل خانواده
از بـه نـام دينـگ     طريق ازدواج با دختـري از  ود. پس آنگاه ويب

 ،. پـس از مـرگ ساسـان   ا دربار سلطنتي پيوند يافتبتبار گوچهر 
بـر عهـده گرفـت. پاپـك      اپك سمت رياست موبدان راپسرش پ
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آناهيتا در شهر استخر بـود و توانسـت جنگجويـان     موبد آتشكده
محلي پارس را كه به اين ايـزد باسـتاني اعتقـاد داشـتند گـرد هـم       

  .آورد
هـاي  بـه نـام  پاپك پسران زيادي داشـت كـه دو نفـر از آنهـا     

گر نقش اصلي ايفادر تاريخ ساسانيان  اردشير و شاپور اندكي بعد
ــد  ــله گرديدن ــن سلس ــت اي ــن هف ــير در س ــا . اردش ــه س ــا ب لگي بن

شـاه اسـتخر بـه فـردي بـه نـام تيـري         درخواست پدرش و توصيه
(جنوب شيراز كه امـروز داراب شـهر اصـلي آن     ارگبد دارابگرد

اردشــير پــس از مــرگ پــدر . راي تربيــت ســپرده شــداســت)، بــ
ر حكمرانـان كوچـك   تسلط بـ د و با جانشين او گردياش خوانده
ك نيز در مـوقعيتي بـر   را گسترش داد. سپس پاپ ، نفوذشهمسايه
ن وي، حكومت منطقه شتو پس از ك شاه استخر شوريد ،گوچهر

 ).24: 1383 ان،(شيپم در دست گرفت را
تقاضـاي   ،پادشـاه اشـكاني   ،اي به اردوان پـنجم ك در نامهپاپ

شـاپور   تاج و تخت قلمرو كوچك استخر را براي پسـر ديگـرش  
اپك و اردشير را بـه  و پ . ولي اردوان تقاضاي او را نپذيرفتكرد

پاپك اندكي پـيش از مـرگ، شـاپور پسـر     . شورش متهم ساخت
ل ي شاپور اوتوان از كتيبهرا ميامر خواند. اين ارشد خود را شاه 

». شاپور شاه، پسـر پاپـك  «گويد: زرتشت دريافت كه مي بر كعبه
بـرادرش   در برابـر  بـود،  وچـك داراب اميـر ك  كه اينك ،اردشير

ي ر عليـه او لشـكر  شـاپو  . از ايـن رو دشاپور سر تعظيم فرود نياور
شـد و راه بـراي    وي مـبهم در ايـن ميـان كشـته    به نحـ  كه آراست

 .تخر به عنوان شاه تاجگذاري كردو او در اس اردشير باز گرديد
شورشـي   گذاري در استخر مجبور گرديداردشير پس از تاج

سـركوب كنـد. سـرانجام او     ،در دارابگرد آغـاز شـده بـود   را كه 
، . طبق گزارش طبريي به مناطق دوردست را آغاز كردلشكركش

ــه مــيالدي  211-212وي در ســال  شــاه كرمــان وارد جنــگ علي
را كه ولَخش نام داشت دستگير، و شخصي حاكم آنجا  و گرديد

 ،ز آن. پـس ا به عنـوان حـاكم آنجـا تعيـين كـرد      را به نام اردشير
شـهري بـه نـام     اردشير خوره را تصرف كـرد و در آن جـا   قهمنط
ايـن امـر    گـذاري نمـود كـه   عنوان پايتخت جديد بنيانش به يخو

 . متعاقـب ايـن امـر، اردوان   كاني گرديـد سبب خشم شاهنشـاه اشـ  
حاكم  اردوانخواند.  نوشت و در آن او را ياغي اردشير بهاي نامه

شـير ايـن سـپاه را    ارد .ير فرسـتاد با سپاهي به جنگ اردشـ اهواز را 

: 1389شـهبازي،  شـاپور  ( شكست داد و بـه تصـرفاتش ادامـه داد   
و بدين ترتيب كم و  ارجان را تسخير كرد ). پس از آن منطقه98

چنـان   يو. سـرانجام  در دست گرفـت  كامالًبيش استان فارس را 
ــراي اردوان فرســتاد و از او    ــد كــه پيكــي ب ــد دي خــود را قدرتمن

 سـاز و نهـايي را تعيـين كنـد.    رنوشـت ا محـل جنـگ س  خواست ت
 224اردوان دشت هرمزدگان را پيشنهاد كـرد. جنـگ در تـاريخ    

جنــگ مغلــوب شــدند و ايــن مــيالدي اتفــاق افتــاد. اشــكانيان در 
در  بزرگـي كـه   برجسـته  ز دست داد. نقـش اردوان جان خود را ا

وه نقـر  بر سينه كـ كمي از فيروزآباد  و با فاصلهتنگاب  انتهاي دره
اي بين اردشـير و اردوان  مبارزهاين پيروزي را در شكل گرديده، 

نيز دو مبارز ديگر به نمـايش گذاشـته اسـت. اردشـير توانسـت       و
پــس از ســه نبــرد متــوالي اردوان را شكســت دهــد و شاهنشــاهي 

بــه » شاهنشــاه«. از آن زمــان اردشــير عنــوانرا بنيــان نهــدساســاني 
شروع به تسخير سرزميني كرد كه را گرفت و » شاه شاهان«معناي

 ).11: 1374 ن سن،(كريستي گفتخود به آن ايران مي
 

 كانمت اردشير پاپحكو شهرسازي در اهميت
كــه بــه صــورت    اســانيان بــر خــالف شاهنشــاهي اشــكاني    س

درت و مركــزي را شــد، نيرويــي پرقــالطــوايفي اداره مــي ملــوك
ومــت حكيــك و بــه ايــن ترتيــب توانســتند  بنيانگــذاري كردنــد

اشرافي و سركش را كنترل كنند و با تنظيم يك برنامه و سـازمان  
و  ي و شهرسازي، معمـاري و صـنعت  اداري كارآمد در امر آبيار

خـود را   اهميت سياسـي حكومـت   ،امپراتوري رومشكست  حتي
). ساسـانيان  277: 1355 (پـرادا،  گسـترش دهنـد  و شرق در غرب 

بـود   ملي و تمدنيحكومتي ملي تأسيس كردند كه متكي به دين 
ايران نظيـر   ايرانيت در سرتاسر تاريخ دراز مدت كه شايد از جنبه

شـهرهاي  . آثـار و بقايـاي   )345: 1372 (گيرشـمن،  تسـ نداشته ا
پراكندگي نقوش برجسـته  اين دوران و وسعت و ويران و بزرگ 

هاي به جا مانده و سراها و پلروانكا هاي ارتباطي،در كنار جاده
تمركز قدرت و ثبات سياسي و اجتماعي و  نشانه ،يعنيز ساير صنا

 است. يآن روزگار ايران اقتصادي اين سلسله در جامعه
فرمانروايـان هـيچ كشـوري بـه      در تاريخ كشـورهاي جهـان،  

نداشـتند.  شهرسـازي دلبسـتگي   ساخت ابنيـه و  ساسانيان به  اندازه
يـك يـا چنـد شـهر بـه       شـاهان ايـن سلسـله   هر يك از از چنانكه 
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شـهرها   آبـاداني و سـاخت   است. ناگفتـه نمانـد كـه    ار ماندهيادگ
كرد كـه بخشـي از ايـن    تحميل ميبر حكومت گزافي را  هاهزينه
گرديـد. عـالوه بـر ايـن     تـأمين مـي  از طريق غنائم جنگي  هاهزينه

تجاري و نظامي در ايجاد شـهرها تـأثير    شرايط مطلوب اقتصادي،
 به سزايي در زمان ساسانيان داشته است.  

 اردشير اول در روزگار شاهي دولت ساسانيتحكيم موقعيت 
در بـوده اسـت.    احداث و گسـترش شـهرها   در يخود عامل مهم

توسـعه اقتصـادي، فرهنگـي،     با انديشـه  از شهرها رخيباين زمان 
الجيشــي برخــي ديگــر از ديــدگاه نظــامي و ســوق    مــذهبي و 

 سـاني ند. حكومت ساموجوديت يافته و يا بازسازي و احيا گرديد
د و كيش زرتشـت  بر دو محور دين رسمي و دولت مركزي ايجا

گمان در فلسفه و آيين زرتشت  . بيمذهب رسمي كشور گرديد
انسان در روند پيشرفت و سازندگي جهـان جايگـاه خـاص و پـر     
اهميتي را داراست. عامل آيين و مذهب گذشته از سـهم مـوثري   

در  داشــت، وين شــهرها در ايــن دورهگــذاري و تكــكــه در پايــه
 بندي و چگونگي بافت آنها نيز نقـش تعيـين  طراحي بناها و شبكه

گيري آيين و باورهاي جامعه در شكل حضور .كننده داشته است
هـاي  كيد بر نيايشگاهأشهرهاي باستاني به دو گونه است: نخست ت

كه در نتيجه ديگر واحدهاي  ؛شهري و سپردن موقعيت برتر بدان
خـود را بـا آن مركـز اصـلي وفـق       ،هـا ديبنمعماري شهر و شبكه

را كــه منــاري در مركــز آن برپــا شــده  انــد. شــهر فيروزآبــادداده
هاي مذهبي و ثير سمبلأ. دوم تشمار آوردهتوان از اين گروه ب مي

الك بندي شهر مانند توجه به افـ باورهاي جامعه در طرح و شبكه
ثر أر متـ از عناصـ  و ستارگان و جهت برآمدن خورشيد و مانند آن

هــاي رونــد؛ چنانكــه وجــود دروازهشــمار مــيهدر ايــن فرآينــد بــ
د و اردشـير خـوره (در   چهارگانه را در شـهرهايي چـون دارابگـر   

مهر، در غرب بهرام، در شمال هرمـزد و در جنـوب    شرق دروازه
 ). 5: 1366 ورجاوند،دانند (اردشير) از اين باور و انديشه مي

 
 نياد نهادب پاپكان اردشيركه  ييهاشهر

خــود بــاني شــهرهاي  ،ساســاني ســس سلســلهؤم ،كــاناردشــير پاپ
از مقـام وااليـي   شهرسازي ري است، چنانكه در كارنامه وي بسيا

ــوردار اســـت  . بســـياري از )45-55: 1390وشـــي، (فـــره برخـ
يي بـه شـهرها   يهاي نخست اسالمجغرافيانگاران و مورخين سده

كته قابل ذكر در ايـن ميـان   ن اند.، اشاره كردهكه اردشير بنياد نهاد
تفاوت شمار شهرها و نام آنها است كه در منابع ايـن نويسـندگان   

فـراوان   همـه آنهـا ذكـر   خـورد. امـا وجـه مشـترك     به چشـم مـي  
طبري شمار و نام  شهرهايي است كه به دست اردشير ساخته شد.

: كــرده اســت ، چنــين ذكــرايي را كــه اردشــير بنيــاد نهــادشــهره
 اند: شهر اردشير خورهبنا كرد كه از آن جملهشهر  اردشير هشت«

ير در فارس، هرمز اردشير كه همان (گور)، رام اردشير، ريو اردش
(سـلوكيه و   در غرب مداين اردشير بهدر اهواز باشد،  االهوازسوق

 تيسفون)، استاباد اردشير كـه همـان كـرخ ميشـان باشـد در سـواد      
در بحـرين و   باشد كنوني)، فسا اردشير كه همان شهر خط(عراق 

). 584 :1362 ري،(طبـ  »ه در نزديكـي موصـل  بوذ اردشير يـا خـر  
 اردشـير  بـه بـزرگ را  شـهر   دينوري در اخبارالطوال ساخت شـش 

شـهر رام اردشـير    اردشير خوره در خاك پارس،«دهد: نسبت مي
و هرمزدان اردشـير كـه بزرگتـرين شـهر اهـواز بـود، شـهر اشـتاد         

وران اردشـير در بحـرين و شـهر    (كرخ ميشـان) و شـهر فـ    اردشير
 »، بنا نهـاد نام داشت )(خُرزاد اردشير ديگري در استان موصل كه

اصـفهاني اردشـير    هاي حمزهطبق نوشته). بر 49: 1346 (دينوري،
، بهمـن  اردشـير  بـه اردشـير خـوره،   «اين شـهرها را سـاخته اسـت:    

ر، اردشير، انشا اردشير، رام اردشير، رامهرمز اردشير، هرمز اردشـي 
 :1346(اصـفهاني،   »بود اردشـير، وهشـت اردشـير و بـتن اردشـير     

اردشـير   بـاره شـهرهاي سـاخته شـده بـه دسـت       ). گرديزي در44
و شهري را بنا كرد، و خوره اردشير، كـه او را واسـط   «سد: نوي مي

گويند، و استاد اردشير كه او را انبار گويند، و رام اردشير كـه او  
)، 65: 1363(گرديـزي،  »ا او بنا كردرا بصره گويند، اين شهرها ر

شـهرها بنـا افكنـد چـون تسـتر در      «نويسـد:  و در جاي ديگـر مـي  
خوزستان، هرمز اردشير، اردشير خوره و رام اردشير و اسدآباد و 

 .) 66 :1363گرديزي،( »پوشنگ و بادغيس
شود بيشتر شهرهايي كه در زمـان اردشـير   چنانكه مشاهده مي

اند كه شامل نـام اردشـير   شكيل گرديدهاز دو جزء تساخته شده، 
اي مقدس و مهم بود. در واقـع ايـن امـر    همراه با نام ايزد و يا واژه

در دهنده اهميت به سزايي است كه اردشير براي شهرسازي نشان
از جملـه شـهرهايي كـه توسـط      ل بـود. ئـ قازمان حكومـت خـود   

در يكـي   ، كـه نـام دو شـهر   بـوده » اردشـير بـه «بنا گرديـد  اردشير 
ت يكـي از هفـ  كرمان و ديگري با همين اسـم در عـراق اسـت و    
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اصـفهاني در رابطـه بـا     گرديـد. حمـزه  شهر مدائن محسـوب مـي  
اردشير نام دو شهر است، يكي به عـراق و  به«نويسد: اردشير مي به

مـدائن و   گانـه ، نخستين، يكي از شهرهاي هفتديگري به كرمان
» اردشـير  به«) خوانند، اما (بهرسير به مغرب دجله است، و به عربي

: 1346(اصـفهاني،  » (بردسـير) گفتنـد   كرمان را به عربـي بردشـير  
45.( 

هـاي  رغم جنـگ اپكان عليچنانكه مالحظه گرديد، اردشير پ
هـاي محلـي و   سـركوب حكومـت  اشـكاني و   حكومـت پياپي بـا  
سـاخت   ،ور مسـتقل ايرانـي  تشكيل يك كشـ وقفه براي تالش بي

ــد را ــرار داد و موفــق  در او شــهرهاي جدي لويــت كــاري خــود ق
اما تمـام ايـن شـهرها از    سيس كند. أشماري تگرديد شهرهاي بي

ترين شـهري  ترين و بزرگاهميت يكساني برخوردار نبودند. مهم
كه اردشير در ابتداي حكومت خود مبادرت به ساخت آن نمود، 

نام داشت كـه تختگـاه اردشـير پاپكـان      (شهرگور) اردشير خوره
ر اول، چه اين شهر اهميت سياسي خود را در زمـان شـاپو  بود. گر

ــير از د  ــين اردش ــر و جانش ــت   پس ــان حكوم ــا پاي ــا ت ــت داد، ام س
ساسانيان و حتي پس از آن نيز نقـش كليـدي خـود را بـه عنـوان      

و چه بسا وليعهـداني   حفظ كردكماكان آييني و سنتي  يك شهر
ج بـر سـر   در آن تـا و آداب دينـي ايرانيـان   كه با مراسم پرشـكوه  

 .گذاشتند
كه اردشير قبل از غلبه بر اردوان  جورجينا هرمان معتقد است

هـاي خـود را در   شهر تازه و ساختمان كـاخ ساخت دستور م پنج
ختر بر چكاد تنگاب صادر اردشير خوره (شكوه اردشير) و قلعه د

تــا ضــمن انســجام و اســتحكام  )93: 1374(هرمــان،  اســتكــرده 
ود از گرفتــار شــدن در دام ارتــش هــاي قــدرت خــارتــش و پايــه

توانمند اردوان برهد و از سوي ديگر ظهور و موجوديـت شـاهي   
الجيشي خاصي كـه  دختر با موقعيت سوقخود را اعالم كند. قلعه

توانست به اهداف بلندپروازانه اردشير در ناحيه فارس داشت، مي
 جامه عمل بپوشاند.  

چندان هـم آسـان   كه پنجم پس از پيروزي بر اردوان اردشير 
مين أبـود كـه عـالوه بـر تـ     باشـكوه  بزرگ و نبود، نيازمند شهري 

هي در خـور شـا   ،هاي يـك حكومـت نوبنيـاد و مقتـدر    ندينيازم
بدسـت   پس ازوي باشد. بنابر اين  بزرگ و آبرومند چون اردشير
دستور سـاخت  خود هاي حكومتي گرفتن قدرت و استحكام پايه

ره صـادر نمـود. بـا پايـان يـافتن      شهر گور را در كوره اردشير خو
ايـران   تصـرف كامـل   و هاي احتمالي در نواحي مختلـف شورش

آرامـش و   برقـراري  سـرانجام  وپـارت   دسـت حكومـت  از زمين 
زمان آن فرا رسيده بود  ،و استقرار كامل در شهرگورامنيت نسبي 

صـادر  در نزديكـي ايـن شـهر    كاخي را ساخت كه اردشير فرمان 
وي را در آن عصـر بـه    مندي، شـكوه و اقتـدار  تواننمايد كه اوج 

نمايش بگذارد. كاخ فيروزآباد با يك موقعيـت طبيعـي مناسـب،    
توانسـت بـه   مصالح مستحكم، نقشه زيبا و عظمت خاص خود مي

 دهد. مثبت پاسخ  در اين زمينه طلبانه اردشيراهداف جاه
 

 قلعه دختر
موسـوم  گـاه تـازه خـود    اردشير پس از فتح مركز فـارس، اقامـت  

خوره را ترك كرد تا به اميران جنوب ايران حملـه كنـد   اردشير به
و آنها را شكست دهد. از آن پس، پادشاه پـارتي، اردوان پـنجم،   
چندين لشكر كوچـك را عليـه نيـروي يـاغي گسـيل داشـت، تـا        
سرانجام تصميم گرفت خود در رأس سپاه با وي بجنگد. ساخت 

يسـت بـا توجـه بـه اوضـاع      بااستحكاماتي چون قلعه دختـر را مـي  
تاريخي و برخورد با مهاجم زورمنـد تفسـير كـرد. قلعـه دختـر از      
استحكام يك كـاخ شـكوهمند سـلطنتي بـا اسـتحكامات دفـاعي       

الجيشي چنان در حد كمال است برخوردار است كه از نظر سوق
 گرددكه نظير آن در سرتاسر تاريخ معماري به دشواري يافت مي

)Huff, 1977: 32(ــهر   . ا ــاخت ش ــل از س ــير قب ــاالٌ اردش حتم
اردشيرخوره، اقدام به ساخت قلعه دختر به صـورت يـك قلعـه و    
دژ تدافعي نموده كه عظمت اين دژ سبب خشم شاه اشكاني شده 

طغيـان اردشـير و از سـوي ديگـر      نشان است. در واقع، قلعه دختر
هـاي  . اردشير پس از فراغت از جنـگ استخشم اردوان  موجب

و به عبارتي جنگ و گريز با اردوان در اين كـاخ  كوچك محلي 
العبـور  در ايـن دژ صـعب   آسود تا سپاهيانش را در جنگـي نهـايي  

راي ـاي ديگر بهـنقش خود نگيـرداران جـو با س نمايداماندهي ـس
 نابودي حكومت پارتيان پي افكند.

بر چكاد كـوهي در دره تنگـاب فيروزآبـاد و در فاصـله سـه      
قـرار دارد كـه در سـه    » عـه دختـر  قل«اردشـير،  كيلومتري از كـاخ  

. در جهــات مختلــف دژ، )1(شــكل بنــا گرديــده اســت اشــكوب
توانسـتند  انداز زيبايي است كه نگهبانان با اشراف بر آن مـي چشم

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 111                                                                                                                                                                 1392ستان بهار و تابدهم، نوزم، شماره دهشناس، سال مجله پيام باستان

اي را زير نظر داشته باشند و با نيرويي انـدك،  حركت هر جنبنده
ستاني را ارتشي توانمند را از پا در آورند. اين دژ يك فالت كوه

و  گرديـد گه احاطه ميكرد كه از سه طرف به وسيله تناشغال مي
چنـان   گرفـت؛ ت آن بيش از نيم كيلومتر مربع را دربـر مـي  مساح

 توانست يك لشگر را در خود جاي دهد. كه به راحتي مي
كاخ قلعه دختر يك منطقه بارودار رفيع است كه منبع مستقل 

ل دژ به سطح كف رودخانـه  آب آن دو حلقه چاه بود كه از داخ
كه در امتداد جاده زير دست قلعه جريان داشـت، زده شـده بـود.    

توانست مشكل اصـلي آنـان باشـد،    مين آب كه ميأبدين وسيله ت
حل شده بود. ديـوار قلعـه بـه عنـوان كمربنـد دفـاعي دژ اصـلي،        
داراي باروهاي دفاعي پيش آمده است و ارتفاعي حدود شش يا 

هـاي دفـاعي قلعـه در دو يـا چنـد      سـت. كنگـره  هفت متر داشته ا
متـر  سـانتي  50هـايي بـه ضـخامت    رديف مرتب و متـداخل و پلـه  
هايي تعبيه شده بود. پـس از عبـور   داشته كه احتماالً در آن مزغل
اي در رسـيم كـه بـر فـراز صـخره     از دروازه، به ورودي كاخ مـي 

سـه  باالترين نقطه كوه قرار دارد و شامل سه بخش اسـت كـه در   
سطح متفاوت ساخته شده است. داخل سرسراي ورودي، آخرين 

ها به سرپرستي هوف فضـاي كـاخ را كـه احتمـاالً جهـت      كاوش
دهـد. در يـك   سربازان و آب انبار پيش بيني شده بود، نشـان مـي  

كــاني خــتم ســوي ايــن تــاالر، ورودي باريــك و دراز آن بــه پلــه
 :Huff, 1977(يابـد  شود كه به فضاي فوقـاني كـاخ راه مـي    مي

گيرد كـه  دومين سطح كاخ، حياط مربع شكلي را در بر مي .)32
تـوان بـه آن رسـيد. در سـه سـمت      كان ميپس از باال رفتن از پله

انـد و  هاي ضـربي قـرار گرفتـه   حياط تاالرهاي چهارگوش با طاق
در طرف چهارم، پلكاني به تراس فوقاني كه روي آن بناي اصلي 

). بعـد از  93: 1374هرمـان،  (گـردد  يكاخ واقـع شـده، منتهـي مـ    
تـرين بخـش كـاخ يعنـي بنـاي      ترين و اصـلي  حياط مياني، به مهم

رسيم كـه در بـاالترين سـطح ايـن بلنـدا قـرار دارد كـه        شاهي مي
عبارت از يك ايوان بزرگ با سقف هاللـي اسـت كـه در پشـت     

ز و آن اتاق مربع شكلي با گنبدي عظيم واقع شـده اسـت (سـرفرا   
 ).3و 2: 1373 ،فيروزمندي

گيـري  دشير با بهـره در رابطه با ايوان هرمان عقيده دارد كه ار
تـرين  اي ادامـه داده اسـت كـه مشـخص    طـاق گهـواره   از ايوان به

آمـد.  خر به شمار ميأعنصر شكوهمند در معماري دوره پارتي مت

ولي در كاربرد آن تغييراتي بوجود آورد. او فرمان داد كه ايـوان  
اي فراختـري بسـازند و آن   بزرگتر و با طاق گهـواره را به مقياسي 

را همچون سراي بيروني براي ورود به تاالر بارعام به كار گيرند. 
اما اتاق شاهي كه جنبه نوبنيادي براي پذيرايي از بازديدكنندگان 

اي از داشت، به شكل چهار گوش بـود و بـه جـاي طـاق گهـواره     
). 62: 1374(هرمان، ش آن استفاده كردند سقفي گنبدي در پوش

بخش اصلي كاخ خود شاهكاري از جسارت فني است و از نظـر  
دهد. تـاالر شـاهي   اي را ارائه ميرواني بناي خوب و حساب شده

اي عظـيم و مـدور بـر فـراز     هـاي جـانبي بـه صـورت قلعـه     با اتاق
بلندترين نقطه كوه و در داخل خط دفاعي قلعه قرار گرفته است. 

رود، ي هر كس كه از تنگه بـه سـوي شـهر مـي    اي كه برابه گونه
 آميز دارد. اي پرهيبت يا تحسينمنظره

 
 اردشيرخوره

گرديـد،  جزء كوره اردشـيرخوره محسـوب مـي   (جور)، كه  گور
هـاي مـورخين   مطابق برخي نوشتهساساني است كه  هرش نخستين
در آن زمـان كـه    بـر اردوان پـنجم و   اردشير  بهپيش از غلاسالمي 

پرورانيـد، بنـا گرديـده    ومت بـر ايـران را در سـر مـي    آرزوي حك
 ي ايـن شـهر و چگـونگي احــداث آن را   اسـت. اصـطخري سـيما   

جـور را اردشـير بنـا كردسـت. گوينـد      «چنين بيـان كـرده اسـت:    
درياچه بود. چون اردشير دشمني را در آنجا قهـر كـرد خواسـت    

ه ها ساختند. چنان كـ بفرمود تا آب را راهپس ري بنا كند. هكه ش
ها برون شد و اين شهر را بنا كرد. ديواري از گـل دارد و  به شيب

گويند سـوي مشـرق، و   » رباب مه«چها دروازه بر اوست: يكي را 
ازه درو«و بر دست راست » دروازه بهرام« يكي سوي مغرب است

در ميان شهر نمايي است ». هرمز دروازه«و بر دست چپ » اردشير
پارســي ايــوان و در و آن را  چــون دكــاني، آن را طربــال گوينــد

كياخوره خوانند. اردشير ساخته بود و بر همه روستاها و ناحيـه از  
آنجا ديدار افتد. و در برابر آن از كوه آبي بـرون آوردسـت. آب   
هم چون فواره به طربال برآيد و در مجراي ديگر فـرو شـود و از   
ــران شدســت. و در شــهر    ــود. اكنــون وي گــچ و ســنگ ســاخته ب

روان بسيارســت. بــه هــر دروازه مقــدار يــك فرســنگ   هــاي آب
 ).110-111: 1340 (اصطخري، »بوستان و تماشاگاه باشد

 تر و م 55شهر از يك ديوار پشتيبان، خندقي به عرض تقريبي 
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چهـار محـور    اصـلي مـنظم در   يك حصار خشتي با چهار دروازه
قسـمت داخلـي شـهر    . )Huff, 1969: 391( تشكيل شده اسـت 

 ي بـا دارچرخ پـره  ، ماننداستكيلومتر  نزديك به دوكه قطر آن 
اصلي از دروازه شـمالي بـه جنـوبي و دروازه غربـي بـه       حورم دو

كـه در نقطـه   ديـده  تقسـيم گر به چهار پاره مساوي دروازه شرقي 
چهـار   هـر يـك از  كنند. سـپس  مركزي شهر همديگر را قطع مي

ه بر اين، به پنج بخش بزرگ و مشابه تقسيم شده است. عالو پاره
فضاي داخلي شهر با سه دايره متحدالمركز به چهار گرده بخـش  

رسـد.  متـر مـي   450مركـزي بـه    چنان كه قطـر گـرده  . شده است
مسـتقيم   المركـز ارتبـاط غيـر   هاي مدور و متحدبسياري از خيابان

منطقة مركـزي را بـا منـاطق مسـكوني، محـل كـار و تجـارت بـه         
 .  )2(شكل آورندوجود مي

قـرار   و چهـارگوش عظيم  يدر مركز شهر برج :بال)ر(ط منار
 حوقـل، (ابن گفتندابن حوقل آن را طربال مي به گفته دارد كه بنا

و در ميـان  «نوشته اسـت:   ابن بلخي در توصيف آن). 287: 1345
اي انباشته برآورده است و نـام  شهر كه مثل نقطه پرگار باشد دكه

و بـر سـر آن دكـه     آن ايران گرده و عـرب آن را طربـال گوينـد   
ها ساخته و در ميانگـاه آن گنبـدي عظـيم بـرآورده و آن را     ساي

گنبد گيرمان گويند و طول چهار ديوار اين گنبد تـا زيـر قبـه آن    
گز است و اين ديوارها از سنگ خارا بـرآورده اسـت و پـس     75

از آجر بر سر آن نهـاده و آب از يـك فرسـنگ از سـر      قبه عظيم
: 1329 (ابـن بلخـي،   »ر سر ايـن سـرباال آورده  و فواره ب كوه رانده

ي نتراشيده و آهك و گچ سـاخته شـده   هااين بنا از سنگ ).138
پيچ داري، كه به صورت ماركان طاقآثار پله بود و در طرفين آن

). 50: 1368 (وانـدنبرگ،  ، هويـدا اسـت  تا باالي برج ادامه داشته
لع هر ض لطو است و تحتاني آن بيش از بخش فوقانيقطر بخش 

 اسـت متـر   30آنمتر و ارتفـاع   اين بنا در شرايط كنوني حدود نه
  ).79: 1365، (هوف

ختلفي ارائه شده ـرات مـنظ ورـذكـي مبنا ملكردـورد عـدر م
آنجـا را   ،محـل  يلا، بنـا بـه گفتـه اهـ    اوژن فالنـدن چنانكـه  است. 

اصـطخري كـه از آن بـه     ).387: 1356 (فالنـدن،  نامدآتشگاه مي
در «شـود كـه   اد نموده است، يادآور ميايوان و كياخوره يعنوان 

ل برابر آن از كوه آبي برون آوردست. آب همچون فواره به طربا
-111: 1340، (اصـطخري  »برآيد و در مجراي ديگـر فـرو شـود   

ي چند از شـهر گـور دارد كـه بـا     فردوسي در شاهنامه ابيات. )113
 بـه نتـايج  تـوان  مـي ن هـاي جغرافيانگـارا  وي با نوشته ابيات تطبيق

 از شهر گور دست يافت: مفيدي
فراوان ازو رود بگشاد و جوي           كران اندر اويد بييكي چشمه ب 

 بدو تازه شد مهر و جشن سده                برآورد از آن چشمه آتشكده 
 برآورده شد جايگاه فراخ               به گرد اندرش باغ و ميدان و كاخ 

 همي خواندش مرزبان شهر گور         شاه با دانش و فر و زور چو شد 
 ).865: 1387(فردوسي، 

اي اشـاره دارد كـه   گمان فردوسي در اين اشعار به چشـمه بي
ــراوان آن ــور   آب ف ــهر گ ــل ش ــپس داخ ــكده و س اي وارد آتش

كه در پيرامون آن كاخ، ميدان و بـاغ قـرار داشـت. در     گرديد مي
. همچنـان كـه   معبـد اسـت  عام آن معناي  اين جا لفظ آتشكده به

ناهيـد در   جد اردشـير را نگهبـان آتشـكده    ساسان ،منابع تاريخي
دانـيم ناهيـد فرشـته    اند. در حالي كه مـي شهر استخر معرفي كرده

آب است و بايد در معبد وي آب جريـان داشـته باشـد؛ همچنـان     
   .كه در معبد بيشاپور آب جريان داشت

النهـرين مقايسـه   هـاي بـين  را با زيگوراتر اين بنا اسكار رويت
 آتش مقـدس  ،هاي مخصوصكرده و اعتقاد دارد كه در مناسبت

در فضاي باز و بر روي اين برج  شد،معبد نگهداري مي كه در را
لـوئي وانـدنبرگ در    .)Reuther, 1931: 561( افروختنـد بر مي

ش در آن بـاال، در هـواي آزاد، آتـ   «نويسـد:  مورد عملكرد بنا مي
ان گرداگرد مناره حضـور  كردند و پرستندگمقدس را روشن مي

). هوف اعتقاد دارد كه ايـن بنـا   50: 1368(واندنبرگ،  »نديافتمي
خـدايي اردشـير باشـد. وي     ـ�مظهري از شـاه  به احتمال زياد بايد 

كند كه اين اثـر عجيـب و منحصـر بـه فـرد بـه       همچنين اشاره مي
، كـه  وي قرار داشته حكومتيشاه در مركز عنوان مقر سمبوليك 

سـت. وي  ا دنيا زاي براي قرار دادن قانون اهورامزدا در مرككنايه
د عملـي  ربايسـتي كـارب  كند كـه ايـن بـرج مـي    همچنين اضافه مي

 شهر بـه عنـوان نقطـه   ر هنگام طراحي داشته باشد، به طوري كه د
به عنوان بـرج   و بعداً اي شكلمركزي براي ايجاد يك شهر دايره

قلعه دختر در كوهستان شمال غربي شهر به كـار بـرده    قبت ازمرا
هاي در بيان عملكرد اين بنا نوشته). 79: 1365(هوف،  شده است

زيسته و از ايـن بنـا   الدوله شيرازي كه در عهد قاجاري ميفرصت
جنـاب  «خـالي از لطـف نيسـت.     اسـت؛  ديدار نموده خود شخصاً

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 113                                                                                                                                                                 1392ستان بهار و تابدهم، نوزم، شماره دهشناس، سال مجله پيام باستان

ه در فيروزآبـاد  حاجي مال محمد معـروف بـه حـاجي آخونـد كـ     
االسالم و به قضاوت مشغول است مـذكور داشـت كـه چنـد     شيخ

بر سر آن  .سال قبل شخصي را به مشقت بسيار باالي منار نموديم
سوراخي ديده بود. ريسماني را كه آلت ثقيلي بر آن بسته بود در 

رود. معلـوم  آن سوراخ فرو برده چند ذرعـي ريسـمان پـايين مـي    
اند كـه در  ر تهي است. بعضي مسطور داشتهگردد كه ميان منامي

آن بلندي عمارتي بوده و حوضي داشته، آبـي از يـك فرسـنگي    
اند كه منبـع آب در كـوه بـوده و ممـر آن آب را     بدان باال آورده

 .)3(شكل )113-114: 1362شيرازي،  الدوله(فرصت »انديافته
افرادي مانند اصـطخري، ابـن بلخـي،     مستندات تاريخي كليه

گويـاي آن اسـت    الدولـه شـيرازي  و فرصت ، فردوسين حوقلاب
آب را از يك فرسنگي كوه مقابل شهر گـور كـه چشـمه آن    كه 

؛ سطح منار مركـزي شـهر قـرار داشـت     در سطحي بسيار باالتر از
بـه شـهر انتقـال داده و    هـاي سـفالي (تنبوشـه)    احتماالً توسط لوله

كردنـد. در  ل مياز ميانه تهي طربال به سطح آن منتقسپس آن را 
ــاخوره)    ــال/ايران گرده/ايوان/كي ــار (طرب ــطح من ــچهس  ايحوض

شد و مي تخليه ) قرار داشت كه آب در آن همچون فواره؟(ساي
 آمـد و پـس از  فـرود مـي  الي ديگـري  هـاي سـف  سپس توسط لوله
هـاي  در ميـان نهـر   ربـال، هاي ساروجي اطراف طتخليه در حوض

فوقاني منار، گنبدي قرار بر روي حوضچه . گرديدشهر پخش مي
متاسـفانه هـوف گنبـد     داشت كه به گنبد گيرمـان معـروف بـود.   

تـوانيم  مـي « نويسـد گيرمان را با تخت نشـين اشـتباه گرفتـه و مـي    
مان ابـن  تشخيص دهيم كه تخت نشين همان گنبد كيرمان يا گير

در با توجه بـه ايـن كـه واژه طربـال      ).1365(هوف، » بلخي است
 تـوان ايـن  نمـي  ؛عبادتگـاه اسـت  مناره بلند و عناي به مزبان عربي 

، عالوه بـر عملكـرد فـوق   آب انبار شهر ناميد. زيرا مكان را صرفاً 
ساخت  .رفتشمار ميهايش ناهيد، فرشته آب نيز بمحلي براي ست

بنــايي بــا چنــين عملكــردي در زمــان اردشــير اول چنــدان دور از 
كـه بـر اسـاس    يافت  اي والدتانتظار نيست. زيرا وي در خانواده

معبـد آناهيتـا را   متون تاريخي و پهلوي ساساني پدران وي توليت 
. بنابر اين طبيعي است كـه اردشـير   دار بودندعهدهدر شهر استخر 

پس از به شاهي رسيدن براي بزرگداشت و ارجمندي اردويسـور  
بـا   آناهيتا، ايزد بـانوي محبـوب آب، نيايشـگاهي رفيـع و شـكيل     

وي بسازد. همان كاري كه پـس از وي شـاپور،   براي  جريان آب

پسرش در شهر بيشاپور انجام داد و براي ناهيد شـكل ديگـري از   
خاطر نوع جريان آب در بيشاپور ه كه البته اين ب معبد بر پا داشت

شـهر   ،. به عبارت ديگر بـا توجـه بـه ايـن كـه قبـل از اردشـير       بود
د آب بود و پس از داراي معب(احتماالً در كنار رود پلوار) استخر 

ب داشـت، اردشـير خـوره هـم معبـد      معبد آنيز وي شهر بيشاپور 
 .  آب داشته است

 100وار و در در بخش مركزي ايـن شـهر دايـره    :خت نشينت
اي از يك سـاختمان مربـع شـكل    متري شمال شرقي مناره، ويرانه

 كه به تخت نشين معروف است. نقشهدارد  با سنگ تراشدار قرار
 مربـع شـكل  بر فراز بنـايي  آن عبارت از يك گنبد  فضاي داخلي

 .  داردهايي طاقچهدر هر چهار طرف كه  است
الدوله نيـز كـه از بنـا ديـدن نمـوده، اشـاره بـه وجـود         تفرص

ي سـقف  كـه بـر روي چهارپايـه عظـيم آن    كنـد  عمارت مربعي مي
. در نزديكي ايـن عمـارت حوضـي قـرار داشـته      است استوار بوده

، شيرازي الدوله(فرصت ا ساروج ساخته بودندكه بدنه حوض را ب
ــل   113: 1362 ــيرخوره و مح ــار اردش ــد از آث ــدن در بازدي ). فالن
نشين، بنا را از نظر سبك معماري متعلق به عصر هخامنشـي  تخت

دانسته است. وي بر اساس كشف يك ستون سنگي سياه و سبك 
 نشـين معماري آن كه در نزديكي امـامزاده جعفـر از توابـع تخـت    

). فالنـدن  1356(فالندن، قرار داشته، اين نظر را ابراز داشته است 
كنـد كـه بنـاي فـوق     همچنين در مورد عملكرد اين بنا اشاره مـي 

ــكده      ــره و آتش ــز مقب ــدارد و ج ــزرگ را ن ــري ب ــتگي قص شايس
قبـر  تواند بناي ديگري باشد. فالندن با مقايسه اين بنا بـا بنـاي    نمي

گيرد كـه بنـاي مزبـور نيـز     يجه ميمادر سليمان (قبر كوروش)، نت
فالنـدن،  ( بايد مانند قبر كوروش مقبره چند تن از سـالطين باشـد  

لوئي واندنبرگ اين بنا را يك چهارطاقي دانسـته كـه بـر     ).1356
ــا شــده بــود و آتــش مقــدس را در آن روشــن  روي صــفه اي برپ

كردند و فقط روحانيون حق نزديـك شـدن بـه آن را داشـتند      مي
). هوف ضمن توصـيف ايـن بنـا آن را بـه     52: 1368، (واندنبرگ

بنـاي مكعـب   «نويسـد:  كنـد و مـي  عنوان يك آتشكده معرفي مي
هـايي در هـر   شكل چهارگوشي شامل يك اتاق مركزي و دهانـه 

هـاي بناهـاي ساسـاني اسـت كـه      سوي آن است و اين از ويژگـي 
بايد آن را، گنبدي بر روي اتـاق مركـزي و طـاق آهنـگ بـر      مي

ها تصور نمود. در خارج از ايـن بنـاي مكعـب شـكل،     هانهروي د
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چهار قسـمت مكعـب شـكل الحـاقي اضـافه گرديـده كـه شـامل         
تخت نشـين را همـان    . ويخوانهايي استها و پيشها، ايوان اتاق

و  ســرفراز ).1365(هــوف،  »دانــدگنبــد گيرمــان ابــن بلخــي مــي
نشـين  تخت كه طربال فيروزآباد را كه بهد ناعتقاد دار فيروزمندي

داشتن طرح چليپايي شـكل آن   توان به صرفمعروف است، نمي
و از سويي با در نظر گرفتن ايدئولوژي مذهبي كه در اوايل دوره 

گيــر ساســانيان رواج داشــت و نيــز بــا وجــود منــار رفيــع و چشــم
هـايي  فيروزآباد آتشگاه دانست، در صورتي كه بـه اسـتناد نوشـته   

ون به ما رسيده است، اين مكان را از هاي دور تا كنكه از گذشته
نشـين، يعنـي كـاخ    صدر اسالم تـا كنـون بـا نـام طربـال يـا تخـت       

هــاي معمــاري و انــد. ويژگــياختصاصــي اردشــير معرفــي كــرده
مصالح ساختماني بنا نيز مويد آن اسـت كـه ايـن بنـا يـك محـل       

(سـرفراز و   است، نه يـك بنـاي مـذهبي   اشرافي و تشريفاتي بوده 
در ايـن جـا ذكـر ايـن نكتـه ضـروري        ).394: 1373 فيروزمندي،

فقـط در مـورد منـار مركـزي شـهر      طربال در متون  ت كه واژهاس
هـاي مختلفـي چـون ايـران گـرده، ايـوان و       گور كه از آن بـا نـام  

كياخوره ياد شده، به كار رفته است. از ايـن رو متـرادف دانسـتن    
نـد گنبـد   همان را نشـين كاربرد و عملكرد تخت نشين،آن با تخت

دگرگــون نشــين نســبت داده شــده اســت؛ گيرمــان كــه بــه تخــت
 سازد.  مي

سـنگي   هرسـد تنهـا ابنيـ   عالوه بر اين دو بنـا كـه بـه نظـر مـي     
ادي خرابـه  تعـد گور داخلي شهر محدوده ، دردنساساني شهر باش

بايستي به خاطر موقعيتشان بـر  كه مي شوندبه صورت تپه ديده مي
داشـته   شهري قـرار  تأسيسات اصلي يا در كنار محورهاي وي ور

داخـل دايـره    دركـه  تـوان تصـور كـرد    . بـدين ترتيـب مـي   باشند
ر مـذهبي، اداري، تشـريفاتي و دولتـي قـرا     مركزي شهر فقط ابنيه

 بزرگتـر شـهر ابنيـه    خـارجي و  اند. در حـالي كـه در دوايـر   داشته
شـكل اردشـيرخوره    ايدايره نقشه است. قرار داشتهساكنان شهر 

ي اقتباس گرديـده كـه   از فرهنگ معماري پارت گوناگون به صور
ن نمونـه  داشته است. به عنوا ان كماكان ادامهساساني تا آغاز دوره

ير با طرح . اردششهرهايي مثل هاترا و دارابگرد نام برد توان ازمي
يـك مـدل سـمبليك     خواسـت اي شكل اين شـهر مـي  نقشه دايره

اسـي كشـور خـود ابـداع     هاي سياسـي و زيباشن براي بلند پروازي
 ).180: 1366 (كياني، كند

 كاخ فيروزآباد
در شمال شهر مدور گور، كاخ بزرگي در كنار چشـمه پـرآب و   

متر و عـرض آن   104در مجاورت تنگاب قرار دارد. طول اين بنا 
. ديوارهــاي كـاخ از قلـوه ســنگ و مـالط ســاروج    اسـت متـر   55

ت. يكنـواختي  ساخته شده و ضخامت ديوارهاي آن چهار متر اس
ديوارهاي بيروني به وسيله دو رديـف طاقنمـا شكسـته شـده بـود.      
شكل اساسي ايـن بنـا بـه صـورت يـك ايـوان بلنـد بـا سـه تـاالر           

ر ورودي درآورده كه آن را بـه صـورت يـك تـاال     بوده گنبددار
ثبات و تحكيم حكومـت   در ادامه). 280-81: 1355است (پرادا، 

اين بنا را بـا   شكوه اشاره كنيم. با ساساني بايد به اين كاخ عظيم و
 اند.هاي آتشگاه فيروزآباد و كاخ اردشير نيز معرفي كردهنام

تشـكيل   واحـدي را  شمه، باغ و كـاخ فيروزآبـاد مجموعـه   چ
هوف عقيده دارد كـه اردشـير بعـد از شكسـت اردوان      .دادندمي

بعـد از   كنـد. چنـان كـه   ، بناي كاخ را برپا مـي شاه اشكاني ،پنجم
 ر پادشاه پارتي خود را شاه خوانـد. امـا پـس از پيـروزي    ب وزيپير

س كـرد. پـ  ديگر خطري اقامتگاه او در فيروزآباد را تهديـد نمـي  
العبور بود و پذيرايي كه صعب قلعه دختر احتماالً كاخ كوهستاني

د و رهـا شـ   گاه، به عنوان محل اقامتبود ميهمانان در آن دشواراز 
اي باصفا قرار كه در كنار بركه ادجاي خود را به كاخي بزرگ د

). كاخ فيروزآبـاد كـه   396: 1373 سرفراز و فيروزمندي،( داشت
گـاهي بـه غلـط     ،در اصطالح محلي به كاخ ساسان معروف است

كـه ايـن مكـان     و برخـي بـر ايـن گماننـد    خوانـده شـده   آتشكده 
چنانكـه  ). 396: 1373سرفراز و فيروزمندي، ( آتشكده بوده است

 به عنوان آتشكده ياد كرده است شيرازي نيز از آنه الدولفرصت
كـه   دعقيـده دار نيـز  ). پيرنيـا  115: 1362شيرازي،  الدوله(فرصت

كـه بنـاي   ، داشـتن تأسيسـاتي اسـت    بنـاي فـوق   كاخ بـودن  الزمه
 ). 95: 1369 (پيرنيا،فيروزآباد فاقد آن است 

يل ـكـاوي تشـش مسـاز دو بخ روزآبادـفي اخـان كـتمـاخـس
يگـر بناهـاي   د ديده كه يـك بخـش شـامل پـذيرايي و بخـش     گر

). بخش شمالي بنـا  253: 1358گيرد (گدار، مسكوني را در بر مي
، بخـش اداري يـا عمـومي مجموعـه بـوده      كه بر بلندي واقع شده

رسـراي ورودي  س در هر يك از دو سوي ايوان بزرگ كهاست. 
رار فت اتاق راست گوشه دراز قـ يك ج دهد،كاخ را تشكيل مي

ــت.  ــه اس ــوب   گرفت ــه جن ــد ب ــن واح ــوي اي ــاق   ،در فراس ــه ات س
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 گـاه و اتـاق خادمـان   تاالر يـا تخـت  كه شامل چهارگوش بزرگ 
اي و هاي گهوارههاي جانبي را طاققرار دارد. ايوان و اتاق است،

هـاي درونـي   گوشـواره هاي چهارگوش را گنبدهايي كه بـر  اتاق
و هـم   پـوش  ايارههـاي گهـو  پوشاند. هـم اتـاق  مي استوار است،

-61: 1376 (شـفرد،  انـد گنبدها بر ديوارهـاي قطـور نهـاده شـده    
560 .( 

در رابطه با عملكرد اين ايـوان رويتـر عقيـده دارد كـه نقـش      
 ،هاي پارتي متفاوت است. در كاخ اردشـير ايوان در اينجا با ايوان

عملكرد آن به عنوان يك تاالر ورودي يا اتاق انتظـار اسـت كـه    
هـاي  و اتـاق  شـد به كار گرفتـه مـي   (تشريفاتي) رسمي مراسم در

خـود در   كـه از ميهمانـان   منتهي به آن ظاهراً مكاني بـود گنبددار 
 . هوف عقيده)Reuther, 1931: 555( كردندآنجا پذيرايي مي

كرد، فضـايي  را ترسيم مي حضور شاه به وان كه راه وروداي دارد
لـوس شـاه در   ج رود محـل گمـان مـي   پيچيده و با شكوه بود كـه 

و از پهلـو بـا    برابر حاضـرين بـوده باشـد كـه از مقابـل بـا تاالرهـا       
ز فضـاهاي نـامفهوم گسـترش    اي اهـاي الحـاقي و مجموعـه    ايوان

 . )Huff, 1977: 34( يافته بود
عالوه بر شكوه، شناسي در معماري و باستاناهميت اين كاخ 

ع چنـد  رفيـع آن اسـت. در ارتفـا   به خاطر گنبـد  عظمت و زيبايي 
، د كه بر روي ديوارهاي ضخيم بنياد گرديـده گنب متري از قاعده

 بـراي معمـار بنـا   . احتمـاالً  هنوز برش افقي آن شكل مدور نـدارد 
صورت دايره به  كوشيده است پايه را از جلوگيري از رانش گنبد
بـراي گنبدسـازي   انتقال از مربع به دايره  بيضي متمايل سازد و در

به درون  توانستست. تنها نوري كه ميا ردهاز فيلپوش استفاده ك
تابيـد، از  به درون مـي  بد، جدا از نوري كه از ايوانيا همجموعه را

قـرار  كنار هـم  سه كنج طاقبند  چهار پنجره كوچكي كه در ناحيه
ايـن   ). براي ساخت281: 1355 گرفت (پرادا،داشت، صورت مي

ا انتخـاب  تـرين مصـالح ر  مناسـب  ،اردشـير مهندسـين  بناي عظيم، 
نگ با مالطي از گچ زنده بود. با اين و آن مخلوط الشه س كردند

حال، ديوارهاي كـاخ گرچـه در مـدت زمـان كوتـاهي بـا الشـه        
شان زبر و زمخت از كار در آمد، امـا  سطح و سنگ ساخته شدند

ر ). د62: 1374(هرمـان،  اي ديگـر داشـت   با مـاده  نياز به روكش
سـاختمان،  نمـاي  و خشـن   شكنتيجه براي پنهان كردن حالت خ

: 1376ون با گچ انـدود نمـود (شـفرد،    بيرمعمار آن را از درون و 

از سـنگ   بنـا همـه  هـاي چهـارگوش   گنبـد و سـتون   ). طاق،561
). اين فن معماري با استفاده از 180: 1342 (سامي، اندساخته شده

اند، داراي ريشـه و  هاي نتراشيده كه با ساروج به هم پيوستهسنگ
   ر اين سرزمين حفظ شده است.محلي است و تا امروز داصل 

 
 برآيند

سس سلسله ساساني براي انسجام و توانبخشـي  ؤاردشير پاپكان، م
 سياسـي  هداف بلندپروازانـه نيروهاي تحت امر خود و نيز پيشبرد ا

ضـمن اعـالم   الجيشـي داشـت تـا    احتياج بـه مكـاني امـن و سـوق    
ا در مقابـل ارتـش   بتوانـد سـپاه جنگـي كوچـك خـود ر     استقالل 

محافظت نمايد. از ايـن   م اردوان پنجم ساماندهي وتوانمند و عظي
كـه دسترسـي   را  و استخر را رها و تنگـه فيروزآبـاد   دارابگرد ،رو

يـك نيـروي    جـايي كـه   ، برگزيـد. بوددشمن به آن بسيار دشوار 
در هـاي مديـدي   توانسـت مـدت  امي كوچـك و كارآمـد مـي   نظ

اين ايام اردشير پايداري كند. در  يمسلح و قو دشمنيك مقابل 
حكم با برج و باروهاي استوار بر قله رفيـع  ستم دژيدستور داد تا 

ت بـا  كـه بـه قلعـه دختـر مشـهور اسـ        ژتنگاب بسازند. آثار اين د
 . گذشت زمان همچنان پابرجاست
دسـتور   تيان، اردشير با فراغ بالپس از فروپاشي حكومت پار

راي پالني مـدور بـه سـبك شـهرهاي     داد تا شهري باشكوه كه دا
و در مجـاورت دژ  پارتي بود، در دشت حاصلخيز اردشير خـوره  

شهر در محلي قرار داشت كه پوشـيده  بنا كنند. تنگاب مستحكم 
د كه اسكندر مقدوني براي از بـين بـردن   وشاز آب بود. گفته مي

ــهري  ــه ش ــانك ــت،   از دوره كياني ــرار داش ــل ق ــن مح آب  در اي
بـه آنجـا هـدايت     از طريق انهـار و بسـتن سـد    را هاي اطراف كوه

ــراي نشــان دادن   ــود. اردشــير ب ــزان كــرده ب ــا  مي دشــمني خــود ب
بيگانگان، اتصال حكومت خـود بـه كيانيـان و از سـويي نمـايش      

محل  آب اد تاقدرت خود در شهرسازي و آباداني ايران دستور د
نـد. طـرح مـدور    ري بـزرگ بنـا كن  تخليه و سپس در آنجا شـه  را

جايگـاه   سيسـات و بناهـاي مختلـف شـهري،    أ، تبندير، شبكهشه
هاي مـذهبي و  ثر از انديشهأخاص و چگونگي هر يك از بناها مت

دارد كه  طلبي و نمايش قدرت اواز جاه و نيز نشاناردشير نظامي 
 گرديد. جتماعي جديد متولدبر اساس آن يك سيستم ا

 توان  ياد ميهر نوبنـر معماري در اين شـترين عناصاخصـاز ش
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به يك مركز آييني و يك كاخ سلطنتي اشاره نمود كه در مركـز  
سيستمي كه بعـد از آن  شهر و در مجاورت يكديگر قرار داشتند. 

نيز ادامـه پيـدا كـرد و در دوره اسـالمي بـه اوج شـكوفايي خـود        
 رسيد.

رده بـود،  اردشير كه مقام روحانيت را از پدران خود به ارث ب
هـم  ه را بـ  ديـن و دنيـا   دو حلقـه  درت شـاهي، قـ  بدست آوردن با

 اردشـير خـوره   و با احداث مناري رفيع در مركـز شـهر   پيوند داد
دن و بـا كشـي   در مركز عالم است )ايرانويجخونيرس ( يادآوركه 

ــداي آن  ــر بلن ــود را در   ،آب ب ــاني خ ــدران روح ــايش ازراه پ  ني
د معبـ و  شـكوه ادامـه داد   در شكلي جديد و با ، فرشته آبآناهيتا

(تخـت   را در مجاورت كاخ سلطنتي خود (طربال) بزرگ آناهيتا
اپور اول، پسـر و  ـنشين) بنياد نهـاد. چنـان كـه پـس از وي نيـز شـ      

معبد آناهيتا را به شكلي ديگر در بيشـاپور و در كنـار   ين او ـجانش
 قصر خود برپا داشت. كاخ عظيم اردشير با شكلي جديد

 
 منابع

 
 فارسي )الف

، به سـعي و اهتمـام گـاي لسـترنج و رينولـد      فارسنامه، 1329 ،ابن بلخي
 .دارالفنون كمبريجانتشارات  :آلن نيلكلسون، تهران

 
، ترجمة جعفـر شـعار،   صورة االرض، 1345 ،ابن حوقل، محمد بن علي

 .بنياد فرهنگ ايران انتشارات :تهران
 

، ترجمه جعفـر شـعار،   تاريخ پيامبران و شاهان، 1346 ،اصفهاني، حمزه
 .بنياد فرهنگ ايرانانتشارات  :هرانت

 
، ترجمـه ايـرج   مسالك وممالـك ، 1340 ،اصطخري، ابواسحاق ابراهيم

 .علمي و فرهنگي انتشارات :افشار، تهران
 

: ، ترجمة يوسف مجيدزاده، تهرانهنر ايران باستان، 1355 ،پرادا، اديت
 .دانشگاه تهران انتشارات

 
، تدوين غالمحسـين  ماري ايرانهاي معشيوه، 1369 ،پيرنيا، محمدكريم

 .موسسه نشر هنر اسالمي :معماريان، تهران

(چليپايي) در مجاورت معبد ساخته شـد كـه ايـن شـيوه (سـاخت      
ــد در م  ــاخ و معب ــ  ك ــديگر) سرمنش ــوار يك ــهر و در ج ــز ش  اءرك

شهرسازي در تمام طول دوره ساساني و نيـز اسـالمي گرديـد. در    
 بلور خود رسيد.اين كاخ، قدرت شاهي اردشير به اوج ت

و اســتقرار كامــل دولــت ساســاني،  بــا آرام گــرفتن ايرانشــهر
هـاي پـي در پـي و    اردشير اين فرصت را يافت تـا بعـد از جنـگ   

گيـري نمايـد و پسـر    سـلطنت كنـاره  از فرسـا  هاي طاقـت خستگي
ر اول را بر كرسي سلطنت بنشاند. پس از ايـن رويـداد   خود، شاپو

بدسـت آورده   ه از قدرت و ثروتر با اشرافيتي كاردشي ،تاريخي
و مسـائل   شـهر گـور   كـاخ سـلطنتي   را از زندگي خودمحل بود، 

در طريـق در روزهـاي پايـاني عمـر     جدا نمود تـا بـدين    حكومتي
فره پادشاهي را بـه وي بخشـيده و   كنار چشمه جوشان آناهيتا كه 

بـه نيـايش    سـاخته بـود،   بـا شـكوه   يكاخ در آنجا به اين مناسبت
 ،هـاي بـزرگ  م بـا پيـروزي  أا ياد روزهاي دشوار اما توب بپردازد و
 . سپري كنددر آرامش را  باقي عمر

 
 

 
 :، ترجمه صـادق نشـأت، تهـران   اخبارالطوال، 1346 ،ابوحنيفهدينوري، 

 .بنياد فرهنگ ايران
 

 .انتشارات موسوي :،جلد دوم، شيرازتمدن ساساني، 1342 ،سامي، علي
 

ــر و    ــي اكب ــرفراز، عل ــن س ــدي، فيروزمبهم ــه دروس ، 1373ن مجموع
شناسي و هنر ايران در دوران تاريخي ماد، هخامنشي، اشـكاني و   باستان

نشـر   :محسني و محمد جعفـر سـروقدي، تهـران   ، تدوين حسين ساساني
 .ققنوس

 
 خ ايران از سلوكيه تا ـتاريدر: ، »انيـاسـهنر س«، 1376، فرد، دوروتيـش

كمبـريج، جلـد سـوم،     ، پـژوهش دانشـگاه  فروپاشي در دولت ساسـاني 
 .اميركبير انتشارات :ترجمة حسن انوشه، تهران

 
ــاپور  ــا ش ــهبازي، عليرض ــش   ، 1389 ،ش ــه بخ ــانيان: ترجم ــاريخ ساس ت

 :تهـران  ساسانيان از كتاب تاريخ طبري و مقايسـه آن بـا تـاريخ بلعمـي،    
 .مركز نشر دانشگاهي
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جد ، ترجمة فرامرز نتاريخ شاهنشاهي ساساني، 1383 ،شيپمان، كالوس
 .ميراث فرهنگي و گردشگري سازمان انتشارات :سميعي، تهران

 
ترجمـه  )، چـاپ دوم ( تـاريخ طبـري  ، 1362 ،طبري، محمـد ابـن جريـر   

   .اساطير :ابوالقاسم پاينده، تهران
 

وشش ، به كالعجمآثار، 1362 ،، سيد محمد نصيرشيرازي الدولهفرصت
 .فرهنگسرانشر  ،علي دهباشي، تهران

 
به كوشش محمد رمضـاني، جلـد   ، شاهنامه، 1387 ،اسمفردوسي، ابوالق

 .كالله خاور :اول، چاپ دوم، تهران
 

ترجمة حسين نورصادقي،  )،چاپ سوم( سفرنامه، 1356 ،فالندن، اوژن
 .انتشارات اشراقي :تهران

 
 :، تهـران )چـاپ پـنجم  ( كارنامه اردشير بابكـان ، 1390 ،وشي، بهرامفره

 .انتشارات دانشگاه تهران
 

وضــع ملــت و دولــت و دربــار در دورة ، 1374 ،ســن، آرتــورتينكريســ
ــانيان  ــاهي ساس ــد دوم( شاهنش ــوي،    )،جل ــي مين ــة مجتب ــرانترجم  :ته

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي انتشارات
 

ــاني، محمــد يوســف  :تهــران )،جلــد دوم( شــهرهاي ايــران، 1366 ،كي
 .فرهنگ و ارشاد اسالمي انتشارات
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 انتشـارات  :، ترجمة بهروز حبيبي، تهرانهنر ايران، 1358 ،گدار، آندره
 .دانشگاه شهيد بهشتي

 
يح و تصـح ، بـه  تـاريخ گرديـزي  ، 1363 ،گرديزي، ابوسـعيد عبـدالحي  

 .دنياي كتاب نشر :تحقيق عبدالحي حبيبي، تهران
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 .ارشاد اسالمي انتشارات :ني، تهرانكوشش محمد يوسف كيا

 
 :، ترجمــة كرامــت اهللا افســر، در»فيروزآبــاد«، 1368 ،هــوف، ديتــريش
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 :تهـران حمد يوسف كيـاني،  به كوشش م )،جلد چهارم( شهرهاي ايران
 .جهاد دانشگاهي انتشارات
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 تصاوير
 

 
 .)1368، (طرح از هوف قلعه دختر بر قله رفيع تنگاب :1 شكل
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 .)1368، (طرح از هوف شهر مدور گور :2 شكل
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 ..ر خورهمنار (طربال) اردشي :3 شكل
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