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چکیده

بخــش جنوبغربــی اســتان لرســتان کــه بــا نــام طرحــان (طرهــان) شــناخته میشــود ،در
دورهی ساســانی و ســدههای آغازیــن اســامی بخشــی از ایالــت مهرجانقــذق بهشــمار
Yyvand@gmail.com
میرفتــه اســت .ایــن ناحیــه یکــی از مناطــق مهــم در مطالعــات باستانشناســی اواخــر
 .Iدانشــجوی دکتــری باستانشناســی دانشــگاه
دورهی ساســانی و ســدههای آغازیــن اســامی اســت .حــدود تقریبــی ایــن والیــت حدفاصــل مازنــدران.
َ
دو رودخان ـهی ســیمره و کشــکان را دربــر میگیــرد .چهارتاقــی موســوم بــه «ک ِلــک َت ِمرخــو»
در ایــن منطقــه و در بخــش «کوهنانــی» شهرســتان کوهدشــت در فاصلـهی  20کیلومتــری
محوطههــای شــاخص دورهی ساســانی در حوضــهی ســد «ســیمره» قــرار دارد .ایــن
َ
ــک َت ِمرخــو» اســت
چهارتاقــی در واقــع بخشــی از محوطــهی بزرگتــری بهنــام «چیــا ک ِل ِ
کــه بــا اســتفاده از مصالــح الشهســنگ و مــات گــچ نیمکــوب ســاخته شــده اســت .مطالعــه
انجــام شــده در ایــن بنــا نشــان میدهــد کــه ایــن چهارتاقــی ،هســتهی اصلــی باقیمانــده از
آتشــکدهای بــا نقش ـهی چلیپایــی و چهــار جــرز ســنگی ،راهروهــای پیرامــون ،پیشــخوان،
بقایــای ســکوی آتشــدان و فضــای میانســرا اســت کــه بــر ســطح همــوار یــک تپـهی طبیعــی
ســاخته شــده اســت؛ ضمــن آنکــه تعــدادی اتــاق در پاییندســت آن وجــود دارد کــه بــه
احتمــال زیــاد مرتبــط بــا ایــن چهارتاقــی هســتند .در مقال ـهی پی ـشرو تــاش بــر آن اســت
تــا برمبنــای یافتههــای باستانشــناختی ،ضمــن معرفــی عناصــر و فضاهــای معمــاری
مکشــوفی چهارتاقــی تمرخــو ،بــه تحلیــل و مقایسـهی ایــن یافتههــا بــا دیگــر نمونههــای
مشــابه بهمنظــور پاســخ بــه پرســشهایی مطــرح در مــورد تاریــخ برپایــی آن ،جایــگاه
و مرتبــهی آتــش مــورد پرســتش در آن و همچنیــن شــباهتهای آن بــا دیگــر بناهــای
همزمــان پرداختــه شــود .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد آتشــکدهی تمرخــو در دورهی
ساســانی ســاخته شــده و در آن آتــش آدران (یــا آتــش محلــی) پرســتش میشــده اســت.
ایــن آتشــکده از لحــاظ پــان و فضاهــای معمــاری ،بیشــترین شــباهت را بــا آتشــکدهی قلعــه
ـزاد رومشــگان دارد؛ بــا ایــن وجــود ،دارای شــباهتهایی بــا برخــی از آتشــکدههای غــرب
کهـ ِ
ایــران ،ماننــد آتشــکدههای :شــیان ،میــل میلهگــه ،چنژیــه نیــز هســت.
َ
ک تمرخو.
کلیدواژگان :دورهی ساسانی ،آتشکده ،طرحان ،چیا ک ِل ِ
 .Iدانشــجوی دکتــری باستانشناســی دانشــگاه
تمــدرس (نویســندهی مســئول).
تربی 
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مقدمه

در دورهی ساســانی رســمیت بخشــیدن بــه دیــن زرتشــت و حمایــت از آتشــکدهها در صــدر
برنامههــای شــاهان و روحانیــون هــوادار آنهــا قــرار گرفــت .در نتیجـهی ایــن امــر ،آتشــکدهها
و متولیــان آنهــا بخــش جداییناپذیــر دیــن دورهی ساســانی گشــته و پادشــاهی و دیــن مــازم
یکدیگــر شــدند .بنابــر آموزههــای دینــی ،پادشــاهی مطلــوب شــمرده میشــد کــه نگهبــان دیــن
باشــد ،دیــن زردتشــتی نیــز در مقابــل ایــن نگهبانــی ،امکانــات الزم بــرای مشــروعیت بخشــی و
تــداوم قــدرت پادشــاهی را فراهــم میکــرد .شــاهان ساســانی در کنــار ســاخت کاخهــا و بناهــای
تشــریفاتی ،اقــدام بــه ســاخت و مرمــت آتشــکدهها میکردنــد کــه در منابــع تاریخــی بــه ایــن
ت و ســازها اشــاره فــراوان شــده اســت .عالوهبــر اشــارات منابــع و متــون تاریخــی ،شــواهد
ســاخ 
باستانشــناختی نیــز مؤیــد ایــن ادعــا اســت؛ فعالیتهــا و تحقیقــات باستانشناســی ســالیان
اخیــر ،شــواهدی از ایــن ســاخت و ســازها را در مناطــق مختلــف ایــران و خــارج از مرزهــای کنونی
ایران آشــکار کرده اســت .اســتان لرســتان 1در غرب ایران و در حوزهی فرهنگی زاگرسمرکزی،
بهدلیــل موقعیــت ویــژهی آن در حدفاصــل کانونهــای مذهبــی و اقتصــادی حکومــت
ساســانیان در بینالنهریــن و خوزســتان مــورد توجــه شــاهان ایــن سلســله بــوده اســت و از رهگذر
همیــن موقعیــت ارتباطــی ویژهاش ،شــاهد شــکلگیری و ســاخت بناهای معماری متعــددی از
دورهی ساســانی در قالــب بناهــای بــا کارکــردی مذهبــی (چهارتاقیهــای منفــرد و آتشــکدهها)
و بناهــای تشــریفاتی در ایــن منطقــه هســتیم .باوجــود اهمیــت لرســتان در دورهی ساســانی و
وجــود شــماری از چهارتاقیهــا و آتشــکدههای برجــای مانــده از ایــن دوره در منطقــه ،تاکنــون
مطالعـهی چندانــی در مــورد ایــن بناهــا صورت نگرفته و بیشــتر آنها ناشــناخته و مهجور باقی
ماندهانــد .یکــی از ایــن بناهــا ،چهاتاقــی معــروف بــه َ«ت ِمرخــو» در بخــش کوهنانــی شهرســتان
کوهدشــت در جنوبغــرباســتان لرســتان اســت .ایــن بنــا در مســیر یــک راه ارتباطــی باســتانی
واقــع شــده کــه شــهرهای شــمال خوزســتان و شــهر تاریخــی ســیمره را از طریــق والیــت تاریخــی
«طرحــان» بــه کرمانشــاه و از آنجــا بــه آذربایجــان و شــمال غربــی ایــران و شــمال بینالنهریــن
متصــل میکــرده اســت .بنــای مذکــور در فاصلهی نزدیک حوضهی آبگیر ســد ســیمره قــرار دارد
کــه براســاس بررسـیهای انجــام گرفتــه ،شــمار قابلتوجهــی از محوطههــای شــاخص دورهی
ساســانی از آن شناســایی شــده اســت (بروجنــی)1385 ،؛ نتایــج کاوشهــای باستانشناســی
برخــی از مهمتریــن محوطههــای حوض ـهی آبگیــر ســد ســیمره همچــون قلعهگــوری رماونــد
(حســنپور ،)1391 ،قلعــه سیرمشــاه (محمدیفــر ،)1390 ،برزقوالــه (منصــوری )1389 ،و
محوط ـهی روئــه (نیــاکان ،)1398 ،چش ـمانداز روشــنی از اهمیــت و شــکوفایی ایــن منطقــه
در نیمـهی دوم دورهی ساســانی را نشــان میدهــد .ایــن منطقــه در دورهی ساســانی بخشــی
از والیــت «مهرجانقــذق» بهشــمار میرفتــه اســت (مســعودی .)337 :1349 ،مهرجانقــذق
یکــی از والیتهــای مهــم دورهی ساســانی بــوده کــه بهدلیــل شــرایط زیســتی مناســب آن مــورد
توجــه ویــژهی شــهریاران ساســانی بــوده اســت و آثــار معمــاری پرشــماری از دورهی ساســانی
در قالــب بناهــای تشــریفاتی و معمــاری مذهبــی باقیمانــده اســت .ایــن مقالــه بــه معرفــی و
مطالع ـهی یکــی از چهارتاقیهــای ایــن منطقــه میپــردازد.
اهــداف و ضــرورت پژوهــش :هــدف پژوهــش حاضــر ،معرفــی آتشــکدهی تمرخــو،
بررســی ویژگیهــای معمــاری (نقشـهی بنــا ،عناصــر معمــاری ،فضاهــا ،مــواد و مصالــح و )...و
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ـود ایــن بنــا بــا دیگر آتشــکدههای ساســانی
مقایسـهی شــواهد باستانشناســی و معمــاری موجـ ِ
اســت .مطالعــه ،معرفــی و تحلیــل ایــن چهارتاقــی ضمــن اینکــه باعــث معرفــی و شناســاندن
یــک آتشــکدهی جدیــد از دورهی ساســانی در لرســتان خواهــد شــد ،گامــی در جهــت شــناخت
بهتــر و تبییــن جایــگاه و نقــش منطقـهی طرهــان در قلمــرو حکومــت ساســانی خواهــد بــود.
پرس ـشها و فرضیــه تحقیــق :پرســشهای تحقیــق از ایــن قــرار اســت :چهاتاقــی
معــروف بــه کلــک تمرخــو مربــوط بــه چــه دورهای اســت؟ کارکــرد ایــن چهاتاقی چه بوده اســت
و اگــر ایــن چهارتاقــی آتشــکده بــوده اســت ،جایــگاه و مرتب ـهی آتــش مــورد پرســتش در آن
ی منطقــه
چگونــه بــوده اســت؟ شــباهتها و تفاوتهــای چهارتاقــی تمرخــو بــا دیگــر چهارتاقـ 
کــدام اســت و ایــن نشــاندهندهی چیســت؟ بهمنظــور پاســخ پرسـشهای مذکــور ،فرضیـهی
ـشرو مدنظــر قــرار گرفــت؛ چهارتاقــی موســوم بــه کلک تمرخو آتشــکدهای بوده اســت که در
پیـ ِ
دورهی ساســانی توســط حاکمــان محلــی منطقــه بــا پالنــی مشــابه بــا ســایر آتشــکدههای ایــن
دوره ســاخته شــده کــه در آن آتــش آدوران مــورد احتــرام بــوده اســت.
رویکــرد تحقیــق و روش گــردآوری اطالعــات :رویکــرد ایــن پژوهــش مبتنیبــر رویکــرد
تاریخــی اســت و دادههــا بــه شــیوه معمــول مطالعــات باستانشناســی کــه بــه آثــار معمــاری
نظــر دارد ،بــه دو روش میدانــی و اســنادی گــردآوریشــدهاند؛ در روش میدانــی بــا بررســی
ســطح و پیرامــون محوطـهی کلــک تمرخــو ،یافتههــای باستانشناســی و معمــاری از ســطح
و از ســاختار معمــاری آن جم ـعآوری شــدند و در شــیوهی اســنادی نیــز بــا مطالعــه و کنــکاش
در منابــع کتابخانـهای جدیــد و متــون کهــن جهــت تکمیــل مطالعــات و مقایسـهی تطبیقــی
اســتفاده شــد .ســپس دادههــای اســنادی و میدانــی بــا هــم تطبیــق داده شــدند و از ایــن طریــق
یافتههــا مــورد تفســیر و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

پیشینهی تحقیق

در گذشــته ،برخی از بناهای مذهبی ساســانی (آتشــکده و چهارتاقی ) توســط باستانشناســان
ایرانــی و خارجــی در لرســتان فرهنگــی (پیشــکوه و پشــتکوه) شناســایی و معرفــی شــدهاند.
عمــدهی ایــن بناهــا توســط لویــی واندنبــرگ و در پشــتکوه لرســتان (اســتان امــروزی ایــام)
شناســایی شــدهاند کــه از جملــه میتــوان بــه چهارتاقــی پشــت اریشــت ،آتشــکدهی میمــه
(پشــت تیــل) ،آتشــکدهی مهــر یــا ورپیــل ،آتشــکدهی چنژیــه ،ســیاهگل ایــوان ،آتشــکدهی
کوشــک قینفــر و آتشــکدهی موشــکان شــیروان و چــرداول اشــاره کــرد (Vandenberghe,
 .)1977کالوس شــیپمان نیــز بــه وجــود آتشــکدههایی از ایــن دوره در پیشــکوه لرســتان از
جملــه در الشــتر ،فیروزآبــاد (منطق ـهی بیــن نهاونــد و کنــگاور) و منطق ـهی بیــن راه هرســین
و خرمآبــاد در  45کیلومتــری خرمآبــاد اشــاره کــرده اســت ( .)Schippmann, 1972بایــد بــه
ُ
ایــن مــوارد ،آتشــکدهی قلعــه کهــزاد ِو ِیزنهــار در رومشــگان (معتمــدی ،)1371 ،چهارتاقــی
ـان معمــوالن (آزاد ،)1384 ،و چهارتاقیهــای اوطــاق و زعفــران در پلدختــر (وحدتــی،
پــل هیـ ِ
 ،)1385را اضافــه نمــود .امــا در هیچیــک از متــون جغرافیایــی و تاریخــی یــا دیگــر منابعــی
کــه بــه پژوهــش دربــارهی اســتان لرســتان و شهرســتان کوهدشــت پرداختهانــد از آتشــکدهی
تمرخــو ذکــری بــه میــان نیامــده اســت .تنهــا حســن دهقانیفــرد در تاریــخ 1384 /12/24
خورشــیدی بــا تهیــه نقشـهی توپوگرافــی ایــن بنــا ،چنــد قطعــه عکــس و جمـعآوری قطعــات
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ن را در فهرســت آثــار ملــی بــا شــمارهی  15211بــه ثبــت
ســفالی پراکنــده در ســطح محوطــه ،آ 
رســانده اســت (دهقانیفــرد .)1384 ،اهمیــت ایــن آتشــکده در منطقــه و مهجور مانــدن آن در
مطالعــات باستانشناســی منطقــه ،ضــرورت مطالعـهی آن را فراهــم کــرده اســت کــه مقالـهی
حاضــر بــه ایــن مهــم میپــردازد.

موقعیت جغرافیایی

چهارتاقــی َت ِمرخــو در  500متــری شــمال روســتای تمرخــو از توابــع بخــش کوهنانــی شهرســتان
کوهدشــت قــرار دارد (تصویــر  .)1مســیر دسترســی بــه ایــن بنــا از طریــق جــادهای اســت کــه پس
َ َ
از گذشــتن از شــهر کوهنانــی و دهســتان زیرتنــگ ســیاب ،بــه روســتای گرخشــاب و از آنجــا
پــس از طــی مســافت کوتاهــی بــه روســتای کوچــک تمرخــو میرســد .ایــن مســیر در ادامــه بــه
منطق ـهی عشــایری وزکــور ( )Vezkoorو شهرســتان شــیروان اســتان ایــام ختــم میشــود.
چهارتاقــی مذکــور بــا ارتفــاع  1100متــر از ســطح دریا ،در موقعیــت جغرافیایــی N: 33 26 14.00
و  E: 47 07 06.88واقــع شــده اســت .ســاختمان اصلــی چهارتاقــی بــر رأس تپــهای قــرار
ً
گرفتــه کــه از ســمت شــرق و غــرب بــه درههایــی بــا شــیب نســبتا تنــد منتهــی میشــود (تصویــر
 2الــف و ب) .در عمــق درهی شــرقی و در پاییندســت ایــن چهارتاقــی ،چشــمهای جریــان
دارد کــه از کــوه «الره» سرچشــمه میگیــرد .بنــا بــه گفت ـهی اهالــی روســتای تمرخــو تــا قبــل
از خشکســالیهای چنــد ســال اخیــر ،ایــن چشــمه آب فراوانــی داشــته اســت؛ وجــود درختــان
تنومنــد در مســیر آن بــر ایــن گفتــه ّ
صحــه میگــذارد .یکــی از دالیــل شــکلگیری محوط ـهی
تمرخــو و چهارتاقــی آن ،وجــود همیــن منبــع آب بــوده اســت .چشـمانداز چهارتاقــی در ســمت
جنــوب ،متشــکل از تپهماهورهــای بههــم پیوســتهای اســت کــه در دورنمــای آن رشــتهکوه
کبیرکــوه دیــده میشــود .در ســمت شــمال و غــرب آن ،کــوه الره بهماننــد دیــواری طبیعــی

تصویــر  .1موقعیــت لرســتان و محوط ـهی تمرخــو
بــرروی نقشــه (نگارنــدگان.)1396 ،

تصویــر ( .2الــف) نقش ـهی توپوگرافــی محوط ـهی
َ
یفــرد)1384 :؛ (ب) تصویــر
ک ِلــک تمرخــو (دهقان 
َ
ماهــوارهای محوط ـهی ک ِلــک تمرخــو و آتشــکدهی
آن (.)Google Earth

َکل ِک تَمِرخو؛ چهارتاقی نویافته از دورهی ساسانی در...
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منطقــه را دربــر میگیــرد .بهطــور کلــی ایــن بنــا در یــک چشــمانداز کوهســتانی زیبــا و در
مجــاورت یکــی از راههــای ارتباطــی اســتان لرســتان بــا دیگــر مناطــق همجــوار قــرار دارد.

َ َ
محوطهی چیا ک ِل ِک ت ِمرخو و پیشینهی استقراری آن

َ
چهارتاقــی تمرخــو بخشــی از محوطـهی بزرگتــری موســوم بــه «چیــا ک ِلــک َت ِمرخــو» 2اســت که
در دامنـهی کــوه «الره» از رشــته کوههــای زاگــرس در یــک موقعیــت سوقالجیشــی و بــر ســطح
ً
یــک تپـهی طبیعــی بــا شــیب نســبتا تنــد شــکل گرفتــه اســت .براســاس پراکندگــی یافتههــای
ســفالی مســاحت ایــن محوطــه حــدود  5هکتــار بــرآورد میشــود .موقعیــت ویــژهی محوطـهی
چیاکلــک ،واقــع شــدن آن در مســیر یــک راه ارتباطــی تاریخــی ،وجود چشــمهی آب شــیرین در
ً
مجــاورت آن و همچنیــن ســطح نســبتا صــاف و همــوار آن نســبت بــه تپهماهورهــای اطــراف،
تــدام اســتقرار در ایــن محوطــه از دورهی فراپارینهســنگی تــا ســالیان اخیــر را ســبب شــده اســت.
آثــار خانههــای روســتایی دوران معاصــر شــامل دیوارهــا و پــی ســاختمانی هنــوز بــر ســطح
محوطــه نمایــان اســت .اهالــی ایــن روســتا در دو دهـهی اخیــر بهدلیــل ایجاد جادهی آســفالته
در ضلــع جنوبــی محوطــه در فاصلـهی حــدود  500متــری پاییندســت آن ،ســطح چیــا کلــک
تمرخــو را تــرک کــرده و خانههــای خــود را در کنــار جــاده ســاختهاند .ساختوســاز اهالــی روســتا
و حفاریهــای غیرمجــاز بیشــترین تخریــب را بــر پیکــر ایــن محوطـهی مهــم وارد کــرد ه اســت
(تصویــر .)4
در بررســی نگارنــدگان از ســطح ایــن محوطــه مــواد فرهنگــی شــامل قطعــات ســفال،
ابزارســنگی ،قطعــات فلــز ،شیشــهُ ،مهــر و ســاختههای ســنگی بهدســت آمــد کــه بیشــترین
یافتههــا مربــوط بــه قطعــات ســفالی اســت .بــا توجــه بــه یافــت شــدن شــماری ابزارســنگی در
ســطح محوطــه ،قدیمتریــن اســتقرار در ایــن محوطــه را میتــوان بــه دورهی فراپارینهســنگی
ـای ســنگی ،ریزتیغههــای از دورهی نوســنگی نیــز بهدســت آمــد
منتســب کــرد؛ در بیــن ابزارهـ ِ
(تصویــر  .)4کشــف یــک ُمهــر متعلــق بــه دورهی مسوســنگ میانــی و ســفالهای متعلــق
بــه ایــن عصــر و همچنیــن ســفالهای مسوســنگ جدیــد بیانگــر ســکونت در محوط ـهی
چیاکلــک طــی ایــن دوران اســت .ایــن مهــر مســطح از ســنگ ســیاه رنــگ ســاخته شــده و
ســطح آن بــا نقــوش هندســی تزئیــن شــده اســت (تصویــر  .)2شــبیه ایــن مهــر از بســیاری از
محوطههــای عصــر مسوســنگی ایــران از جملــه محوطههــای واقــع در زاگرسمرکــزی
و فــارس ماننــد ســهگابی ( ،)Henrickson, 1988: fig. 2-3گیــان (& Contenau
 )Ghirshman, 1935: fig. 23, 25, 46و تــل باکــون (Langsdorf & McCown, 1942:
 )fig.D9گــزارش شــده اســت.
بیشــترین یافتههــای فرهنگــی بــر ســطح محوطـهی چیــا کلــک تمرخــو ،ســفال و معماری
اســت کــه براســاس نــوع و پراکندگــی ایــن مــواد میتــوان گفــت کــه مهمتریــن اســتقرار موجــود
در ایــن محوطــه بــه دورهی ساســانی برمیگــردد .شــواهد معمــاری برجــای مانــده از دورهی
ساســانی بر ســطح محوطه ،شــامل یک چهارتاقی با بناهای وابســته به آن و ســاختمانهای
پراکنــده در ضلــع جنوبــی آن اســت کــه بخــش اعظــم آنهــا در زیــر آثــار ســاختمانی مربــوط بــه
دورههــای اخیــر مدفــون شــدهاند (تصویــر  .)6از دورهی اســامی نیــز تعــدادی ســفال و چنــد
قطعــه شیشــه بهدســت آمــد (تصویــر  .)5تــداوم اســتقرار در ایــن محوطه در ترکیــب با موقعیت

تصویــر  .4نمــای از محوطـهی کلــک تمرخــو ،دیــد
از شــرق (نگارنــدگان.)1396 ،

تصویــر  .5بخشــی از یافتههــای ســطحی
محوط ـهی کلــک تمرخــو (ابــزار ســنگی ،شیشــه و
مهــر)( ،نگارنــدگان.)1396 ،
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ویــژهی آن در منطقـهی جنوبغربــی اســتان لرســتان و قــرار داشــتن آن در حاشــیهی محــور
ارتباطــی خوزســتان بــه غــرب ایــران ،بیانگــر اهمیــت و جایگاه ویــژهی آن در بین اســتقرارهای
منطقه اســت.

َ
معماری چهارتاقی ت ِمرخو

تصویــر  .6آ ثــار ســاختمانهای قدیمــی در زیــر
ســاختمانهای جدیــد (نگارنــدگان.)1396 ،

تصویــر  .7پــان و نمــای کلــی آتشــکدهی تمرخــو
(نگارنــدگان.)1396 ،

بنــای چهارتاقــی تمرخــو بــرروی بلندتریــن نقطـهی محوطـهی کلــک تمرخــو احــداث شــده
اســت ،محــور آن شــرقی-غربی و اضــاع آن منطبــق بــا جهــات اصلــی بــا کمــی انحــراف
نســبت بــه جهــت شــمال اســت .فضــای مرکــزی چهارتاقــی ،بــدون درنظــر گرفتــن فضــای
بیــن جرزهــا ،دارای پــان مربعــی بــه ابعــاد  9/5×9/5متــر اســت .ایــن چهارتاقــی هماننــد
ســایر چهارتاقیهــای دورهی ساســانی از چهــار پایــهی مکعب-مســتطیل جــدا از هــم
تشــکیل شــده اســت(تصویر  .)7مصالــح بـهکار رفتــه در ســاخت پایههــا شــامل ســنگهای
بــزرگ ،الشهســنگ و قلوهســنگهای کوچــک اســت کــه بــا اســتفاده از مــات گــچ بــه
شــیوهی غوط ـهور در مــات ب ـهکار رفتهانــد .در محــل تالقــی اضــاع داخلــی ایــن پایههــا،
گوش ـههایی بــه طــول و عــرض متوســط  100ســانتیمتر ایجــاد شــده کــه در ســطوح باالتــر،
در داخــل آنهــا گوشــوارهی پایــهی گنبــد قــرار میگرفتــه اســت .پایــهی شمالشــرقی
بــه طــول  220و عــرض  330ســانتیمتر اســت کــه از ارتفــاع آن  1/70متــر قابــل مشــاهده
میباشــد .طــول جــرز شــمالغربی  220و عــرض آن  195ســانتی متــر اســت کــه ارتفاعــی
در حــدود 2متــر دارد .پای ـهی جنوبشــرقی بــه طــول  310و عــرض  280ســانتیمتر اســت
کــه از ارتفــاع آن  165ســانتیمتر باقیمانــده اســت .پایــهی جنوبغربــی بــه طــول 240
و عــرض  320ســانتیمتر اســت کــه از ارتفــاع آن 2 ،متــر قابــل رؤیــت اســت .در اثــر ریــزش
قســمتهای مختلــف ســاختمانی ،قســمتی از پای ـهی جرزهــا در زیــر آوار مدفــون شــدهاند.
فاصلـهی پایههــا از یکدیگــر (دهانـهی تاقهــا) در حــدود  3/5متــر اســت کــه ا گــر بخواهیــم
بهصــورت دقیقتــر و تفکیــک شــده آنهــا را بیــان کنیــم ،بدیــن صــورت اســت؛ فاصل ـهی
پایههــای شــمالی از یکدیگــر  3/80متــر و پایههــای جنوبــی 3/70متــر اســت ،همچنیــن
فاصل ـهی پایههــای شــمالی از پایههــای جنوبــی 3/80متــر اســت.
این بنا به احتمال دو ورودی در اضالع جنوبی و شــرقی داشــته اســت که به راهروهای
پیرامــون آنهــا بــاز میشــدهاند .در مــورد شــیوهی کفســازی فضــای داخلــی چهارتاقــی بــه
علــت ُپــر شــدن آن بــا نخالههــا و آوار ســاختمانی نمیتــوان اظهــار نظــر قطعــی کــرد ،امــا از
طریــق مقایسـهی تطبیقــی بــا آتشــکدههای واقــع در زا گرسمرکــزی همچــون قلعــه کهــزاد
ویزنهــار (کــه نزدیکتریــن بنــای مشــابه بــه آن اســت)( ،معتمــدی ،)1371 ،چهارتاقــی
میــل میلهگــه (مــرادی ،)1388 ،و آتشــکدهی شــیان (رضوانــی ،)1384 ،میتــوان
ً
ـبتا ریــز و مــات گــچ کفســازی شــده باشــد را بــرای آن
بســتری کــه بــا قلوهســنگهای نسـ 
متصــور شــد؛ کمــا اینکــه در ســکوی ضلــع غربــی بنــا شــواهدی از ایــن شــیوه دیــده میشــود
(تصویــر  .)9ایــن امــر تــا انجــام کاوش در ایــن بنــا در حــد یــک فــرض باقــی خواهــد مانــد.
در کــف فضــای مرکــزی و درســت مقابــل دهان ـهی غربــی و بــه فاصل ـهی  50ســانتیمتری
از آن ،ســکویی چهارگــوش بــه ابعــاد تقریبــی 120×120ســانتیمتر و ارتفــاع  35ســانتیمتر
وجــود دارد (تصویــر  ،)8ایــن ســکو بــا مصالــح الشهســنگ و مــات گــچ ســاخته شــده اســت.
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بهدلیــل حفاریهــای غیرمجــاز و دخــل و تصرفهــای فــراوان ،قســمت باالیــی ایــن ســکو
ً
از بیــن رفتــه اســت ،امــا از قســمتهای باقیمانــدهی آن میتــوان حــدسزد کــه احتمــاال
ایــن ســکو از نــوع ســکوهای مطبــق بــوده اســت .بــه احتمــال زیــاد ایــن ســکو ،بخــش زیریــن
پای ـهی آتشــدان بــوده اســت .نمونههایــی از پای ـهی آتشــدان مطبــق از آتشــکدهی شــیان
(رضوانــی ،)1384 ،میــل میلهگــه (مــرادی ،)1388 ،و تورنگتپـهی گــرگان (Boucharlat
 ،)& Lecomte, 1987بهدســت آمــده اســت .در ضلــع شــمالی چهارتاقــی تمرخــو و خــارج از
دیــوار ضلــع شــمالی ،یــک چالـهی حفــاری غیرمجــاز حفــر شــده کــه بخشــی از تپــه را تخریب
ً
کــرده اســت .در ایــن چالــه ،خاکســتر و زغــال زیــادی دیــده میشــود کــه احتمــاال مرتبــط بــا
مراســم آتــش بــوده اســت کــه در ایــن قســمت جمــع میشــدهاند.
در مقابــل ســکوی آتشــدان و متصــل بــه پایههــای شــمالغربی و جنوبغربــی ،ســازهی
مطبــق ســکو ماننــدی قــرار دارد کــه از ســنگ و گــچ ســاخته شــده اســت (تصویــر  .)8بخــش
ً
تحتانــی ایــن ســازه بــه ســکوی آتــش چســبیده و تقریبــا در زیــر آوار قــرار دارد و بحــث بیشــتر
ی در ایــن محوطــه اســت .بخــش
در مــورد آن نیازمنــد انجــام کاوشهــای باستانشناس ـ 
فوقانــی آن بــا ارتفــاع حــدود  30ســانتیمتر ،دارای یــک پیشــامدگی در قســمت مرکــزی
و بســتری صــاف اســت و از شــواهد اینگونــه بهنظــر میرســد کــه بــا چنــد الیــه از گــچ،

تصویــر  .8بقایــای پای ـهی آتشــدان (نگارنــدگان،
.)1396

تصویــر  .9پای ـهی آتشــدان و ســکوی/کریاس
مجــاور آن ،دیــد از شــرق (نگارنــدگان.)1396 ،
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انــدود شــده اســت .در گــزارش کاوش قلعــه کهــزاد رومشــگان بــه وجــود ســکویی از ســنگ
و گــچ در چهارتاقــی خارجــی ایــن مجموعــه اشــاره شــده کــه بــه پایههــای شــمالغربی
و جنوبغربــی متصــل بــوده و بدنــهی خارجــی آن بــا گچبریهایــی بــه شــکل ســتاره،
دوایــر متحدالمرکــز تزئیــن شــده اســت (معتمــدی .)12 :1371 ،کاوشــگر ایــن محوطــه
(معتمــدی) ،تنهــا بــه ذکــر ویژگیهــای تزئینــی آن بســنده کــرده اســت و در مــورد کاربــری
ایــن ســکو ،کــه میتوانســت در تفســیر بهتــر ســکوی مــورد بحــث در ایــن نوشــتار نیــز مؤثــر
باشــد ،توضیحــی ارائــه نمیدهــد .براســاس دالیلــی چنــد از جملــه :موقعیــت قرارگیــری (از
ً
ایــن نظــر کــه دقیقــا روبــروی ســکوی آتــش و چســبیده بــه آن ســاخته شــده) ،و فــرم مطبــق
آن ،شــاید بتــوان کارکــرد مذهبــی بــرای آن قائــل شــد و آنرا محلــی بــرای نشســتن و یــا قــرار
دادن هدایــا و نــذورات دانســت.
از پوشــش ســقف چهارتاقــی جــز قســمتی از منطقــهی انتقالــی در بخــش فوقانــی
پایههــای جنوبشــرقی و جنوبغربــی چیــزی باقینمانــده اســت (تصویــر  .)10آثــار برجــای
مانــده از پــاکار گنبــد ،حاکــی از آن اســت کــه گنبــد بــا اســتفاده از شــیوهی سکنجســازی یــا
ـک غوطـهور در مــات گــچ اجــرا شــده
فیلپــوش و بــا مصالحــی چــون الشـ ه ســنگهای کوچـ ِ
اســت؛ بنابرایــن ،ا گرچــه از ســقف بنــا اثــری چندانــی باقینمانــده امــا میتــوان برمبنــای
گنبدهــای برجــای مانــده از چهارتاقیهــای مشــابه چنیــن تصــور کــرد کــه در چهارتاقــی
تمرخــو نیــز تاقهایــی از دو ســو ،پایههــا را بــه یکدیگــر مرتبــط میکــرده و گنبــدی مــدور،
اجــزا ایــن بنــا را بههــم پیونــد م ـیداده اســت و ایــن معمولتریــن راه حــل بــرای پوشــش
ســقف ایــن نــوع بناهــا اســت.
ایــن چهارتاقــی دارای دو درگاه بــه عــرض حــدود  100ســانتیمتر ،در ضلــع شــرقی و
جنوبــی اســت .روبـهروی ورودی شــرقی راهــروی کوچکــی بــه ابعــاد  11/5×2متــر مشــاهده
میشــود کــه ارتبــاط فضــای بخــش مرکــزی بنــا را بــا فضــای ضلــع شــرقی (میانســرا)
و راهروهــای شــرقی و غربــی پیرامــون آن برقــرار میکنــد .در اضــاع جنوبــی و غربــی
چهارتاقــی ،آثــاری از دو دهلیــز دیگــر مشــاهده میشــود .از راهــروی احتمالــی ضلــع شــمالی
بــه علــت آوارهــای ســاختمانی اثــر چندانــی مشــاهده نمیشــود .ایــن راهروهــا (راهروهــای
غربــی و جنوبــی) مســتقل از هــم بنــا شــدهاند و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر از طریــق فضــای
مرکــزی چهارتاقــی میســر میشــده اســت (تصویــر .)11

تصویــر  .10بخــش باقیمانــده از پــاکار گنبــد بــرروی
بشــرقی (نگارنــدگان.)1396 ،
جــرز جنو 
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تصویــر  .11راهــروی غربــی (الــف) و جنوبــی (ب)
(نگارنــدگان.)1396 ،

راهــروی جنوبــی دارای ابعــادی بــه طــول  12/80و عــرض  2متــر اســت کــه در راســتای
شــرقی-غربی ســاخته شــده اســت .دیوارهــای بیرونــی ایــن راهــرو را تودههایــی از خــاک
پوشــانده اســت ،امــا نمــای داخلــی آن بــه ارتفــاع بیــش از  2متــر قابــل مشــاهده اســت.
ضخامــت دیوارهــای آن بــه حــدود  50ســانتی متــر میرســد کــه بــا اســتفاده از ســنگهای
الشــه ،خردهســنگ و مــات گــچ ســاخته شــده اســت .در ارتفــاع  200ســانتیمتری دیــوار
ضلــع شــرقی ایــن راهــرو ،تاقچــهای بــه عمــق  40و طــول  140ســانتیمتر وجــود دارد .از
ً
ارتفــاع ایــن تاقچــه بــه علــت فــرو ریختــن دیــوارهی آن اطالعــی نداریــم .احتمــاال از فضــای
ایــن تاقچـ ه جهــت قــرار دادن وســایلی اســتفاده میشــده اســت .شــاید تاقچـهای دیگــر نیــز
بــه صــورت قرینــه در ضلــع غربــی ایــن راهــرو وجــود داشــته اســت کــه بــه علــت فــرو ریختــن
دیوارهــا ،اثــری از آن برجــای نمانــده اســت.
قســمتهای ناهمــوار دیوارهــا را بــا اســتفاده از الیـهی ضخیمــی از گــچ انــدود کردهانــد.
ورودی ایــن راهــرو بــه عــرض  120ســانتیمتر در ســمت جنــوب و در مقابــل ورودی
چهارتاقــی قــرار دارد و بهنظــر میرســد کــه ورود بــه مجموعــه بناهــای آتشــکده از طریــق
همیــن ورودی صــورت گرفتــه باشــد .گرچــه بیشــتر ارتفــاع دیوارهــای راهــرو غربــی در
زیــر الیههایــی از خــاک و آوار ســاختمانی مدفــون میباشــد ،ولــی از طریــق پیگیــری رد
دیوارهــا و قســمتهای قابــل مشــاهده میتــوان وجــود چنیــن فضایــی را نشــان داد .از
رد دیوارهــا اینگونــه بهنظــر میرســد کــه ایــن راهــرو بــا راســتای شــمالی-جنوبی ،دارای
ً
ابعــادی در حــدود  18×2/5متــر میباشــد و تقریبــا بیشــتر مســاحت ضلــع غربــی آتشــکده
را دربــر میگیــرد .مصالــح ب ـهکار رفتــه در ســاخت ایــن راهــرو نیــز الشهســنگ و مــاط گــچ
نیمکــوب اســت .ضلــع شــرقی چهارتاقــی (بــا توجــه بــه شــواهد باقیمانــده از رد دیوارهــا)
را فضایــی مســتطیل شــکل بــه ابعــاد  18×7/40متــر دربــر گرفتــه اســت .ایــن فضــا بــا محــور
شــمالی-جنوبی ســاخته شــده و از عناصــر معمــاری جالــب توجــه آن ،وجــود ســازههای
ســتون ماننــدی؟ (ســه عــدد) در کنــار دیــوارهی ضلــع جنوبغربــی اســت (تصویــر .)12
ایــن ســازهها بــا فواصــل  180ســانتیمتری از هــم و بــا اســتفاده از الشهســنگ و مــاط گــچ
ســاخته شــدهاند .از لحــاظ شــکل هندســی بــه دو گــروه چهارگــوش (دو عــدد) و مــدور (یــک
عــدد) تقســیم میشــوند .ســازههای چهارگــوش دارای ابعــاد و انــدازهی متفاوتیانــد و
ـوش بزرگتــر
ایــن از مقیاسهــای باقیمانــده از آنهــا مشــخص میشــود .ســازهی چهارگـ ِ
ن بــه
دارای ابعــادی در حــدود  110×110ســانتیمتر ،و بیشــترین ارتفــاع قابــل مشــاهده از آ 
 170ســانتیمتر میرســد .ســازهی کوچکتــر بــا ابعــاد  80×80ســانتیمتر و ســازهی مــدور

تصویــر  .12جــرز چهارگــوش و ســتون مــدور کنــار
دیــوار ضلــع غربــی (نگارنــدگان.)1396 ،
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تصویــر  .13حوضچ ـهی ســنگی (نگارنــدگان،
.)1396

بــه قطــر  90ســانتیمتر ،بــه علــت تخریــب و مدفــون شــدن آنهــا در زیــر آوار ،ارتفــاع چندانــی
از آنهــا قابــل مشــاهده نمیباشــد .نمونههایــی از ایــن ســازههای مــدور و چهــار گــوش در
کاخ سروســتان ب ـهکار رفتــه اســت کــه در آنجــا بهعنــوان یــک عنصــر باربــر ب ـهکار رفتهانــد و
تــاق بــرروی آنهــا ســوار شــده اســت (بیــر166 :1385 ،؛ شــکل .)41
ً
بــا توجــه بــه انــدازهی نســبتا بــزرگ فضــای ضلــع شــرقی و عــرض کــم دیوارهــای
آن بهنظــر میرســد کــه ایــن فضــا فاقــد ســقف (بهصــورت گنبــد یــا تــاق) بــوده اســت
چرا کــه بهلحــاظ فنــی عــرض کــم دیوارهــای آن تحمــل پوشــش ســقفی بــه ایــن بزرگــی
را نداشــته اســت .ایــن موضــع در کنــار موقعیــت قرارگیــری ایــن فضــا در ترکیببنــدی
پــان آتشــکده کارکــردی بهعنــوان میانســرا یــا حیــاط داشــته اســت .امــا ارتبــاط ســازههای
مــدور و چهارگــوش بــا ایــن میانســرا مبهــم اســت .تاکنــون مشــابه چنیــن ســاختارهایی
از محوطههــای مذهبــی دورهی ساســانی گــزارش نشــده اســت .بــا توجــه بــه موقعیــت
قرارگیــری ایــن ســازهها (قرارگرفتــن آنهــا در مجــاورت دیــوارهی جنوبشــرقی تــاالر) بیــش
از آنکــه نقــش کارکــردی بهعنــوان ســتون باربــر داشــته باشــند ،میتوانســت ه بهعنــوان
عنصــری تزیینــی و یــا محلــی بــرای قــرار دادن مجســمه و یــا تندیــس ب ـهکار رفتــه باشــند.
در ضلــع جنوبــی چهارتاقــی تمرخــو و در پاییندســت آن ،شــواهدی از وجــود تعــدادی
اتــاق منفــرد مشــاهده میشــود .بیشــتر ایــن فضاهــا در زیــر ســاختماهای اهالــی روســتای
تمرخــو قــرار دارنــد ،بهطوریکــه کــه فقــط قســمتهای از پیهــای ســاخته شــده از ســنگ
و گــچ آنهــا نمایــان میباشــد (تصویــر  .)5یکــی از ایــن فضاهــا کــه خــارج از بافــت روســتای
کنونــی تمرخــو قــرار دارد ،ابعــادی در حــدود  8×4متــر دارد .ایــن فضاهــا نیــز در ارتبــاط بــا
چهارتاقــی بودهانــد و شــاید مکانهایــی جهــت نگهــداری از وســایل آتشــکده و اســتراحت
موبــدان و زائــران بــوده اســت.
در ضلــع شــرقی تپ ـهای کــه چهارتاقــی بــرروی آن ســاخته شــده ،چشــمهای میجوشــد؛
در بســتر ایــن چشــمه و بــه فاصلـهی بســیار نزدیکــی از سرچشــمهی آن ،حوضچـهی ســنگی
بــه ابعــاد بیرونــی 153×70×52و درونــی  123×56×31ســانتیمتر بهدســت آمــد (تصویــر
 .)13ایــن حوضچــه در اثــر ســیالبهای ســالهای اخیــر و شســته شــدن خا کهــای مســیل
چشــمه ،از محــل اولیــه خــود کنــده شــده و در پاییــن چشــمه افتــاده اســت .ایــن اثــر از ســنگ
آهک ســفید رنگ و بهشــکل مکعب-مســتطیل ســاخته شــده اســت .دو مورد از دیوارههای
ً
ایــن اثــر کامــا از بیــن رفتهانــد و دو دیــوار دیگــر باقیمانــده نیــز شکســتگیهایی در بعضــی
قســمتها دارنــد .در لبــهی باالیــی دیوارههــای باقیمانــده از آن ،حفرههــای مــدور
کوچکــی بــه فواصــل منظــم از یکدیگــر و بــا میانگیــن قطــر  8و عمــق  7ســانتیمتر ایجــاد
گردیــده اســت .میتــوان تصــور وجــود حفرههایــی مشــابه بــا ایــن فضاهــا در دیوارههــای
شکســته شــده را نیــز داشــت .در یــک ضلــع آن شــیار باریکــی بــرای خــروج ســرریز آب تعبیــه
شــده اســت .بنــا بــه گفت ـهی اهالــی محــل ،اشــیاء ســنگی دیگــری مشــابه بــا شــئ ســنگی
فعلــی نیــز در بســتر ایــن چشــمه وجــود داشــته کــه در اثــر ســیالبهای ســالهای اخیــر از
محــل خــود کنــده شــده و اکنــون اثــری از آن باقینمانــده اســت .در کاوشهــای قلع ـهی
رماونــد کــه بهعنــوان بنــای بــا کارکــرد تشــریفاتی از دورهی ساســانی معرفــی شــده اســت،
نمون ـهای از ایــن حوضچ ـهی البتــه بــا ابعــاد کوچکتــر بهدســت آمــده اســت (حس ـنپور،
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 .)208 :1393امــا در هیچیــک از آتشــکدهها و چهارتاقیهــای شناســایی شــده دورهی
ساســانی بهوجــود چنیــن دستســاختههای ســنگی اشــاره نشــده اســت.
در حــال حاضــر ،بهدلیــل کمبــود اطالعــات و مــدارک نمیتــوان ارتبــاط ایــن ســاختهی
ســنگی را بــا چهارتاقــی مشــخص کــرد و همچنیــن نمیتــوان گفــت کــه آیــا ســازهی فــوق
همزمــان بــا بنــای چهارتاقــی بــوده اســت یــا نــه؟ بــا توجه بــه وجود شــیار کوچکی کــه برروی
لب ـهی آن ایجــاد شــده و میتوانســته بــرای خــروج ســرریز آب تعبیــه شــده باشــد ،میتــوان
کاربــری در ارتبــاط بــا آب بــرای آن درنظــر گرفــت و آنرا بهعنــوان یــک حوضچـهی ســنگی
بهشــمار آورد .ا گــر ایــن دستســاخته مرتبــط بــا چهارتاقــی و همزمــان بــا ســاخت آن بــوده
باشــد آیــا میتوانســته بهعنــوان محلــی بــرای پادیــاو (فرآینــد شستشــو و طهــارت قبــل از
انجــام مراســم مذهبــی) ب ـهکار رفتــه باشــد؟ عالوهبــر ایــن نمیتــوان کاربریهــای دیگــری
چــون اســتودان را بــرای آن از نظــر دور داشــت؛ چرا کــه ممکــن اســت شــیارهای روی آن
بهدلیــل کارکردهــای ثانوی ـهی آن و جابهجایــی آن از محــل اصلــی آن بــوده باشــد .بــرای
دسـتیابی بــه شــناخت کارکــرد واقعــی ایــن ســازهی ســنگی بایــد در انتظــار مطالعات بیشــتر
و انجــام کاوشهــای باستانشناســی در ایــن بنــا و محوط ـهی پیرامــون آن نشســت.

یافتههای سفالی

در بررســی ســطح و پیرامــون محوطـهی کلــک تمرخــو تعــداد  100قطعــه ســفال جمـعآوری
شــد؛ بهمنظــور دســتیابی بــه درکــی کلــی از وضعیــت گاهنــگاری محوطــه براســاس
یافتههــای ســطحی ،ایــن ســفالها از لحــاظ ویژگیهــای فنــی مــورد تجزیــه ،تحلیــل و
مقایســه قــرار گرفتنــد (تصاویــر  14و  ،15جــدول  .)1بیشــترین فراوانــی ســفالها متعلــق
بــه نمونههــای دورهی ساســانی بــود؛ تکنیــک ســاخت همــهی آنهــا چر خســاز اســت و
ً
ا کثــر نمونههــا از پخــت کافــی برخوردارنــد .شــاموت اســتفاده شــده عمومــا کانــی و از نــوع
شــن و ماس ـهی ریــز و درشــت اســت .بیشــتر ســفالها ظریــف و متوســط و از نــوع :کاســه،
بشــقاب ،خمــره و کوزههــای بــزرگ و کوچــک بــا کابــرد روزمرهانــد (تصاویــر  14و ،15

تصویر  .14تصویر و طرح گزیدهای از سفالهای
ساسانی آتشکدهی تمرخو (نگارندگان.)1396 ،
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جــدول  .)1مقایســهی ایــن ســفالها بــا نمونههــای از محوطههــای ساســانی غــرب و
ل لبــه و شــکل ظرفهــا بــا ایــن محوطههــا
جنوبغــرب ایــران تشــابهات زیــادی در شــک 
را نشــان میدهــد؛ از جملــهی لبههــای تخــت کــه نمونههــای متعــددی از آنهــا در
ک تمرخــو بهدســت آمــد .نمونههــای مشــابه ایــن ســفالها در بیــن
بیــن ســفالهای کل ـ 
محوطههــای کاوش شــده در حوضــهی آبگیــر ســد ســیمره ،همچــون قلعــه سیرمشــاه،
قلعــه گــوری رماونــد و نیــز قلعــه یزدگــرد بهدســت آمــده اســت.

گاهنگاری چهارتاقی

ـطحی
معمولتریــن شــیوه بــرای انجــام گاهنــگاری نســبی در مطالعــات و بررس ـیهای سـ
ِ
محوطههــا و بناهــای ادوار مختلــف ،اســتفاده از روش گاهنــگاری مقایسـهای یــا تطبیقــی
اســت .ایــن روش تاریخگــذاری از طریــق مقایســهی مــواد و شــواهد بهدســت آمــده و
قابــل مشــاهده از یــک محوطــه و بنــا بــا مــواد و شــواهد مشــابه از محوطههــا و بناهــای
تاریخگــذاری شــد ه صــورت میگیــرد .شــواهد موجــود در محوط ـهی تمرخــو بــرای ارائ ـهی
گاهنــگاری آن دو عنصــر عمــدهی فرهنگــی ،یعنــی ســفال و معمــاری اســت؛ در پژوهــش
حاضــر ،تــاش میشــود تــا بــا اتــکاء بــر ایــن یافتههــای ســطحی و تحلیــل و مقایســه
آنهــا بــا نمونههــای دیگــر یــک گاهنــگاری نســبی از بنــا ارائــه شــود .در بررســی ســطحی
محوطـهی کلــک تمرخــو مجموعـهای از ســفالهای ســطحی جمـعآوری شــده کــه فراوانــی
نســبی آنهــا مربــوط بــه دورهی ساســانی اســت .ایــن ســفالها از لحــاظ ویژگیهــای فنــی
و گونهشــناختی قابــل مقایســه بــا نمونههــای مکشــوف از محوطههایــی چــون قلعــه
سیرمشــاه ،قلعهگــوری رماونــد و نمونههــای ساســانی قلعــه یزدگــرد اســت (تصاویــر  14و
 ،15جــدول .)1
از اختصاصــات معمــاری دورهی ساســانی اســتفاده از یــک پــان رایــج و اســتاندارد در
ت بناهــا اســت ،ویژگــی بــارز ایــن نقشــه اســتفاده از یــک چهارتــاق گنبــدی بهعنــوان
ســاخ 
کانــون بنــا ،ایــوان بــا تــاق هاللــی و یــا ترکیــب ایــن دو عنصــر در پالنبنــدی بناهــا اســت.
همچنیــن ،اســتفاده از مصالــح الشهســنگ و مــات گــچ و ســاروج در ســاخت بناهــا از
اختصاصات شــیوهی ساختمانســازی دورهی ساســانی ذکر شــده اســت (Schlomberger,
 .)1974: 217; Reuther, 1977: 498شــیوهی ســاخت چهارتاقــی تمرخــو از ایــن ســبک
پیــروی کــرده و مصالــح آن الشهســنگ و مــات گــچ اســت .ا کثــر بناهــای کــه از طــرف
پژوهشــگران بهعنــوان آتشــکده یــا چهاتاقــی دورهی ساســانی معرفــی شــدهاند از یــک
نقش ـهی رایــج و اســتاندارد پیــروی میکننــد؛ ایــن نقشــه متشــکل از یــک فضــای مرکــزی
چهارگــوش گنبــددار (چهارتاقــی) بــا راهروهــای مســقف در پیرامــون اســت کــه گنبــد بــا
شــیوهی سکنجســازی بــرروی چهــار جــرز قطــور قــرار میگرفتــه اســت .نمونههــای چنــدی
از ایــن ســبک معمــاری در بناهــای همچــون میــل میلهگــه (مــرادی ،)1388 ،شــیان
(رضوانــی ،)1384 ،جولیــان (محمدیفــر و مترجــم ،)1390 ،چنژیــه (Vandenbedghe,
 ،)1977قلعهکهــزاد رومشــگان (معتمــدی ،)1371 ،و تورنــگ تپهی گــرگان (Boucharlat,
 ،)1999شناســایی شــده کــه همگــی آنهــا بهعنــوان آتشــکده و یــا چهاتاقیهــای بــا کارکــرد
مذهبــی بــرای احتــرام آتــش معرفــی شــدهاند .چهارتاقــی تمرخــو از لحــاظ برخــی ویژگیهای

َکل ِک تَمِرخو؛ چهارتاقی نویافته از دورهی ساسانی در...
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معمــاری و سبکشــناختی ،ماننــد پــان چلیپایــی آن بــا آتشــکدههای چنژیــه ،جولیــان،
نــگار کرمــان (بزنــوال ،)243 :1379 ،تختســلیمان ( )Herrmann, 1977: 128و طــرح
چلیپایــی گنبدخانــهی کاخ فیروزآبــاد شــباهت دارد (خالصــهی مطالــب ایــن بخــش در
جــدول  2و تصویــر  16آمــده اســت) .بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت چهارتاقــی تمرخــو از نظر

تصویر  .15تصویر و طرح گزیدهای از ســفالهای
ساسانی آتشکدهی تمرخو (نگارندگان.)1396 ،
شماره

مشخصات( :نوع قطعه ،رنگ خمیره ،مادهی چسباننده ،نوع ساخت ،میزان پخت ،ضخامت ،رنگ پوشش

منبع مقایسه

درون ،رنگ پوشش بیرون ،نوع تزیین)
1

لبه ،نخودی ،کانی (ماسهی نرم) ،چرخساز ،کافی ،متوسط ،نخودی ،نخودی ،فاقد تزیین

Keall, 1981: fig 18: No 12

2

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (ماسهی نرم) ،چرخساز ،کافی ،ظریف ،نخودی روشن ،نخودی روشن ،فاقد تزیین

حسنپور :134 :1391 ،تصویر  ،2شکل 2

3

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی( شن نرم با دانه های ریز آهک) ،چرخساز ،کافی ،نخودی ،نخودی ،فاقد تزیین

حسنپور140 :1391 ،؛ تصویر  ،4شکل 3

4

لبه ،قرمزنارنجی ،کانی (ماسهی نرم) ،کافی ،ظربف ،قرمز آجری ،نخودی ،فاقد تزیین

5

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (ماسهی نرم) ،چرخساز ،کافی ،ظریف ،نخودی ،نخودی ،جلینگی؟

محمدیفر138 :1393 ،؛ تصویر  5،شمارهی 4
ً
احتماال اشکانی؟

6

لبه ،قرمز آجری ،کانی (ماسهی نرم) ،چرخساز ،کافی ،متوسط ،قرمز نارنجی ،قرمز نارنجی ،فاقد تزیین

Keall, 1981: fig 13: No 26
7

لبه ،قرمزنارنجی ،کانی (ماسه نرم) ،چرخساز ،کافی ،ظریف ،نخودی ،نخودی ،نقش کنده افقی روی لبه

8

لبه ،قرمزنارنجی ،کانی (شن نرم) ،چرخساز ،کافی ،متوسط ،نخودی ،نخودی ،شیار افقی روی لبه

حسنپور139 :1391 ،؛ تصویر  ،4شکل 5
Keall, 1981: fig 12: No 11
محمدیفر138 :1393 ،؛ تصویر  ،5شماره 2

9

لبه ،نخودی ،کانی (شن نرم) ،چرخساز ،کافی ،ظریف ،نخودی ،نخودی ،فاقد تزیین

Keall, 1981: fig 13: No 27

10

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (ماسهی نرم و دانههای ریز آهک) ،چرخساز ،کافی ،نخودی ،نخودی ،فاقد تزیین

Keall, 1981: fig 11: No 3

11

لبه ،نخودی ،کانی (ماسهی نرم) ،چرخساز ،کافی ،متوسط ،نخودی ،نخودی ،فاقد تزیین

محمدیفر138 :1393 ،؛ تصویر  ،17شمارهی 3
حسنپور180 :1391 ،؛ تصویر  ،8-4شمارهی 8

12

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (شن نرم و دانههای ریز آهک) ،چرخساز ،کافی ،ظریف ،قرمزنارنجی ،قرمزنارنجی ،فاقد تزیین

محمدیفر138 :1393 ،؛ تصویر 39

13

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (شن نرم) ،چرخ ساز ،کافی ،متوسط ،نخودی ،نخودی ،فاقد تزیین

حسنپور180 :1391 ،؛ تصویر  ،4-4شمارهی

14

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (شن نرم) ،چرخ ساز ،کافی ،متوسط ،نخودی ،نخودی ،فاقد تزیین

3012-N.2L.302
لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (شن نرم) ،چرخ ساز ،کافی ،متوسط ،قرمز نارنجی ،قرمز نارنجی ،نقش کندهی افقی زیر لبه
15

Keall, 1981: fig 16: No 34
محمدیفر138 :1393 ،؛ تصویر  ،5شمارهی 4

لبه(خمره) ،قرمز ،کانی (شن متوسط) ،چرخساز ،کافی ،ضخیم (خشن) ،قرمز آجری ،قرمز آجری ،فاقد تزیین
16

Keall, 1981: fig 12: No14, fig16: No15, 31
and 35. Fig 14: No 21
محمدیفر ،همان141 :؛ تصویر  ،6شمارهی 1

لبه ،خاکستری ،کانی(شن نرم) ،چرخساز ،ناکافی ،قرمزنارنجی ،متوسط ،قرمزنارنجی ،قرمز نارنجی ،فاقد تزیین
17

محمدیفر ،همان141 :؛ تصویر  ،12شمارهی 2
Trinkaus, 1986: fig 20: 11

لبه ،نخودی روشن ،کانی (شن و دانههای سفید رنگ) ،چرخساز ،کافی ،متوسط ،نخودی ،نخودی ،نقش افزودهی

Keall, 1981: fig 11: No 24

19

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (شن نرم) ،چرخ ساز ،کافی ،متوسط ،قرمز ،قرمز ،نقوش برجسته و کندهی افقی زیر لبه

Keall, 1981: fig 9: No 38

20

لبه ،قرمز نارنجی ،کانی (شن نرم) ،چرخساز ،کافی ،ظریف ،نخودی روشن ،نخودی روشن

Keall, 1981: fig 14: No 20. Fig 16: No16

18

طنابی روی لبه و نقش کندهی هندسی (عمودی) زیر لبه

محمدیفر138 :1393 ،؛ تصویر 37

13

جــدول  .1مشــخصات فنــی ســفالهای ساســانی
محوطـهی تمرخو (نگارنــدگان.)1396 ،
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شماره  ،21دوره نهم ،تابستان 1398

شــیوهی ســاخت ،مــواد و مصالــح و پــان آن از اصــول معمــاری دورهی ساســانی پیــروی
نمــوده و از ایــن حیــث میتــوان آنرا بنــای مربــوط بــه دورهی ساســانی دانســت و باتوجــه
بــه عناصــر معمــاری و فضاهــای مکشــوف آن ،میتــوان آنرا یــک آتشــکده بهشــمار آورد.
ً
ســکوی چهارتاقــی تمرخــو کــه احتمــاال پای ـهی مطبــق یــک آتشــدان بــوده اســت ،بــه
نمونههــای بهدســت آمــده از آتشــکدهی شــیان و میــل میلهگــه شــباهت دارد .از نظــر
پــان و بخشهــای مختلــف آن ،چهارتاقــی تمرخــو بیشــترین شــباهت را بــا آتشــکدهی
قلعهکهــزاد رومشــگان دارد (تصویــر 16و جــدول  .)2هــر دوی ایــن بناهــا در یــک محیــط
جغرافیایــی همســان و بهفاصلـهی حــدود  20کیلومتــری از هــم در منطقـهی طرحــان قــرار
گرفتهانــد .از تشــابهات معمــاری ایــن دو بنــا میتــوان بــه وجــود فضــای مرکــزی گنب ـددار
بــا پــان چلیپایــی ،راهروهــای پیرامــون فضــای مرکــزی ،پیشخــوان ،میانســرا و ســکوی
امتــداد جرزهــای شــمالغربی و جنوبغربــی اشــاره کــرد؛ هرچنــد معتمــدی قلعهکهــزاد را
ِمهرکــدهای متعلــق بــه اوایــل دورهی اشــکانی میدانــد کــه در دورهی ساســانی بــا پذیــرش
آییــن زرتشــت بــا انــدک تغییراتــی تبدیــل بــه آتشــکده میشــود (معتمــدی ،)10 :1371 ،امــا
براســاس نتایــج پژوهشهــای جدیــد ،فرضیـهی ِمهرکــده بــودن ایــن بنــا و انتســاب آن بــه
دورهی اشــکانی مــردود اســت و ایــن بنــا آتشــکدهای مربــوط بــه دورهی میانـهی ساســانی
اســت (هژبــری)39 :1394 ،؛ مبنــای کاربــری ِمهرکــده و تاریخگــذاری اوایــل اشــکانی

تصویــر  .16پــان آتشــکدههای کــه آتشــکدهی
تمرخــو بــا آنهــا مقایســه شــده اســت (نگارنــدگان،
.)1396
ویژگیهای معماری

جــدول  .2جــدول مقایس ـهای عناصــر معمــاری
چهارتاقــی تمرخــو بــا عناصــر معمــاری دیگــر
آتشــکدهها (نگارنــدگان.)1396 ،

آتشکدههای قابل مقایسه

آتشکدهی تمرخو

کهزاد

چنژیه

میلمیلگه

جولیان

نگار

ترنگتپه

شیان

پالن چلیپایی

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

داالن پیرامون فضای مرکزی

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

---

دارد

پایهی آتشدان چهارضلعی

---

دارد

دارد

---

---

دارد

دارد

سکوی کنار دیوار

دارد

---

---

---

---

دارد

---

پیشخوان

دارد

---

----

---

دارد

---

دارد

میانسرا

دارد

---

---

---

---

---

---
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استفاده از الشهسنگ و مالت گچ در
ساخت بنا
به متر
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21×27

الشهسنگ و

الشهسنگ

الشهسنگ و

الشهسنگ و

الشهسنگ

الشهسنگ

الشهسنگ و

مالت گچ

و مالت گچ

مالت گچ

مالت گچ

و مالت گچ

و مالت گچ
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َکل ِک تَمِرخو؛ چهارتاقی نویافته از دورهی ساسانی در...

بــرای چهارتاقــی قلعهکهــزاد از ســوی معتمــدی اســتناد بــر کشــف و ضبــط دو مجســمهی
مفرغــی بــا ویژگیهــای هنــری سلوکی-اشــکانی بــا منشــأ نامعلــوم از قاچاقچیــان محلــی،
وجــود دو چهارتاقــی بههــم پیوســته و تزئینــات گچبــری ماننــد تزئینــات تراشقاشــقی،
گلهــای هشــتپر ،ســتاره و ...بــوده اســت؛ در مــورد مجســمهها کــه مهمتریــن ســند
معتمــدی بــرای تاریخگــذاری ارئــه شــده هســتند ،بایــد گفــت کــه ایــن مجســمهها از دســت
قاچاقچیــان توقیــف شــده و محــل پیــدا شــدن آنهــا نامشــخص اســت و بهصــورت قاطــع
نمیتــوان آنهــا را متعلــق بــه بنــای قلعــه کهــزاد دانســت و بنابرایــن نمیتــوان از آنهــا
بهعنــوان مدارکــی معتبــر جهــت تاریخگــذاری محوطــه اســتفاده کــرد .علــی هژبــری در مــورد
مجســمهی منســوب بــه «آپولو-میتــرا» معتقــد اســت کــه «بــه فــرض محــال ا گــر چنانچــه
بتــوان ایــن شــئ را بــه بنــای کهــزاد نســبت داد ،بــاز مــدرک مســجلی بــرای تاریخگــذاری
محوطــه نیســت و میتوانــد در دورهای دیگــر بــه ایــن بنــا آورده شــده باشــد»؛ وی همچنیــن
دربــارهی ویژگــی معمــاری و سبکشــناختی ایــن بنــا (کــه معتمــدی آن را ســبکی مناســب
جهــت پرســتش میتــرا و آناهیتــا میدانــد) اظهــار م ـیدارد کــه «بنــای کهــزاد روی بلنــدی
قــرار گرفتــه اســت ،بنایــی درونگــرا بــوده ،طرحــی چلیپایــی دارد و دارای حصــار اســت؛ ولــی
ایــن ویژگیهــا بــرای معبــد ِمهــر بــودن کافــی نیســت .یکــی از ملزومــات ایــن نــوع معبــد،
اقتضائــات زمانــهای اســت کــه دیــن در آن مــورد حمایــت حکومــت قــرار میگیــرد ،ایــن
شــرط الزم هــم بــر پــان و مصالــح تأثیــر میگــذارد و هــم اجــرای مراســم و مناســک آیینــی.
بــا ایــن تفاســیر ،بنــای موســوم بــه قلعــه کهــزاد ،آتشــکدهای از دورهی میان ـهی ساســانی
اســت» (همــان.)323 :
بــا توجــه بــه اینکــه چهارتاقیهــای شــیان ،میــل میلهگــه و چنژیــه بههمیــن دوره
تعلــق دارنــد ،بهعنــوان برآینــد ایــن بحــث میتــوان گفــت کــه بــا تکیــه بــر مقایســات فــوق
(عناصــر و فضاهــای معمــاری و ســفال) چهارتاقــی تمرخــو ،آتشــکدهای از دورهی ساســانی
بــوده کــه تــا واپســین ســالهای آن دوره و حتــی تــا ســدههای آغازیــن اســامی نیــز مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .معــدود قطعــات ســفالی لعــابدار مربــوط بــه ســدههای آغازیــن
اســامی پرا کنــده در ســطح محوطــه بــه اســتفاده از ایــن بنــا طــی ایــن دوره اشــاره دارنــد؛
البتــه مشــخص نیســت کــه در دورهی اســامی از ایــن بنــا بــه چــه شــکل اســتفاده میشــده
اســت و آیــا در ایــن زمــان تغییــر کاربــری داده اســت یــا نــه؟ در مــورد اینکــه ایــن آتشــکده
در چــه مقطعــی از دورهی ساســانی ســاخته شــده اســت ،در حــال حاضــر شــواهد متقنــی در
دســت نیســت؛ امــا بــا توجــه بــه شــکوفایی منطقــه از نیم ـهی دوم دورهی ساســانی کــه
نتایــج کاوشهــای باستانشناســی محوطههــای حوضـهی آبگیــر ســد ســیمره آنرا نشــان
میدهــد (حس ـنپور1393 ،؛ محمدیفــر )1390 ،و اشــارات متــون تاریخــی بــه مســافرت
آخریــن شــهریاران ساســانی بــه والیــات ماســبذان و مهرجــان قــذق کــه طرحــان نیــز بخــش
از آن بهشــمار میرفتــه اســت ،ســاخت ایــن آتشــکده در نیمــهی دوم دورهی ساســانی
همزمــان بــا شــکوفایی منطقــه طــی ایــن دوره ،دور از ذهــن نیســت .الزم بــه یادآوریســت
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن بنــا تاکنــون کاوشــی انجــام نگرفتــه اســت ،گاهنــگاری
ارائــه شــده جنبــهی مقدماتــی و پیشــنهادی دارد و چهبســا پژوهشهــا و کاوشهــای
باستانشــناختی کــه در آینــده در ایــن بنــا صــورت میگیــرد ،آن را تأییــد و یــا تکذیــب کنــد.
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همانگونــه کــه در مبحــث مربــوط بــه توصیــف ویژگیهــای معمــاری چهارتاقــی
تمرخــو آورده شــد ،ایــن بنــا متشــکل از :یــک فضــای مرکــزی بــا پــان چلیپایــی،
راهروهــای پیرامــون ،ســکوی آتشــدان ،فضــای تــاالر ماننــد ،پیشخــوان و اتاقهایــی
در پاییندســت آن اســت .اتاقهــای پاییندســت را بــا توجــه بــه توپوگرافــی محــل و
کمبــود فضــا بــرای احــداث آنهــا در مجــاورت چهارتاقــی ،آنهــا را بــه فاصل ـهی اندکــی
از بنــای چهارتاقــی و در پاییندســت آن ســاختهاند .در ایــن مرحلــه از مطالعــات،
تعییــن دقیــق کارکــرد ســاختارهای پاییندســت چهاتاقــی مشــکل اســت .شــاید ایــن
اتاقهــا مکانهایــی جهــت اســتراحت موبــدان و زائــران و نگهــداری وســایل چهارتاقــی
ً
بودهانــد .ویژگیهایــی همچــون پــان چلیپایــی ،ســکوی مطبــق کــه احتمــاال پایــهی
یــک آتشــدان بــوده و راهروهــای پیرامــون چهارتاقــی ،شــواهدی هســتند کــه بــر مبنــای
آنهــا میتــوان آتشــکده بــودن ایــن بنــا را نشــان داد .همچنیــن محــل انتخــاب شــده
بــرای ورودیهــای بنــا ،یعنــی اضــاع شــرقی و جنوبــی ،انتخابــی آ گاهانـهای بــوده اســت
کــه مذهبــی بــودن ایــن بنــا را تأییــد میکنــد؛ در ســنت زردتشــی شــرق و جنــوب ،محتــرم
دانســته شــده و در عــوض ســمت شــمال و غــرب بــه دیــوان تعلــق دارد .در چهارتاقــی
تمرخــو ایــن نکتــهی مذهبــی رعایــت شــده اســت و ورودیهــای در اضــاع شــرقی و
جنوبــی قــرار گرفتهانــد .تا کنــون بحثهــای متعــددی از طــرف پژوهشــگران مختلــف
در مــورد انــواع پــان و جزییــات آتشــکدهها و چهارتاقیهــای دورهی ساســانی مطــر ح
شــده اســت؛ از جملــهی ایــن پژوهشــگران میتــوان بــه آنــدره گــدار ،رودلــف نومــان،
ً
شــیپمان ،کــورت اردمــان ،گــرد گــروپ و دیتریــش هــوف اشــاره کــرد .تقریبــا ا کثــر آنهــا،
بناهــای مذهبــی ایــن دوره را در دو یــا ســه دســتهی عمــده تقســیم نمودهانــد .بــرای
نمونــه میتــوان از تقســیمبندی دیتریــش هــوف از اینگونــه بناهــا نامبــرد؛ براســاس
تقســیمبندی او ،بناهــای گــروه اول را چهارتاقیهــای مجــرد و بــدون هیچگونــه فضــای
الحاقــی تشــکیل میدهــد .گــروه دوم شــامل چهارتاقــی بــا راهــروی پیرامــون ،و گــروه
ســوم کــه تعــداد کمتــری از آنهــا شناســایی شــده اســت ،بهجــای راهــروی طــواف گــرد
فضــای مرکــزی ،بــا اتاقهــا ،ایوانهــا و ...احاطــه شــدهاند ( .)Huff, 1974: 245طبــق
ایــن تقســیمبندی ،آتشــکدهی تمرخــو در گــروه دوم قــرار میگیــرد.
براســاس متــون زرتشــتی ،در دیــن زرتشــتی ســه نــوع آتــش بنــا بــر اهمیــت و مرتبـ ه آنهــا
مــورد احتــرام بودهانــد :آتــش بهــرام ،آتــش آدران و آتــش دادگاه-1 .آتــش بهــرام (آتــش
ایالتــی) :کــه مهمتریــن و مقدستریــن آتــش دورهی ساســانی بــوده و بــه آتــش پادشــاه
پیروزگــر موســوم اســت (دوشـنگیمن .)116-129 :1385 ،ایــن نــوع آتــش در آتشــکدههای
بــزرگ حکومتــی یــا مجموعههــای مذهبــی ،ماننــد آتشــکدهی تخــت ســلیمان ،آتشــکدهی
آذر فرنبــغ و آذر برزینمهــر نیایــش میشــده اســت .ایــن آتــش میبایســت همیشــه و تحــت
هــر شــرایطی روشــن باشــد (بویــس-2 .)156 :1381 ،آتــش آدران (آتــش محلــی) :در
مرتبـهای پایینتــر از آتــش بهــرام قــرار میگیــرد و بــرای نشــاندن آن تنهــا چهــار آتــش خانگی
کافــی اســت و همــواره شــعلهور نیســت-3 .آتــش دادگاه (آتــش خانگــی و شــخصی) :کــه
تنهــا از یــک آتــش بــه ســادگی تطهیــر و تشــکیل و تقدیــس میشــود؛ نگهــداری از ایــن نــوع
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آتــش را هــر بهدینــی میتوانــد بــر عهــده بگیــرد (تفضلــی165 :1365 ،؛ آمــوزگار:1374 ،
25؛ بویــس.)157 :1381 ،
بهنظــر نگارنــدگان ،آنچــه کــه از بازشناســی پــان و فضاهــای مکشــوف از چهارتاقــی
تمرخــو بهدســت آمــده بیانگــر ایــن اســت کــه بنــای مــورد مطالعــه از ســاختار پیچیــده و
ً
وســیعی ،ماننــد آتشــکدهی تختســلیمان برخــوردار نیســت و قطعــا نمیتوانــد در ایــن بنــا
آتــش مهمــی چــون آتــش بهــرام شــعلهور و مــورد احتــرام بــوده باشــد؛ بنابرایــن میتــوان
آنرا از نــوع آتشــکدههای ســاده و بیتکلــف محلــی دانســت کــه مکانــی بــرای نگهــداری
و برپایــی آتــش محلــی یــا آدران بــوده اســت .بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن آن در حوضـهی ســد
ســیمره کــه طــی ســالیان اخیــر محوطههــای زیــادی از دورهی ساســانی از آن شناســایی
و کاوش شــد (حســنپور1393 ،؛ محمدیفــر و منصــوری ،)1382 ،بهنظــر میرســد
کــه ایــن آتشــکده بــه همــراه آتشــکدهی قلعهکهــزاد از مرا کــز عبــادی و زیارتــی روســتاهای
ساســانی ایــن حوضــه بودهانــد .تولیــت ایــن نــوع آتشــکدهها ،اعطــای مقــرری بــرای آنهــا
و انتســاب موبــد یــا روحانــی بــرای انجــام فرائــض مذهبــی بــر عهــدهی حاکــم محلــی بــوده
اســت .بــا توجــه بــه شناســایی و کاوش تعــدادی از محوطههــا و بناهــای مهــم و تشــریفاتی
بــا شــواهد و مــواد فرهنگــی شــاخص از دورهی ساســانی در حوضـهی ســد ســیمره از جملــه:
قلعــهی سیرمشــاه ،قلعهگــوری رماونــد ،برزقوالــه و ...میتــوان وجــود احتمالــی یــک
حاکمنشــین محلــی در ایــن حوضــه را پذیرفــت؛ بنابرایــن ا گــر وجــود حاکمنشــین در ایــن
منطقــه را بپذیریــم ،بــا توجــه بــه قرابــت زمانــی دادههــا و پیوســتگی جغرافیایــی آتشــکدهی
تمرخــو بــا آثــار کاوش شــدهی حوض ـهی ســد ســیمره ،بــا احتیــاط ایــن نظــر را نیــز میتــوان
پذیرفــت کــه آتشــکدهی تمرخــو زیــر نظــر حــکام محلــی ایــن منطقــه و در ارتبــاط بــا آن اداره
ً
میشــده اســت .براســاس متــون و نوشــتههای تاریخــی معمــوال زمینهــای کشــاورزی و
باغــات بســیاری بــه آتشــکدهها تعلــق داشــت کــه متولیــان از راه درآمــد آنهــا بــه انضمــام
نــذورات و هدایــا ثــروت زیــادی داشــتند (بیرونــی353 :1377 ،؛ دریایــی،)62 :1383 ،
میتــوان چنیــن تشــکیالت و موقوفاتــی را بــرای آتشــکدهی تمرخــو نیــز متصــور شــد.

نتیجهگیری

مطالعــه و بررســی باستانشــناختی آتشــکدهی تمرخــو نشــان از آن دارد کــه ایــن آتشــکده
از نــوع چهارتاقیهــای مجموع ـهای اســت کــه دارای قســمتهایی چــون :فضــای مرکــزی
گنبــدار بــا پــان چلیپایــی ،راهروهــای پیرامونــی ،میانســرا ،ســکوی آتشــدان و اتاقهایــی در
پاییندســت آن بــوده اســت .یافتههــای حاصــل از بررســی ســطحی محوطــه- ،همچــون
یافتههــای ســفالی و شــواهد معمــاری -نشــانگر آن اســت کــه ایــن آتشــکده در دورهی
ساســانی ســاخته شــده اســت؛ مــواد و مصالــح بـهکار رفتــه در کالبــد بنــا ،اســتفاده از نقشـهی
چلیپایــی و نحــوهی ترکیببنــدی ســایر فضاهــا بــا فضــای مرکــزی ،رعایــت اصــول معمــاری
دورهی ساســانی در ســاخت ایــن بنــا را یــادآور میشــود .فضــای معمــاری چلیپایــی الگــوی
رایــج در ســاخت آتشــکدههای ساســانی اســت کــه در چهارتاقــی تمرخــو نیــز بــه تمامکمــال
رعایــت شــده اســت؛ وجــود جرزهــای قطــور جهــت برپایــی گنبــد ،اســتفاده از شــیوهی
گوشهســازی از نــوع فیلپــوش و ســفالهای ساســانی مکشــوف از ایــن بنــا ،از جملــه مــدارک
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مهــم و معتبــر در ساســانی بــودن چهارتاقــی تمرخــو بهشــمار مــیرود .مقایســه و تطبیــق
ایــن شــواهد و یافتههــا بــا نمونههــای مشــابه از ســایر محوطههــای همزمــان ،بــه برپایــی
و تأســیس آتشــکدهی تمرخــو در دورهی ساســانی داللــت دارد .بــا درنظــر گرفتــن ابعــاد و
فضاهــای مکشــوف در چهارتاقــی تمرخــو ،نبــود تأسیســات وســیع و پیچیــده در اطــراف
ســاختمان آتشــکده و پــان ســاده و بیتکلــف آن؛ بهنظــر میرســد آتــش در درجــهی
پایینتــر از آتــش بهــرام ،یعنــی آتــش آدران یــا آتــش محلــی در ایــن مــکان شــعلهور میشــده
اســت کــه برمبنــای تعلیمــات دینــی زرتشــتی تنهــا موبــدان اجــازه ورود بــه حریــم ایــن آتــش را
داشــته و دگــر نیایشکننــدگان در جلــو درگاههــا ،تــاالر و راهروهــای پیرامــون تجمــع میکردنــد
و از دور ناظــر بــر انجــام مراســم و ســرودهایی بودنــد کــه توســط موبــد یــا موبــدان خوانــده
میشــد .مقایسـهی پــان و فضاهــای معمــاری آتشــکدهی تمرخــو بــا دیگــر بناهــای مذهبــی
ساســانی نظیــر :شــیان ،میــل میلهگــه ،چنژیــه ،تورنگتپــه و نــگار کرمــان ،نشــان میدهــد
کــه باجــود اینکــه آتشــکدهی تمرخــو بهلحــاظ اصــول کلــی معمــاری مذهبــی ساســانی،
یعنــی پــان چلیپایـ ِـی فضــای مرکــزی ،وجــود جرزهــای قطــور و ســکوی آتشــدان شــبیه آنهــا
اســت؛ امــا بهدلیــل داشــتن فضاهایــی چــون :راهروهــای پیرامــون فضــای مرکــزی ،داشــتن
فضــای میانســرا ،پیشخــوان و ســکوی مســتطیلی متصــل بــه جرزهــای شــمالغربی و
جنوبغربــی ،متفــاوت از ایــن بناهــا بــوده و از ایــن نظــر بیشــتر بــه آتشــکدهی قلعــه کهــزاد
رومشــگان شــباهت دارد کــه هــر دو در یــک منطقــه و در فاصلـهی نزدیــک بههــم قــرار دارند.

سپاسگزاری

نگارنــدگان بــر خــود الزم میداننــد از آقایــان دکتــر ســجاد علیبیگــی و دکتــر اســداهلل
جودکیعزیــزی بهدلیــل بازخوانــی مقالــه و ارائ ـهی پیشــنهادهای ارزندهشــان و در اختیــار
گــذاردن برخــی از منابــع صمیمانــه تشــکر کننــد.

پینوشت
 .1اســتان لرســتان در گذشــته بســیار بزرگتــر از انــدازهی امــروزی آن بــوده اســت و بخشــی شــمال اســتان خوزســتان ،تمــام
اســتان امــروزی ایــام و بخشهــای از جنــوب اســتان همــدان را دربــر میگرفتــه اســت .در دورهی قاجــار لرســتان بــه دو قســمت
پیشــکوه و پشــتکوه تقســیم شــده و مــرز بیــن آنهــا رشــتهکوه کبیرکــوه درنظــر گرفتــه شــد .لرســتان پیشــکوه بــه مرکزیــت خرمآبــاد و
لرســتان پشــتکوه بــه مرکزیــت ایــام کــه در آن زمــان دهبــاال و ســپس حســینآباد نامیــده میشــده ،اداره میشــد .در دورهی پهلــوی
دوم و در ســال  1349هــ.ش .لرســتان پشــتکوه بهمنظــور ادارهی بهتــر از لرســتان جــدا شــد کــه امــروزه بــا نــام «اســتان ایــام» بــا
مرکزیــت شــهر ایــام شــناخته میشــود.
َ
« .2ک ِلــک» در گویــش لکــی و لــری بــه بنــای «ســاختمانی قدیمــی» و «خرابــه» گفتــه میشــود«َ .ت ِمرخــو» هــم شــکل تغییــر یافتــه
َ
تیمورخــان اســت کــه در زبــان لــری و لکــی بــا حــذف چندتــا از حــروف آن ،ت ِمرخــو تلفــظ میشــود.

کتابنامه

 بویــس ،مــری ،1381 ،زرتشــتیان؛ باورهــا و آداب دینــی آنهــا .ترجمــهی عســگربهرامــی ،تهــران :انتشــارات ققنــوس.
 بیرونــی ،ابوریحــان ،1377 ،آثارالباقیــه .ترجمــهی ا کبــر داناسرشــت ،تهــران:انتشــارات امیرکبیــر ،چــاپ ســوم.
 بزنــوال ،روالن ،1379 ،ف ـنآوری تــاق در خــاور کهــن .ترجم ـهی محســن حبیبــی،تهــران :انتشــارات ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.

َکل ِک تَمِرخو؛ چهارتاقی نویافته از دورهی ساسانی در...

 بیــر ،لئونــل ،1385 ،سروســتان مجموعــه معمــاری ایــران از بــدو شــکلگیری تــا ظهــراســام ،ترجمـهی امیرحســین کربــاس فــروش ،تهــران :نشــر ســبحان نــور.
 تاجبخــش ،رویــا؛ و وندائــی ،میــاد« ،1396 ،بررســی و تحلیــل باستانشــناختیشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی
مجموعـهی چهارتاقــی گنبــد ،فراشــبند» .پژوه 
 ،12دورهی هفتــم ،صــص.226-211 :
 توفیقیــان ،حســین« ،1396 ،پژوهشــی در پایــه آتشــدانهای ساســانی نویافتــه درســواحل خلیــج فــارس» .پژوهشهــای باســتان شناســی ایــران ،شــمارهی  ،12دورهی
هفتــم ،صــص.210-195 :
 دریایــی ،تــورج ،1383 ،شاهنشــاهی ساســانی .ترجمـهی مرتضــی ثاقبفــر ،تهــران:انتشــارات ققنــوس.
 رضوانی ،حســن« .1384 ،گزارش مقدماتی کاوش نجاتبخشــی ســد شیان کرمانشاه(شــمارهی دو)» .تهران :مرکز اســناد پژوهشــکدهی باستانشناسی (منتشر نشده).
 حس ـنپور ،عطــا« ،1390 ،فصــل دوم کاوش باستانشــناختی محوط ـهی باســتانیقلعهگــوری رماونــد (حوض ـهی ســد ســیمره ،بخــش کوهنانــی ،شهرســتان کوهدشــت)».
اداره کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان لرســتان (منتشــر نشــده).
 حســنپور ،عطــا« ،1391 ،فصــل دوم کاوش باستانشــناختی محوطــه باســتانیقلعهگــوری رماونــد (حــوزه ســد ســیمره ،بخــش کوهنانــی ،شهرســتان کوهدشــت)» .اداره
کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان لرســتان (منتشــر نشــده).
 حســنپور ،عطــا .1392 ،فصــل دوم کاوش باستانشــناختی محوطــهی باســتانیقلعهگــوری رماونــد (حوضــهی ســد ســیمره ،بخــش کوهنانــی ،شهرســتان کوهدشــت).
اداره کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان لرســتان (منتشــر نشــده).
 رضوانــی ،حســن« .1384 .گــزارش کاوش نجاتبخشــی محوط ـهی باســتانی ســدشــیان کرمانشــاه» .تهــران :مرکــز اســناد پژوهشــکدهی باستانشناســی (منتشــر نشــده).
 دوشــنگیمن ،ژا ک ،1385 ،دیــن ایــران باســتان .ترجمــهی رویــا منجــم ،تهــران:انتشــارات علــم.
 معتمــدی ،نصرتالــه« ،1371 ،مهرابــه ویزنهــار قلعهکهــزاد» .مجلــه میراثفرهنگــی،ســال ســوم ،شــمارهی پنجم ،صص.8-16 :
 مرادی ،یوســف« .1388 ،چهارتاقی میل میلهگه؛ آتشــکدهای از دورهی ساســانی».مجل ـهی مطالعــات باستانشناســی ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران،
شــمارهی نخســت ،ســال اول ،بهــار و تابســتان ،صــص.155-185 :
 مســعودی ،ابوالحســن علــی بــن حســین ،1349 ،التنبیــه و االشــراف .ترجمــهیابوالقاســم پاینــده ،تهــران :ترجمــه و نشــر کتــاب.
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ و مترجــم ،عبــاس« .1390 ،جولیــان :آتشــکده نویافتــهساســانی در آبدانــان ایــام» .فصلنامــه بــاغ نظــر ،شــمارهی نوزدهــم ،ســال هشــتم،
زمســتان ،صــص.77-88 :
 محمدیفــر ،یعقــوب« ،1390 ،گــزارش مقدماتــی کاوش نجاتبخشــی قلعــهیسیرمشــاه (حوضــهی آبریــز ســد ســیمره)» .پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی،
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.) پژوهشــکدهی باستانشناســی (منتشــر نشــده،صنایعدســتی و گردشــگری کشــور
 «طبقهبندی ســفال ساســانی درهی.1393 ، الناز، یعقوب؛ و طهماســبی، محمدیفرشهــای باستانشناســی
  مجل ـهی پژوه.» قلعــه ســیرم شــاه: مطالع ـهی مــوردی،ســیمره
.133-152 : صــص، پاییــز و زمســتان، دورهی چهــارم،7  شــمارهی،ایــران
 «بررســی تحــول بناهــای مذهبــی دورهی ساســانی بــه،1384 ، آزاد، میتــرا رشــته، پایاننامــهی کارشناسیارشــد.»بناهــای مذهبــی قــرون اولیــهی اســامی ایــران
.)باستانشناســی دانشــگاه تربیتمــدرس (منتشــر نشــده
 «گــزارش فصل اول بررســی باستانشناســی در شهرســتان.1385 ، علیا کبــر، وحدتــی صنایعدســتی و گردشــگری اســتان، بایگانــی ســازمان میراثفرهنگــی.»پلدختــر لرســتان
.)لرســتان (منتشــر نشــده
شهــای
  پژوه.» «بنــای ساســانی روئــه بــر کرانههــای ســیمره،1398 ، لیلــی،نیــاکان.148-129 : صــص، دورهی نهــم،20  شــمارهی،باستانشناســی ایــران
.» «بررســی پیکــرهی منســوب بــه قلعــهی کهــزاد ویزنیــار.1394 . علــی، هژبــری: بهکوشــش،) مجموعــه مقــاالت ارج ورجاونــد (یادنامــه اســتاد دکتــر پرویــز ورجاونــد:در
.303-331 : صــص، شــرکت ســهامی انتشــار: تهــران،شــاهین آریامنــش
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