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چکیده

بناهــای مذهبــی از دوران باســتان تاکنــون نقــش مهمــی در تشــکیل عناصــر ســاختار
فضایــی شــهر و روســتاها ایفــا نمودهانــد .کاوشهــای باستانشناســی و شــواهد موجــود
تاریخــی نشــان میدهنــد ،اماکــن مذهبــی در دورههــای تاریخــی -بهویــژه ساســانی-
javeri@kashanu.ac.ir
یکــی از مرا کــز مــردم بــرای انجــام مراســمات مذهبــی بودهانــد؛ یکــی از یافتههــای اخیــر
 .IIدانشــجوی دکتــری باستانشناســی ،گــروه
کاوشهــای باستانشناســی در اســتان اصفهــان ،بنــای مذهبــی موســوم بــه آتشــکدۀ باستانشناســی ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی،
ویــگل اســت کــه از کاوشهــای محســن جــاوری در ســال  1389هجــری شمســی در  10دانشــگاه تهــران ،تهــران ،ایــران.
کیلومتــری جنوبشــرقی شهرســتان آران و بیــدگل یافــت شــد .مصالــح ایــن بنــا برخــاف
ســایر بناهــای همعصــر خویــش ،چینــهای و پالنــی چلیپاییشــکل دارد .در بخــش
میانــی آتشــکدۀ ویــگل پایــۀ آتشــدانی مرکــب از دو ســکوی مربــع و ســاقه ســتونی گچــی بــا
شــیارهایی قاشقیشــکل از مصالــح گــچ و قلوهســنگ ســاخته شــده اســت .در اینراســتا،
مقالــۀ حاضــر بــا هــدف بازشناســی و مقایســۀ وجــوه معمــاری آتشــکدۀ ویــگل بــا برخــی از
آتشــکدههای مناطــق مختلــف ،مــورد بحــث و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن پژوهش
حاضــر ،براســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی و براســاس ماهیــت و روش ،تحقیقــات
روش مطالعــات اســنادی و میدانــی
تاریخــی و تحلیلــی اســت؛ اطالعــات مــورد نیــاز بــه دو ِ
پیشروســت .1 :چگونــه میتــوان
ـاش پاســخ بــه پرس ـشهای ِ
جم ـعآوری گردیــده و در تـ ِ
بــر پایــۀ شــواهد برجامانــده از معمــاری ایــن بنــا ،کاربــری آنرا بهعنــوان آتشــکده اثبــات
نمــود و اینکــه براســاس منابــع تاریخــی کــدام گونــه از آتــش در ایــن آتشــکده در فــروزش
بــوده اســت؟  .2پــان معمــاری آتشــکدۀ ویــگل از چــه الگویــی پیــروی نمــوده اســت؟
نتایــج پژوهــش نشــانداد تحلیــل و مقایســۀ سبکشناســی معمــاری آتشــکدۀ ویــگل بــا
دیگــر نمونههــای همزمــان ساســانی نمایانگــر شــباهتهای ایــن اثــر ،نظیــر معمــاری و یــا
پایهآتشــدان در ســاخت خــود از الگویــی مشــابه نمونههــای ساســانی بهــره بــرده اســت و بــا
وجــود بقایــای معمــاری همجــوار ازجملــه داالن طــواف میتــوان کاربــری آتشــکده بــرای آن
ً
متصــور شــد؛ همچنیــن باتوجــه بــه مراتــب آتــش در ایــن دوره ،احتمــاال آتشــی کــه در ایــن
مــکان پرســتش میشــده از نــوع آتــش محلــی ُ
(آدران) بــوده اســت.
کلیــدواژگان :دورۀ ساســانی ،آران و بیــدگل ،آتشــکدۀ ویــگل ،پایهآتشــدان ویــگل ،پــان
چلیپایی.

 .Iاســتادیار گــروه باستانشناســی ،دانشــکدۀ
معمــاری و هنــر ،دانشــگاه کاشــان ،کاشــان ،ایــران
(نویســندۀ مســئول).
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مقدمه

شاهنشــاهی ساســانی ( 224-652م ).بــا پیــروزی اردشــیر بابــکان بــر اردوان چهــارم
( 213-224م ).اشــکانی ،تأســیس و بهمــدت چهــار ســده بــر ســرزمین وســیعی کــه
کشــورهای ایــران و عــراق امــروزی (دل ایرانشــهر) بخــش اصلــی آنرا تشــکیل میدهنــد،
تســلط یافــت .در ایــن دوره ،توجــه حکومــت مرکــزی بــه یکپارچگــی مذهبــی ،ســبب شــد تــا
ســاخت و احــداث ســازههای مذهبــی مرتبــط بــا آئینــی کــه امــروزه بهنــام «کیــش زرتشــتی»
ایــران ساســانی ترویــج گــردد .برهمیــن اســاس،
شــناخته میشــود ،در نقــاط مختلــف
ِ
مطالعــه و بررســی آثــار مذهبــی ایــن دوره ،نقــش بســزایی در شــناخت هرچــه بهتــر و درک
موضوعــات اســتفاده شــده در تاریــخ ،هنــر و معمــاری دورۀ ساســانی ایفــا میکنــد .شــناخت
هرچــه بهتــر معمــاری مذهبــی ساســانیان ،میتوانــد دورنمــای شــاخص و روشــنتری از
ویژگیهــای مذهبــی و رســوم ایــن دوره را بــرای مــا آشــکار کنــد.
در زمــان ساســانیان ،عالوهبــر احــداث آتشــکدههای مهــم و بــزرگ مثــل آتشــکدۀ
تخــت ســلیمان و یــا آتشــکدههای ُ
آذربرزیــن مهــر و آذرفرنبــغ،
آذرگشنســب در
ِ
چهارتاقیهــای فراوانــی ســاخته شــد کــه در آن  ،مراســم مذهبــی برپــا میگردیــد؛ در متــون
تاریخــی ایــن دوره ،ازجملــه کتیبــۀ کرتیــر در کعبــۀ زرتشــت نقشرســتم بهکــرات بــه اخبــار
و یــا دســتور ســاخت چهارتاقیهــا توســط فرمانروایــان و یــا بلندمرتبــگان مواجــه میشــویم
(نصرال ـهزاده )48 :1385 ،کــه خــود نشــانگر اهمیــت و جایــگاه مهــم ســاخت آتشــکده و
بناهــای عامالمنفعــه اســت .شــوربختانه تاکنــون تعــداد انــدک شــماری از آتشــکدهای
ساســانی مربــوط بــه ســدهای میانــی و متأخــر ساســانی نظیــر :کوهخواجــه ،تخـ ِـت ســلیمان،
بندیــان درگــز ،شــیان ،خانۀدیــو ،1پلنگگــرد ،2قلع ـهداور ،میلمیلگــه و بیــرون از مرزهــای
سیاســی ایــران آتشــکدۀ ملــه حیــرم 3ترکمنســتان از کاوشهــای باستانشــناختی بهدســت
آمــده اســت .محوطــۀ باســتانی ویــگل از محوطههــای تــازه کاوششــدۀ جنوبشــرقی
شهرســتان آران و بیــدگل در شــمال اســتان اصفهــان اســت .آتشــکدۀ «ویــگل» یکــی از
نمونههــای معمــاری مذهبــی ساســانی بهشــمار میآیــد؛ بنابرایــن درتــاش هســتیم تــا بــا
مقایســه و تحلیــل بنــا بــه ســؤاالت مطــرح شــده در پژوهــش حاضــر پاســخ بپردازیــم.
پیشروسـت:
ی پژوهـش :ایـن پژوهـش در پـی پاسـخ بـه پرسـشهای
پرسـشها 
ِ
 .1چگونـه میتـوان بـر پایـۀ شـواهد برجامانـده از معمـاری ایـن بنـا ،کاربـری آنرا بهعنـوان
آتشـکده اثبـات نمـود و اینکـه براسـاس منابـع تاریخـی کدام گونـه از آتش در این آتشـکده در
فـروزش بـوده اسـت؟  .2پلان معمـاری آتشـکدۀ ویـگل از چـه الگویـی پیـروی نمـوده اسـت؟
ـات
هــدف و ضــرورت پژهــش :هــدف پژوهــش حاضــر ،معرفــی آتشــکدۀ ویــگل از جهـ ِ
ویژگیهــای معمــاری و ســپس مقایســۀ شــواهد باستانشناســی و معمــاری موجــود ایــن بنــا
بــا دیگــر آتشــکدههای ساســانی اســت؛ و آنچــه بهعنــوان ضــرورت تحقیــق ،میتــوان یــاد
کــرد آن اســت کــه مطالعــه و تحلیــل ایــن آتشــکده ،گامــی در جهــت شــناخت بهتــر و تبییــن
جایــگاه و نقــش منطقــۀ آران و بیــدگل (مرکــز فــات ایــران) در قلمــرو حکومــت ساســانی
خواهــد بــود.
ـات تاریخــی
روش پژوهــش :پژوهــش حاضــر از نظــر ماهیــت و روش ،از نــوع تحقیقـ ِ
اســت .گــردآوری اطالعــات موردنیــاز ایــن تحقیــق نیــز بــه دو شــیوۀ اســنادی و میدانــی
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انجــام گرفتــه اســت؛ در روش میدانــی بــا بررســی مجــدد ســطح محوطــه و همچنیــن
شــواهد معمــاری یافــت شــده از کاوشهــای باستانشــناختی توســط کاوشــگر بنــا ،اطالعــات
موردنیــاز جمـعآوری شــدند و در شــیوۀ اســنادی نیــز بــا مطالعــه و کنــکاش در منابــع تاریخــی
دســت اول جهــت تکمیــل مطالعــات و مقایســۀ تطبیقــی اســتفاده شــد .ســرانجام بــا تلفیــق
تطبیــق آنهــا بــا یکدیگــر و بــا بهرهگیــری از رهیافــت تاریخــی مــورد تفســیر و تحلیــل قــرار
گرفتهانــد.

پیشینۀ پژوهش

بناهــای چهارتاقــی ،شــاخصترین ســبک معماری دورۀ ساســانی اســت .نمونههــای فراوانی
از پــان چهارتاقــی بــا داالن طــواف کشــف شــده اســت؛ بیش از یک ســده از عمــر پژوهشهای
محققــان دربــارۀ آتشــکده میگــذرد و در تالشانــد از نظــر ســبک معمــاری بــه تقســیمبندی
یــا تشــریح اینگونــه معمــاری مذهبــی ساســانی بپردازنــد (رضائینیــا)141 :1397 ،؛ بنابرایــن
ذکــر تمامــی آنهــا در ایــن پژوهــش فــارغ اســت ،امــا میتــوان پیشــینۀ پژوهــش در ایــن
تحقیــق را بــه دو دســتۀ فعالیتهــای صــورت گرفتــه روی آتشــکده و چهارتاقیهــای ســایر
مناطــق ،و دســتۀ دوم فعالیتهــای باستانشناســی انجــام گرفتــه مختــص محوطــۀ ویــگل
و هراســگان نامبــرد .ازجملــه فعالیتهــای دســتۀ اول میتــوان بــه آتشــکدههای شــیان
(رضوانــی ،)74 :1384 ،میــل میلهگــه (مــرادی ،)165 :1388 ،جولیــان (محمدیفــر و
مترجــم ،)77-88 :1390 ،پلنگگــرد (خســروی ،)119-146 :1396 ،تختســلیمان
( ،)Huff, 1983: 293-295چنژیــۀ ایــام ( ،)Vanden Berghe, 1977: 182-184بــازۀ
هــور (لبافخانیکــی ،)85-89 :1393 ،تنــگ چکچک فــارس (Vanden Berghe, 1961:
 ،)180چهارتاقــی داراب ( ،)Miroschedji, 1980: 157-160ســلطانآباد کرمــان (Vanden
 ،)Berghe, 1968: 94نیاســر ( ،)Hardy, 1938: 163-166خانــۀ دیــو (هاشــمیزر جآباد و
همــکاران )92-79 :1389 ،خرمدشــت کاشــان (حیــدری و ســاروخانی )349 :1395 ،و
غیــره اشــاره نمــود (تصویــر  .)1امــا از پژوهشهــای ویــژه در مــورد محوطــۀ ویــگل میتــوان بــه
مقاالتــی همچــون «کریمیــان» و «جــاوری» (« )1388شــهرهای ویــگل و هراســگان در انتقــال
از عصــر ساســانیان بــه دوران اســامی بــا اتــکاء بــه دادهــای باستانشــناختی» کــه در ایــن
مقالــه نگارنــدگان بهصــورت فشــرده دو شــهر ویــگل و هراســگان را بــا تحلیــل نتایــج دادههای
حاصــل از بررســی میدانــی ادوار اســتقراری ،فــرم و عملکــرد ایــن دو شــهر و تــا حــدی دالیــل
انقــراض آنهــا را مــورد تحلیــل قــرار دادهانــد؛ و جــاوری (« )1394آتشــکدۀ محوطــۀ ویــگل
و هراســگان» اشــاره نمــود کــه نگارنــده در مقالــۀ اشــاره شــده بــه نتایــج اولیــن فصــل کاوش
ً
در ایــن محوطــه کــه در ســال  1389بــه اجــرا درآمــد و ســپس صرفــا بــه توصیــف معمــاری
مکشــوف از آتشــکدۀ ویــگل پرداختــه اســت؛ امــا در ایــن مقالــه نگارنــدگان عالوهبــر اســتفاده از
منابــع فــوق ،ســعی در مقایســۀ تطبیقــی آتشــکده و پایهآتشــدان مکشــوف آناز منظــر (نقشــه،
مصالــح و )...بــا ســایر بناهــای مذهبــی ساســانی دارنــد.

انواع آتش در دین زرتشتی

دیــوان ویــژۀ روحانیــون و آتشــکده اشــاره نشــده اســت.
در منابــع عصــر ساســانی بــه
ِ

تصویــر  .1نمــای برخــی از چهارتاقیهــای
ساســانی کــه دارای داالن طــواف هســتند
(نگارنــدگان.)1398 ،
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آتــش
آتــش «همــار دفیــره» یــا ِ
«خوارزمــی» (وفــات  232هــ.ق ).اشــاره کوتاهــی دارد بــه ِ
«آمــار دبیــره» و آنرا خطــی بــرای نوشــتن حســابهای آتــش ترجمــه میکنــد (خوارزمــی،
ً
 .)113 :1347امــا برمبنــای ســنگ نوشــتۀ کرتیــر و کتــاب مادیــان هزاردســتان احتمــاال هــر
آتشــکده ،بایگانــی و خزانــۀ داشــتهاســت؛ زیــرا در کتیبــۀ کرتیــر از واژۀ ُ«بنخانــگ» یــاد
ً
شــده اســت؛ همچنیــن براســاس متــون 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 (یوســفوند و میــری.)147 :1398 ،
ـش آتشــکدههای ساســانی دارای مراتبــی بــود و بــر حســب
بــر حســب منابــع تاریخــی آتـ ِ
ُ
اهمیــت ،شــامل :آتــش بهــرام ،آتــش آدران و آتـشدادگاه و پــس از آن ،آتشهــای خانگــی
و شــخصی اســت (آمــوزگار .)25 :1374 ،آتــش بهــرام مهمتریــن و مقدستریــن آتــش
میباشــد کــه بــه «آتــش پادشــاه پیروزگــر» موســوم اســت؛ آتــش بهــرام بــا تشــریفات خاصــی
از شــانزده آتــش مختلــف تهیــه و تطهیــر میشــود (گیمــن .)116-129 :1385 ،آتــش بهــرام
همــواره و در هــر شــرایطی میبایســتی بــا شــعلههای درخشــان و فروزنــده بســوزد (بویــس،
ُ
 .)156 :1384ایــن آتــش در آتشــکدههای بــزرگ و طــراز اول همچــون :آذرگشنســب ،آذر
فرنبــغ و آذر ُبرزینمهــر ،نیایــش میشــده اســت .آتــش ُآدران یــا آتــش محلــی ،در مرتبـهای
پایینتــر از آتــش بهــرام قــرار دارد؛ بــرای نشــاندن آن ،تنهــا چهــار نــوع آتــش خانگــی کافــی
اســت و مراســم تطهیــر و تقدیــس آن ســادهتر از آتــش بهــرام اســت .نکتــۀ جالبتوجــه
ایــن نــوع آتــش ایــن اســت کــه برخــاف آتــش بهــرام همــواره شــعلههای آن شــعلهور نبــوده
اســت .ســومین نــوع آتــش ایــن دوره ،آتــش دادگاه یــا آتــش خانوادگــی ،تنهــا از یــک آتــش
بــه ســادگی تهیــه ،تطهیــر و تقدیــس میشــود؛ ا گرچــه ایــن آتــش را موبــدان برپــا میکردنــد
امــا نگـهداری آنرا هــر بهدینــی میتوانســت بــر عهــده بگیــرد (همــان .)157 :بــه ایــن نکتــه
نیــز بایــد توجــه کــرد کــه هــر یــک از ایــن آتشهــا دارای شــخصیت جدا گانــه و هیچکــدام بــا
یــک دیگــر ترکیــب نمیشــدند.

موقعیت جغرافیایی محوطۀ باستانی ویگل

محوطــۀ باســتانی ویــگل 4در  10کیلومتــری جنوبشــرقی شــهر آران و بیــدگل اســتان
اصفهــان قــرار دارد .منطقــۀ ویــگل ،طبــق تقســیمبندی انــواع اقلیــم در ایــران ،جــزو گــروه
خیلــی گــرم و خشــک اســت؛ باتوجــه بــه اݣݣینکــه ایــن محوطــه از نظــر توپوگرافــی پوشــیده
از ماســههای روان اســت ،لــذا پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه بســیار ضعیــف و شــامل
درختچههــای طــاق و گــز میباشــد .باتوجــه بــه اقلیــم ایــن منطقــه ،تنهــا راه دسترســی بــه
آبهــای زیرســطحی آن احــداث قنــات ،بــوده اســت و ســفرههای آب زیرزمینــی در غــرب و
جنــوب ایــن منطقــه رو بــه جانــب ارتفاعــات کرکــس قــرار دارنــد.
محوطــۀ باســتانی ویــگل حــدود  100هکتــار وســعت دارد؛ دو قلعــۀ باســتانی حکومتــی،
یکــی در شــرق و دیگــری در غــرب محوطــه ،طــی بررســیهای سیســتماتیک «محســن
جــاوری» در ســال  1386هـ.ش .شناســایی گردیــد و ســایر آثــار محوطــه در زیــر ش ـنهای
روان مدفــون اســت (تصویــر  .)2از نــکات قابلتوجــه در ایــن محوطــه وجــود یــک آتشــکده
اســت کــه موضــوع پژوهــش بــر پایــۀ آن جریــان دارد و در ادامــه شــرح آن خواهــد آمــد.

آتشدان...
جاوری و باغشیخی :مقایسۀ تطبیقی معماری آتشکده و پایه
ِ

توصیف آتشکده و پایهآتشدان ویگل

الــف) آتشــکدۀ ساســانی ویــگل :مهمتریــن یافتــۀ کاوش محوطــۀ ویــگل ،ســاختمانی
بــا پــان چلیپایــی بــه ابعــاد  11×10متــر اســت (تصویــر  .)3جهــت بنــا در امتــداد محــور
ً
شمالغربی-جنوبشــرقی قــرار دارد .بــرای احــداث ایــن ســاختمان تمامــا از مصالــح
ُ
گل بهعنــوان تنهــا مــادۀ ســاختمانی اســتفاده شــده اســت .کــف بنــا و ازارۀ آن تــا ارتفــاع
 70ســانتیمتری بــا الیــۀ نازکــی از گــچ و رنــگ قرمــز روکــش شــده اســت (تصویــر .)3
پــان ســاختمان دارای چهــار دهانــۀ ورودی اســت کــه ابعــاد و انــدازۀ آنهــا بــا همدیگــر
انطبــاق نــدارد و پالنــی شــبیه بــه چهارتاقیهــای دیگــر دورۀ ساســانی دارد .در دو ضلــع بنــا
ً
بخشهایــی از یــک رواق آشــکار اســت کــه احتمــاال تمامــی بخــش مرکــزی را دربــر میگرفتــه
اســت؛ چهارتاقــی دارای یــک داالن طــواف بــوده کــه محوطــۀ آتشــکده را در وســط دور
مـیزده اســت .دهانــۀ شمالشــرقی بــا افــزودن یــک ســاختار ساختهشــده از قطعــات گچــی
مســدود شــده اســت کــه بــا گســترش ایــن ســاختار رو بــه شــمالغرب ســکویی بــا ســه پلــه
ایجــاد کردهانــد کــه تــا مقابــل پایهآتشــدان ادامــه مییابــد (تصویــر  .)3ایــن الحاقــات
ً
احتمــاال جنبهایــی آئینــی داشــته و در راســتای عملکــرد ســاختمان پدیــد آمــده بودهانــد
(جــاوری.)87-86 :1394 ،
ـدان ساســانی ویــگل :در نقطــۀ میانــی بنــا پایهآتشــدانی بهدســت آمــد؛
ب) پایهآتشـ ِ
این پایۀ گچی در قســمت دو ســکوی زیرین و مقادیری قلوهســنگ و گچ در ســاقۀ مرکزی
بهشــکلی بســیار مســتحکم ســاخته شــده اســت (تصویــر  .)4در مرکــز ایــن ســاقه ،یــک منفــذ
ً
مــدور بــه عمــق  10ســانتیمتر و قطــر  5ســانتیمتر وجــود دارد کــه احتمــاال محــل قــرار دادن
میلــۀ فلــزی یــا چیــزی مشــابه آن بــوده و آتشــدان و مجمــر فلــزی مربــوط را روی آن نصــب
کــرده بودهانــد (تصویــر  .)4ابعــاد مربــع زیریــن ایــن آتشــدان  180×180ســانتیمتر ،ســکوی
رویــی آن  147×147ســانتیمتر ،قطــر پایــه در بخــش زیریــن  133ســانتیمتر اســت کــه در
چ و ایجــاد شــیارهایی
باالتریــن قســمت ســاقه بــه  50ســانتیمتر ختــم میشــود .ســاقه بــا گـ 
ُ
تداعیگــر گل لوتــوس و یــا یــک نخــل وارانــه اســت و در چهارگــوش ســکوی مربعشــکل
ً
اولــی چهــار فرورفتگــی مربعشــکل وجــود دارد کــه احتمــاال شــیئی در درون آنهــا قــرار داده
میشــده اســت (همــان( ،)88 :تصویــر .)5
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تصویــر  .2ســمت چــپ :موقعیــت هوایــی
محوطــۀ ویــگل روی نقشــۀ ماهــوارهای (Google
)Earth؛ ســمت راســت :دور نمایــی از قلعــۀ
باســتانی محوطــۀ ویــگل (نگارنــدگان.)1398 ،
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تصویــر  .3بــاال :پــان آتشــکدۀ ویــگل؛ پاییــن
ـمت
ـمت راســت :ازار ههــای گچــی قرمــز رنــگ؛ سـ ِ
سـ ِ
چــپ :قســمتهای الحاقــی دهانــۀ شمالشــرقی
آتشــکدۀ ویــگل (جــاوری 92 :1394 ،و .)94

گاهنگاری ،کاربری و مقایسۀ آتشکده و پایهآتشدان ویگل

تصویــر  .4پایهآتشــدان و منفــذ میانــی واق ـعدر
پایهآتشــدان (جــاوری.)1394 ،

بهطورکلــی گاهنــگاری و شــناخت چهارتاقیهــای ساســانی و انتســاب آنهــا بــه دورۀ
پیــشرو در بررســی بناهــای
ساســانی و داشــتن کاربــری آتشــکده ،یکــی از مشــکالت
ِ
مذهبــی ایــن دوره اســت .بــرای دور شــدن از اشــتباه و تعییــن گاهنــگاری دقیــق میتــوان
تاریخگــذاری نســبی را براســاس مقایســۀ تطبیقــی بــا آثــار هــم دورۀ ایــن بناهــا مــورد
اســتفاده قــرار داد .مهمتریــن شــاخصۀ انتســاب چهارتاقیهــا بــه آتشــکده ،وجــود داالن
طــواف پیرامــون ایــن آثــار اســت کــه در چندیــن ســال گذشــته نمونههایــی جدیــد ،ازجملــه
آتشــکدۀ ویــگل (جــاوری ،)78-97 :1394 ،چنژیــۀ ایــام (Vanden Berghe, 1977:
 ،)182ســیاهکل ( ،)Vandaee & Jafari, 2012: 1-14خانــۀ دیــو (هاشــمیزر جآباد
و همــکاران ،)99-72 :1389 ،آتشــکدۀ پلنگگــرد ( ،)Khosravi et al., 2018کلــک
تمرخــو (یوســفوند و میــری )1398 ،و غیــره شناســایی شــده اســت.
«گــرد گــروپ» الگوهــای مورداســتفاده در آتشــکدههای باســتانی را در ســه گونــه ارائــه
ســاختمان راستگوشــه در مرکــز اســت.
میکنــد؛ « )1آ گیــاری» 5متداولتریــن نمونــه و
ِ
ُ
«.)2آدریــان» 6اتــاق مربعــی کــه گنبــد داشــت و توســط راهرویــی احاطــه شــده بود .در ســوی
دیگــر ،اتــاق دومــی کــه َ
«درمهــر» 7یــا «یزشـنگاه» 8نامیــده میشــد و دارای ارتبــاط مســتقیم
بــا ُآدریــان بــود قــرار داشــت .گونــۀ دوم از آتشــکدههاُ ،آدریــان ،تنهــا اتــاق مربعشــکل گنبــدار
بــا راهرویــی پیرامونــی اســت )3 .آتشــکدههایی اســت ،شــامل یــک اتــاق گنبدیشــکل کــه
توســط راهــرو در برگرفتــه شــده اســت و فاقــد یــزشگاه اســت (.)Gropp, 1969: 166-173
ً
احتمــاال آتشــکدۀ ویــگل بــا توجــه بــه داالن مجــاور خــود از گونــۀ ســوم بــوده باشــد.
«دیتریــش هــوف» چهارتاقیهــا را بــه ســه گــروه طبقهبنــدی میکنــد؛ گونــۀ اول،
چهارتاقیهــای منفــرد بــا ســه یــا چهــار در؛ گونــۀ دوم ،چهارتاقیهایــی همــراه بــا
راهروهایــی کــه اطــراف آن را احاطــه کــرده ،منشــاء زرتشــتی دارنــد و آتشــکده هســتند؛ گونــۀ
ســوم ،چهارتاقیهــا هماننــد دســتۀ دوم بــا ایــن تفــاوت کــه بهجــای راهــروی طــواف گــرد
ً
بــا اتاقهــا ،ایوانهــا و ...احاطــه شــدهاند (محمدیفــر و امینــی .)131 :1394 ،احتمــاال
آتشــکده ویــگل را نیــز میتــوان در گــروه دوم از طبقهبنــدی هــوف جــای داد؛ همانطورکــه
در دو پارا گــراف فــوق ،نظــرات محققــان راجعبــه بناهــای مذهبــی آورده شــد ،آثــار معمــاری
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و هنــری ساســانی دارای ویژگیهــای سبکشــناختی خــاص خــود هســتند؛ بههمیــن
دلیــل میتــوان تاریخگــذاری نســبی را براســاس مقایســۀ تطبیقــی بــا آثــار هــمدوره ایــن
بناهــا روشــی جهــت تاریخگــذاری ایــن بناهــا برگزیــد .مهمتریــن شــاخصۀ آتشــکده ویــگل،
دارا بــودن داالن طــواف پیرامــون چهارتاقــی اصلــی اســت؛ بناهایــی هماننــد :چهارتاقــی
قلعــهدار (محمدیفــر و همــکاران ،)96 :1391 ،شــیرکوه ناییــن (همــان) ،چهارتاقــی
جولیــان (محمدیفــر و مترجــم ،)77-88 :1390 ،میلمیلگــه (مــرادی،)179 :1388 ،
شــیان (رضوانــی ،)1385 ،ظهــر شــیر ( ،)Huff, 1974: 251نــگار (بزنــوال،)243 :1379 ،
آتشــکدۀ پلنگگــرد ( ،)khosravi et al., 2018: 283بندیــان درگــز (Rahbar, 2008: fig
 )2و غیــره چهارتاقیهــای شــاخصی هســتند کــه هماننــد آتشــکدۀ ویــگل دارای داالن
طــواف بودهانــد و قابلمقایســه بــا ایــن بنــا میباشــند (جــدول ( ،)1تصویــر .)6
در آتشــکدههای ساســانی ،ســکوهای متعــددی در ارتفــاع و شــکل دیــده میشــوند کــه
ضمــن تعبیــۀ آتشــدان بــرای قــراردادن اشــیاء مربــوط بــه آتشــکده از قبیــل :چوبهــای

ـت فعلــی
ـمت راســت :وضعیـ ِ
تصویــر  .5سـ ِ
آتشــکدۀ ویــگل و مــکان قرارگیــری پایهآتشــدان؛
ـمت چــپ :بقایــای آتشــکدۀ ویــگل دیــد از جنــوب
سـ ِ
(نگارنــدگان.)1398 ،

تصویــر  .6مقایســۀ پــان آتشــکدۀ ویــگل بــا ســایر
بناهــای مذهبــی همجــوار ازلحــاظ وجــود داالن
طــواف دور بنــای مرکــزی (نگارنــدگان.)1398 ،
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جــدول  .1مقایســۀ عناصــر معمــاری آتشــکدۀ ویــگل
بــا عناصــر معمــاری مشــابه نمون ههــای دیگــری از
آتشــکدهها (نگارنــدگان.)1398 ،

ویژگیهای معماری
آتشکدۀ ویگل

پالن چلیپایی
داالن پیرامون فضای

پلنگگرد

میلمیلگه

شیان

نگار

بندیان

جولیان

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

پایهآتشدان

×

×

×

×

×

×

سکو

×

--

--

--

×

--

مصالح

الشهسنگ
و مالت گچ

الشهسنگ و
مالت گچ

الشهسنگ و
مالت گچ

الشهسنگ
و مالت گچ

ابعاد سازه (متر)

17×17

9×8

10.25×8.45

14.5×14.5

مرکزی

پالن آتشکده

نمونههای از آتشکدههای قابل مقایسه

الشهسنگ الشهسنگ
و مالت گچ و مالت گچ
14.5×14.5

11×8

خشــک از نــوع تــاک ،خیــزران (بوریــس )328 :1375 ،ابــزار و وســایل مربــوط بــه آتشــدان
و آتشــکده ماننــد :برســم ،پنــام ،خرفســترزن ،میــزدان ،پیالــه ،تشــت ،انبــار ،هــاون ،هــوم،
آب و مــواد خوشــبوکننده ماننــد اســپند و کنــدر بــوده اســت (پــورداوود186 :1386 ،؛
ً
تفضلــی .)103-120 :1365 ،پایهآتشــدانهای ساســانی ،معمــوال بهشــکل دو مخــروط
قرینــه در بــاال و پاییــن اســت کــه بــا نقــوش قاشــقی همــراه بــا شــیارهای عمــودی و انتهــای
گــرد بهشــکل گل لوتــوس مشــاهده میشــوند .ازلحــاظ جنــس پایهآتشــدانها در دو نــوع
ســنگی و گچــی در بســیاری از آتشــکدههای ساســانی ســایر نقــاط ایــران از خلیجفــارس تــا
غــرب کشــور و شمالشــرق شناســایی شــده اســت.
نقــش قاشــقی عمــودی ایجــاد شــده بــر بدنــۀ پایهآتشــدان ویــگل قابلمقایســه بــا
ِ
پایهآتشــدانهای پلنگگــرد (علیبیگــی )201 :1391 ،و شــیان کــه هــر دو آتشــکده در
اســامآباد غــرب هســتند (مــرادی :1388 ،تصویــر  ،)13بندیــان درگــز و امامــزاده محمــد
ولیبیــگ درگــز (رهبــر ،)167-177 :1389 ،امــامزاده حاصــل ظالمــی (عســگریچاوردی،
 :1389شــکل  1و  ،)3چمنمشــتدرهشــهر (علیبیگــی ،)198 :1391 ،تورنگتپــۀ گــرگان
( )Bucharlat & LeCompte, 1987: Pl. 130, Cو پایهآتشــدان روســتای کاکا در گنبــد
کاووس (مرتضایــی ،)198-187 :1384 ،پایهآتشــدان تپــۀ کهریــز آران و بیــدگلُ ،تــل
شــهید ،کشــتو و برازجــان (توفیقیــان )203-200 :1396 ،اســت (جــدول ( ،)2تصویــر )7
(نقشــه .)1
10
مســئلۀ دیگــری کــه شایســته اســت بــه آن پرداختــه شــود ،موضــوع کاربریهــای
متعــددی اســت کــه بــرای ایندســته از بناهــا از ســوی محققــان پیشــنهاد شــده اســت .ا کثــر
پژوهشــگران چهارتاقیهــا را آتشــکده و گروهــی دیگــر آنهــا را نشــان راه در مســیر راههــای
باســتانی و عالوهبــر عالمــت راهنمــا کارکــرد آتشــکده نیــز بــرای آنهــا قائــل شــدهاند (پیرنیــا
ُ
و همــکاران)129 :1370 ،؛ «آنــدره گــدار» دســتهای از چهارتاقیهــا نظیـ ِـر آتشــکدۀ فراشــبند
را کلیســا مطــرح میکنــد (گــدار 32 :1365 ،و  )73-78و یــا کاربــری تقویمــی را نیــز بــرای
چهارتاقیهــا درنظــر گرفتهانــد کــه چنــدان صحیــح نمیباشــد (مرادیغیاثآبــادی،
)1389؛ امــا از آنجاییکــه تعــدادی آتشــکده ازجملــه :بندیــان ،قلع ـهداور ،پلنگــرد ،ویــگل
ً
و ...از کاوشهــای باستانشــناختی ســر برآوردهانــد و احتمــاال دارای اتاقهــا و داالنهــای
مجــاور هســتند و میتــوان کاربــری آتشــکده را بــرای آنهــا قائــل شــد.
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ردیف

بخش

محل کشف

شکل

جنس

نقش

1

پلنگگرد

مخروطی

گچ

قاشقی عمودی

پایۀ مکعبی

2

شیان

مخروطی

گچ

قاشقی عمودی

پایۀ مکعبی

ساسانی

3

بندیان درگز

مخروطی

گچ

قاشقی عمودی

پایۀ مکعبی

ساسانی

Rahbar, 2008, fig 15

4

امامزاده محمد

مخروطی

گچ

قاشقی عمودی

پایۀ مکعبی

ساسانی

رهبر175 :1389 ،

5

امامزاده
حاصل

مخروطی

گچ

قاشقی عمودی

پایۀ مکعبی

ساسانی

عسگریچاوردی 1389،تصویر1

6

کاکا

مخروطی

گچ

قاشقی عمودی

پایۀ مکعبی

ساسانی

مرتضائی195 :1384 ،

7

کهریز9

مخروطی

گچ

قاشقی عمودی

پایۀ مکعبی

ساسانی

----

8

تُل شهید

مخروطی

سنگی

قاشقی عمودی

پایۀ مکعبی

ساسانی

توفیقیان202 :1396 ،

9

کشتو

مخروطی

سنگی

قاشقی عمدی

پایۀ مکعبی

ساسانی

همان201 :

10

برازجان

مخروطی

سنگی

قاشقی عمدی

پایۀ مکعبی

ساسانی

همان203 :

الحاقی

تاریخگذاری

منبع

ساسانی

علیبیگی201 :1391 ،
مرادی1388:172 ،
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جــدول  .2برخــی محوط ههــای دارای
ـدان قابلمقایســه بــا پایهآتشــدان ویــگل
پایهآتشـ ِ
(نگارنــدگان.)1398 ،

12

تصویــر  .7پایهآتشــدانهای مکشــوف از
ایــران ،برمبنــای نقــوش قاشــقی و جنــس پایــه
قابلمقایســه بــا پایهآتشــدان ویــگل (نگارنــدگان،
.)1398
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نقشــۀ  .1محوطههایــی کــه پایهآتشــدانهای
گچــی و ســنگی از آنهــا یافــت

.)et al., 2018: 268

گردیــده (Khosravi

براســاس روایتــی کــه طبــری در کتــاب خــود نقل کرده اســت « ...و بفرمود تا آتشــکدهها
ً
بســازند و دوازده هــزار هیربــد بــه خدمــت آن گماشــت» (طبــری ،)766 :1375 ،احتمــاال
ایــن گاهنــگاری بــا اوضــاع آن زمــان (ســدۀ ششــم و هفتــم میــادی) ســازگار اســت و بــا توجــه
بــه منابــع تاریخــی و مطالعــات باستانشــناختی (آتشــکده و پایهآتشــدان ویــگل) شــاید
ـداث آتشــکدۀ ویــگل را در ســدههای متأخــر حکومــت ساســانی دانســت و
بتــوان زمــان احـ ِ
ُ
بــا توجــه بــه آمــدن اســام در ایــران و بهویــژه در ایــن منطقــه ،آتشــکده پــر و کاربــری خــود
را از دســت داده اســت.
امــا یکــی دیگــر از منابــع ارزنــده بــرای گاهنــگاری نســبی آتشــکدهها ،بهخصــوص
پایهآتشــدانها مــدارک مــادی ســکهها و ِگل ُمهرهــای 10ایــن دوره هســتند .روی ســکههای
ایــن دوره تصویــر پادشــاه و در پشــت ســکهها نقــش آتشــدان کشــیده شــده اســت؛ روی
برخــی از ِگل ُمهرهــای ایــن دوره نیــز نقــش آتشــدانی بهصــورت دو ســتونی مشــاهده
ً
میشــود کــه دو شــخص ،احتمــاال موبــد در حــال نیایــش نشــان داده شــده اســت (تصویــر
)8؛ عالوهبــر اثرمهرهــا در پشــت ســکههای ساســانی از ابتــدا تــا زمــان ســلطنت «قبــاد اول»
(حــک  488-496و  499-531م ).آتشــدان بهصــورت ســتون تصویــر شــده اســت ،امــا
از زمــان «خســرو اول» ( 531-579م ).تــا آخریــن پادشــاهان ایــن سلســله «پوران ُدخــت»
(حــک  631-630م ،).پایهآتشــدان بهصــورت دو مخــروط در بــاال و پاییــن کشــیده شــده
کــه در وســط توســط روبانــی بــه دو قســمت تقســیم شــده اســت (تصویــر .)8
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ـمت راســت :افــراد در حــال نیایــش
تصویــر  .8سـ ِ
آ تــش ،اطــراف پایهآتشــدان ()Brunner, 1978: 60؛
ســمت چــپ :پشــت و روی ســکههای خســرو اول
(انوشــیروان) و خســرو دوم (پرویــز) ساســانی،
پایهآتشــدان ب هصــورت دو قســمتی نقــش شــده
اســت (.)http:malekmuseum.org

تحلیل سفالهای اطراف آتشکدۀ ویگل

ســفال ،یکــی از مهمتریــن و قدیمیتریــن دستســاختههای بشــر اســت کــه از آغــاز
ســفالگری تاکنــون همچنــان پایــدار مانــده اســت و در پژوهشهــای باستانشــناختی،
بهعنــوان مــدرک در شــناخت فرهنــگ و دورههــای فرهنگــی از اهمیــت فراوانــی برخــوردار
اســت .در ســطح محوطــۀ باســتانی ویــگل ،شــمار فراوانــی ســفالینههای ساســانی و اســامی
پرا کنــده شــده اســت (تصویــر  .)9بهطورکلــی ســفالهای مکشــوف از محوطــۀ ویــگل در
طیفــی از رنگهــای نخــودی ،قرمــز ،قهوهایــی ،خاکســتری ،شــیری ،نخــودی مایــل بــه
قهوهایــی و مایــل بــه قرمــز ،قهوهایــی مایــل بــه قرمــز تقســیم میشــوند .ازلحــاظ ســاده یــا
ً
لعابــدار بــودن ســفالینهها عمدتــا ســفالهای بهدســت آمــدۀ ویــگل از نــوع ســاده و فاقــد
ً
ـک
لعــاب هســتند؛ ســفالها ا کثــرا بــدون نقــش هســتند ،امــا در ســفالهای منقــوش از تکنیـ ِ
َ
کنــده بــرای نقشانــدازی روی ســفالینهها بهــره گرفتــه شــده و تمامــی ســفالها چر خســاز
هســتند .ســفالهای ساســانی ویــگل قابلمقایســه بــا ســفالهای شــناخته شــده در ســایر
محوطههــای همزمــان ایــن دوره ماننــد :قلعهیزدگــرد ( ،)Keaal, 1981اولتانقاالســی
دشــت مغــان (علیــزاده ،)1383 ،تورنگتپــۀ گــرگان ( ،)Lecomte, O. 1987بندیــان درگــز
(لبافخانیکــی ،)1387 ،قلعــۀ سیرمشــاه ســیمره (محمدیفــر و طهماســبی،)1393 ،
بررســیهای دشــت فارســان چهارمحالبختیــاری (خســروزاده )1393 ،و غیــره اســت
(تصویــر .)9

ـمت راســت :پرا کنــش ســفالهای
تصویــر  .9سـ ِ
ساســانی محوطــۀ ویــگل (نگارنــدگان)1398 ،؛
ـمت چــپ :نمونــۀ طــرح برخــی از ســفالهای
سـ ِ
ساســانی محوطــۀ ویــگل (کریمیــان و جــاوری،
.)80 :1388
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تحلیــل و مقایســۀ سبکشناســی معمــاری آتشــکدۀ ویــگل بــا دیگــر نمونههــای همزمــان
ساســانی کــه در بخشهــای گاهنــگاری ،مقایســه و کاربــری آورده شــد ،نمایانگــر
نظیــر نقشــه ،در ســاخت خــود از الگویــی
شــباهتهای ایــن اثــر ،از منظرهــای مختلفــی
ِ
مشــابه نمونههــای ساســانی بهــره بــرده اســت .در تقســیمبندی دیتریــش هــوف نیــز
میتــوان ایــن مجموعــه را جــزو گــروه دوم از چهارتاقیهــای ساســانی دانســت؛ زیــرا
دیوارهــای راهــروی طــواف در کاوشهــای باستانشــناختی نمایــان شــده اســت و بــه
احتمــال زیــاد میتــوان ایــن بنــا را یــک بنــای مذهبــی بــا کاربــری آتشــکده از دورۀ ساســانی
معرفــی نمــود .نکتــۀ جالبتوجــه دیگــر ،همانگونــه کــه میدانیــم مصالــح مــورده اســتفاده
در چهارتاقیهــا و آتشــکدهها بســیاری از بناهــای عصــر ساســانی از الشــه ســنگ و مــات
گــچ ســاخته شــده اســت ،امــا در آتشــکدۀ ویــگل ایــن مصالــح جــای خــود را بــه عنصــری
دیگــر ،یعنــی چینــه دادهانــد و پــی آتشــکده از عناصــر بومــی منطقــه ،یعنــی ِگل بهشــیوۀ
چینهســازی بنــا شــده اســت.
آتشــکدههای ساســانی بــا پــان چهارتاقــی ،دربرگیرنــدۀ ســکوهای مرکــزی و
پایهآتشــدانهایی از جنــس ســنگ و یــا گــچ هســتند کــه در مرکــز بنــا قــرار دارند .پایهآتشــدان
ً
مکشــوف از ویــگل هماننــد ســایر پایهآتشــدانهای ساســانی ســایر نقــاط ایــران ،معمــوال
بهشــکل دو مخــروط قرینــه در بــاال و پاییــن اســت کــه بــا نقــوش قاشــقی یــا شیاریشــکل
عمــودی کــه انتهــای گــرد شــده دارنــد ،ایجــاد طــرح نخــل وارانــه نمودهانــد .پایهآتشــدان
ویــگل ،از یــک بلــوک بهشــکل مربــع و ســپس بخــش میانــی آتشــدان بهشــکل مخــروط
بــا نقــش قاشــقی اســت کــه در پاییــن بهصــورت گــرد درآمــده اســت .پایهآتشــدان از دو
تکــه ســاخته میشــد کــه بهصــورت قرینــه در بــاال و پاییــن قــرار میگرفــت .روی پایــه نیــز
مجمــر آتــش یــا بخــش فوقانــی تعبیــه میشــد و دارای گــودی مناســب برافروختــن آتــش در
ســطح باالیــی خــود بــود .پایهآتشــدان ویــگل مشــابه نمونههــای شناســایی شــده در نقــاط
مختلــف ایــران ،ازجملــه :بندیــان درگــز ،روســتای کاکا گنبــدکاووس ،امامــزاده حاصــل
عالمرودشــت فــارس ،تورنگتپــه ،امامــزاده محمــد ولیبیــگ درگــز ،میلمیلگــه ،کهریــز
آران و بیــدگلُ ،تــل شــهید ،کشــتو و قلعــه برازجــان دارد.
آتــش آتشــکدههای ساســانی بــه ســه گــروه آتــش پیروزگــر بهــرام ،آتــش محلــی یــا
ِ
ً
آدروان و آتــش دادگاه یــا خانگــی تقســیم میشــد؛ بهنظــر میرســد احتمــاال آتشــی کــه در
آتشــکدۀ ویــگل و یــا ســایر آتشــکدههایی کــه از معمــاری پیچیــدهای مبــرا میباشــند در
درجــۀ پایینتــر از آتــش بهــرام ،یعنــی آتــش آدران یــا آتــش محلــی در ایــن مــکان شــعلهور
میشــده اســت کــه برمبنــای تعلیمــات زرتشــتی تنهــا موبــدان اجــازه ورود بــه حریــم ایــن
آتــش را داشــته و دیگــر نیایشکننــدگان در جلــو درگاه ،تــاالر و راهروهــای پیرامــون تجمــع
میکردنــد .شــایان ذکــر اســت کــه از کاوشهــای ایــن محوطــه نیــز ســفالهای فراوانــی
ً
یافــت شــده کــه بــا توجــه بــه مشــخصات فنــی و طر حهــای آنهــا عمومــا مربــوط بــه دورۀ
ساســانی ،بهویــژه اواخــر ایــن سلســله تــا ســدههای اوایــل اســامی هســتند و میتــوان
منبعــی مفیــد بــرای گاهنــگاری بهحســاب آینــد.
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پینوشت

1. Khaneh Dew.
2. Palang Gerd.
3. Mele Hiram.

 .4متأســفانه در مــورد وجهتســمیه ایــن شــهر منبــع مســتندی چندانــی وجــود نــدارد ،امــا تنهــا متنــی کــه نامــی از ویــگل و
شــهر مجــاور آن ،هراســگان بــرده شــده اســت دیــوان ســید ابوالرضــا راونــدی قاســانی ،شــاعر عصــر ســلجوقی میباشــد؛ وی ضمــن
قصیــدهای طوالنــی ،موضــوع آن -هجــوم ســپاه ملــک ســلجوق بــه کاشــان اســت -از چهــل آبــادی کــه در ایــن هجــوم مــورد غــارت
قــرار گرفتهانــد یــاد میکنــد؛ ازجملــه قریــۀ هراســگان و ویــگل« :آنــگاه در هراســکان کاری فرامــوش نشــدنی کردنــد و بــر بیــدگل گویــی
عــذاب ســخت نــازل شــد» (مشــهدی نوشآبــادی.)39 :1396 ،
5. Agyari.
6. Adurian.
7. Dar-e mehr.
8. Yazisn-gah.

 .9تپــه کهریــز محوطــۀ از دورۀ ساســانی واق ـعدر  15کیلومتــری شــرق شــهر مشــکان و از توابــع شهرســتان آران و بیــدگل
میباشــد؛ بــر اثــر حفاریهــای غیرمجــاز پایهآتشــدانی یافــت گردیــده کــه ازلحــاظ شــکل ظاهــری و جنــس قابلمقایســه بــا
پایهآتشــدان محوطــۀ ویــگل اســت.
10. Clay sealing.

کتابنامه

 آموزگار ،ژاله  ،1374تاریخ اساطیری ایران .تهران :سمت. بوریــس ،مــری ،1384 ،زرتشــتیان؛ باورهــا و آداب دینــی آنهــا .ترجمــۀ عســگربهرامــی ،تهــران :ققنــوس
 بوریــس ،مــری؛ و گرنــز ،فرانتــز ،1375 ،تاریــخ کیــش زرتشــت .ترجمــۀ همایــونصنعتــیزاده ،جلــد ســوم ،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 بزنــوال ،روالن ،1379 ،ف ـنآوری تــاق در خــاور کهــن .ترجمــۀ محســن حبیبــی،تهــران :میراثفرهنگــی کشــور.
 پورداوود ،ابراهیم ،1386 ،فرهنگ ایرانباستان .تهران :اساطیر. تفضلی ،احمد ،1365 ،مینوی خرد .تهران :توس. توفیقیــان ،حســین« ،1396 ،پژوهشــی در پایهآتشــدانهای ساســانی نویافتــه درســواحل خلیجفــارس» .پژوه 
شهــای باستانشناســی ایــران ،دورۀ  ،7شــمارۀ  ،12بهــار،
صــص.210-195 :
 جــاوری ،محســن« ،1394 ،آتشــکدۀ محوطــۀ ویــگل و هراســگان» .مجلــۀپژوهشنامــه کاشــان ،شــمارۀ ششــم ،صــص.78-97 :
 حیــدری ،احمــد؛ ســاروخانی ،زهــرا ،1395 ،ســفال و باستانشناســی کاشــان .جلــدنخســت :از دورۀ پارینــه ســنگی تــا ورود اســام ،تهــران :پازینــه.
 خســروزاده ،علیرضــا ،1393 ،بررســی تحولــی زیســتگاهای انســانی دشــت فارســان ازدوران پیشازتاریــخ تــا دوران اســامی .شــهرکرد :دانشــگاه شــهرکرد.،
 خســروی ،شــکوه« ،1396 ،شــواهدی تــازه از تدفیــن دورۀ ساســانی در آتشــکدهیپلنگگــرد کرمانشــاه» ،باســتانپژوه ،بهکوشــش :مرتضــی خانیپــور و رضــا ناصــری،
تهــران :آریارمنــا.
 خوارزمــی ،ابوعبــداهلل ،1347 ،مفاتیــح العلــوم .ترجمــۀ حســین خدیوجــم ،تهــران:بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 رهبــر ،مهــدی« ،1389 ،آتشــکده بندیــان درگــز ،یــک بــار دیگــر» .پژوهشهــایباستانشناســی مــدرس ،ســال  2و  ،3شــمارۀ  ،4صــص.168-177 :
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 رضائینیــا ،عباســعلی« ،1397 ،مالحضاتــی دربــارۀ ســاختار معمــاری و کاربــریشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارۀ  ،17صــص.160-141 :
چهارتاقــی نیاســر» .پژوه 
 طبــری ،محمــد بــن جریــر ،1375 ،تاریــخ طبــری یــا تاریــخ الرســل و الملــوک .جلــد ،2ترجمــۀ ابوالقاســم پاینــده ،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 عســگریچاوردی ،علیرضــا« ،1389 ،مدارکــی از جنــوب فــارس در زمین ـهی تکریــمآتــش در ایرانباســتان» .مجلــۀ باستانشناســی و تاریــخ ،ســال  ،25شــمارۀ  ،1صــص:
.27-39
 علیبیگــی ،ســجاد« ،1391 ،آیــا شــئ گچــی مکشــوف از محوطــه چــم نمشــت،شهــای باستانشناســی مــدرس،
نشــانی از یــک آتشــکده دوره ساســانی دارد؟» .پژوه 
ســال  ،4شــمارۀ ،8صــص.196-202 :
 کرمیــان ،حســن؛ و جــاوری ،محســن« ،1388 ،شــهرهای ویــگل و هراســگان درانتقــال از عصــر ساســانیان بــه دوران اســامی بــا اتــکاء بــه دادههــای باستانشــناختی».
مطالعــات باستانشناســی ،شــمارۀ  ،2صــص.63-83 :
 گــدار ،آنــدره ،1365 ،آثــار ایــران .ترجمــۀ ابوالقاســم ســرو مقــدم ،مشــهد :آســتانقــدس.
 گیمن ،دوشن ،1375 ،دین ایرانباستان .ترجمۀ رویا منجم ،تهران :فکر روز. لبافخانیکــی ،میثــم« ،1387 ،ســفال ساســانی شــمال شــرق ایــران(طبقهبندی،مقایســه و تحلیــل براســاس ویژگیهــای شــکلی)» .مجلــۀ علمیپژوهشــی
دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،دورۀ  ،59صــص.143-177 :
 لبافخانیکــی ،میثــم« ،1393 ،گــزارش مقدماتــی فصــل اول کاوش در عرصــهچهارطاقــی بــازه هــور» .اثــر ،شــمارۀ  ،67صــص.85-90 :
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ و امینــی ،فرهــاد ،1394 ،باستانشناســی و هنــر ساســانی.تهــران :شــاپیگان.
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ و طهماســبی ،النــاز« ،1393 ،طبقهبنــدی ســفال ساســانیشهــای باستانشناســی ایــران،
دره ســیمره ،مطالعــه مــوردی :قلعــه سیرمشــاه» .پژوه 
دورۀ چهارم،شــمارۀ  ،7صــص.133-152 :
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ و مترجــم ،عبــاس« ،1390 ،جولیــان :آتشــکده نویافتــهساســانی در آبدانــان ایــام » .باغنظــر ،شــمارۀ  ،19صــص.77-88 :
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ علیــان ،علمــدار؛ و دینــی ،عادلــه« ،1391 ،گونهشناســیتحلیلــی چهارطاقیهــای اســتان اصفهــان» .شــهرهای ایرانــی اســامی ،شــمارۀ  ،8صــص:
.85-96
 مــرادی ،یوســف« ،1388 ،چهارتاقــی میــل میلگــه :آتشــکدهای از دورهی ساســانی».مطالعــات باستانشناســی ،شــمارۀ  ،1صــص.183-155 :
 مرادیغیاثآبادی ،رضا ،1389 ،چهارتاقیهای ایران .تهران :ایرانشناسی. مرتضائــی ،محمــد« ،1384 ،گــزارش مقدماتــی گمانهزنــی و ســاماندهی محوطــه تپــهقبرســتان شــرقی روســتای کاکا شهرســتان گنبــد کاووس» .گزارشهــای باستانشناســی
 ،4صــص.187-198 :
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