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چکیده

پــان بنــای چارقاپــی در حاشــیه شــمال شــرقی شــهر قصرشــیرین ،از نــوع چهارتاقــی اســت
ولــی اختالفاتــی بــا دیگــر نمونــه هــای شــناخته شــده دارد .مهمتریــن ایــن تفــاوت هــا ،وجــود
واحدهــای ســاختمانی در جانــب شــرقی بنــای چهارتــاق چارقاپــی اســت.
تعــدای از مورخیــن در مــورد بناهــای شــهر قصرشــیرین (عمــارت خســرو ،چــار قاپــی) اشــاراتی
داشــته انــد .ایــن بنــا مــورد توجــه بســیاری از محققیــن قــرار گرفتــه و آنــرا بــه عنــوان بنایــی
از اواخــر دوره ساســانی معرفــی نمــوده انــد .اکثــر پژوهشــگران چهارتــاق را آتشــکده دانســته و
برخــی آنــرا از مجموعــه کاخــی دانســته و عــده ای قلیــل در مــورد دوره آن تردیدهایــی داشــته
و آنــرا متعلــق بــه اوایــل دوره اســامی دانســته انــد .بــا ایــن وصــف ،مهمتریــن ســوالی کــه در
مــورد ایــن بنــا مطــرح اســت ،دوره ســاخت و نیــز کاربــری بناســت .بــا توجــه بــه معمــاری بنــا و
نیــز بررســی تاریخــی ،بــه نظــر مــی رســد مجموعــه چارقاپــی ،کارکــردی مذهبــی داشــته و بــا
بررســی مســیحیت در ایــران بــه خصــوص در اواخــر دوره ساســانی مــی تــوان ایــن فرضیــه را
مطــرح کــرد کــه چارقاپــی احتمــا ًال کلیســا بــوده اســت ولــی گویــا هرگــز بــه ســرانجام نرســیده
اســت.

کلیدواژگان:

چارقاپی ،خسرو پرویز ،شیرین ،کلیسا ،مسیحی.
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اهميــت قصــر شــيرين بيشــتر از دوره ساســاني ،بــا توجهــي كــه خســرو پرويــز بــه ايــن منطقــه
نمــوده ،مشــخص مــي شــود .خســرو پرويــز بــا احــداث مجموعــه اي شــامل كاخ ،قلعــه ،بنــاي
مذهبــي و سيســتم آبرســاني ،اوليــن اقدامــات را در جهــت آبــاد كــردن منطقــه قصرشــيرين بــه
انجــام رســاند .پــس از آن در ســفرنامه هــاي ســياحان و نويســندگان بارهــا نــام قصرشــيرين ذكر
شــده اســت .مســلمانان پــس از فتــح حلــوان 4حــدود ســال  16هجــري قمــري ،كرمانشــاه را بــه
تصــرف خــود درآوردنــد .هــارون الرشــيد بــه عنــوان والــي كرمانشــاه و مناطــق غربــي ايــران
چنــد ســالي را در کرمانشــاه بــه ســر بــرد  .در دوره خلفــاي عباســي ،كرمانشــاه يكــي از چهــار
شــهر معتبــر واليــت جبــال 5بــود.
اكثــر نويســندگان و محققــان مجموعــه چارقاپــی را منســوب بــه خســرو پرويــز (590 -628
ميــادي) مــي داننــد كه براي همســرش شــيرين برپــا كــرده ،از ايــن رو این محل ،قصرشــيرين
نــام گرفتــه اســت (واندنبــرگ 98 :1379 ،و کریســتین ســن .)593 :1377،مهمتریــن ســواالتی
کــه در مــورد مجموعــه بناهــای چارقاپــی مطــرح اســت اینکــه :آیــا خســرو بــا ايجــاد بناهــاي
عظيــم درايــن ناحيــه ســعي داشــته محيطــي دنــج و آرام بــراي همســر مســيحي خويــش،
شــيرين ،مهيــا كنــد؟ آیــا چارقاپــی آتشــکده ای از دوره ساســانی اســت؟ و یــا اینکــه ایــن بنــا
در دوره آغازیــن اســامی بــر مبنــای معمــاری دوره ساســانی ســاخته شــده و کاربــری حکومتــی
داشــته اســت ؟ بــه نظــر مــي رســد بخشــی از مجموعــه ساســاني قصرشــيرين درســال 628
ميــادي بــا لشكركشــي هراكليــوس بــه ايــران ،تخريــب (شــراتو )49 :1383،و نیز ادامه ســاخت
و ســازها در آن متوقــف شــده باشــد و از آن زمــان هيــچ وقــت اهميــت گذشــته اش را بــه دســت
نيــاورد ،ولــي بــه عنــوان قصبــه اي كوچــك تــا دوره قاجــار همچنــان اســم آن باقــی اســت.
گویــا خســرو پرویــز بــا ايجــاد بناهــاي عظيــم درايــن ناحيــه ســعي داشــته محيطــي دنــج و آرام
2
بــراي همســر مســيحي خويــش ،شــيرين ،مهيــا كنــد تــا از قيــل و قــال موبــدان ُدگم زردشــتي
و آســيب هايــي كــه احتمــا ًال بــه همســرش ممكن بــود برســانند ،دور باشــد .مهمتریــن عنصری
کــه باعــث مــی شــود در مــورد بنــای چارقاپــی بــه عنــوان آتشــکده تردیدهایــی بــه وجــود آیــد،
توجــه بــه واحدهــای ســاختمانی متعــددی اســت کــه در شــرق چهارتاق ســاخته شــده اســت .در
هیــچ نمونــه ای از چهارتــاق هــای ساســانی کــه عملکــرد آتشــکده داشــته انــد نمی تــوان چنین
چیــزی را دیــد مگــر آتشــگاه هایــی بــزرگ همچــون آذرگشنســب .از آنجایــی کــه معنــای یک
بنــا مبتنــی بــر شــباهتش بــه چیــز دیگــر اســت (نوبــرگ -شــولتس ،)101 :1382،مــا در ایــن
تحقیــق ســعی مــی کنیــم پیونــدی بین معمــاری مجموعــه چارقاپــی و تارخ سیاســی ساســانیان
برقــرار نمــوده تــا جایــگاه ایــن بنــا در ایــن دوره مشــخص شــود.

موقعیت

اســتان کرمانشــاه ،ناحیــه ای کوهســتانی اســت کــه بیــن فــات ایــران و جلگــه بیــن النهریــن
قــرار گرفتــه و سراســر آن را قلــل و ارتفاعــات سلســله جبــال زاگــرس پوشــانده اســت .سلســله
جبــال زاگــرس در محــدوده ایــن اســتان بــه صــورت مجموعــه ای از رشــته کــوه هــای مــوازی
پدیــدار گشــته کــه دشــت هــای مرتفــع کوهســتانی در بینابیــن آنهــا شــکل گرفتــه و گــذرگاه
هــای مهــم زاگــرس را بــه وجــود آورده اســت (شــاطریان .)240 :1388،وســعت شهرســتان
قصــر شــيرين بالــغ بــر  1935كيلومتــر مربــع اســت .بخــش غربــي آن را تپــه ماهــور و دشــت و
بخــش شــرقي و جنوبــي آن را كوهســتان هــاي دامنــه زاگرس تشــكيل مــي دهد .قصرشــيرين
بــر ســر راه مهمــي واقــع شــده كــه در دوره مــاد ،بابِــل را بــه هگمتانــه (همــدان) و در دوره

هخامنشــي ،بيســتون را بــه بابــل و در دوره ســلوكي ،ســلوكيه را بــه ِرگا و در دوره پارتــي،
اکباتــان را بــه كتيســفون و در دوره ساســاني ،كرمانشــاه را بــه تيســفون متصــل مــي ســاخته
اســت (واندنبــرگ .)97 :1379،در دوره اســامي ايــن راه همچنــان اهميــت خــود را حفــظ كــرد
و عــاوه بــر تجــارت ،راه مذهبــي بــراي رســيدن بــه عتبــات عاليــات بــوده اســت .ايــن شــاهراه
بــزرگ بــه جــاده خراســان يــا جــاده ابريشــم نيــز مشــهور اســت ،از ايــن رو قصرشــيرين را بــه
عنــوان دروازه آســيا معرفــي كــرده انــد .ايــن راه پيشــتر از ايــن تاريــخ نيــز مــورد اســتفاده بــوده
اســت :دردوره عيالمــي چنديــن بــار لشكركشــي هــاي مهــم از ايــن معبــر صــورت گرفته اســت
(هینتــس 156 :1376،و  .)167-168از آنجایــی کــه قصرشــیرین در مســیر جــاده ابریشــم قــرار
داشــته ،در طــول تاریــخ رونــق اقتصــادی فراوانــی داشــته اســت (کالیــس،)105-128 :1366،
بناهــای زمــان خســرو پرویــز در دســتگرد (شــرق تیســفون) و قصرشــیرین کــه بــه نــام همســر
مســیحی اش نامگــذاری شــد ،شــهرت بســیار یافتنــد (زریــن کــوب .)100 :1385،مهمتريــن
بناهــاي شــناخته شــده در ايــن محــدوده ،مجموعــه ساســاني شــامل عمــارت خســرو (حاجــی
قلعــه ســی) ،چارقاپــي (چــوآر قاپــو) ،بــان قلعــه (قلعــه خســروی) و نهر شــاه ُگــدار اســت .1بنای
چارقاپــی در حاشــیه شــمال شــرقی شــهر قصرشــیرین بــر روی تپــه ای نســبت ًا مســطح با شــیب
مالیــم ،بــه ابعــاد حــدود  150*50متــر و ارتفــاع تقریبــی  4/5متــر واقــع شــده اســت.
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اقــدام خســرو پرویــز در آبادانــی ایــن منطقــه باعــث شــد كــه از اواخــر دوره ساســانی ،ايــن
نقطــه حــد فاصــل ســرپل ذهــاب و خانقيــن شــهرت يافتــه و رفتــه رفتــه رونــق بگيــرد و در
نوشــته هــاي نويســندگان مســلمان از آن نامــي بــه ميــان بیایــد .بيشــتر نوشــته هــا در مــورد
قصرشــيرين مربــوط بــه بناهايــي اســت كــه در ايــن شــهر قــرار دارنــد .نخســتين اظهــار نظــر
در مــورد ايــن بناهــا بــه ســال  287ه.ق توســط يعقوبــي ( )137 :1381بازمــی گــردد .ابــن رســته
در ســال  290ه.ق ( ،)193 :1365ابودلــف 341ه.ق ( ،)78 :1354ابــن حوقــل 367ه.ق (:1345
 ،)55نويســنده حــدود العالــم المشــرق الــي المغــرب (372ه.ق ) ،قزوينــي  600ه.ق (-232 :1371
 ،)230ياقــوت حمــوي ( 623ه.ق) و حمدالــه مســتوفي (740ه.ق) نیــز بــه ايــن بناهــا اشــاراتي
داشــته انــد .پــس از آن تــا قــرن هفدهــم ميــادي كــه پيتــرو دالوالــه ،ســياح اروپايــي ،بــه قصر
شــيرين اشــاره كــرده ،ديگــر نامــي از ايــن شــهر نيســت .پيتــرو دالوالــه در ســال 1659م .قصــر
شــيرين را ســرزمين متــروك و مخروبــه اي مــي دانــد كــه خســرو ،پادشــاه ايــران ،براي شــيرين
ســاخته اســت (دالوالــه .)6-8 :1370،پــس از او محققيــن و ســياحاني چــون ريــچ (Rich,1836:
 ،)504-543باينــدر ( ،)383-784 :1370اليويــه ( )27 :1371بــه توصيــف ايــن بناهــا پرداختنــد.
درســال  1896ميــادي ،دمــرگان ،ضمــن ترســيم نقشــه هــاي نــه چنــدان دقيــق ازايــن بنــا،
چنــد ســطري نيــز بــه آن اختصــاص داده اســت (دمــرگان .)112 :1339،درســال  1910ميــادي
ارنســت هرتســفلد و زاره ( )Sarre and Herzfeld,1910: 293و در ســال  1911ميالدي گرترود
بِــل ( )Bell,1914: 44-51از ايــن بنــا ديــدن كــرده انــد .ولــی شــايد نخســتين توصيــف فنــي
بــا ارائــه جزئيــات در مــورد بناهــاي قصرشــيرين بــه نوشــته هــاي اســكار رويتــر در ســال 1938
ميــادي بازگــردد ( .)Reuter,1938او نيــز بــر مبنــاي پــان هــاي ترســيمي دمــرگان ،بــل و
همچنيــن تخيــات خــود ،اقــدام بــه ترســيم طــرح هــاي جالــب و جــذاب و صــد البتــه اشــتباه،
مــي كنــد .ايشــان نيــز بــه تبعيــت از نوشــته هــاي پيشــينیان ،عمــارت خســرو را كاخــي بــراي
خســرو دوم و چارقاپــي را آتشــكده اي از آن زمــان مــي دانــد .ديگــر محققــان بــه تبــع گفتــه
هــاي پيشينيانشــان بــه تكــرار همــان مطالب پرداختــه انــد ،از جملــه  :ســووژه ( ،)1941واندنبرگ
( ،)1958گــدار ( ،)1962گولينــي ( ،)1964شــيپ مــن ( ،)1971يورگــن اشــميت ( ،)1973ولفــرام

كاليــس ( ،)1974جورجينــا هرمــان ( ،)1977النســر ( )1978و ليونــل بيــر (( .)1986مــرادي ،بــی
تــا. )1 :باشــروع جنــگ ايــران وعــراق ،كار ميدانــي در قصرشــيرين غيــر ممكــن شــد و حتــي
پــس از جنــگ بــه علــت هــاي نظامــي (خطــرات ناشــی از بقایــای مهمــات عمــل نکــرده،
وجــود مياديــن ميــن و )...كار در ايــن خطــه امــكان پذيــر نشــد تــا اینکــه در بهــار  ،1368ســتاد
بازســازی مناطــق جنگــی عــازم کرمانشــاه شــده و در ســال  1370اولیــن تیــم باستانشناســی
بــرای ارزیابــی صدمــات جنگــی بــر پیکــره آثــار باســتانی راهــی ایــن منطقــه گردیــد و در نهایت
در ســال  1371آقــاي ناصــر نــوروززاده چگينــي ،بــا کاوش در بخشــی از آن ،چهــره تــازه اي از
چارقاپــي را ارائــه داد .عمــارت خســرو نيــز گرچــه در جنــگ صدمــات جبــران ناپذيــري ديــده
بــود ولــي بــا همــت يوســف مــرادي در كاوش هــاي  ،1384 -5اميــد آن مــي رود تــا نتايــج
تــازه تــري را در پــي داشــته باشــد  .دو بنــای ساســانی در تاریــخ  1310/6/24بــه شــماره 32
در  5کیلومتــری شــمال قصرشــیرین بــه ثبــت رســیده کــه بــه احتمــال زیــاد بایــد عمــارت
خســرو و چارقاپــی باشــند .بــا ایــن وصــف ،مجــدداً بنــای چارقاپــی بــه شــماره  13406در تاریــخ
 1384/07/06بــه صــورت مجــزا بــه ثبــت رســیده اســت.
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تپــه چارقاپــی بــا ارتفــاع تقریبـ ًا  4/5متــر از ســطح زمیــن هــای اطــراف و بــا طــول شــرقی–
غربــی حــدود  150متــر و عــرض شــمالی– جنوبــی کمابیــش  50متــر ،صدمــه شــدیدی در
طــی جنــگ تحمیلــی دیــد بــه شــکلی کــه دیگــر آثــاری از معمــاری کــه دمــرگان و بــل دیــده
انــد ،امــروزه قابــل رویــت نبــوده و از بیــن رفتــه انــد .در غربــی تریــن قســمت تپــه آثــار بنایــی
مربــع شــکل بــا ابعــاد خارجــی  24/60در  24 /60متــر و ابعــاد داخلــی  16/15در  16/15متــر بــا
چهــار درگاه بــه عــرض  2/91متــر دیــده مــی شــود .جرزهــای جنــوب شــرقی و شــمال شــرقی
صدمــه زیــادی دیــده و بنــا نســبت بــه عکســی کــه خانــم بــل در ســال  1914از آن منتشــر
نمــوده ،بســیار لطمــه دیــده اســت .در هــر چهــار زاویــه خارجــی بنــا حجمــی بــه ابعــاد  180در
 180در  30ســانتی متــر بــه منظــور تقویــت پــی هــا ایجــاد شــده و بنــا بــا مصالــح ســنگ های
قلــوه رودخانــه ای کوچــک و بــزرگ و مــات گــچ نیــم کوب ســاخته شــده اســت .چهــار دروازه
ورودی ،مســتقر در میانــه هــر ضلــع بــا پوشــش تــاق ضربــی آجــری قــرار دارد .از پوشــش اتــاق
مرکــزی ،فقــط گوشــواره ای باقــی مانــده اســت (بزنــوال .)203 :1379،تــاق هــا را بــا آجرهایــی
بــه ابعــاد  38-7در  38-7در  9 – 8ســانتی متــر بــا قــوس مــازه دار و بــه ضخامــت یــک و
نیــم آجــر ایجــاد نمــوده بودنــد و دیوارهــا و کــف بــا پوششــی از گــچ انــدود شــده اســت .یکــی
از دالیــل اســتقامت بنــا ،گــچ نیــم کــوب بــه عنــوان مــات بســیار ســخت و منســجمی اســت
کــه در درجــه حــرارت بیــن  107تــا  200درجــه ســاخته میشــود (حامــی )80 :1359،و از آنجــا
کــه مغــز ســنگ هــای بزرگتــر گــچ پختــه نمــی شــده آن را مــی کوبیدنــد و دانــه هــای ســنگ
گــچ بــه عنــوان شــاموت اســتقامت مــات گــچ را در مقابــل رطوبــت بــاال مــی بــرد و مــواد
شــیمیایی داخــل گــچ نیــز بــا پخــت از بیــن نمــی رود .انــدود ضخیمــی کــه زمانــی دیوارهــای
ســنگی ناهمــوار را مــی پوشــاند ،فروریختــه و دیوارهــای لخــت نمــودار شــده کــه هــر چنــد بــد
ریخــت اســت ،اغلــب از لحــاظ ســادگی و قــدرت شــکل و حجــم بــر شــکوه بنــا مــی افزایــد
(پــوپ.)71 :1373 ،
ضخامــت دیوارهــای شــرقی ،غربــی و جنوبــی بیــن  450تــا  415ســانتی متــر بــوده کــه
ایــن اختــاف شــاید بــه دلیــل وجــود انــدود یــا عــدم پوشــش دیوارهــا بــا انــدود و یــا تخریــب
برخــی زوایــای دیــوار باشــد ،امــا دیــوار شــمالی  450ســانتی متــر ضخامــت دارد .نزدیــک بــه
درگاه غربــی چهارتــاق و در داخــل بنــا یــک ســکوی ســنگی بــه ابعــاد  508در  528ســانتی متــر

ســاخته شــده کــه تقریبـ ًا  60ســانتی متــر از ارتفــاع آن باقــی مانــده اســت .همچنیــن در ضلــع
جنوبــی درگاه شــرقی و در خــارج بنــا یــک ســکوی آجــری بــه ابعــاد  144در  255ســانتی متــر با
مــات گــچ دیــده مــی شــود .هــر دوی ایــن ســکوها در حفریــات ســال  1371بــه دســت آمــده
انــد .ســکوی غربــی بــا ســنگ هــای ماســه ای ســبز رنــگ قــواره ای و مــات گــچ دور چینــی
شــده و داخــل آن را بــا قلــوه ســنگ و الشــه ســنگ و مــات گل پــر کــرده انــد .در فاصلــه
 6/37متــری از ضلــع جنــوب غربــی چهارتــاق ،آثــار و بقایــای معمــاری  4اتــاق کوچــک ،یــک
ســالن بــزرگ ،یــک حیــاط و یــک راهــرو ،در حفــاری ارگانیــک ســال  71خورشــیدی بــه دســت
آمــده اســت .در اینجــا یکــی از ســواالتی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه آیــا چارقاپــی
قصرشــیرین در اطــراف خــود داالن داشــته اســت یــا نــه؟ (شــراتو .)60 :1383،بــا توجــه بــه
شــواهد ،نمــی تــوان راهــروی طوافــی بــرای بنــای چهارتــاق چارقاپــی مشــخص نمــود.
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اتاقهــا :اتــاق شــماره یــک اتاقــی مســطتیل شــکل بــه ابعــاد  420در  485ســانتی متــر اســت
کــه درگاهــی آن در جهــت شــمالی راه مــی گیــرد .درگاه ســه اتــاق دیگــر رو بــه شــرق اســت و
تنهــا ایــن اتــاق بــه ســوی چهارتــاق راه دارد .اتــاق هــای شــماره  -4 -3 -2بــه حیــاط بزرگــی
در جهــت شــرقی راه مــی یابنــد کــه قســمت هایــی از آن در حفریــات ســال  71مشــخص
پــان :1پــان ترســیمی بــل 1914
گردیــده اســت .عــرض درگاه اتــاق شــماره یــک  1/15متــر و عــرض درگاه هــای اتــاق هــای ()Bell,1914: PL.64
 2و 120 ، 3ســانتی متــر و عــرض اتــاق  128 ، 4ســانتی متــر اســت .دیــوار غربــی اتــاق هــا
یــک دیــوار باربــر بــه ضخامــت بیــن  150تــا  186ســانتی متــر بــوده و تیغــه هــای بیــن اتــاق
هــا و دیوارهــای شــرقی آنهــا 120ســانتی متــر ضخامــت دارنــد .تــاق نمایــی بــا  35ســانتی
متــر عمــق و  175ســانتی متــر عــرض در حــد فاصــل اتــاق هــا رو بــه حیــاط ســاخته شــده
انــد کــه دیوارهــا را از یــک نواختــی در آورنــد .ابعــاد اتــاق  474 :2در  420ســانتی متــر ؛ اتــاق :3
157
 420در  480ســانتی متــر و اتــاق  420 :4در  420ســانتی متــر اســت .در غــرب اتــاق هــا یــک
ســالن بــزرگ مســتطیل شــکل بــه ابعــاد  10/27در  23/80متــر مشــخص اســت کــه ضخامــت
دیــوار جنوبــی آن  175ســانتی متــر و ضخامــت دیــوار غربــی آن  140ســانتی متــر مــی باشــد.
در کنــج جنــوب شــرقی ســالن یــک تــوده حجیــم ســنگ و گــچ مــدور بــه قطــر  3متــر دیــده
مــی شــود کــه احتما ًالبــه منظــور تقویــت پــی بنــا ایجــاد شــده اســت .درگاه ایــن اتــاق در جهت
شــمال قــرار داشــته اســت کــه در حــال حاضــر مشــخص نیســت .هرچنــد کــه اثــری از گنبــد
بنــا برجــای نمانــده اســت ولــی گویــا «گنبــد چارقاپــی تفاوتــی بــا گنبدهــای فیروزآباد» نداشــته
اســت (گــدار،ج 14 :1371 ،3و  .)35گنبــد چارقاپــی کــه یکــی از بزرگتریــن گنبدهــای شــناخته
شــده ساســانی اســت ،بــر روی چهــار گوشــواره نــوک تیز قــرار داشــته و ماننــد کاخ فیروزآبــاد در
چهــار قــرن پیــش ،آن را از ســنگ تــراش نخــورده و بــا مالت ســاخته بودنــد (پــوپ.)71 :1373،
بــا توجــه بــه برداشــت هــای باســتان شناســان ماضــی از بنــای چارقاپــی (پــان هــای  2 ،1و،)3
آنچــه در طــی کاوش هــای ســال  1371توســط چگینــی صــورت گرفتــه و امــروزه در محــل
مــی تــوان دیــد (پــان  )4و نیــز مــی تــوان چهــا فــاز معمــاری را بــرای ایــن بنــا مشــخص
نمــود -1 :در فــاز اول بنــا را بــا قلــوه ســنگ و مــات گــچ نیــم کــوب ایجــاد کــرده انــد -2 .در
فــاز دوم ســکویی را در کنــار درگاه شــرقی ایجــاد نمــوده و در بنــا مرمــت هایــی شــده اســت-3 .
در فــاز ســوم ،بنــا متــروک شــده و توســط گروهــی شــبان جهــت نگهــداری رمه مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت -4 .در فــاز چهــارم برخــی از درگاه هــا بــا ســنگ هــای ماســه ای قــواره ای
ســبز رنــگ مســدود شــده و ســکویی در نزدیکــی درگاه غربــی چهارتــاق ســاخته شــده اســت.
در مــورد تاریــخ گــذاری ایــن فازهــا بــا توجــه بــه ســاختار معمــاری بناهایی کــه در کنــار این
پــان  :2پالن ترســیمی هرتســفلد
بنــا وجــود دارنــد همچــون عمــارت خســرو و بــان قلعــه مــی تــوان بنیــان چارقاپــی را بــه اواخــر
Sarre, F. & Herzfeld, E.,(1910

شماره  ،3دوره دوم ،پاییز و زمستان 1391

158

دوره ساســانی و بــه زمــان خســرو دوم ( پرویــز)  590 -628میــادی منتســب نمــود کــه بنایــی
ـی «بــان قلعــه»
ـی «چارقاپــی» درکنــار بنــای رســمی «عمــارت خســرو» و قلعــه نظامـ ِ
مذهبـ ِ
ســاخته شــد .ایــن بنــا دارای اتــاق هــا و حیــاط هایــی بــوده کــه تــا ســال هــای پیــش از جنــگ
قســمت هایــی از آن مشــخص بــوده و در پــان دمــرگان و خانــم بِــل (پــان  )1بــه خوبــی
مشــهود اســت .در فــاز دوم ،بنــا بــه دســت حــکام اســامی افتــاده و گویــا از حالتــی مذهبــی بــه
مجموعــه ای رســمی تغییــر کاربــری داده اســت .در فــاز ســوم بــا کوتــاه شــدن دســت عباســیان
از ایــن مناطــق احتمــا ًال در دوره ســلجوقی در بنــا تغییراتــی بــه وجــود آمــد و برخــی از درگاه هــا
مســدود شــدند و ســکوی در درگاه غربــی ایجــاد شــد و بــا متــروک شــدن بنــا در لشــکر کشــی
هــای عثمانیــان ایــن بنــا توســط گروهــی ایلیاتــی و کــوچ رو اشــغال شــد و جهــت نگهــداری
رمــه از آن اســتفاده کردنــد .امــا در طــی ایــن مراحــل بنــا لطمــه چندانــی ندیــد و بــه مــرور زمان
تــا ســال  1896کــه دمــرگان از ایــن بنــا دیــدن کــرد هنــوز چهارتــاق ســالم بــود و خانــم بــل
در ســال 1914م .عکــس هایــی از آن گرفــت و در دهــه  40شمســی مرمــت هایــی ،اگرچــه
غیــر اصولــی ولــی الزم ،جلــوه بنــا را از نــو بیاراســت .ولــی در طــی جنــگ تحمیلــی ،ایــن بنــا
بیشــترین لطمــه هــا و صدمــات را دیــد .ایجــاد ســنگرها در تپــه ،تحمــل ضربــات گلولــه تــوپ
و تانــک بــر پیکــر بنــا ،ایجــاد انبــار مهمــات در گوشــه تپــه و  ...ایــن بنــای اســتوار را از جلــوه
انداخــت .در ســال  1371ســعی در شــناخت بهتــر ایــن بنــا توســط پژوهشــکده باستانشناســی
تــا بــه امــروز مســکوت گذاشــته شــده و کار پژوهشــی در ایــن بنــای مهــم کــه دســت روزگار
همچنــان ســعی در محــو آن دارد را بــا ســختی هایــی روبــرو ســاخته اســت .مهمتریــن نکتــه
در پــان هایــی کــه پیشــتر محققیــن از چارقاپــی منتشــر نمــوده انــد ،ایــن اســت کــه عــاوه
بــر چهارتاقــی ،واحدهــای ســاختمانی متعــددی در بخــش شــرقی چارتــاق ایجــاد نمــوده بودنــد.
فضامنــدی نهــاد بــه فضامنــدی مکانــی کــه نهــاد در آن جــای مــی گیــرد مربــوط مــی شــود،
از ایــن رو مــکان ســاخته بشــر بــه مثابــه نهــادی کــه بــا مکانــی واقعــی در روی زمیــن و زیــر
آســمان تطابــق یافتــه اســت ،درک مــی شــود (نوبــرگ -شــولتس .)108 :1382،بــا ایــن وصــف،
چارقاپــی را بایــد بــا زبــان معمارانــه خــودش تعبیــر نمــود.

تجزیه و تحلیل

خســرو پرويــز بنــا بــر نوشــته اكثــر نويســندگان اوايــل اســامي در ميانــه دشــت قصــر شــيرين،
بناهايــي را ســاخت كــه احتمــا ًال بــه شــيرين ،همســر مســيحي او ،تعلــق داشــته اســت .عمــارت
خســرو احتمــا ًال كاخــي بــزرگ و محــل اقامــت شــاهانه بــوده اســت .چارقاپــي بــا توجــه بــه
معمــاري و پــان آن احتمــا ًال بنايــي مذهبــي بــوده و بــان قلعــه ،قلعــه اي بــراي حفاظــت
منطقــه و نیــز دارای کارکــردی اداری بــوده اســت  .بــا پيداشــدن ديــوار دفاعــي در مــرز بيــن
شهرســتان قصرشــيرين و ســرپل ذهــاب (هژبــری ،)1384 ،مــي تــوان آن دیــوار را بــه مجموعــه
ساســاني زمــان خســرو پرويــز افــزود .مورخيــن اســامي پــس از ذكــر توصیــف محوطــه هايــي
كــه خســرو ســاخته بــه باغــي بــزرگ بــا انــواع درختــان اشــاره مــي كننــد كــه در نــوع خــود
بــي نظيــر بــوده اســت .بــراي آبيــاري بــاغ و تاميــن آب ســاكنان بناهــا ،نهــر شــاه گــدار را ايجاد
كردنــد كــه از رودخانــه الونــد آب مــي گيــرد .بــا توجــه بــه اينكــه خســرو جنگلــي مصنوعــي در
منطقــه بــه وجــود آورد كــه انــواع حيوانــات را بــه آن آورده بودنــد ،بــه نظــر مــي رســد ديــوار
فــوق الذكــر عــاوه بــر حفــظ و صيانــت مجموعــه خســروي و تعييــن حــدود قــرق ،مانــع خروج
حيوانــات از بــاغ وحــش خســرو مــي شــده اســت .امــا چــرا ايــن نقطــه انتخــاب شــده اســت ؟
اگــر بپذیريــم كــه ايــن مجموعــه را خســرو پرويــز ســاخته و بــراي اســكان معشــوقه مســيحي
خــود ،شــيرين ،در نظــر گرفته اســت ،جــواب مســاله را در عقايــد مذهبــي آن روزگار بايد جســت.
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پــان  :4پــان چارقاپــی (نگارنــده،
)1384
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طبقــه روحانيــون متنفــذ در دربــار ،ديــن هــاي غيــر زردشــتي را خطرنــاك مــي پنداشــتند ،از اين
رو ،در حکومــت ساســانی ،گاهــی شــاهد تحــت پیگــرد بــودن پیــروان ادیــان دیگــر هســتیم .از
طرفــي بــر اســاس قوانیــن وندیــداد ،ارتــداد از ديــن ،حكمــش مــرگ و بــراي تمــام افــراد جامعه
الزم االجــرا بــود  .از ایــن روی شــيرين كــه مذهــب مســيحي داشــت ،ممكــن بــود مــورد تعرض
و يــا ســوء قصــد درباريــان قــرار بگيــرد .بنابرایــن شــايد خســرو بــا ســاختن ايــن مجموعــه در
نقطــه اي دورافتــاده بــراي شــيرين ،در فكــر دفــع باليــاي احتمالــي كــه ممكــن بــود بــر ســر
شــيرين بيايــد افتــاد و بــا ســاختن مجموعــه اي مجلــل بــه ايــن هــدف رســيد؛ از طرفــي بــا
كاشــتن درختــان فــراوان و ايجــاد جنگلــي مصنوعــي یــا پارکــی بــزرگ ،ســعي در تغییر زیســت
بــوم منطقــه كــرد 6و بــا آوردن حيواناتــي در ايــن جنــگل ،محيطــي طبيعــي در نقطــه اي دنــج
بــه منظــور شــكارگاه نيــز بــه وجــود آورد .مهندســان فكــر همــه چيــز را كــرده بودنــد .اتــاق هــا،
انبارهــا ،ايــوان ،حيــاط و ...حتــي بــراي آبيــاري جنــگل کانــال هايــي طوالنــي بــا ايجــاد بنــد از
رودخانــه الونــد كشــيدند .محيــط پــارك جنگلــي پيرامــون كاخ شــش هــزار متــر مــي باشــد.
تاریــخ نــگاران مســلمان توصیــف بســیار روشــنی از محیــط افســانه ای آن در پارکــی پهنــاور
کــه آن را بــاغ هــا ،کاله فرنگــی هــا ،اســتخرها ،جایــگاه های نگهــداری جانــوران و ماننــد آنها
احاطــه کــرده بــود ،بــه دســت مــی دهنــد؛ امــا تنهــا ســاختمان دیگــری کــه بقایایــی از آن بجــا
پــان  :3پــان ترســیمی واندنبرگ
مانــده اســت بنایــی اســت کــه امــروزه بــه نــام چارقاپــی آوازه دارد و دانســته نیســت کــه آنــرا
(واندنبرگ)98 :1379،
بــرای چــه منظــوری ســاخته بودنــد (یارشــاطر.)574 :1381 ،
اگــر بپذيريــم كــه ايــن مجموعــه بــراي اســكان همســر مســيحي شــاه ســاخته شــده،
آيــا مــي تــوان تصــور كــرد كــه بنــاي مذهبــي چارقاپــي ،كليســايي بــراي او بــوده اســت ؟
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بعضــی از پژوهشــگران معتقدنــد کــه این ســاختمان اصـ ً
ا عبادتــگاه نبوده اســت (شــراتو:1383،
 .)60زاره و هرتســفلد ،تنهــا چهارتــاق چارقاپــی (پــان  )2را آتشــکده دانســته انــد (Sarre and
 )Herzfeld,1910: 293و شــراتو آن را تخــت شــاهی معرفــی نمــوده اســت (شــراتو:1376،
 )47ایــن در حالیســت کــه گرتــرود بــل زمــان ســاخت بنــا را بــا مقایســه اش بــا کاخ اُخیضــر
(بنایــی از دوره عباســی در عــراق) اوایــل دوره اســامی مــی دانــد ( .)Bell,1914: 44-47پــوپ
مجموعــه چارقاپــی را «بقایــای آتشــکده ساســانی از اواخــر آن دوره» مــی دانــد (پــوپ:1373،
 .)71گولینــی نیــز تنهــا معمــاری چهارتاقــی را از دوره ساســانی دانســته (Gullini,1964: 34-
 )52ولــی اردمــن ( ،)Erdmann,1941: 30-50گــدار (گــدار و دیگــران،)257-259 :1366 ،
واندنبــرگ (واندنبــرگ ،)98-100 :1379،شــیپمن ( )Schippmann,1971: 282-286مجموعه
چهارتــاق و فضاهــای پیرامونــی را بــه دوره ساســانی نســبت داده انــد (پــان  )3و گــدار بناهــای
چارقاپــی را کاخ خســرو دوم دانســته (گــدار،ج )14 :1371 ،1و معتقــد اســت چهارتــاق آن ،یکی از
تاالرهــای پذیرایــی کاخ بــوده اســت (گــدار،ج.)15 :1371 ،1
چهارتاقــی کــه «تنهــا بنایــی اســت کــه معــرف و نماینــده ی معمــاری مذهبــی ایــران
باســتان» (گــدار )78 :1371،اســت ،بــا تســخیر کشــور توســط مســلمین نیــز از میــان نرفت بلکه
بــا حفــظ اصالــت خــود یعنــی چهارپایــه با گنبــدی نهــاده بر فــراز آن بــر روی گوشــه بنــدی ها،
بــه حیــات خــود ادامــه داد .اســتاندارد بــودن پــان چهارتاقــی هــا در چنــان قلمــروی جغرافیایــی
گســترده و در پــی آن ،چگونگــی ســرمایه گــذاری در ســاخت و تامیــن هزینــه هــای مربــوط
بــه نگهــداری چنیــن بناهایــی اســت کــه بــه احتمــال زیــاد ،حداقــل بخــش مهمــی از آنهــا،
در ارتبــاط بــا آییــن زرتشــتی بــوده انــد (حبیبــی.)http://anthropology.ir/node/13598 ،
کلیســاهای تیســفون ،حــران و رســافه بــا نقشــه معــروف بــه «صلیــب چهارگــوش» در اصــل
چنــان بــه برخــی آتشــکده هــا شــبیه انــد کــه مســیحیان و زرتشــتیان بــه تنــاوب از یــک بنــا
اســتفاده مــی کردنــد و بــا نیازهــای آیینــی هــر دو گــروه متناســب بــوده اســت .ایــن پذیــرش
نــوع معمــاری ساســانی از ســوی مســیحیان ،یکــی از راه هایــی بــود کــه شــکل هــای هنــری
ایــران را بــه اروپــای ســده هــای میانــه رســاند و تاثیر چشــمگیری در معمــاری رومیان گذاشــت.
همیــن نقشــه آتشــکده ساســانی در یک رشــته از کلیســاهای ارمنســتان تکــرار شــد و از آنجا در
بالــکان انتشــار یافــت .تاثیــر آن در خــود ایــران تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه و ســنت واقعـ ًا پایداری
اســت کــه هنــوز مــورد پذیــرش اســت (پــوپ .)71 :1373 ،بــه موجــب اســناد مجمــع اســقف
هــای ســلوکیه ،یزگــرد «فرمــان داد کــه در تمــام قلمــروی امپراتــوری او ،معابــدی کــه توســط
نیاکانــش ویــران شــده بودنــد بــا شــکوه هــر چــه بیشــتر از نــو بنــا شــده و همــه آنهــا کــه بــه
خاطــر ایمــان بــه خــدا مــورد آزار و تعقیــب قــرار گرفتــه بودنــد ،آزاد شــوند .کشیشــان و روســا
و اعضــاء کلیســا مــی تواننــد بــدون تــرس و بــا آزادی کامــل بــه هــر کجــا کــه مــی خواهنــد
رفــت و آمــد کننــد» .بنابرایــن تعجبــی نــدارد اگــر کلیســاها بــه آتشــگاه شــبیه باشــند .همچنین
داســتانی دربــاره نرســه نصرانــی مشــهور اســت ...«:بــا ایــن همــه موبــد ،کلیســا را متصــرف و
آنــرا بــه آتشــگاه بــدل کــرد .نرســه  ....بــا تعجــب وســائل و آالت خــاص زرتشــتیان را در آنجــا
دیــد ...بــی تردیــد آتــش را خامــوش و محــل را پاکســازی کــرد .ســپس وســائل کلیســا را در
جــای خــود نهــاد و مراســم مذهبــی را برپــا ســاخت( »...گــدار،1371،ج .)161 :1بــرای روشــن
شــدن مســئله ،بررســی چنــد ســاختار مذهبــی بــه مــا کمــک مــی کنــد .هرتســفلد در دره جــره
کازرون چهارتاقــی را معرفــی نمــوده و آنــرا از آتشــکده هــای منســوب بــه مهرنرســه مــی دانــد
(پــان  )6ولــی بــه نظــر گــدار ایــن ســازه کلیســا اســت (گــدار ،1371 ،ج 64 :1و  .)160ایــن
اختــاف نظــر بــا توجــه بــه ابعــاد و وســعت بنــا و تفــاوت ظاهــری ایــن بنــا بــا چهارتــاق هــای
چهارگانــه مکشــوف در دره جــره بیــان شــده اســت (گــدار،1371،ج .)160 :1وی معتقد اســت«:در
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خصــوص گنبدهــای کوچــک زوایــا کــه وظیفــه اصلــی آنهــا تحمــل فشــار گنبــد اصلی اســت،
آنچنــان کــه در رســافه و پانتوکراتــور در کلیســای جامــع قســطنطنیه وجــود آنهــا معنــی پیــدا
ـل وجودی
مــی کنــد ،ولــی در اینجــا در انتهــای داالن هــا ،نهــاده بــر دو دیــوار راهــرو ،هیــچ دلیـ ِ
نــدارد .تصــور مــن ایــن اســت کــه تــاالر گنبــدی ،هیــچ ارتباطــی بــا مســاله آتــش نــدارد و ایــن
پایــه هــای غیرمعمــول و ایــن گنبدهــای کوچــک غیرضــروری کــه نقشــی در حفــظ تعــادل بنــا
ندارنــد ،فقــط جنبــه تزئینــی داشــته و از مکتــب هنــری دیگــری بــه عاریــت گرفتــه شــده انــد.
نتیجــه ایــن کــه مــا در اینجــا احتمــا ًال بــا یــک کلیســا ســروکار داریــم و نــه یــک آتشــکده»
(گــدار،1371،ج .)160-161 :1بــا ایــن وصــف ،ایــن بنــا آتشــکده ای بــوده کــه بــا تغییــرات
مختصــری در آن ،کلیســایی ساســانی شــده اســت و هبــه کننــدگان مســیحی آنــرا بــا چنــد فرم
پــان  :5پــان کلیســای خــارک
خــاص معمــاری غربــی کــه برایشــان آشــنا بــوده ،آذیــن نمــوده انــد .بــا ایــن همــه ،علیرغــم
(گیرشــمن.)1339،
آرایشــی کــه در جزئیــات بنــا داده شــده تــا رنــگ مســیحی بــه خــود بگیــرد ،چنــان نمونــه کامل
و دقیقــی از یــک آتشــکده را در آن مــی بینیــم کــه مطالعــه آن بــه عنــوان آتشــکده خالــی از
اشــکال اســت (گــدار،1371،ج)64 :1
ی در جزیره
عــاوه بــر ایــن ،رومــن گریشــمن پیــش از آغــاز عملیات ســاخت تأسیســات نفتـ 
خــارک ،در فاصلــه ســال هــای  ۱۹۵۹و  ۱۹۶۰بــه مــدت دو مــاه،کاوش هــای باستانشناســی
انجــام داد .کشیشــان نســطوری خــارک ،کلیســایی (پــان  )5بــا قطعــات بزرگ ســنگ تراشــیده
بنــا نهادنــد کــه صحــن ســه گانــه ای بــه ســبک ساســانی دارد؛ قســمت میانــی آن از صحــن
هــای جانبــی بزرگتــر اســت .محــل همســرایان ،محــراب ،خزانــه ،جامــه خانــه ،تــاالر کتابخانه و
تــاالر مجمــع کشیشــان و ...از بناهــای کاوش شــده در کلیســای خــارک هســتند .اطــراف صحن
کلیســا ،میدانــگاه بزرگــی اســت کــه خانــه هــای صومعــه را شــامل مــی شــود کــه مشــتمل بــر
حــدود شــصت حجــره اســت کــه هــر یــک دارای ســه قســمت کوچــک مــی باشــد کــه یکــی
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از آنهــا جــای خــواب مــی باشــد .کلیســا دارای تزییناتــی گچــی بــوده اســت .صومعــه روی
ســكویی ســنگی در جنــوب غــرب جزیــره ،در محلــیپــرت و دور افتــاده بــا محیطــی خشــن
قــرار دارد .در اطــراف صومعــه دیــواره ای بــه ابعــاد  ۹۶ ×۸۵متــر كشــیده شــده اســت .جهــت
كلیســا بــه ســمت شــرق مــی باشــد .در ضلــع شــمالی و جنوبــی شبســتان كلیســا ( ۱۵ × ۵متــر)
تاالرهایــی وجــود دارد كــه بــه ســمت حیــاط بــاز مــی شــدند و از طریــق  ۳در بــه شبســتان راه
داشــتند .كــف كلیســا پــس از ســكویی كــه قبــل از راهــروی كلیســا قــرار دارد ،مطابــق الگــوی
كلیســاهای شــرقی در ســوریه بــه شــكل پلكانــی تــا مــكان مقــدس بــاال مــی رود .از طریــق
درب عریضــی كــه بیــن دو ســتون محكــم شــده اســت ،مــی تــوان وارد راهــروی بــزرگ كلیســا
شــد .قبــل از ورودی ،قســمت گــروه ُكــر كلیســا ۴ ،پلــه بــزرگ قــرار دارد كــه تــاالر كلیســا را از
در بــزرگ قســمت گــروه ُكــر جــدا مــی ســازد .اتــاق گــروه ُكــر  ،مربعــی شــكل بــه اضــاع ۵
متــر مــی باشــد كــه «محــراب كلیســا» نیــز در آنجــا مــی باشــد و ســقفی گنبــدی شــكل آن
را پوشــانیده اســت .در وســط اتــاق  ،دایــره ای بــه قطــر  ۳۵ســانتی متــر در كــف آن حفــر شــده
اســت كــه محــل پایــه محــراب را نشــان می دهــد .از طریــق تــاالر جنوبــی وارد بخــش الحاقی
جنوبــی یعنــی « نمازخانــه شــهدای كلیســا» مــی شــویم كــه در گوشــه ســمت راســت آن قبری
ســنگی دیــده مــی شــود كــه وســیله ای بــرای جریــان یافتــن روغــن پــس از عبــور از پیكــر
مقــدس تعبیــه شــده اســت .در گوشــه بخــش الحاقــی شــمالی  ،صندوقخانــه ای بوده اســت كه
در آن هــر آنچــه كــه بــرای برگــزاری مراســم و توزیــع نان مقــدس الزم و ضــروری بــود  ،تهیه
مــی شــد .بــا انجــام حفــاری در بخــش بیرونــی تــاالر جنوبــی پایــه هــای دو ســتون تزیینـی،
پــان  :6چارتاقــی جــره ،کازرون
قطعاتــی از یــك صلیــب و تزیینــات گچــی دیــوار راهــروی منتهــی بــه بخــش الحاقــی جنوبــی
ا تــاالر جنوبــی محــل برگــزاری نیایش (گــدار ،1371 ،ج)64 :1
از زیــر خــاك بیــرون آمــد .بــه نظــر مــی رســد كــه قبـ ً
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و مراســم مذهبــی در تابســتان بــوده اســت .كتابخانــه هــای كلیســا ۲ ،تــاالر مســتطیلی شــكل
هســتند كــه طــول آنهــا  ۸متــر مــی باشــد .تاقچــه هایــی كــه در دو ردیــف در دیــوار كتابخانــه
ایجــاد شــدهاند ،محلــی بــرای نگهــداری نســخ خطــی بودنــد كــه راهبــان كلیســا شــخص ًا آنها
را صحافــی مــی كردنــد .تعــداد و ابعــاد ایــن طاقچــه هــا ( ) ۵۸ ×۴۵ســانتی متــر ایــن فــرض
را در ذهــن تداعــی مــی كنــد كــه صومعــه خــارك هماننــد بســیاری از صومعــه هــا ،كانــون
بــزرگ مذهبــی منطقــه بــه شــمار مــی رفــت ،چــرا كــه اســقف هــای هنــدی بــه ســر اســقفی
منطقــه بوشــهر وابســته بودنــد .ســالن غذاخــوری در ضلع شــرق كتابخانــه در ابعــاد  ۱۵ ×۱۵متر
قــرار دارد و هماننــد ســایر صومعــه هــا ،بعــد از كلیســا بزرگتریــن فضــای صومعــه اســت .در
ســه ضلــع ســالن غذاخــوری راهــرو وجــود دارد .وســایل و تجهیــزات داخــل ســالن محــدود بــه
نیمكتــی ســنگی در طــول  ۴دیــوار آن مــی باشــد .درگوشــه شــمال شــرقی و در زیــر گنبــدی
كــه تنهــا بخشــی از آن حفــظ شــده اســت ،بلــوك ســنگی تــراش خــورده ای قــرار دارد كــه
تریبــون ســخنرانی بــوده اســت .تمامــی ایــن جزییــات و همچنیــن ارتفــاع كــم نیمكــت هــا بــا
قوانیــن ســنت پاشــوم مطابقــت دارد .تــاالر تعالیــم مذهبــی و آمــوزش هــای معنــوی محــل
آمــوزش دســتورات دینــی توســط عالــی تریــن مقــام صومعــه بــه راهبــان اســت .بــر روی پلــه
هــای ورودی،قطعــات گچــی بــا نقــش صلیــب حالتــی دایــره ای شــكل بــه دســت آمــده اســت
كــه بــر اســاس آن تاریــخ ایــن تــاالر را موخــر كــرده اســت .در حیــاط شــمالی ،بنــای مربعــی
شــكل بــه اضــاع  ۴متــر قــرار دارد كــه تمامــی ظواهــر ســرداب صومعــه ای را داراســت و
مخصــوص مقامــات عالــی رتبــه مســیحی بــوده اســت .صومعــه خــارك را می تــوان نمونــه ای
بــی نظیــر از عصــر احیــاء مســیحیت توســط ابراهــام كشــكار [ ] Abraham de kashkarدر
قــرن ششــم میــادی دانســت (گیرشــمن ،انســان شناســی و فرهنــگwww.anthropology. ،
.) ir/node/14290
در روم نیــز وضعیــت متفاوتــی دیــده مــی شــود .از همــان آغــاز ،معــدودی روابــط فضایــی
بــا کیفیتــی عمیقـ ًا نمادیــن را بــه منزلــه مبــداء ســاختمان کلیســا اختیــار کردنــد ،یعنــی انــگاره
هــای «مرکــز» و «معبــر» را؛ بدینســان معانــی بنیــادی وجــودی را از منظــر مســیحی تفســیری
تــازه کردنــد .عــاوه بــر ایــن ویژگــی هــا ،فراگیرتــر بــودن اهمیــت فضــای داخلــی از صفــات
بــارز معمــاری صــدر مســیحیت اســت ،صفتــی کــه همــواره اهمیــت خــود را حفــظ کرده اســت.
پیــش از ایــن فضاهــای مرکــزی و کشــیده در چشــمگیرترین مظاهر معمــاری روم شــکل گرفته
بــود .فضــای مرکزگــرای پانتئــون ،هــم نمــادی جهانــی بــود و هــم مظهــر فهــم جدیــد انســان
از اینکــه خــود بازیگــری در فضاســت .فضــای کشــیده و طولــی بازیلیکاهــای رومــی نیــز چنیــن
معانــی دوگانــه ای داشــت .افــزون بــر آن ،عنصــر معبــر را هــم داشــت تــا ماهیــت جهــت دار
عمــل انســان را بــه بیــان نمادیــن درآورد (نوربــرگ -شــولتس .)135 :1387،در معمــاری صــدر
مســیحیت ،ایــن هــر دو صــورت را بــه کار گرفتنــد .پــان بیشــتر کلیســاهای نخســتین ترکیبی
بــود از حالــت کشــیدگی و حالــت مرکزگرایــی؛ کشــیدگی بــر کلیســاهای غربــی و مرکزگرایــی
بــر کلیســاهای شــرقی حاکــم بــود .در معمــاری بیزانــس ســده ششــم میــادی ،پــان مرکزگرا
را بــرای بناهــای مهــم کلیســایی اختیــار کردنــد و کلیســاها معمــو ًال یــک محــور فرعــی هــم
افــزون داشــتند (نوربــرگ -شــولتس .)137 :1387،کلیســای ســان جیووانــی در الترانــو کــه بــه
اقامتــگاه اســقف روم چســبیده ،بازیلیــکای وســیع ســتونداری بــا دو راهــرو در میــان ســتون
هــا از شــرق بــه غــرب کشــیده و بــه محــراب بلنــدی منتهــی مــی شــد (پــان  .)8بــازوی
عرضــی کلیســا را در قــرون وســطا افزودنــد (نوربــرگ -شــولتس .)142 :1387،از زمــان قیصــر
یوســتینیانوس ،مرکزگرایــی صفــت ممیــز معمــاری کلیســایی بیزانــس شــد .نخســتین نمونــه
کلیســای هشــت گــوش و گنبدیــن ســرگیوس و باکــوس (پــان  )7اســت کــه احــداث آن پیش

پــان  :7کلیســای ســرگیوس و
باکــوس ،قســطنطنیه ،حــدود 525م.
(نوربــرگ -شــولتس)145 :1387،
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پــان  :8کلیســای قدیــم ســن
پــی یتــروُ ،رم ،حــدود 333م( .نوربــرگ-
شــولتس)145 :1387،
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از ســال 527م .آغــاز شــد .ایــن کلیســا بــه اقامتــگاه یوســتینیانوس چســبیده بــود .پــس از تجربه
بــزرگ ایاصوفیــه ،در معمــاری کلیســای یوســتینیانوس ،دوبــاره نقشــه ای صلیبــی و گنبدیــن به
کار رفــت .در ایــن طــرح ،گنبــد برفــراز محــل تقاطــع شبســتان و بــازوی عرضی نشســته اســت
(نوربــرگ -شــولتس.)144 :1387،
بــا تمــام ایــن اوصــاف مــی تــوان چنیــن بــه تحلیــل بــه وجــود آمــدن ســازه چارقاپــی
پرداخــت :شــيرين ،زن عيســوي خســرو پرويــز ،اهــل ســريان بــود كــه مركــز آن در شــمال
عــراق شــهر «ادســا» (بــه ســرياني ارهــا ،در منابــع اســامي الرهــا ،اورفــای کنونــی) ،بــوده
اســت .در قــرن دوم ميــادي ايــن شــهر يكــي از مراكــز مهــم عيســويان گرديــد و اولیــن
کلیســای مســیحی ایــران در ایــن شــهر بنــا نهــاده شــد (بدیعــی .)194 :1373،بــه زودی،افزون
بــر کلیســایی کــه در اورشــلیم بــه وجــود آمــده بــود ،کلیســاهای دیگری نیــز در مناطــق مختلف
یهودیــه بــه وجــود آمــد (غالطیــان ،22 :1 ،اول تســالونیکیان) .در شــهر ســامره یــک کلیســا بــه
وجــود آمــد (اعمــال رســوالن .)8-24 :1 ،در انطاکیــه نیــز کلیســایی بنیــان نهــاده شــد (اعمــال
رســوالن 20-30 :11 ،و  )1 :13کــه البتــه بــه پایــگاه مســافرتهای تبشــیری پولــس تبدیــل
گردیــد (تیســن ،بیتــا .)300 – 299 :از مراكــز مهــم ديگــر ســرياني ،شــهر روحانــي عيســويان
شــرقي «نصيبيــن» اســت .همچنیــن در روزگار ساســانیان حلــوان مرکــز شهرســتانی بــا همیــن
نــام بــود و پنــج بخــش کوچــک (تســوک) داشــت :شــاد پیــروز (قبــاد) ،کوهســتان (جبــال)،
تمــرا ،اربیــل و خانقیــن .7حلــوان در ســال هــای  588 ،553و  605میــادی مقــر کشیشــان بوده
اســت (کولســنیکف .)186 :1389،حلــوان همچنــان کــه بــازاری بــا اهمیــت بــوده ،بــه عنــوان
پایــگاه بزرگــی بــرای گســترش آییــن مســیح در اســتان مــاه نیــز اهمیــت فــراوان داشــته اســت
(یارشــاطر .)163 :1381،از طرفــی دیگــر ،آیین مســیحیت بزرگترین نیروی اندیشــه ای آن روزگار
بــود .ایــن آییــن کــه تا چنــدی پیشــتر ،آییــن مخالفــان امپراتــوری روم بــود و پیروانش از ســوی
دولــت مــورد پیگــرد و فشــار بودنــد ،علیرغــم پیگــرد و فشــار و شــاید بــه ســبب آن ،ســازمانی
بــا انضبــاط آهنیــن و نفــوذی محســوس یافــت؛ در اســتان هــای مجــاور ایــران و حتــی در
خــود ایــران بــه ســال 225م .مراکــز ویــژه اســقف هــای مســیحی پدیــد آمــد (لوکونیــن:1372 ،
 .)115در ســال 225م .بالــغ بــر بیســت ناحیــه اســقفی در بیــن النهریــن و ایــران وجــود داشــته
اســت (میلــر .)269 :1981،آییــن مســیحیت در میــان مــردم ســامی طبیعت ًا بیشــتر پیشــرفت کرد.
شــواهد نشــان مــی دهــد دیانــت مســیحی در قــرون اولیــه میــادی در بــاد جزیــره و بیــن
النهریــن و ســپس در کردســتان و غــرب ایــران شــروع شــده اســت (حکمــت.)240 :1371،
نخســتین شــکنجه بــزرگ مســیحیان در ایــران از روزگار شــاپور دوم و در ســال 339م .آغــاز
شــد و هدفــی سیاســی داشــت ،چــون در همیــن زمــان بــود کــه کنســتانتین مســیحیت را دیــن
رســمی امپراتــوری روم ســاخت (فــرای .)359 :1377،امــا از طــرف دیگر ،فشــار کلیســای رســمی
کنســتانتینوپل نســبت بــه پیــروان دیگــر کلیســاهای مســیحی ،بدانجــا انجامیــد کــه آنهــا در
جســتجوی بهــره گیــری از حمایــت ایــران کــه در آنجــا فرقــه هــای گوناگــون مســیحی از
آرامــش بیشــتری برخــوردار بودنــد ،برآینــد (کولســنیکف .)147 :1389،آمــوزش هــای خشــن
مســیحی در آن روزگار یــارای رقابــت بــا فلســفه گنوســتیک و دیگــر آمــوزه هــا را نداشــت و چــه
بســا کســانی چــون ســنت آگوســتین از همیــن روی به آییــن مانــی گرویدنــد (لوکونیــن:1372 ،
 .)125پــس از آنکــه نســتوریان در ســده پنجــم از مســیحیان دیگــر بریدنــد ،جایــگاه ایشــان در
ایــران بهتــر شــد (فــرای .)359 :1377،نســتوری شــدن کلیســای ایــران قریــب 484م .رخ داد
(میلــر .)298-300 :1981،اوضــاع مســاعد روزگار شــهریاری هرمــزد چهــارم (590-579م ).کــه
طبــری بــه تســامح آن گواهــی مــی دهــد ،در پادشــاهی خســرو دوم کــه بــه پشــتیبانی شــیرین،
یکــی از دو همســر مســیحی شاهنشــاه و پزشــک رســمی او جبرائیــل ،طبیعــت واحــد انــگاری
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آشــکارتر گردیــد ،بــه پایــان رســید .ســتیزه هــای داخلــی کــه تــا انــدازه ای مســتقیم ًا بــا ایــن
انجمــن خوشــه وار کالمــی تــازه پیوســتگی داشــت ،مذهــب نســتوری را تضعیــف کــرد ،امــا آن
را نشکســت .ایــن ســتیزه هــا در شــورای مارحزقیــل کــه در ســال 576م .برپــا گردید ،محســوس
بــود و در شــورای ایشــوع یهــب در 585م ،.شــورای ســبر ایشــوع در 596م .و شــورای گریگــور
در 605م .کــه فترتــی در رشــته جاثلیــق پیــش آمــد ،بــاال گرفــت .ایــن فتــرت تــا مــرگ خســرو
در 628م .دوام آورد و در پــی آن ایشــوع یهــب دوم بــه مقــام جاثلیــق 8رســید .امــا مقــارن همــان
ایــام ماروطــای تگریتــی (درگذشــته بــه ســال 649م ).سلســله مراتبــی مونوفیزتــی در ایــران پــی
فریانــای (برگمارنــده ،بارورکننده)
افکنــد و چــون ایــن اقدامــش به رســمیت شــناخته شــد لقــب َم َ
انطاکیــه یافــت .کلیســای مســیحی ایــران (فرقــه ارتودوکــس) ناگزیــر گردیــد همــه نیرویــش را
بــرای ســرکوبی قــدرت همــواره فزاینده ایــن بدعتگــزاران بــه کار گیــرد (یارشــاطر؛-394 :1381
 .)393در ســال 614م .ســپاهیان ایــران پــس از بیســت روز محاصــره ،شــهر اورشــلیم را تصــرف
کردنــد( .شــیپ مــان 69 :1383،و کولســنیکف .)146 :1389،صلیبــی کــه عیســی را بــر آن دار
زده بودنــد در میــان غنایــم سرشــاری بــود کــه در خزانــه شــاهی خســرو جــا داده شــد .تصــرف
ایــن صلیــب حــاوی مهمتریــن اندیشــه سیاســی خســرو دوم بــود :تاکیــد فرمانروایــی او بــر همه
جهــان مســیحیت( 9کولســنیکف .)146 :1389،در پــي خرابــي اورشــليم در قــرن هفتــم ميــادي
مركزيــت انطاكيــه بــه عنــوان كليســاي مســيحيت تثبيــت گرديــد؛ ايــن كليســا اولين كليســاي
غيــر يهــودي محســوب مــی گــردد .طرفــداران یعقوبــی هــا یــا طرفــداران «یــک طبیعتــی» از
اختالفــات داخلــی پیــروان نســتوریوس اســتفاده کــرده ،در نواحــی شــرقی ایــران شــروع بــه
تبلیغــات کردنــد .رقابــت میــان دو فرقــه مزبــور بــه ســختی دوام داشــت (قدیانــی.)157 :1381 ،
شــواهد باستانشناســی گویــای ایــن اســت کــه نســتوریان در شــرق نیــز نفــوذ مذهبــی داشــته
انــد :بجــز دو بنــای داخــل گیــور قلعــه کــه احتمــا ًال مــی تــوان آنهــا را بــا آییــن زرتشــت
مرتبــط ســاخت ،صومعــه ای مســیحی نســتوری داخــل گیــور قلعــه پیــدا شــده کــه مربــوط بــه
ســده پنجــم میــادی اســت (ســید ســجادی .)147 :1383،در چورباکوشــک نیــز یــک کلیســای
مســیحی دیگــر دیــده مــی شــود (ســید ســجادی.)169 :1383،
کلیســا برگرفتــه از واژهی یونانــی "اکلســیا ( ")Ekklesiaاســت کــه بــه معنــی «جماعــت»
یــا «انجمــن» میباشــد (  .),Achtemeier 183 :1996در متــون فارســی میانــه ،مســیحیان
ترســاکان (بــه ســغدی « )trs'qtکســانی کــه [از خــدا] مــی ترســند» خوانــده مــی شــدند
(یارشــاطر .)395 :1381،در زمــان ساســانیان ،اکثریت مســیحیان ایران را نســتوریان تشــکیل می
دادنــد (شــیپ مــان .)67 :1383 ،نســتوریوس مــی گفــت کــه طبیعــت الهــی و طبیعــت بشــری
در شــخص مســیح جــدای از یکدیگرنــد؛ وی بــا چنــان تاکیــدی بــر اصــل طبیعــت بشــری،
ایــن دعــوی را مــی کــرد کــه مریــم را نمــی تــوان مــادر خــدا خوانــد ،بلکــه وی صرفـ ًا مــادر
مســیح اســت (یارشــاطر .)388 :1381،نســتوریوس تعلیــم مــی داد کــه وحدتــی جــز پیوســتگی
طبیعــت هــا وجــود نــدارد ،یعنــی خداونــد بــا تمامیــت خــود در عیســی مســیح انســان زندگــی
مــی کــرد ،چنانکــه گویــی خداونــد در پرستشــگاهی بــه ســرمی بــرد .تنهــا شــکل نمــود وحدت،
وحــدت اراده ای بــود کــه رفتــه رفتــه در زندگــی عیســی کمــال یافــت و پــس از رســتاخیز بــه
اوج خــود رســید .تنهــا پــس از رســتاخیز بــود کــه طبیعــت بشــری از ثبــوت و برتــری خداونــد
ســهمی یافــت و توانســت در خــور پرســتش گــردد .مکتــب انطاکیــه (نســتوریوس) از روش
تاریخــی -زبــان شناســی اســتفاده مــی کــرد (یارشــاطر .)389 :1381،از آنجــا که نســتوریوس و
پیروانــش بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مســیح ،دارای دو جنبــه کامــا متفــاوت و متمایــز اســت ،بــه
آن عنــوان «دیوفیزیــت» داده شــد .در مقابــل ،یعقوبیهــا معتقــد بــه دیــدگاه مونوفیزیتــی بــوده
و معتقــد بودنــد دو سرشــت انســانی و خدایــی مســیح بــا یکدیگــر جمــع شــده ،طبیعتــی واحــد
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را بــه وجــود آوردهانــد .پیــروان کلیســای نســتوری ،معمــوال خــود را «مســیحایی» می-خواننــد،
البتــه ایــن عنــوان هرگــز رواج نیافــت و عنــوان «کلیســای آســوری» در مــورد ایــن کلیســا بــکار
مــی رفتــه اســت (مولنــد .)80 :1381،کلیســای نســتوری نیــز دیگــر عنوانــی اســت کــه بــه
واســطه نــام بنیانگــذارش بــه ایــن کلیســا داده شــده اســت .نســتوریوس ( )Nestoriusراهبــی
ســوری بیــن451 – 381م .بــود کــه تــوان تبلیغــی باالیی داشــت .وی در ســال  428میــادی به
عنــوان پاتریــارک انطاکیــه دسـت-گذاری گردیــد ( .)Ehrman,2004: 182مهمتریــن آمــوزهی
او ایــن بــود کــه «وجــود دو شــخصیت متمایــز» در عیســی اســت .بــر ایــن اســاس ،او عیســی را
انســانی میدانســت کــه کلمــه الهــی یــا خــدا در وی ســاکن شــده اســت (لیــن .)92 :1380،او
نامگــذاری مریــم را بــه مــادر خــدا ( )Theotokosرا رد کــرد و عقیــده داشــت کــه مریــم ،مــادر
عیســی اســت و نــه مــادر خــدا ( .)Baum,2003:23در ســال  435میــادی کــه نســتوریوس به
مصــر تبعیــد گردیــد بســیاری از پیروانــش بــه ایــران روی آوردنــد (بــدر .)237 :2001،بدینســان
مســیحیت نســتوری ،اعتقــاد رســمی کلیســای ایــران گردیــد (میلــر.)299 :1981،
دادیشــوع ،پاتریــارک کلیســای ایــران ،تــا ســال ۴۵۶م .در ایــن مقــام باقــی بــود .در شــهر
ادســا ،مدرسـهای الهیاتــی وجــود داشــت کــه بســیار معــروف بــود .همزمــان بــا اوجگیــری عقاید
نســتوریوس ،ایــن مدرســه گرایشــهای عمیقــی بــه تعالیــم او پیــدا کــرد .در ســال  ۴۵۷بهخاطــر
ـودن گرایشــهای مونوفیزیتــی در منطقـه ،همـهی دانشــجویانی کــه تعالیــم نســتوری
نیرومنــد بـ ِ
داشــتند ،اخــراج شــدند .وقتــی بارصئومــا بــه ایــران بازگشــت ،بخاطــر تحصیــات عالــی و
کفایتــی کــه از خــود نشــان داد ،مقــام باالیــی در دربــار پیــروز ،پادشــاه ساســانی کســب کــرد.
اســقف نصیبیــن بــود .وی در ســال  ۴۸۶شــورای دیگــری بهریاســت آکاســیوس برگــزار گردیــد
کــه بهدنبــال آن ،کلیســای ایــران بهطــور کامــل از کلیســای غــرب جــدا شــد .در ایــن شــورا
دو نکتــه مهــم تصویــب گردیــد )۱ :اعتقــادات نســتوریوس بهعنــوان اعتقــاد رســمی کلیســای
قلمــرو ساســانی پذیرفتــه شــد )۲ .ازدواج کشیشــان و اســقفان مجاز شــمرده شــد .در ســال ،۴۸۹
مدرس ـهی ادســا بهخاطــر ترویــج عقایــد نســتوری ،بهدســتور امپراطــور بیزانــس بســته شــد
و دانشــجویان آن بــه کلیســای نســتوری ایــران پنــاه آوردنــد .بارصئومــا بههمراهــی نرســای
(نرســی یــا ن ِرسِ ـس) ،مدیــر مدرســه ادســا ،ایشــان را پذیرفتنــد و مدرسـهای در نصیبیــن (کــه در
قلمــرو ساســانیان قــرار داشـت) ،بــرای ایشــان و ســایر داوطلبیــن دایــر کردنــد .در ســال ،۵۷۱
یــک عالــم الهــی بهنــام حنانــا بــه ریاســت مدرســه الهیــات نصیبیــن گمــارده شــد .وی در اثــر
مطالعاتـش ،بــه عقایــد مونوفیزیتــی گرایــش یافــت کــه مدتــی پیــش از آن ،توســط شــخصی
بهنــام «یعقــوب بــار ادای» در نواحــی ســوریه گســترش یافتــه بــود .حنانــا بــه تعلیــم ایــن
عقایــد بــه محصلیــن مدرســه نصیبیــن پرداخ ـت .هــم زمــان بــا ایــن امــر ،گابری ـل ،پزشــک
خســرو پرویــز نیــز از ایمــان نســتوری خــود بــه اعتقــاد مونوفیزیتــی پیوســت و در جریــان ایــن
ـیحی خســرو پرویــز را نیــز بــا خــود همداســتان ســاخت .زمانــی کــه
امــر ،شــیرین ،همســر مسـ ِ
پاتریــارک وقــت در ســال  ۶۰۸درگذشـت ،خســرو پرویــز اجــازه نــداد پاتریــارک جدیــدی انتخاب
شــود و ایــن منصــب تــا ســال  ۶۲۸خالــی مانــد.
خســرو پرويــز در منطقــه اي كــه احتمــا ًال در دوره ساســاني «بــت لشــپر» ناميــده مــي
شــد ،مجموعــه ساســاني قصــر شــيرين را بــراي همســر مســيحي خــود ،شــيرين ،ســاخت .بــه
نظــر مــي رســد كــه در حملــه هراكليــوس بــه ســال  628ميــادي ،پــروژه ســاخت مجموعــه
قصرشــیرین تعطیــل شــده و بخــش هايــي از آن نیــز تخريــب شــده باشــد و بــا هجــوم اعــراب
مســلمان درســال  16ه.ق ،در قــرون اولیــه اســامی كاربــرد تــازه اي بــراي آن در نظــر گرفتــه
شــد .يعقوبــي در ســال  287ه.ق از ويرانــه هــاي ايــن بناهــا نــام مــي بــرد و ابــن اثيــر نقــل
مــي كنــد كــه ديوارهــاي قصرشــيرين درزلزلــه ســال  345هجــري قمــري شــكافت .بــا ايــن
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وصــف بــه نظرمــي رســد حداقــل تــا ايــن تاريــخ در اواســط قــرن چهــارم هجــري قمــري
ايــن بناهــا متروكــه بــوده انــد .امــا حفريــات چارقاپــي بــه ســاخت و ســازها و مرمــت هــاي
بعــدي اشــاره مــي كنــد كــه نشــان دهنــده تغييــر كاربــري بنــا از اوايــل دوره اســامي تــا دوره
ســلجوقي اســت .ازطرفــي ديگــر قصــر شــيرين دردروازه آســيا واقــع شــده اســت كــه دشــت
پســت بيــن النهريــن را بــه ســرزمين هــاي كوهســتاني زاگــرس و از آنجــا بــه شــاهراه بــزرگ
خراســان 10يــا جــاده ابريشــم پيونــد مــي دهــد .بــراي تاميــن امنيــت راه پاســگاه هــاي نظامــي
در ســر راه قــرار گرفتــه انــد كــه از آن جملــه مــي تــوان بــه قلعــه گبــري ســرپل ذهــاب ،زيــج
انــزل ،قلعــه گبــری ســید حاتــم ،قلعــه گبــري داربلــوط و بــان قلعــه اشــاره كــرد .وجــود چنيــن
پاســگاه هايــي در فواصــل معيــن نشــانه اي از قــدرت اقتصــادي -سياســي اســت .از قلعــه گبري
داربلــوط دركنــار ديــوار دفاعــي تــا بــان قلعــه (حــدود  15کیلومتــر) ،پاســگاه بيــن راهــي ديگري
قــرار نــدارد .بــه نظــر مــي رســد بــا ايجــاد منطقــه قــرق و شــكارگاه خســرو كــه بــا كشــيدن
ديــوار از صخــره هــا و پرتــگاه هــاي كــوه بــازي دراز بــه ســوي كــوه قراويــز رفتــه و از خــط
الــراس جغرافيايــي كــوه قراويــز گذشــته بــه رودخانــه ُق َرتــو مــي رســد ،ســاکنانی كــه درگذشــته
در ايــن منطقــه مــي زیســته انــد ،از آنجــا کوچانیــده شــده باشــند .بــا ایــن اوصــاف ،عــاوه بــر
اینکــه مجموعــه بناهــای رســمی ،اداری ،مذهبــی ،نظامــی و عــام المنفعــه قصرشــیرین در زمره
آخریــن و بــزرگ تریــن بناهــای دوره ساســانی قــرار مــی گیــرد (هــوف ،)176-187 :1365،بنای
چارقاپــی شــاید بــه عنــوان یکــی از معــدود کلیســاهای شــناخته شــده در ایــران دوران ساســانی
مــورد توجــه قــرار گیــرد .بررســی تاریخچــه مســیحیت در ایــران نشــان مــی دهــد کــه حکومت
ساســانی ،مســیحیان را آنــگاه کــه آزاد گذاشــته بــود ،اقدامــی بــرای رســمیت بخشــیدن بــه ایــن
آییــن در کنــار دیــن رســمی ایــران نکــرده بــود .بــا ایــن وصــف ،خســرو پرویــز بــرای اولیــن
بــار بــه فکــر ایرانــی کــردن مســیحیت در مقابــل مســیحیت روم افتــاد .چارقاپــی اولیــن اقــدام
در رســمیت بخشــیدن بــه ایــن نــوع نگــرش بــود کــه حــوادث سیاســی اواخــر حکومــت خســرو
پرویــز (شکســت هایــش از روم ،ظهــور اســام و کودتــای شــیرویه) ،رقابــت فرقه های مســیحی
بــا یکدیگــر و نیــز مخالفــت متولیــان مذهبــی دیــن رســمی ایــران در دربــار ساســانی بــا ادیــان
دیگــر ،بــه ایــن پادشــاه اجــازه نــداد تــا پایگاهــی بــرای مســیحیتی کــه ایــران بــه آن رســمیت
بخشــیده ،ایجــاد نمایــد .اگــر چنیــن مــی شــد مســیحیت در کنــار دین رســمی ایــران بــه عنوان
ابــزاری سیاســی در دســت آینــدگان پــس از خســرو کارکــردی اساســی داشــت .ایــن در حالــی
بــود کــه بــا رســمی شــدن مســیحیت در روم در قــرن چهارم میــادی ،الگوی ســاخت کلیســاها
نیــز رســمیت یافــت و کلیســاهایی شــبیه بــه هــم در روم ســازماندهی شــد .ایــن همــه بــه دلیل
حمایــت حکومــت ناشــی شــد .خســرو نیــز بــا حمایــت از کلیســا قصــد داشــت الگویــی بــرای
معمــاری مســیحیت ایــران تعریــف کنــد .چارقاپــی قصرشــیرین اولیــن و آخریــن ایــن تحــول
بــود .بزرگتریــن تفــاوت چارقاپــی بــا چهارتــاق هایــی کــه عملکــرد آتشــکده داشــتند ،عــاوه بر
اینکــه راهــروی طــواف نــدارد و نیــز جهــات آن در امتــداد جهــات اصلــی اســت ،در ایــن بــود
کــه واحدهــای ســاختمانی متعــددی در ضلــع شــرقی آن قرار داشــت .کلیســای نســتوری خارک
نیــز چنیــن ویژگــی خاصــی دارد :عــاوه بــر اینکــه دارای واحدهــای ســاختمانی متعددی اســت،
ورودی آن رو بــه شــرق اســت .تاریــخ معمــاری در غــرب نشــان مــی دهــد کــه با رســمی شــدن
مســیحیت ،بالفاصلــه حکومــت در صــدد ایجــاد الگویــی بــرای معابــد بــه منظــور رفــع نیازهای
مذهبــی جامعــه مســیحی برآمــد و کلیســای مســیحی دارای چنــان قــدرت عظیمــی شــد کــه
حتــی امپراتــوران نیــز فاقــد آن بودنــد (کوروفکیــن .)123 :1381،بــا شــکل گیــری مســیحیت در
ایــران و پشــت ســر گذاشــتن فــراز و نشــیب هــای تاریخــی ،در ســال  225میــادی بیســت
مجتمــع مســیحی در ایــران و بیــن النهریــن وجــود داشــت ولــی تعصبــات مذهبــی ساســانیان
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مانــع حمایــت حکومــت از ایشــان مــی شــد .خســرو پرویــز بــه بــا بینش سیاســی بــاال ،بــه فکر
رســمی کــردن ایــن آییــن افتــاد و بــا حمایــت از کلیســا ســعی کــرد او ًال بــه اختالفــات بیــن
مســیحیان ایــران خاتمــه داده و ثانیـ ًا ســدی فرهنگــی در مقابــل روم بــه عنــوان کلیســای ایرانی
در مقابــل کلیســای رومــی ایجــاد نمایــد .از ایــن روی ،الگویــی ایرانی برای کلیســا شــکل گرفت
کــه در قالــب معمــاری چارقاپــی قابــل بررســی اســتُ .رســی مــی گویــد الگــو (گونــه) ،ایــده ی
اصلــی معمــاری اســت ،یعنــی چیــزی اســت کــه بــه گوهــرش نزدیــک تــر اســت .گونــه ،بیــان
کننــده ی مــدل واقعــی کــه بایــد مــورد تقلیــد قــرار گیرد ،نیســت ،بلکــه ایــده ای عمومــی را که
بــرای بســیاری از آثار مشــترک اســت ،خلــق مــی کنــد (نوبــرگ -شــولتس .)90-91 :1382،اگر
در روم کلیســاها اقتباســی از معمــاری رومــی بــا پــان بازیلیــکا اســت ،در ایــران چهارتــاق الگــو
قــرار مــی گیــرد .اساسـ ًا نشــانه شناســان معنــا را وجهــی از ارتبــاط و بنابرایــن آنــرا مســئله ای
زبانــی مــی داننــد .معمــاری ســخن مــی گویــد و از نشــانه هایــی بهــره مــی بــرد کــه بــا واژه ها
و عبــارات در زبــان گفتــاری قابــل قیاســند (نوبــرگ -شــولتس .)101 :1382،بنابــر ایــن تفــاوت
هــای معمارانــه چارقاپــی بــا آتشــکده هــای شــناخته شــده دوره ساســانی گویــای چیــز دیگــری
اســت .گونــه شناســی ،مــکان شناســی و ریخــت شناســی همــراه بــا هــم «زبــان معمــاری» را
مــی ســازند .اقتبــاس یــادآوری مــی کنــد کــه گــرد آمــدن عالــم از پیــش انجــام شــده و اشــاره
بــر آن دارد کــه بشــر تجــارب پیشــین را بــه کار مــی بــرد (نوبــرگ -شــولتس .)113 :1382،بــا
ایــن اوصــاف ،از آنجــا کــه معمــاری بیــان کننــده نهادهــای انســانی اســت و یــک ســاختمان
طریقــه ســاخته شــدنش بــه مثابــه تجلــی آنچــه مــی خواهــد باشــد را نشــان دهــد (نوبــرگ-
شــولتس )132 :1382،ایــن فرضیــه را در اینجــا مطــرح مــی کنــم کــه چارقاپــی کلیســایی از
اواخــر دوره ساســانی اســت کــه خســرو دوم مبــدع آن بــوده اســت.
بــزرگان و بــه ویــژه موبــدان از تحکیــم قــدرت خســرو پرویــز خرســند نبودنــد ،زیــرا هــم
بــه دلیــل نزدیکــی زیــاد خســرو بــه قیصــر و روابطــی کــه بــا او برقــرار کــرده بــود ،11وی را
دســت نشــانده روم مــی دانســتند و هــم بــه ســبب اینکــه بــه حکــم معاهــده ای کــه بــا امپراتور
موریکیــوس داشــت ،مســیحیان را در نشــر آییــن خویــش آزاد گذاشــته بــود ،12نظــر مســاعدی
نســبت بــه او نداشــتند؛ همچنیــن بــه جــز روابــط دوســتانه خســرو بــا امپراتــور روم ،ظاهــراً وجود
مریــم 13و شــیرین ،14زنــان مســیحی او ،نیــز باعــث توجــه شاهنشــاه ساســانی بــا مســیحیان و
تامیــن آزادی نســبی ایشــان در ایــران شــد .15حتــی وی تحــت تاثیــر شــیرین ،اجــازه داد تــا در
تیســفون و نواحــی مجــاور آن کلیســاهایی بــرای مســیحیان ســاخته شــد (زریــن کــوب:1385،
 .)95البتــه نســتوری هــا کــه بخــش بزرگــی از مســیحیان در ایران را تشــکیل می دادنــد ،مطمئن ًا
از اینکــه دو همســر مــورد عالقــه خســرو ،مســیحی مونوفیزیــت بودند احســاس خرســندی نمی
کردنــد (شــیپ مــان .)67 :1383،خســرو پــس از تســخیر اورشــلیم ،اســقفان مســیحی را در دربار
خــود جمــع کــرد و ریاســت جلســه مباحثــات آنهــا را برعهــده گرفــت (دریایــی .)53 :1383،بــا
ایــن اوصــاف ،او بــزرگان زرتشــتی را از ایــن طریــق کــه بــه مســیحیت متمایــل شــد ،ولــی در
واقــع تغییــر مذهــب نــداد ،آزرده خاطــر کــرد (شــیپ مــان .)67 :1383،خســرو در ســال 628م.
برکنــار شــد و کمــی بعــد کشــته شــد .نویســندگان شــرقی ،خســرو را بیشــتر بــه خاطر سیاســت
داخلــی متهــم کــرده بودنــد تا بــه خاطــر شکســت در جنــگ( 16کولســنیکف .)155 :1389،شــاید
سیاســت مذهبــی خســرو پرویــز ،بــه ویــژه عالقــه اش بــه مســیحیت دلیــل محکومیــت وی
توســط منابــع زرتشــتی باشــد (دریایــی .)53 :1383،بــه هــر حــال ،اشــراف و بــزرگان زرتشــتی
کوشــیدند تمایــات بــه فرقــه نســتوریان را در تنگنــا قرار دهند (شــیپ مــان .)67 :1383،خســرو
در آخریــن روزهــای حکومتــش کوشــید تــا پســر خردســالش بــه نــام «مردانشــاه» را کــه از
شــیرین داشــت ،17بــه جــای فرزنــد ارشــدش «شــیرویه» جانشــین نمایــد (زریــن کــوب:1385،

 .)100گویــا پــس از قتــل خســرو پرویــز ،شــیرین نیــز کشــته شــد .18نســتوریان همچنــان بــه
حفــظ عقایــد خــود در طــول دوران اســامی پرداختنــد بــه گونــه ای که وقتی ســرهنگ گاســپار
دروویــل در ســال هــای  1812-13میــادی بــه ایــران آمــد برایــش عجیــب بــود کــه تعــداد
بســیاری مســیحی نســتوری بخصــوص در غــرب ایــران وجــود دارنــد (دروویــل-125 :1337،
 .)116در ســال  640میــادی یــا بــه روایتــی  643میــادی ،خسروشــنوم ،شــهربان همــدان،
پــس از مقابلــه بــا تازیــان در قصــر شــیرین بــه مقــر حکومتــش در همــدان عقــب رانــده شــد
(اذکایــی )87 :1380،و قصــر شــیرین بــه دســت مســلمین افتــاد تــا سرنوشــتی دیگــر پیــدا کنــد.
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بــا توجــه بــه مــدارک تاریخــی و بررســی فرقــه هــای مســیحی مــی تــوان ایــن فرضیــه را
مطــرح نمــود کــه چارقاپــی بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن کلیســا بــوده اســت .ایــن فرضیــه بــا
توجــه بــه  -1مســیحی بــودن همســر خســرو دوم و  -2آزاد گذاشــتن مســیحیان در امپراتــوری
ساســانی کــه حتــی منجــر بــه ســاخت کلیســا در تیســفون شــد و نیــز  -3مخالفــت سیاســی
شــرق بــا غــرب مــی طلبیــد تــا انــگاره مســیحی شــرقی در مقابــل عقیــده مســیحی غربــی
شــکل بگیــرد ،و همچنیــن  -4بررســی ســاختاری معمــاری مذهبــی ساســانیان (این بررســی در
ســال  1385در ســومین همایــش باســتان شناســان جــوان توســط نگارنــده در دانشــگاه تهــران
ارائــه گردیــد) هنــوز جــای کار دارد.
ایــن فرضیــه زمانــی تقویــت مــی شــود کــه بــه دو ســوال عمــده در مــورد چارقاپــی پاســخ
داده شــود -1 :آیــا ایــن مجموعــه متعلــق بــه دوره ساســانی اســت؟  -2چــرا چارقاپــی آتشــکده
یــا بنایــی حکومتــی -اداری نیســت؟ و پاســخ ایــن ســواالت در ایــن مقــال نمــی گنجــد ،از ایــن
روی در مقالــه ای دیگــر بــه آزمــون ایــن فرضیــه مــی پردازیــم.
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پینوشتها

 -1در آنجــا قلعــه مربعــی اســت موســوم بــه قلعــه خســروی ... ،در زمیــن مســطحی کــه قلعه خســروی
بــر آن مشــرف اســت بــاغ وســیعی کــه دیوارهایــش در عیــن حــال شــترگلو محســوب مــی شــده بــا
کاخ مجللــی کــه امــروز حاجــی قلعــه ســی مــی خواننــد و عمارتــی کــه چــوار قاپــو مــی نامنــد و ظاهــراً
آتشــکده بــوده ،وجــود داشــته اســت (کریســتین ســن.)593 :1377،
 -2در روزگار ساســانیان ،آییــن زرتشــت بــه دینــی ُدگــم بــا تشــریفاتی کــه بــه دقــت طــرح گردیــده بود
 ...تبدیــل گردیــد و مغــان ویژگــی تحمــل نکــردن دیگــران را یافتنــد و کوشــیدند پیــروان دیگر ادیــان را
مــورد پیگرد قــرار دهنــد (ایوانــف و دیگــران.)163 :1359،
 -3بیشــتر مطالــب ایــن بخــش برگرفتــه از :هژبــری ،علــی ،1384 ،گــزارش بررســی باستانشناســی
شهرســتان قصرشــیرین ،کرمانشــاه :پایــگاه میــراث فرهنگــی محــور ساسانی(،منتشــر نشــده).
 -4نوشــته منابــع دربــاره اینکــه حلــوان از کــدام کســتک ایــران بــوده اســت بــا یکدیگــر همخوانــی
نــدارد .یعقوبــی آن را از منطقــه کوهســتان (کورالجبــال) مــی دانــد ،مولــف حــدود العالــم آن را در میــان
شــهرهای عــراق جــای مــی دهــد و ابــن خردادبــه در حــدود ســواد (عــراق) .توضیــح ایــن اختــاف نظــر
را در اثــر مســعودی مــی یابیــم کــه آورده پــس از زیــر آب رفتــن بخــش بزرگی در بیــن النهریــن ،حلوان
بــه منطقــه کوهســتان پیوســت .قــدام بــن جعفــر نیــز همیــن روایــت را مــی آورد (کولســنیکف:1389،
.)186
 -5جبــال يعنــي همــان محلــي كــه مقــر ســاطين ســلجوقي بــوده .بــه هميــن جهــت بــراي اينكــه
عامــه مــردم ايــن عــراق را بــا عــراق اصلــي اشــتباه نكننــد آن جــا را عــراق عجــم مــي ناميدنــد
(بيــات.)339: 1383،
 -6بــه علــت قرارگيــري قصرشــيرين درمنطقــه تالقــي كــوه ودشــت آب وهوايــي ويــژه اي دارد  .منطقه
دشــتي آن آب و هوايــي بســيار بــد دارد:آب حلــوان برآنجــا مــي گــذرد وهوايــي عظيــم بــد دارد و بــه
هنــگام گرمــا اكثــر اوقــات آنجا بــاد ســموم آيد(مســتوفي،نزهه القلــوب.)45 :
 -7شــش فرســخ بعــد از خانقیــن در نصــف راه تــا حلــوان کــه اولیــن شهرســتان جبــال اســت،
قصرشــیرین واقــع شــده اســت (لســترنج .)68 :1383،ایســتگاه هــای خانقیــن و قصــر شــیرین بــه شــهر
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حلــوان (آلبانیــا) در مدخــل کــوه هــا و اســتان مــاه مــی رســیدند (یارشــاطر.)163 :1381،
 -8نســتوریان پیشــوایی بــا عنــوان "جاثلیــق" بــرای کلیســای خویــش برمــی گزیدنــد کــه پایــگاه او در
تیســفون بــود و شــورای کلیســا در آنجــا بــه مســائل کلیســا رســیدگی مــی کــرد (فــرای.)359 :1377،
تشــکیالت کلیســا خیلــی شــبیه بــه تشــکیالت دولتــی بــود .رئیــس کل کلیســای مشــرق ،کاتولیکوس
(جاثلیــق) بــود و در مدائــن مســکن داشــت و خــود را پتریــارخ (پتریــارک) نیــز خوانــده ،مدعــی بــود کــه
درجــه اش بــا درجــه اســقفان روم و اســکندریه و انتاکیــه برابــر اســت .تحــت نظــارت وی ،عــده ای از
اســقفان اعظــم در ایــاالت مختلــف ایــران همچــون جنــدی شــاپور ،نصیبیــن ،فــرات میســان نزدیــک
بصــره ،آربــل ،کرکــوک ،ری اردشــیر (در فــارس) و مــرو بــه کار بشــارت مشــغول بودنــد (میلــر:1981،
 .)310در تحــت ریاســت ایــن اســقفان اعظــم ،قریــب صــد اســقف کــه هــر یــک کلیســاهای شــهر و
اطــراف را تحــت نظــر داشــتند ،کار مــی کردنــد .هــر اســقف در ناحیــه اســقفی خــود ،صاحــب قــدرت
کامــل بــوده ،اداره امــاک کلیســا تمامـ ًا بــه عهــده وی بــوده و مریضخانــه هــا و مــدارس نیــز تحــت
نظــر او اداره مــی شــد .چــون اســقف کارهــای زیــادی برعهــده داشــت ،چنــد معــاون او را همراهــی
مــی کردنــد .تحــت نظــارت او ،چنــد کشــیش و شــماس ،مســیحیان را در عبــادت ارشــاد مــی کــرده،
اعضــاء را در کالم خــدا تعلیــم داده ،گناهــکاران را بــرای توبــه بــه کلیســا پذیرفتــه و از فقیــران و حتاجان
دســتگیری مــی کردنــد .هــر اســقف اعظــم موظــف بــود کــه تمامــی اســقفان ناحیــه خــود را ســالی دو
مرتبــه بــرای کنفرانــس جمــع آوری نمایــد .دیگــر اینکــه تمــام اســقفان کلیســای ایــران موظــف بودنــد
کــه هــر چهــار ســال یکبــار در تحــت مدیریــت کاتولیکــوس جمــع شــده و مســائل عمــده و عمومــی را
حــل نماینــد( .میلــر.)311 :1981،
" -9و چــون چلیپــا بــه دســت مــن افتــاد ،مــرا بــر ایشــان چیرگــی افتــاد .از بهــر آن بدیشــان نــدادم تــا
آن چــوب بــه دســت مــا بــود و بــه خزانــه مــا ،مــا را بــر ایشــان دســت بــود و ایشــان ذلیــل و مقهــور
باشــند" (بلعمــی.)811 :1385 ،
 -10شــاهراه بــزرگ خراســان از بغــداد بــه طــرف مشــرق بــه آخریــن حــدود کشــورهای اســامی مــی
رفــت ،بدینگونــه کــه پــس از عبــور از جلگــه بیــن النهریــن در حلــوان ،از ایالــت جبــال ،وارد ناحیــه
کوهســتانی ایــران مــی گــردد (لســترنج.)206 :1383،
 -11پرویــز نــزد موریــق ،پادشــاه روم رســید .شــاه روم پایگاهــش را گرامــی داشــت ،بــه خوبــی از او
پذیرایــی کــرد و در مهربانــی و نگاهداشــت پاســش از هیــچ کوششــی کوتاهــی نکــرد (ثعالبــی:1372،
 .)377موریــق درخواســت پرویــز را اجابــت نمــود و بــا او همراهــی کــرد (طبــری.)222 :1351،
 -12بــرای نزدیــک شــدن بــه موریــق ،بــه ترســایان دســتوری داد کــه پرستشــگاه هــا و کلیســاهای
خــود را بازســازی کننــد و  ...بــه همــه فرمانــداران و مرزبانــان ســفارش کــرد کــه بــا آنــان مهربانــی کنند
(ثعالبــی .)378 :1372،گوینــد :پرویــز فرمانــی نوشــت کــه بــه موجــب آن مســیحیان حــق داشــته باشــند
کلیســاهای خــود را آبــاد نماینــد (طبــری.)223 :1351 ،
 -13مریــم ،دختــر موریــق شــاه را ،مهیــن بانــوی دربــار خــود کــرد و او را در بهتریــن کاخ هــا جــای
داد و چنــدان خواســته و چیزهــای گرانبهــا و کنیــزکان بــه او بخشــید کــه چشــم و دلــش را فراگرفــت
(ثعالبــی .)378 :1372،موریــق  ...دختــرش مریــم را بــه عقــد او درآورد و نــزدش فرســتاد (طبــری:1351،
 .)222پــس {دختــر} خویــش را کــه مریــم نــام او بــود بــدو داد (بلعمــی .)754 :1385،برخــی بــر آننــد
کــه شــیرین ،مریــم را زهــر خورانیــد تــا جــای او را بگیــرد و بــه آرزویــش برســد (ثعالبــی.)388 :1372،
 -14و کنیزکــی بــود او را ،شــیرین نــام کــه انــدر {همــه تــرک و} روم از آن صــورت نیکوتــر نبــود
(بلعمــی .)758 :1385،پیوســته شــیرین نــزد خســرو گرامــی تــر مــی گردیــد (ثعالبــی .)388 :1372،دیگر
از ویژگــی هــای دربــار خســرو ،شــیرین بــود کــه بوســتانی از زیبایــی و رشــک مــاه بــود و کــس در
زیبایــی و بــی کاســتی چــون او ندیــده بــود (همانجــا .)391:همســر محبــوب او شــیرین ،در ادبیــات
حماســی و عاشــقانه معــروف اســت و نیــز گفتــه شــده کــه مبلــغ مســیحیت در ایــران بــوده اســت
(دریایــی.)53 :1383،
 -15پیشــتر از ایــن بــهموجــب معاهــده صلحــی کــه میــان خســرو اول و حکومــت بیزانــس در ســال
 ۵۶۲منعقــد شــد ،مقــرر گردیــده بــود -1 :دولــت ایــران الزیــکا را تخلیــه کــرده ،بــه روم واگــذار می کند
و دولــت روم متعهــد میشــود کــه در ازای ایــن اقــدام ،در مــدت پنجــاه ســال ،ســالی ســی هــزار ســکه
طــا بــه دولــت ایــران بپــردازد -2 .مســیحیان ایــران در مذهــب خــود آزاد خواهنــد بــود ،لیکــن حــق
تبلیــغ نخواهنــد داشــت -3 .دولــت ایــران ســاخلویی در دربنــد قفقازیــه خواهــد داشــت (پیرنیــا:1389 ،
.)211-212
 ..." -16پنجــم :چندیــن هــزار آزاد {و بنــده} در کوشــک خویــش بازداشــتی و {تــو} به همه نرســیدی
و بــه نیمــی و ســه یــک آن نتوانســتی رســیدن و ایشــان را از آرزو بازداشــتی و خــود را بــه شــیرین

مشــغول کــردی ( "...بلعمــی ..." .)801-802 :1385،یکــی از بــزه کاری هایــت ســوء تشــخیص تــو
دربــاره زنانــی اســت کــه جهــت خــود برگزیــده ای ( "...طبــری.)238 :1351،
 -17ثعالبــی نظــر دیگــری دارد :از مریــم دخــت قیصــر بــرای پرویــز پســری زاده بــود کــه او را قبــاد
نامیدنــد ولــی او را شــیرویه مــی خواننــد (ثعالبــی .)396 :1372،و طبــری آورده اســت :از هشــام بن محمد
شــنیدم کــه گفــت :خســرو پرویــز را هیجــده پســر بــوده و بزرگتریــن آنــان شــهریار نام داشــته .شــیرین،
همســر خســرو پرویــز ،شــهریار را بــه فرزنــدی خــود پذیرفتــه بــود (طبــری.)235 :1351،
 -18شــیرویه  ...چشــم آزمنــدی بــه شــیرین دوخــت  ...شــیرین خواهــش او را بــر پایــه بــرآوردن دو
نیــازش پذیرفــت :نخســت آنکــه خواســته هــای خــود و فرزندانــش را بازپــس دهنــد .دو دیگــر کــه به او
دســتوری دهــد تــا پیــش از آنکــه پرویــز را بــه خــاک ســپارند از دخمــه او دیــدار کنــد  ...پــس ســر و تــن
بشســت و پاکیــزه تریــن جامــه هــا را پوشــید و انگشــتری کــه زیــر نگیــن زهــری جانگــزار جــا داده بود،
در انگشــت کــرد و بــه دخمــه درآمــد ،چهــره بــر چهــره پرویــز چســبانید و بــا دنــدان نگیــن را کنــد و
زهــر را نوشــید و در حالــی کــه دســت در گــردن پرویــز داشــت ،جــان ســپرد (ثعالبــی.)403-404 :1372،
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 .1آريا ،غالمعلي ،1385 ،آشنايي با تاريخ اديان ،تهران ،انتشارات پايا ،چاپ پنجم .
 .2ابــن حوقــل ،ابوالقاســم محمــد ،1345 ،صــوره االرض ،ترجمــه جعفــر شــعار ،تهران،
انتشــارات بنیــاد فرهنگ ایــران ،چــاپ اول.
 .3ابــن رســته ،احمــد بــن عمــر ،1365،االعــاق النفیســه ،ترجمــه حســین قــره چانلو،
تهــران ،انتشــارات امیرکبیر ،چــاپ اول.
 .4ابودلــف ،مســعربن المهلهــل ،1354،ســفرنامه ابودلف درايــران با تعلیقــات و تحقيقات
والديمير مينورســكي ،ترجمه ســيدابوالفضل طباطبايــي ،تهران ،انتشــارات زوار.
 .5اذکایــی ،پرویــز ،1380 ،همــدان نامــه (بیســت گفتــار دربــاره مادســتان) ،همــدان ،نشــر
مادســتان ،چــاپ اول.
 .6الیویــه ،جــی .بــی ،.ســفرنامه الیویــه :تاریــخ اجتماعــی -اقتصــادی ایــران در دوران
آغازیــن عصــر قاجــار ،ترجمــه محمــد طاهــر میرزایــف ،تصحیــح غــام رضــا ورهــرام ،انتشــارات
اطالعــات.
 .7ایوانــف ،م .س .و دیگــران ،1359،تاریــخ ایــران :ایــران باســتان ،ترجمــه ســیروس
ایــزدی و حســین تحویلــی ،تهــران ،انتشــارات دنیــا ،چــاپ اول.
 .8باینــدر ،هنــری ،1370،کردســتان ،بیــن النهریــن و ایــران ،ترجمــه کرامــت اهلل افســر،
تهــران ،انتشــارات فرهنگســرای یســاولی ،چــاپ اول.
 .9بــدر ،حبیــب و ســعاد ســلیم و جوزیــف أبونهــرا؛ 2001م ،.المســیحیهی عبــر
تاریخهــا فــی المشــرق ،مجلــس کنائــس الشــرق األوســط ،الطبعــه االولــی.
 10بدیعی ،ربیع ،1373 ،جغرافیای مفصل ایران 2 ،جلد ،تهران ،انتشارات اقبال.
 .11بلعمــی ،ابــو علــی محمــد بــن محمــد ،1385 ،تاریــخ بلعمــی ،تصحیــح محمــد
تقــی بهــار ،بــه کوشــش محمــد پرویــن گنابــادی ،تهــران ،انتشــارات زوار ،چــاپ ســوم.
 .12بزنــوال ،روالن ،1379،فــن آوری تــاق در خــاور کهــن ،دکتــر ســید محمــد حبیبــی،
تهــران ،پژوشــگاه میــراث فرهنگــی ،چــاپ اول.
 .13بيــات ،دكتــر عزيــزاهلل ،1383 ،كليــات جغرافيــاي طبيعــي و تاريخــي ايــران ،تهــران،
انتشــارات امیــر کبیــر ،چاپ چهــارم.
 .14پــوپ ،آرتــور اپهــام ،1373 ،معمــاری ایــران ،غــام حســین صــدری افشــار ،تهــران،
انتشــارات فرهنــگان ،چاپ ســوم.
 .15پیرنیــا ،حســن (مشــیرالدوله) ،1389 ،تاریــخ ایــران قبــل ار اســام (ایــران قدیــم)،
تهــران ،نشــرنامک ،چــاپ هفتــم .
 .16تیســن ،هنــری ،بــی تــا ،الهیــات مســیحی ،ترجمــه ط .میکاییلیــان ،انتشــارات حیــات

ابــدی.
 .17ثعالبــی مرغنــی ،حســین بــن محمــد ،1372 ،شــاهنامه کهــن ،ترجمــه محمــد
روحانــی ،مشــهد ،انتشــارات دانشــگاه فردوســی ،چــاپ اول.
 .18حامی ،احمد ،1359 ،مصالح ساختمانی ،بی جا ،چاپ سیستمافرم ،چاپ سوم.
 .199حبیبــی ،حســین ،چهارطاقــی و مســائل آن ،در :انســان شناســی و فرهنــگhttp://an� ،
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 .20دروویــل ،گاســپار ،1337 ،ســفرنامه دروویــل ،جــواد محیــی ،تهــران ،بنــگاه مطبوعاتی
گوتمبرگ.
 .21دریایــی ،تــورج ،1383 ،شاهنشــاهی ساســانی ،ترجمــه مرتضــی ثاقــب فــر ،تهــران،
انتشــارات ققنــوس ،چــاپ اول.
 .22دالوالــه ،پيتــرو ،1381 ،ســفرنامه پيتــرو دالوالــه ،ترجمــه شــعاع الديــن شــفا ،تهــران،
انتشــارات علمــي وفرهنگــي ،چــاپ ســوم.
 .23دمــرگان ،ژاك ،1339 ،هیئــت علمــی فرانســه در ايــران (مطالعــات جغرافیایــی) ،ترجمه
كاظــم وديعــي ،ج دوم ،تبريــز ،نشــر هنــر ،چــاپ اول.
 .24زریــن کــوب ،عبدالحســین و دیگــران ،1385 ،تاریــخ ایــران باســتان ( :)4تاریــخ
سیاســی ساســانیان ،تهــران ،ســمت ،چــاپ ســوم.
 .25سیدســجادی ،ســید منصــور ،1383،مــرو ،تهــران ،پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی،
چــاپ اول.
 .26شاطریان ،رضا ،1388 ،اقلیم و معماری ،تهران ،سیمای دانش ،چاپ دوم.
 .27شــراتو ،امبرتــو ،و ماریــو بوســایلی ،1383 ،تاریــخ هنــر ایــران( :)2هنــر پــارت و
ساســانی ،ترجمــه یعقــوب آژنــد ،تهــران ،انتشــارات مولــی ،چــاپ دوم.،
 .28شــیپ مــان ،کالوس ،1383 ،تاریــخ شاهنشــاهی ساســانی ،ترجمــه فرامــرز نجــد
ســمیعی ،تهــران ،پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی ،چــاپ اول.
 .29طبــری ،ابــو جعفــر محمــد بــن جریــر ،1351 ،تاریــخ الرســل و الملــوک ،ترجمــه
صــادق نشــات ،تهــران ،بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب ،چــاپ اول.
 .30فــرای ،ریچــارد ن ،1377 ،.میــراث باســتانی ایــران ،ترجمــه مســعود رجب نیــا ،تهران،
انتشــارات علمــی و فرهنگی ،چــاپ پنجم.
 .31قدیانــی ،عبــاس ،1381 ،تاریــخ ادیــان و مذاهــب در ایــران ،تهــران ،انتشــارات فرهنگ
مکتوب ،چــاپ اول.
 .32قزوینــی ،زکریــا بــن محمــد محمــود ،1371 ،آثــار البــاد و اخبــار العبــاد ،ترجمــه
جهانگیــر میــرزا قاجــار ،تهــران ،انتشــارات امیرکبیــر ،چــاپ اول.
 .33کریســتین ســن ،آرتــور ،1377 ،ایــران در زمــان ساســانیان ،ترجمــه رشــید یاســمی،
تهــران ،نشــر دنیــای کتــاب ،چــاپ نهــم.
 .34کالیــس ،ولفــرام ،1366 ،قــاع ،ترجمــه علــی رضــا میهنــی ،در مجموعــه معمــاری
ایــران در دوره اســامی ،بــه کوشــش محمــد یوســف کیانــی ،تهــران ،انتشــارات جهاد دانشــگاهی،
چــاپ اول.
 .35کوروفکیــن ،فئــودور .پ ،1381 ،.تاریــخ روم باســتان ،ترجمــه غالمحســین متیــن،
تهــران ،انتشــارات محــور ،چــاپ دوم.
 .36کولســنیکف ،آ .ی ،1389 ،.ایــران در آســتانه ســقوط ساســانیان ،ویراســتار :ن .و.
پیگولفســکایا ،ترجمــه محمــد رفیــق یحیایــی ،تهــران ،انتشــارات کنــدوکاو ،چــاپ اول.
 .37گــدار ،آنــدره و دیگــران ،1371 ،آثــار ایــران (چهــار جلــد) ،ترجمه ابوالحســن ســروقد
مقــدم ،مشــهد ،انتشــارات بنیــاد پژوهــش هــای اســامی آســتان قدس رضــوی ،چــاپ دوم.

 .38گیرشمن ،رومن ،جزیره خارک .www.anthropology.ir/node/14290 ،1339
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 .39لســترنج ،گای ،1383 ،جغرافیــای تاریخــی ســرزمین هــای خالفــت شــرقی ،ترجمــه
محمــود عرفــان ،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،چــاپ ششــم.
 .40لوکونیــن ،والدیمیــر گریگورویــچ ،1372 ،تمــدن ایران ساســانی ،ترجمــه عنایت اهلل
رضــا ،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگی ،چاپ ســوم.
 .41لیــن ،تونــی ،1380 ،تاریــخ تفکــر مســیحی ،ترجمــه روبرت آســریان ،انتشــارات فــرزان،
چــاپ اول.
 .42مــرادي ،يوســف( ،بــي تــا) ،مجموعه ساســاني قصرشــيرين ،ســازمان ميــراث فرهنگي و
گردشــگري اســتان كرمانشــاه ،چاپ اول.
 .43مســتوفي ،حمــداهلل ،1381 ،نزهــه القلــوب ،بــه كوشــش محمد دبيــر ســياقي ،تهران،
انتشــارات حديــث امروز.
 .44مولنــد ،اینــار ،1381 ،جهــان مســیحیت ،ترجمــه محمــد باقــر انصــاری و مســیح
مهاجــری ،انتشــارات امیــر کبیــر ،چــاپ دوم.
 .45میل ـ ِر ،و .م ،1981 ،.تاریــخ کلیســای قدیــم در امپراطــوری روم و ایــران ،ترجمــه علــی
نخســتین بــه مســاعدت عبــاس آریــن پــور ،تهــران ،انتشــارات حیــات ابــدی ،چــاپ دوم.
 .46نوبــرگ -شــولتز ،کریســتیان ،1382 ،گزینــه ای از معمــاری :معنــا و مــکان ،ویــدا
نــوروز برازجانــی ،تهــران ،انتشــارات جــان جهــان ،چــاپ اول.
 .47نوربــرگ -شــولتس ،کریســتیان ،1387 ،معنــا در معمــاری غــرب ،مهــرداد قیومــی
بیدهنــدی ،تهــران ،انتشــارات فرهنگســتان هنر ،چــاپ دوم.
 .48واندنبــرگ ،لويــي ،1379 ،باســتان شناســي ايــران باســتان ،ترجمــه عيســي بهنــام،
تهــران ،انتشــارات دانشــگاه تهــران ،چــاپ دوم.
 .49هــوف ،دیتریــش ،1365 ،شــهرهای ساســانی ،ترجمــه محمــد رحیــم صــراف ،در
مجموعــه نظــری اجمالــی بــه شــهر و شهرســازی در ایــران ،بــه کوشــش محمــد یوســف کیانــی،
تهــران ،چــاپ ارشــاد اســامی ،چــاپ اول.
 .50هينتــس ،والتــر ،1376 ،دنيــاي گمشــده عيــام ،فيــروز فيروزنيــا ،تهــران ،شــركت
انتشــارات علمــي و فرهنگــي ،چــاپ دوم.
 .51یارشــاطر ،احســان ،1381 ،تاریــخ ایــران :از ســلوکیان تــا فروپاشــی دولت ساســانیان،
جلــد  3قســمت دوم ،ترجمــه حســن انوشــه ،تهــران ،انتشــارات امیــر کبیر.
 .52یعقوبــی ،ابــن واضــح احمد بــن یعقــوب ،1381 ،البلــدان ،ترجمــه ابراهیــم آیتی،
تهــران ،انتشــارات علمــی -فرهنگی ،چــاپ چهارم.
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Abstract
The Charqapi which is located at the northeastern margin of the
Qasr-e Shirin city, has tetra-pylon /squared-base plan, whereas has
some differences compared to other well-known cases. The most
important difference is the existence of some structural units in the
eastern side of the Monument. Some of Muslim historians have
mentioned the monuments of Qasr-e-Shirin (i.e. Khosrow/ Charqapi
Monument). This has attracted many researchers who have introduced it as a monument dating back to the Late Sassanid era. They
believes that it can be a fire-temple, whereas some other researchers
thinks that it is a royal palace complex; finally, a minority of them
has made some doubts as the monument can be attributed to the
Early Islamic period. The most important questions regarding the
monument, however, are its construction date and function. Considering the architecture of the monument and historical investigations,
it seems that the Charqapi has had religious function; while, Investigating the history of Christianity and its developments in Iran which
has experienced in late Sassanid specially, it can be proposed that the
Charqapi is a church which has not been finished ever.
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