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 چکیده
های معماری در منطقه آسیای غربی توان خراسان را يکی از خاستگاهبا توجه به قراين موجود به جرأت می  

ها و مقاالت علمی محققانی همچون اسکار روتر، شراتو و آندره گدار قابل برشمرد و اين ادعا در يادداشت
استگاه فرم چهارتاقی در ايران معرفی عنوان خبررسی و اثبات است. به عنوان مثال اسکار روتر، خراسان را به

کند و اين موضوع دور از ذهن نیست، چراکه مورخینی چون مسعودی، استخری و ابن بلخی هم در تألیفات می
ها در شهرها و نواحی مختلف خراسان چون توس، بخارا، ويژه آتشکدههای متعدد بهخود از استقرار پرستشگاه

 دهند. بلخ گزارش می سمرقند، نیشابور، قومس، هرات و

نگارندگان در اين مقاله بر آنند تا به بررسی پیشینه و سیر تحول استفاده از فرم چهارتاقی در خراسان بزرگ از 
های نخستین اسالمی بپردازند و ضمن بررسی متون تاريخی و جغرافیايی متقدم، از اوايل دوره ساسانی تا سده

برگ درباره بناهايی شیپمان، کايم، گدار، هرمان، هوف، وندن ، بوشارال،های جديدمانند آثار شلوم برژهپژوهش
آرامگاه  کاخ دامغان، تخارستان، آتشکده مل حیرام ترکمنستان، سرخ کوتلنظیر معبد نوبهار بلخ، آتشکده 

 قرار خواهند داد. سامانی و مزار عرب آتا در شهر تیم سمرقند کمال بهره را برده ومورد تجزيه و تحلیل

 :کلید واژه ها
 خراسان بزرگ، چهارتاقی، معماری دوره ساسانی، معماری صدر اسالم
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 مقدمه -1

مطالعه معماری چهارتاقی از مباحث بنیادينی است که تاکنون 
نظران متعددی را به خود مشغول داشته و محققان و صاحب

دستاورد آن انتشار چند عنوان کتاب و شماری مقاله در اين زمینه 
 ,Shippmann, 1971; Godardاست )برای نمونه نک: 

1938; Vanden Berghe, 1965; Kaim, 2001; اين .)
شناسی و شناسايی های باستانتحقیقات و تألیفات با ادامه کاوش

تر و به شکل ی از اين دست بناها، در ابعاد وسیعموارد جديد
تری ادامه دارد. با وجود اين، تا روشن شدن زوايای مجهول دقیق

که ظاهراً نه است  پیش در درازی راه و پنهان معماری چهارتاقی
ها و دهنده هسته اولیه بناهای مذهبی چون آتشکدهتنها تشکیل
های های مراقبت و میلعنوان برجاند، بلکه از آنها بهمقابر بوده

شده و اين روند بعد از اسالم و با رويکردی راهنما نیز استفاده می
 جديد نیز ادامه داشته است. 
است که به نسبت ساير نواحی ايران،  خراسان يکی از مناطقی

موضوع استفاده از بناهای چهارتاقی در آن ابهام بیشتری دارد. در 
اط ايران محققان با طیف متنوعی از خراسان همچون ساير نق

گیری و تسلسل آنها حداقل ها مواجه هستند که شکلچهارتاقی
از دوره ساسانی تا عصر حاضر قابل پیگیری و مطالعه است. 

ای اسطوره هایآتشکده از که در اين منطقه از يک سوطوریبه
میان آمده است و از سوی ديگر شواهد در متون تاريخی سخن به

ها با کاربری بعضاً نامشخص ماری متعددی از چهارتاقیمع
موجود است که در آنها مطالعه سیر تحول و تداوم معماری 

 و بررسی است. مالحظهچهارتاقی تا دوران اسالمی قابل 
نگارندگان در اين تحقیق برآنند تا ضمن اشاره به محدوده 

ی و های نخستین اسالمخراسان بزرگ در دوره ساسانیان و سده
ای چهارتاقی، به بررسی پیشینه، بررسی و شناخت اجزاء سازه

شرق ايران در محدوده شکل و کارکرد معماری آن در شمال
  زمانی و جغرافیايی ياد شده بپردازند.

 

 محدوده جغرافیایی خراسان بزرگ -2

هوای قفقواز توا    در زمان ساسانیان کشور پهناور ايران که از کووه 
از رود فرات تا کنار سیحون بوده ايرانشوهر   دريای عمان و هند و

: 1371شده که به معنی کشور ايوران اسوت )مشوکور،    نامیده می
(. کتیبه شاهپور اول در کعبوه زرتشوت از نخسوتین مودار      232

هوای شاهنشواهی   دوره ساسانی است که در آن فهرستی از ايالت
شوغر،  های شرقی ايران مانند هیرکانی، مرگیوان، کا از جمله ايالت

(. همچنان که 250: 1390دهد )گاژه، سغديان و تاشکند ارائه می
، موورخ روموی قورن چهوارم مویالدی، در کتواب       1آمیلن مارسلن

هوای پوارت )خراسوان(،    چهاردهم تاريخ مفصل خوود بوه ايالوت   
هیرکانی )گرگان(، مرگیوان )مورو(، باختريوان )بلوخ( و سوغديان      

(.در سوده ششوم   142: 1390)سمرقند و بخارا( اشاره دارد )گاژه، 
میالدی در زمان پادشاهی انوشیروان، کشور به چهوار اسوتان يوا    

تقسیم شده بود که يکی از ايون  « پاذوکس»بخش بزرگ به نام 
بوا   2های همجوار آن است. التون دانیلمناطق خراسان و سرزمین

بندی براين باور است که ساسانیان خراسوان  تأسی به اين تقسیم
را سوورزمین دانسووتند و آنار اسووتان کشووور موویرا يکووی از چهوو

گرديد نامیدند. اين استان به چهار بخش تقسیم میمی« مشرق»
که عبارت بودند از مرو، نیشوابور، هورات، بلوخ کوه گويوا شوامل       

 (.12: 1367شد )دانیل، ماوراءالنهر و باختر نیز می

تقسویمات چهارگانوه:    های ایرانشهرستاندر رساله پهلوی 

خراسان و کوست خوروران و کوسوت نیموروز و کوسوت    کوست 
(. Daryaee, 2002: 22- 25آذربايجوان نیوز آموده اسوت )    

عالوه بر اين، در اثر موسوی خوورنی )موسوی خورتاسوی( موورخ      
آن را  3معروف ارمنی مربوط به قرن پنجم میالدی که موارکوارت 

اساس تألیف خود قرار داده، شهرهای خراسان تا همدان در غرب 
 (. 39 -37: 1373کابل در شرق امتداد داشته است )مارکوارت،  و

 ايوران  نوواحی  تورين مهوم  خلفوا  دوره بعد از اسالم و در خراسان
 چوین  مورز  توا  ايوران  شرقیشمال همه شامل و رفتمی شماربه
در دوره امويان، خراسان بر اساس  (.363 :1384نفیسی، )شد می

گرفوت )سوپهری،   موی بندی جزو عوراق عجوم قورار    يک تقسیم
شرق ايوران در قورون   محدوده شمال 4(. اشپولر280 -279: 1388

اولیه اسالمی را شامل گرگان، نسوا و ابیوورد و مورو توا آمودريوا      
تموام   5که لسترنج(، اين در حالی است 62: 1369دانسته )اشپولر، 

های هند و تموام  اياالت اسالمی در سمت خاور کوير لوت تا کوه
اءالنهر در شمال خاوری به استثنای سیستان و قهسوتان  بالد ماور

(. افوزون  408: 1364را جزو خراسوان پنداشوته اسوت )لسوترنج،     
ق ازجمله اسوتخری و ابون   4 سده نگارانبراين، برخی از جغرافی

                                                 
1. Amin Marslen 

2. Elton Daniel 

3. Joseph Marquart 

4. Bertold Spuler 

5. Guy Le Strange 
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، 173 -168: 1368اند )اسوتخری،  فقیه نیزدراين باره سخن گفته
 (.171: 1349؛ ابن فقیه، 203 -202
 

 جایگاه و کارکرد معماری چهارتاقی در ایران -3

ای چلیپايی شکل با زمینهدر يک نگاه کلی چهارتاق فضايی مربع
ها قرار گرفته و دارای وبا پوششی گنبدی است که بر روی سکنج

 ;Godard, 1938: 3/8-10دار اسوت ) چهوار ورودی تواق  

Boyce, 1975: 463-464; Huff & O’Kane, 1990: 

ز اين فرم معماری برای ساخت بناهای موذهبی يوا   (. ا634-642
 & Huffشده است )سال استفاده می 1500غیر مذهبی برای 

642-634: 1990O’Kane, معتقد است که شوايد   1(. روتر
شورق کشوور در   بتوان ريشه اين معماری را در ايران و در شومال 

 (.Reuther, 1977: 2/501-504خراسان دنبال کرد )

اند. شماری چهارتاقی در گستره جغرافیايی وسیعی پراکندهبناهای 
از آنها بخشی از يک مجموعه بزرگ و معتبر مذهبی و سیاسی و 

بوه صوورت منفورد و     گذاری هستند، تعوداد بیشوتری  قابل تاريخ
هوای اسوتقراری و دور از آنهوا    ها و محوطوه ارتباط با مجموعهبی

تووان  شیوه معماری نیز موی  اند. از نظر ابعاد و نقشه وساخته شده
توووجهی در میووان آنهووا پیوودا کوورد. دربوواره کووارکرد  تنوووع قابوول
ها تاکنون نظرات مختلفی ارائوه گرديوده اسوت کوه از     چهارتاقی

؛ 408: 1379ها با کوارکرد آتشوکده )هووف،    جمله آنها، چهارتاقی
 -265: 1377(، میل راهنموا )گودار،   110 -109: 1384شیپمان، 
( است. به نظر 877 -876: 1390بزرگان )مالزاده،  ( و مقبره266

تورين آثوار   و زمرشویدی قوديمی   2برخی از محققوان نظیور کوايم   
گوردد )زمرشویدی،   بور موی   چهارتاقی در ايران به دوره اشوکانی 

(، اموا در دوره ساسوانیان اسوت    Kaim 2012؛ 48الف:  1373
موان  شود و عمومواً ه که تعداد قابل توجهی چهارتاقی ساخته می

يابد فرم ساسانی بدون وقفه در دوره اسالمی ايران هم تداوم می
(Huff & O’Kane, 1990: 634-642.) 

فرم چهارتاقی در دوره اسالمی ايران معموالً در ساخت چهارگونه 
های بواغی رايوج بووده    ساختمانی مسجد، آرامگاه، کاخ و کوشک

 & Chmelnizkij, 2007: 355; Huffاسووت )

O’Kane, 1990: 634-642.) 
 

                                                 
1. Oscar Reuther 

2. Barbara Kaim 

 چهارتاقی معماری اجزاء شناخت و بررسی -4

 قوس -4-1

قوس يا چفد در لغت به مفهوم يک فرم خمیده و منحنوی ماننود   
است. در اصطالح معماری به باريکه طاقی که روی سوردر يوک   

شود. درواقع چفد خطی است که از گیرد اطالق میدرگاه قرار می
آيند. با اين حوال  وجود میگنبدها بهتکرار آن تاق و از دوران آن 

چنانچه پوشش بین دو قسمت يوک ديووار، مثول پنجوره، در يوا      
هوا چفود   درگاه مورد نظر باشد، همچنان برای اين گونه پوشوش 

برند. چفد را در اصطالح معماری چفت = سفت = سوفد  کار میبه
؛ بزرگمهوری  6-5، 1373= چخت نیز گويند )پیرنیا و بزرگمهری 

1379، 395- 396.) 
ای طووالنی داشوته اسوت. تواريخ     کاربرد قوس در بناهوا پیشوینه  
های تاقی به مراتب جلوتر از پوشش پیدايش قوس در آثار ايرانی

کاررفتوه را  بوه  هوای ترين قوسها بوده است. قديمیو گنبدسازی
توان در بنوای چغازنبیول واقوع در هفوت تپوه خوزسوتان، در       می
پویش از مویالد ديود     1250بوه سوال    های سهمی و خواگی فرم

 (.9: 1373؛ پیرنیا و بزرگمهری، 4ب، 1373)زمرشیدی 
در دوره اشکانی و به دنبال آن در دوره ساسانی تحوالتی در نوع 
 مصالح و اجرا و طرح بناها پديد آمد که تا ظهور اسالم و چنودی 
بعد از آن نیز مورد استفاده فراوان بوود. در ايون شویوه بناهوا بوا      

دسوتی  های گنبدی کوتاه و بلند با چیوره بلند و پوشش هایايوان
ب: 1373شوده اسوت )زمرشویدی،    خاص معماران ايرانی اجرا می

6.) 
هووای مختلووف هووای چیووار در شووکلدر دوره ساسووانیان قوووس

مرغی، بستو و بیضوی ساسانی همواره مورد توجه بوده و در تخم
هوا اسوتفاده شوده اسوت. در     جا مانده مانند بناها و آتشکدهآثار به

بیز در بناهايی چون مسجد فهورج يوزد و    هایصدر اسالم قوس
 1373خانه دامغان استفاده شوده اسوت )زمرشویدی،    مسجد تاری

هوای مسوجد فهورج    (. شايان توجه است که پوشش تاق49الف: 
وجوود  های ناری و جناغی است و حاصول آن بوه  آمیخته از قوس

توان فرم تاق شیوه پارتی را اما هنوز می آمدن تیزه در تاق است؛
 (.130ب: 1373در آنها مشاهده کرد )زمرشیدی، 

 گنبد -4-2

 که چفدهاست انواع از يکی علم هندسه تعريف بنابر گنبد
 شکل آن تیزه يا راس عمودی محور حول چرخش براساس
 زير در. افتدمی اتفاق مدور قاعده يک روی بر چرخش. گیردمی
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 دايره، چهارگوش، هایرنگته انواع توانمی قاعده اين
 قاعده اين. مالحظه کرد را ضلعیهشت و ضلعیشش ضلعی،پنج
 گیردمی قرار هارنگته اين از کدام هر روی که هنگامی مدور
 زيرين شکل که دارد سازیچپیره نام به انتقالی مکان يک به نیاز
 ؛ پیرنیا37: 1366کاشانی، ) کندمی تبديل ایکرهنیم شکل به را
  (.8 :1370 بزرگمهری، و

بر روی  گنبدهای اواخر اشکانی و دوره ساسانیبر اين اساس 
شکل بر باالی ديوارها هايی که در چهارگوشه تاالر مربعفیلپوش

ها طرح مربع تاالر کاررفته بنا گشته است. ازطريق اين فیلپوشبه
ه و کار بنیاد گنبد ای تبديل يافتگوشهدر باال به چندضلعی هشت

 (. 403: 1379؛ هوف، 93: 1373را آسان ساخته است )هرمان، 
نکته عمده و اصلی تالش و نوآوری معماران ايرانی دوره 

ای دايرهويژه معطوف بود به ايجاد ارتباط بین گنبد نیمبه اسالمی
شکل است. معماران در چهارگوشه که مربعیای آنو قسمت پايه
شکال شیپوری و مخروطی را ساختند. با گسترش بنای گنبدی ا

وجود به شکل، عناصر مورب ساختمانیاين اشکال مخروطی
تدريج باعث ايجاد ارتباط بین ديوارهای صاف و پايه آمدند که به

 (.192 -191: 1375مدور گنبد شدند )استیرلن، 
 پالن چلیپایی -4-3

های مجاور نهای مطرح در معماری ايران و سرزمیيکی از پالن
پالن چلیپا يا چهاربازويی است. از چنین پالنی در فضاهای 

های گوناگونی استفاده شده است. پالن به صورت معماری
های روباز چهار ايوانی )مثل صحن چلیپايی در برش افقی صحن

کاخ آشور دوره پارتی و يا اغلب مساجد دوره اسالمی(، 
های و چهارصفه های ساسانیها )مثل آتشکدهچهارتاقی

بناها به منزله پیوندگاه  هايی که در برخیاسالمی(، و هشتی
خورد چشم میبه فضاهای اصلی تعبیه شده، به راهروهای منتهی
 (. 3/306: 1385)لباف خانیکی، 

از ديگر بناهايی که در آنها پالن چلیپايی مورد توجه قرار گرفته، 
برای يک  ن چلیپايیدر کاخ بیشاپور پالها است. ازجملهکاخ

بوده  فضای اشرافی استفاده شده و احتماالً دارای پوشش گنبدی
(. در اين ابنیه يکی از 307 -3/306: 1385است )لباف خانیکی، 

ترين انواع طرح کفی، در مرکز دارای اتاق صلیبی شکل معمولی
های روی بود که بر سکنج دار و گنبدیهای تاقدو طبقه با جناح

اين آرايش که از نوع آرايش  1قرار داشت. به اعتقاد شراتو تقاطع

                                                 
1. Umberto Scerrato 

های رفته، يکی از مشخصهباستانی ايران به شمار می سنتی
واليت خراسان بوده و از آنجا به بقیه نواحی ايران گسترش يافته 

عنوان يکی از اين مشخصه به (.55-7/54: 1384است )شراتو، 
 اين ( و2/37: 1383)شراتو، آمد  های معماری ساسانی درويژگی

: 1385روند در دوره اسالمی هم ادامه پیدا کرد )لباف خانیکی، 
3/307- 329.) 
 

بررسی پیشینه، شکل و کارکرد معماری چهارتاقی در  -5

 خراسان بزرگ

 قبل از اسالم -5-1

 مستندات مکتوب  -5-1-1
ای که در منابع تاريخی به عنوان چهارتاقی اشارهبا وجود آن

ويژه نگرديده، اما در تعدادی از آنها از معابد باستانی و به
در  آتشکده بردسوره، آتشکده توسهای اساطیری نظیر آتشکده
 آذر در بلخنوشدر خوارزم و  آذرخرهيا  آتش جمشیدبخارا، 
کار در اينجا است که در اغلب میان آمده است، اما ايراد سخنی به

ای نشده است. اين ها اشارهاين منابع به فرم و ساختمان آتشکده
گردد. اين بنا مهر خراسان نیز میموضوع شامل آتشکده برزين
های پیشین، بنايی تاريخی بوده است، هرچند برخالف آتشکده

اما از مکان دقیق آن و ساختار بنا اطالعی در دست نیست. 
ه نیشابور نیز همین وضعیت را دارد. بنابر گزارش ابوعبداهلل آتشکد

حاکم نیشابوری، اين آتشکده در زمان عبداهلل عامر و به فرمان او 
( و با آنکه 217، 1375به مسجد تبديل گرديد )حاکم نیشابوری 

اين احتمال وجود دارد که بنا دارای ساختار چهارتاقی بوده باشد، 
 ی بنا توضیحی نداده است. اما مؤلف درباره معمار

شايد نخستین بنای تاريخی که احتماالً دارای فرم چهارتاقی بوده 
اند، و منابع تاريخی نیز تا حدودی به فرم آن توجه نشان داده

از اين بنا در متون جغرافیايی کهن مانند معبد نوبهار بلخ باشد. 
: 1365 )مسعودی، مروج الذهب(، 121: 1423) حدود العالم

 )انصاری نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر(، 1/589-590
 -171 :1349 فقیه، )ابن مختصر البلدان(،  63 :1357 دمشقی،
ياد شده ( 390: 1373)قزوينی،  آثار البالد و اخبار العباد( و 173
؛ 1326فوشه، اغلب محققان اين بنا را يک معبد بودايی ). است

اما برخی نیز مانند انصاری (، Bulliet, 1976؛ 1384نفیسی، 
دانند ( و لسترنج آن را آتشکده پارسی می63  :1357دمشقی )
های لسترنج در اثر خود به ويژگی (. 448 -447: 1364)لسترنج، 
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های پیرامون ها و مقصورهمعماری بنا همچون گنبد رفیع، رواق
ها، موقوفات بنا و زائرينی که از کابل و هندوچین برای رواق
اند و در نهايت به فتح خراسان و تخريب آمدهرت به بلخ میزيا

 -447، 1364بنای نوبهار در زمان عثمان اشاراتی دارد )لسترنج 
448.) 

 مستندات معماری -5-1-2
از منابع مکتوب که درگذريم، تعدادی بنای تاريخی در خراسان با 

ديو هور و خانه مشخصات مورد نظر ما وجود دارد. چهارتاقی بازه
شامل يک چهارتاقی با ، هوربازه سبزوار از جمله آنها است. بنای

های مرتفع و الحاقاتی در پیرامون بنا است. گنبد به فرم ايوان
های آن از نوع کلیل پارتی است. تخم مرغی و نسبتاً بلند و ايوان

های های اين بنا استفاده از الوار چوب در گوشهاز ديگر ويژگی
: 1371گدار، ی تبديل پالن مربع به دايره است )چهارتاقی برا

 (.80: 1391؛ هژبری، 43 -42: 1378لباف خانیکی، ؛ 1:60
؛ 179: 1336اند )شهمردان، هور را آتشکده دانستهبازه بنای برخی

؛ وندن برگ، 310: 1381؛ همو، 152 -151: 1354هرتسفلد، 
معتقد  (، ولی آندره گدارReuther, 1977: 552:2؛ 15: 1387

به عنوان يکی از تواند آتشکده باشد و از آن است اين بنا نمی
ملحقات دو بنايی که بر مدخل گردنه کوه مجاور قرار دارند، ياد 

با توجه به  (.267: 1377؛ همو، 1:59: 1371)گدار،  کندمی
گونه اثری از آتشدان در نیز هیچ 1393زنی و کاوش سال گمانه

 (.1393دست نیامد )لباف خانیکی، هور بهداخل بنای بازه
را صددرصد ساسانی و با اطمینان متعلق به آندره گدار اين بنا 

( و لباف 1:59، 1371قرن سوم میالدی دانسته است )گدار 
، از نیمه دوم حکومت 1393های کاوش خانیکی با توجه به يافته

ای ساسانیان و اوايل دوره اسالمی به عنوان ايامی ياد کرد که بن
هور احداث شده و مورد استفاده بوده است )لباف خانیکی بازه
1393.) 

نیز همانند چهارتاقی بازه هور، دارای پالن  1ديوچهارتاقی خانه
چلیپايی است و بر روی آن سقف گنبدی قرار داشته که متأسفانه 
از پوشش سقف جز بخشی از منطقه انتقالی که با شیوه 

ده، چیزی باقی نمانده و گوشوارسازی فیلپوش انجام ش
باشند. قوس هور از جنس سنگ میهای بنا برخالف بازهسکنج

                                                 
 روستای شمال کیلومتری 5 در سبزوار شهر غربیشمال کیلومتری 40 . اين بنا در 1

 بهار، خانیقره) دارد قرار داورزن بخش شرقی حومه باشتین دهستان توابع از فشتنق
1363 :12.) 

جبهه شمالی چهارتاقی تقريباً سالم و بدون فرو ريختگی است و 
شکل های نعلیها به تاقاز لحاظ فرم و تکنیک چیدن سنگ

های شمالی و جنوبی تخت عصر خود، نظیر دروازهبناهای هم
با وجود  (.13 :1363 بهار، خانیقره)سلیمان شبیه است 

های اخیر کاربری بنا همچنان های صورت گرفته در سالکاوش
بنا،  نامشخص مانده است. بختیاری با توجه به سبک معماری

های اطراف آن، اين بنا ها و سفالنوع مصالح، نحوه اجرای قوس
 (.4، 1380داند )بختیاری شهری را متعلق به دوره ساسانی می

هايی که به بررسی آنها پرداختیم بايد از بنای در کنار محوطه
سنگی اسپاخو در آشخانه بجنورد نیز ذکری به میان آوريم. اين 
بنا هرچند دارای فرم چهارتاقی کامل نیست، اما دارای 

های معماری ساسانی است. از جمله ايوان اصلی بنا و مشخصه
بل مقايسه با ايوان استفاده گسترده از تاق نعلی شکل که قا

های مشابه در کاخ اردشیر و تاق کسری است و ورودی و تاق
همچنین ظاهر آن شباهت نزديکی با چهارتاقی نگار در کرمان 

آوری گنبدسازی دوره سازی گنبد نیز يادآور فندارد. نحوه گوشه
ساسانی است. کاربری بنا مشخص نیست. توحیدی آن را کلیسا 

 ( بنا را آتشکده معرفی نموده است.1377( و افروند )1355)
 شناسیهای باستانيافته -5-1-3

اند و بقايوای آنهوا در   عالوه بر بناهايی که از گذشته برجای مانده
های اخیر بقايای ها و دههسطح زمین قابل مطالعه است، در سال
شناسوی از دل  هوای باسوتان  تعدادی از آثار تاريخی طوی کواوش  

سورخ  ه  بنديان درگز، تورنوگ تپوه گرگوان،    اند کخا  رها شده
افغانستان، مل حیرام ترکمنستان و کواخ دامغوان از جملوه     کوتل

هواوارد جانسوتون،   آنهاست. بنديان درگوز بنوا بوه اعتقواد جیموز      
ای اعیانی بوده که در قسمتی از آن آتشکده برپا بوده اسوت  خانه
(Johnston 2008, 126از ويژگی .)  پوالن  های اين آتشوکده

ای پیرامون بنا و آتشدانی در وسو  آن  چلیپايی و سکوهای چینه
است. از پوشش سقف و جرزها چیزی باقی نمانده، اما به اعتقواد  
رهبر، آتشکده با توجه به شواهد، دارای فرم چهارتاقی بوده که بر 

 (.2:318، 1378تعدادی قوس سوار شده است )رهبر 
در  2مللل ریللرامطووه در نزديکووی محوطووه بنووديان درگووز، محو

موورد کواوش واقوع     م 1997 سوال  ترکمنستان قرار دارد کوه در 
ای زرتشوتی  رسد دربرگیرنده بقايای آتشوکده گرديد و به نظر می

                                                 
2. Mele Hairam  
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است. ساختمان آتشکده شامل چهار اتاق مرتب  با پرستش آتش 
هوای هاللوی اسوت کوه از طريوق يوک       با پوشش گنبدی و تاق

ين بنا که ظاهراً بوین قورون   ورودی اصلی قابل دسترسی است. ا
م ساخته شده، به لحاظ ساختاری شباهت نزديکی بوا سواير    5-7

 - Kaim, 2001: 13هوای منطقوه خراسوان دارد )   چهارتواقی 

21.) 
کمی دورتر از آتشکده بنديان درگوز و مول حیورام ترکمنسوتان،     

دست آمده است. ايون  بقايای بنای آتشکده تورنگ تپه گرگان به
متور و از چهوار جنواح     5ای مرکزی مربع به ابعواد  بنا از يک فض

شوده و چهوار سوتون در    تقريباً قرينه و صلیبی شکل تشکیل می
ها، که مانند پی های آن قرار داشته که امروزه فق  پايه آنگوشه

اصلی از خا  رس کوفته شده سخت است، بواقی مانوده اسوت.    
و اضوالع   انود های چهار ستون گوشوه بووده  به تاق ها متکیتاق

ه، روی يک فضوای  ئاند و بنابه اعتقاد ژان دپوشاندهصلیب را می
شده اسوت  مرکزی يک گنبد بوده که بر چهار فیلپوش استوار می

ه، بوه لحواظ زموانی معبود     ئو که ژان د(. در حالی54، 1390ه ئ)د
تورنگ تپه را با قاطعیت مربوط به اوايل دوره اسالمی و مربووط  

و اولیوور   1(، رموی بوشوارال  60، 1390ه ئو )ددانود  م می 8به قرن 
اش ايون بنوا را   ويژه تزيینات داخلوی با توجه به نقشه و به 2لوکنت
های هفتم و هشتم میالدی مورد دانند که در قرنای میآتشکده

استفاده بوده و از اواخر دوره ساسانی تا اوايل دوره اسالمی دايور  
 . (Boucharlat & Lecomte, 1987مانده است )

های اخیر در افغانسوتان کشوف   هايی که در سالاز جمله آتشکده
 1952هوای  است. اين بنا در حدود سال سرخ کوتلشد، آتشکده 

مورد کاوش قرار گرفوت )کهوزاد    3م توس  دانیل شلوم برژه 53و 
(. براساس شواهد موجود آتشوکده سورخ   12: 1333و شلوم برژه، 

بوه دوره سولطنت شواه    کوتل به قرن دوم میالدی و مخصوصواً  
و يکی از احفاد او بوه نوام   « شاه کنیشکاکوشان»مقتدر کوشانی، 

؛ 8و  3، 1333ارتبوواط دارد )کهووزاد و شوولوم بوورژه « هوويشووکا»
(. آتشوووکده موووذکور 191 -189و  174 -172، 1389کهوووزاد، 

هوای دوره ساسوانی، دارای سوقفی    برخالف فورم رايوج آتشوکده   
هايی استوار گرديوده و دهلیوز   همسطح و چوبی بوده که روی پاي

: 1333گرفته اسوت )شولوم بورژه،    را در بر میطواف سه ضلع آن
13- 15  .) 

                                                 
1 . Rémy Boucharlat 

2 . Olivier Lecomte 

3 . Daniel Schlumberger 

های دوره ساسانی خراسان، به بررسوی  با فراغت خاطر از آتشکده
 پوردازيم )کیمبول،  بقايای چهارتاقی در يوک کواخ ساسوانی موی    

(. کاخ دامغان کوه فقو  قسومتی از آن از زيور     439-442 :1391
خا  بیرون آمده، ساختمانی است متشکل از ايوان بزرگ ورودی 
به انضمام تاالر مربع گنبددار که روی چهار پايوه قورار گرفتوه و    

شوود و تواق ايووان مشوابه     های پهن به اطراف آن باز موی درگاه
در مووازات  هايی قرار گرفته که تورنگ تپه، بر روی رديف ستون

، 1377؛ گودار  122، 1373اند )هرمان ديوارهای جانبی واقع شده
؛ 428-417، 1391؛ اشووومیت 2:964، 1383؛ مصوووطفوی 257

 Yarshater and the others؛ 442-439، 1391کیمبول  

2007, 1069-1070; Reuther 1977, 538:2 اين گونه .)
اخور دوره  های قصرشیرين، متعلق بوه او دار از ويژگیايوان ستون

ساسانی، کاخ سروستان و بنای ساسوانی واقوع در کویش و کواخ     
، 1383؛ مصوطفوی  122، 1373ساسانی تپه میل است )هرموان  

2:970.) 

 پس از اسالم  -5-2

 فرارود -5-2-1
تورين آرامگواه گنبودپوش    بر اساس مسوتندات موجوود، کهون   

دار برجای مانده از دوره اسوالمی کوه بوه سوبک و سویاق      داالن
های ايون  های ساسانی ساخته شده و ساختمان آتشکدهچهارتاقی

سازد، آرامگاه خانودان سوامانی در بخوارا    دوره را متبادر ذهن می
 هوای (. پالن چهارگوش، قوسDiez, 1977: 3/924است )

هوای  نماها و سوتون ها و تاقبیضوی نزديک به جناغی، گوشواره
کور خارج بنا هر کدام نظايری در بناهوای ساسوانی، چوون کواخ     

(. 100 -96: 1355تیسفون و بنای اسپاخو دارد )پیمايش؛ زمانی، 
ای است که پیرامون گنبد و های اين بنا چهار قبهاز ديگر ويژگی

وسواز  چهارگوشه بنا قرار گرفته است و سونت آنهوا از سواخت    در
های ها بازمانده انواع قبهساسانیان نشأت گرفته است. درواقع اين

چهووارکنج هسووتند کووه درسووت در همسووايگی آن در هووزاره و   
: 1378های فراشبند باقی مانده است )اتینگهاوزن و گرابر، ويرانه
 .(Schroeder, 1977: 3/946؛ 303 -301

در شوهر   4آتوا موزار عورب  از ديگر بناهای قرون اولیه اسوالمی،  
ق  367متعلوق بوه    2)نزديک سمرقند( به نقل از هویلن برانود   1تیم

                                                 
تر آتا به معنای پدر عرب درست. آتا در زبان ترکی به معنای پدر است. واژه عرب 4
: 1387نام جايی در ازبکستان امروزی است )غفرانی،  نظر می رسد. تیم ظاهراًبه
436.) 
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 356متعلق به سوال   4و گرابر 3گفته اتینگهاوزن( و به288: 1380)
توورين نمونووه از ( اسووت. ايوون بنووا کهوون 303: 1378ق )357و 

ر آسیای مرکزی است )خپکووا  های دارای گنبد و سردر، دآرامگاه
های جالب توجوه در ايون   (. يکی از ويژگی9: 1372و خاکیموف، 

شود که گرچه از شیوه نوپای تبوديل  بنا در ساخت گنبد ديده می
تور،  بنودی متنووع  کند، اما با ايجاد تواق مربع به هشت پیروی می

ضولعی و  شکل جديدی را برای تبديل زمینه هشوت بوه شوانزده   
کند. ساخت پیشانی بلنود در نموای   ديل به دايره ارائه مینهايتاً تب

های آجوری از ديگور   بری در بین اليهاصلی مسجد و کاربرد گچ
: 1378ابتکارات نوپديد در اين بنوا اسوت )اتینگهواوزن و گرابور،     

303.) 
گفته هیلن براند در قرن چهارم هجری نظیر اين گونه مقابر به
راز آن در بخشی از خراسوان بوزرگ   برف رنگ مربع با گنبدیبا ته

نسبتاً زياد بوده کوه هموه دارای تزيینوات آجوری پرکوار بودنود.       
بی، شیر کبیور  توان مقابر چهارجوی، امام بابا، قز بیجمله میازآن

(. در اين میان آرامگواه قوز   286: 1380و مقبره احمد را نام برد )
لکوانی  هايی خشت و گلوی بوا طورح پ   بی در مرو دارای سکنجبی

قوسی است که متوأثر از معمواری پویش از اسوالم ايوران اسوت       
(Chmelnizkij, 2007: 355  همچنین به اين فهرسوت .)

مسوجد مغوا    حظیره میر سید بهورام،  بايستی نام بناهايی چون 
)سوتوده،  در بخارا را افوزود   6گرانيا ديگ 5عطاری و مسجد هزاره

 :Knobloch, 1972؛125: 1392فینسوتر،   ؛1/495: 1384

بوورعکس مسووجد بلووخ، يووک بنووای گووران (. مسووجد ديووگ144
عنووان  شکل با پوشش گنبدی است که طرح اصولی آن بوه  مربع

شود، بلکه به نوعی خواص  ای محسوب نمینوع مسجد نُه دهانه
ها نیز بوا گنبود پوشویده    های مجزای گوشهخود تعلق دارد. دهانه

ای های گهوواره تاقهای جانبی دارای که دهانهشوند، درحالیمی
هستند. مسجد از همه طرف بسته است و فق  در سومت شورق   
دارای يک ورودی در وس  و سه ورودی نیز در شمال است کوه  

: 1392؛ فینسوتر،  7/7: 1384توانند جديد باشند )اتینگهواوزن،  می
125.)   

                                                                             
1. Tim 

2 . Robert Hillenbrand 

3. Richard Ettinghausen 

4. Oleg Graber 

5 . Hezara  
6 . Diggaron 

 افغانستان -5-2-2
گنبد در افغانستان مسجد سنگی الربند در واليت فراه، مسجد نُه 

يا حاجی پیاده شهر بلخ و ساختمان بازار لشکری در ايالت هلمند 
هايی چون گنبد، ايوان و اتواق صولیبی شوکل، از    با وجود قسمت

ديگر بناهايی هستند که سیر تحول و تداوم معمواری چهارتواقی   
دوره آغوواز اسووالمی در خراسووان در آنهووا قابوول پیگیووری اسووت  

 & Blair؛268 -261: 1392؛ فینسوتر،  225: 1389)عظیمی، 

Bloom, 2007: 115; Crowe, 1984: 263 .) 
 ايران -5-2-3

در همین دوره در محدوده ايران کنونی آرامگواه اموام رضوا)ع( و    
باشوند و معمواری   مقبره ارسالن جاذب دارای فرم چهارتاقی موی 

آنها پیوستگی نزديکی با معماری ساير نقاط خراسان بزرگ دارد. 
ای دو بسوت بوه شوکل گنبدخانوه    جاذب در سنگمقبره ارسالن 

شکل و تقريباً قرينه سواخته شوده اسوت و    اشکوبه، با پالنی مربع
حاضر فق  پوسته زيورين  دارای گنبدی دو پوسته بوده که درحال

(. راهرو پیرامون گنبود  172: 1383گنبد باقی مانده است )پیرنیا، 
ز راهرويی است که بارتر ااحتماالً يک تاقگان بوده، و بسیار سبک

بست هموان  بخارا پابرجاست. سکنج در سنگ در آرامگاه سامانی
پشت گردی را دارد که در نوايین وجوود دارد و بورخالف سوکنج     
گنبد آرامگاه سامانی، قوس سکنج در اين جا شوانه بلنودی دارد.   

هوای  هايی است که با ويژگوی مقبره ارسالن جاذب دارای ويژگی
آن در دوره غزنوی، ری و تزيینات وابسته بهشناخته شده در معما
(. هر چند Schroeder, 1977: 3/986-987همخوانی دارد )

و ژنوین سووردل    7که برخی از محققان نظیور دومینیوک سووردل   
ای هستند که بنوا را متعلوق بوه سوده     بیشتر طرفدار نظريه 8تامین
ه داند. به عقیده آنان اين گونه فرضیات مبنوی بور آرامگوا   ق می6

ارسالن جاذب بودن بنا، حاصل تفکرات اولین محققوان اروپوايی   
-Sourdel & Sourdelاست که پا به سنگ بست گذاشوتند ) 

110: 1979Thomine, .) 9از سوووی ديگوور ارنسووت ديووتس 
بوه   بنا، و نیوز تزيینواتی   هايی در چهار سویبه وجود روزنباتوجه

یش از ايون  شکل شعله آتش در داخل آن، براين باور است که پو 
 :Diez, 1977به جای اين بنا بوده اسوت )  ای ساسانیآتشکده

( . مصطفوی نیز پالن بنای ارسالن جاذب و بقعه دوازده 3/923

                                                 
7. Dominique Sourdel 

8. Janine Sourdel-Thomine 

9. Ernest Diez 
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امام يزد را به همراه پوشش گنبدی آنها قابل مقايسه با پوالن و  
 (.63: 1348داند )مصطفوی، پوشش گنبدی کاخ سروستان می

ای عظویم از  الرضوا)ع( مجموعوه  بن موسوی حرم مطهر امام علی
بناهای کهن و جديد است که در اطراف مودفن ايشوان در طوی    

هوا،  نظیر از تاالرها، آرامگواه ای بیدوازده سده به شکل مجموعه
ها، مساجد، مدارس و نهادهوای خودماتی گسوترش يافتوه     صحن

 (.  10: 1391است )نعمتی و رزاقی، 
تووان از اينهوا نوام بورد:     از جمله بانیان ساخت و توسعه بقعه می

ق؛ سلطان محمود غزنوی )حوک  3امرای آل بويه، در اواخر قرن 
(، به مباشرت سوری بن معتز، حاکم نیشوابور، متوفوا   421تا  387
الوودين ابوطوواهر قمووی، وزيوور سوولطان سوونجر  ق؛ شوورف428در 

(؛ سلطان محمود خدابنوده اولجوايتو    557تا  511سلجوقی )حک 
 (.61: 1348ن، ( )مؤتم716تا  703)حک 

مرقد حضرت رضا)ع( در کواخ و بواح حمیودبن قحطبوه در جووار      
الرشوید و حضورت رضوا)ع( در    نوغان توس قرار داشته و هوارون 
انود. ايون کواخ کوه حتمواً شوامل       يکی از تاالرهای آن دفن شده

مجموعه بیوتات و تاالرهايی بوده و حصار و فضوايی شوبیه بواح    
حرم حضرت رضا)ع( واقع بوده  داشته، بدون ترديد در محل فعلی

(. البتوه  45: 1392؛ سیدی فرخد، 10/294: 1351است )ابن اثیر، 
در اين خصوص روايات ديگری هم ذکر شده اسوت. بوه عنووان    

از قول صواحب   پرستشگاه زرتشتیانمثال رشید شهمردان در 
رضوا)ع( در محول آتشوکده آذر    نويسد که گنبود اموام  دبستان می

دهوود: شووده اسووت. وی سووپس ادامووه موویخوورداد در توووس بنووا 
در آتشکده آذر  ]يکی از شاهزادگان ساسانی[گويند شاهوير می»

خرداد توس غايب گرديده و به نام شاهوير شاه خراسان مشوهور  
« سازدسوختگان خود را ظاهر میاست و گاه و بیگاه به ياری دل

 (.160: 1336)شهمردان، 
حضرت در زير آن قورار   گنبد مطهر، تاالر بزرگی است که مدفن

ها و تاالرهای حرم، بر گورد آن سواخته شوده    گرفته و باقی رواق
(. اين بنا تقريبواً مربوع اسوت و    16: 1391است )نعمتی و رزاقی، 

کل ديواره آن، گل چینه و عبارت از گل رسویده ورز داده، ماننود   
انود در گول   رود. گفتوه کار میگلی است که برای تنور و خمره به

انود. پهنوای   کار بردهبز و شیره به ر قبه برای استحکام، مویديوا
ديوارها بیش از دو متر است و به اين دلیل ديووار قبوه سوخت و    

رسد که سقف قبه در آغاز به شیوه نظر میمحکم است. چنین به

چینی و فاقد گنبد بلند بواال بووده   معماری آن روزگار ضربی عرق
 (.33: 1388است )مولوی و ديگران، 

و از  4/10رضا)ع(، از طرف جنوب و شمال عه امامبق ابعاد فعلی
بقعه از طورف قبلوه،    متر است. ورودی 9/10طرف شرق و غرب 

بنای حرم مطهور   سمت پیش روی مبار  امام، و کتیبه تاريخی
های زريون فوام ذکور    رضا)ع( بر روی کاشیکه در آن نَسَب امام
کتیبه درطرف چو  ورودی  ق است. اين  612شده، کتابت سال 

حرم مطهر از سمت دارالحفاظ، در حاشیه در بوزرگ حورم، قورار    
 (.141: 1392دارد )جاللی، 

، پوس از  آرامگاه در گستره فرهنل  ایرانلی  مهدی غروی در 
بوین   ایمعرفی آرامگاه حضرت رضا)ع(، اين بنا را بنوای واسوطه  

ها و هوای ساسوانی و سرسورا   ها و به روايتوی چهارتواقی  آتشکده
ديگور  هوای سولطنتی ساسوانی و ازسووی    تاالرهای اقامتی و کاخ

بناهای آرامگاهی عصر غزنوی و آل بويه مانند آرامگواه ارسوالن   
 (.100: 1376داند )غروی، بست، میجاذب در سنگ

 

 گیرینتیجه -6
خراسان از گذشته تاکنون جايگاه رفیعی در تاريخ هنر و معمواری  

که در طول تواريخ دسوتخوش تغییور و    ايران داشته است و با آن
تحوالت بسیاری گرديده، تا آنجا کوه بوه لحواظ جغرافیوايی بوه      
سرزمینی چند پاره بدل گشته است، اما اشتراکات فرهنگی آن در 
اقصی نقاط اين خطّه کهن همچنان قابل مطالعه و بررسی است. 

های تواريخی قابول   يکی از اين اشتراکات فرهنگی که در بررسی
است، هنر معماری است، تا آنجا که برخوی از محققوان در    توجه

شناسوی معمواری ايوران، از سوبک پوارتی و سوبک       بحث سبک
ای ديگر خاستگاه تعودادی  اند و عدهآوردهمیان خراسانی سخن به

کننود.  از عناصر کلیدی معماری ايرانی را در خراسان جستجو می
هوا  انوی، چهارتواقی  در اين میان يکی از مصاديق بارز معماری اير

است که نشانی از نبوح معماران ايرانی است، آنچنان که پوس از  
ترين عنوان يکی از محوریهای متمادی همچنان بهگذشت سده

خصوص معماری مذهبی مورد توجه بووده  اجزاء بناهای ايرانی به
معمواری در خراسوان    نووع  کار گرفته شده است. تداوم ايون و به

ويژه توا پايوان سوده    انی تا دوران اسالمی بهبزرگ از دوران ساس
 عنووان بوه  آن از مختلوف  هوای بندیتقسیم در چهارم هجری که

بووده و در   انگیوز بسویار شوگفت  شود می ياد اسالمی آغاز دوران
 پژوهش حاضر از سوی نگارندگان برآن تأکید مؤکد شده است. 
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بنوای  هور، خانه ديو، هنگامی که به معماری بناهايی چون بازه
بوه هموان    ،پردازيماسپاخو، بنديان درگز و تورنگ تپه گرگان می

يابیم که در بناهايی چون مل حیرام هايی دست میها و دادهيافته
ترکمنستان و سرخ کوتل افغانستان قابل مالحظه است. همچنان 
که اشتراکات و تشابهات بناهوای نوامبرده، کوه تموامی آنهوا بوه       

پیش از اسالم تعلق دارند، با بناهايی که معماری ايران در دوران 
انود، ماننود آرامگواه    در قرون اولیه اسالمی در خراسان برپا گشته
بوی مورو و مقبوره    سامانی بخارا، مزار عرب آتا سمرقند، قوز بوی  

ارسووالن جوواذب و مقبووره امووام رضووا)ع( چشوومگیر و غیرقابوول  
 پوشی است. چشم

شوووکل، خیوووز، اتووواق صووولیبیاسوووتفاده از گنبووودهای کوووم
تدريج به های بیضوی که بههای ساده و ابتدايی، تاقسازیگوشه

های جناغی با تیز کنود و سوپس جنواغی بوا تیوز تنود       سمت تاق
شوکل چوه در بناهوای    های نعلیشوند، استفاده از تاقمتمايل می

قبل از اسالم و چه در بناهای پس از اسالم، با اين تفاوت که در 
هووا در توواج خووود دچووار ن نوووع توواقبناهووای دوران اسووالمی ايوو

شوند و استفاده از مصالح و تزيینات مشابه، از جمله شکستگی می
توان به اين تشابهات دست مصاديقی است که با بررسی آنها می

يافت و به بررسی سیر تداوم و تحول معماری چهارتاقی و اجوزاء  
 آن در معماری خراسان پرداخت.
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 . ترجمه عن الفارسیه و حققه يوسف الهادی. قاهره: الدار الثافیه للنشر.ردودالعالم من المشرق الی المغربق(. 1423) ووووووووووو

. ترجمه ناهید کريم زندی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد در آسیای مرکزیهنر (. 1372خپکوا، گالینا پوگا و اکبر خاکیموف. )
 اسالمی.

 . ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان عباسیان(. 1367دانیل، التون. )

. در آتش در خاور نزديک باستان. ترجمه محمدرضا جوادی. تهران: نشر ماهی، صص می در تورن  تپهای از دوره اسالآتشکده(. 1390دئه، ژان. )
53-70. 

. مجموعه مقاالت درگز و بررسی مشکالت معماری این بنا« بندیان»معرفی آدریان )نیایشگاه( مکشوفه دوره ساسانی در (. 1378رهبر، مهدی. )
-315زاده شیرازی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(، صص  اهللران. به کوشش باقر آيتدومین کنگره تاريخ معماری و شهرسازی اي

341. 
 . تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.تأثیر هنر ساسانی در هنر اسالمی(. 1355زمانی، عباس. )

 .51 -47، صص 119 -118ن فرهنگی. شماره . کیهاسیری در معماری و آثار طاقی ایرانالف(.  1373زمرشیدی، حسین. )
 . تهران: مؤسسه کیهان.طاق و قوس در معماری ایرانب(. 1373زمرشیدی، حسین. )

 . تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.تمدن اسالمی در عصر امویان(. 1388سپهری، محمد. )

 . تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.خوارزم )جلد اول: سمرقند و بخارا(آثار تاریخی ورارود و (. 1384ستوده، منوچهر. )

 ها.. مشهد: شورای اسالمی شهر مشهد، مرکز پژوهشنگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد(. 1392سیدی فرخد، مهدی. )
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 .106 -33. تهران: مولی، صص . در هنر دوره پارتی و ساسانی. ترجمه يعقوب آژندهنر ساسانی(. 1383شراتو، امبرتو. )
 .70 -45. در تاريخ هنر ايران )هنر سامانی و غزنوی(. ترجمه يعقوب آژند. تهران: مولی، صص هنر سامانی(. 1384شراتو، امبرتو. )

 بمبئی. . بمبئی: سازمان جوانان زرتشتیپرستشگاه زرتشتیانيزدگردی(.  1336شهمردان، رشید. )

 . ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران: فرزان.انی تاریخ ساسانیانمب(. 1384شیپمان، کالوس. )

 . کابل: فرهنگ.با بناهای تاریخی افغانستان آشنایی(. 1389عظیمی، محمد عظیم. ) 

 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.آرامگاه در گستره فرهن  ایرانی(. 1376غروی، مهدی. )

 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.می در ماوراءالنهر )از سقوط سامانیان تا برآمدن مغوالن(فرهن  و تمدن اسال (.1387غفرانی، علی. )

 .12 -8، صص 60. ترجمه احمدعلی کهزاد. آريانا. شماره ناو اویهارا یا معبد نوبهار بلخ(. 1326فوشه، الفرد )
 . ترجمه فرامرز نجد سمیعی. تهران: پازينه.لجوقیانمساجد اولیه ایران از آغاز تا دوره رکومت س(. 1392فینستر، باربارا. )

 تهران: انتشارات يساولی.بقاع متبرکه اطراف شهرستان سبزوار و اسفراین.  آثار باستانی و معماری (.1363بهار، حسن. ) خانیقره

 جهانگیر میرزا. تهران: امیرکبیر.. تصحیح و تکمیل هاشم محدث. ترجمه آثارالبالد و اخبارالعباد(. 1373قزوينی، زکريا بن محمد. )

 . ترجمه و تحشیه سید علیرضا جذبی. تهران: سروش.رساله طاق و ازج(. 1366الدين جمشید. )کاشانی، غیاث

 . تهران: دنیای کتاب.افغانستان در پرتو تاریخ(. 1389کهزاد، احمدعلی. )

 افغانستان: انجمن تاريخ افغانستان.. سرخ کوتل(. 1333کهزاد، احمدعلی و شلوم برژه، دانیل. )

های تپه حصار دامغان. ترجمه کوروش روستايی. سمنان: اداره کل میراث فرهنگوی،  در کاوش .ساختمان ساسانی تپه رصار(. 1391کیمبل، فیسکه. )
 صنايع دستی و گردشگری استان سمنان.

 ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: البرز. .شاپور اولدست برآمدن ساسانیان و اسارت قیصر روم به(. 1390گاژه، ژان. )

 های اسالمی آستان قدس رضوی.ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم. مشهد: بنیاد پژوهش .آثار ایران(. 1371گدار، آندره. )

 ترجمه بهروز حبیبی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. .هنر ایران(. 1377گدار، آندره. )

 تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(. .سیمای میراث فرهنگی خراسان(. 1378علی. )لباف خانیکی، رجب

. در مجموعه مقاالت سومین کنگره تاريخ معماری و های مجاورهای ایران و سرزمینتأملی در پالن چلیپایی کاخ(. 1385لباف خانیکی، میثم. )
 .332-305اهلل زاده شیرازی. تهران: رسانه پرداز؛ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صص آيتشهرسازی ايران. به کوشش باقر 

. هورشناسی به منظور شناسایی ماهیت معماری و کاربری بنای سنگی بازهزنی و کاوش باستانگزارش فصل اول گمانه(. 1393لباف خانیکی، میثم. )
 شناسی.گردشگری استان خراسان رضوی و پژوهشکده باستان مشهد: اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و

 ترجمه محمود عرفان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. .های خالفت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین(. 1364لسترنج، گای. )

 : انتشارات اطالعات.ترجمه مريم میراحمدی. تهران .ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی(. 1373مارکوارت، يوزف. )

 . ترجمه ابوالقاسم پاينده. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.مروّج الذهب(. 1365بن حسین. ) مسعودی، ابوالحسن علی

 تهران: دنیای کتاب. .جغرافیای تاریخی ایران باستان(. 1371مشکور، محمد جواد. )

 . تهران: شرکت سهامی سیمان تهران.ایرانبه هنر معماری  نگاهی(. 1348مصطفوی، محمدتقی. )

شناسی(. گردآوری مهدی صدری. تهران: انجمن . در مجموعه مقاالت )در زمینه باستاناستمرار هنر معماری در ایران(. 1383مصطفوی، محمدتقی. )
 آثار و مفاخر فرهنگی.

مقاله در بزرگداشت  43شناسی ايران در دوره اسالمی )مجموعه باستان. از بررسی سابقه و نقش چهارطاق در معماری ایران(. 1390مالزاده، کاظم. )
 .885-868استاد دکتر محمديوسف کیانی(. به کوشش محمدابراهیم زارعی. همدان: دانشگاه بوعلی سینا، صص 

 . مشهد: آستان قدس رضوی.مدار رضوی)ع(راهنما یا تاریخ و توصیف دربار والیت (.1348مؤتمن، علی. )

. ترجمه رجبعلی يحیايی. سیر تحول معماری و توسعه آستان قدس رضوی(. 1388عبدالحمید، محمدتقی مصطفوی و ابراهیم شکورزاده. )مولوی، 

 .49 -32، صص 65شماره  .وقف میراث جاويدان

های هنری آستان قدس فرينشمشهد: مرکز آ کار رفته در ررم رضوی(.هنر در ررم )مروری بر هنرهای به(. 1391نعمتی، بهزاد و حسین رزاقی. )
 رضوی.
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 دار. تهران: اساطیر.به اهتمام عبدالکريم جربزه .تاریخ تمدن ایران ساسانی(. 1384نفیسی، سعید. )

 اصغر حکمت. تهران: انجمن آثار ملی.ترجمه علی .شناسیتاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان(. 1354هرتسفلد، ارنست امیل. )

زاده. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ترجمه همايون صنعتی .ایران در شرق باستان(. 1381یل. )هرتسفلد، ارنست ام

 شهید باهنر کرمان.

 ترجمه مهرداد وحدتی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .تجدید ریات هنر و تمدن در ایران باستان(. 1373هرمان، جورجینا. )

، صص 6. شماره 4.  کندوکاو. سال هوربازه مطالعه موردی: بنای -هاتحول در ساختار معماری مذهبی دوره ساسانی؛ آتشکده(. 1391هژبری، علی. )
77- 124. 

گردآورنده  .اهلل افسر و محمديوسف کیانی. در معماری ايران دوره اسالمی. ترجمه کرامتگنبدها در معماری اسالمی(. 1379هوف، ديتريش. )

 .422 -403ها )سمت(، صص محمديوسف کیانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه

 اهلل زاده شیرازی. تهران: روزنه.ترجمه باقر آيت .معماری اسالمی: شکل، کارکرد، معنی(. 1380هیلن براند، رابرت. )

 بهنام. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. ترجمه عیسی .ستانشناسی ایران باباستان(. 1387وندن برگ، لوئی. )
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