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چکیده
کجا  هر  پرستش،  ملزومات  از  یکی  عنوان  به  و  است  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  زرتشتی  دین  در  آتشکده 
از  اسالمی  نخستین  در چند سده  اینکه  به  توجه  با  این وصف،  با  دارد.  وجود  آتشکده هم  باشند  زرتشتیان  که 
آنها داریم. به همین  گاهی کمتری از آتشکده های  اما به همان نسبت آ استقرارگاه های زرتشتی اطالعاتی داریم 
دلیل بررسی منابع تاریخی برای یافتن آتشکده ها راهگشا خواهد بود. والیت فارس به عنوان خاستگاه ساسانیان در 
طی این دوره از نظر مذهبی هم مورد توجه شاهان قرار گرفت و عالوه بر آن جایگاه آذرفرنبغ نیز بوده است. با این 
 بیشتر آتشکده های ساسانی در این والیت ساخته شده اند. اما با یورش تازیان و برافتادن ساسانیان 

ً
اهمیت طبیعتا

دین زرتشت رونق پیشین خود را از دست داد و به تبع آن با فروافتادن پایگاه موبدان تا حدود زیادی آتشکده ها 
نیز تحت تأثیر قرار گرفت و روند تخریب یا تغییر کاربری آنها معمول گشت. بااین وجود منابع گویای این است 
که در فارس بیشترین زرتشتیان همچنان حضور دارند. با این مختصر تا به حال در مورد تطابق نام آتشکده هایی 
که در متون تاریخی قید شده اند با بقایای آتشکده هایی که در پژوهش های باستان شناختی شناسایی شده اند کمتر 
صورت گرفته است. ما در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم برخالف تصور، بسیاری از آتشکده هایی 
که به دوره ساسانی منسوب شده اند به احتمال  بسیاری تا مدت ها بعد از دوره ساسانی همچنان مورد استفاده پیروان 

دین زرتشت بوده است. 

واژههایکلیدی: آتشکده، دوران اسالمی، فارس، متن های تاریخی.
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مقدمه
که  اهمیتی  با  ساسانی  دوره  از  فارس  والیت 
آتشکده ها  بیشترین  دادند  آن  به  دوره  این  شاهان 
فارس  والیت  در  آتشکده  ساخت  داشت.  را 
شده،  داده  نسبت  قدیمی تر  بسیار  دوره های  به 
چنانکه آورده اند پس از آنکه گشتاسب به زرتشت 
گروید »به اصطرخ آمد و بدان کوه بنشست و به 
جایگاه[  هر  ]در  و  گشت  مشغول  خواندن  زند 
 :1382 )بیضاوی،  ساختن«  فرمود  آتشکده ها 
تازیان  یورش  با  آتشکده ها  این  از  بسیاری   .)26
در  تغییراتی  با  آنها  از  تعدادی  اما  شدند  تخریب 
سلسله مراتب و جایگاه اجتماعی گذشته خود و 
فاز  یک  عنوان  به  بنا  در  دستکاری هایی  با  تبع  به 
معماری آتشکده در در دوران اسالمی تا چند سده 

همچنان به حیات خود ادامه دادند.

سؤاالتوفرضیات
با به دست گرفتن قدرت توسط اعراب و تخریب 
معابد ادیان دیگر و تحت فشار گذاشتن زرتشتیان 
در ایران پرسش که مطرح است اینکه آیا در چند 
سدۀ اول دوران اسالمی آتشکده ها به خصوص در 
بوده همچنان مورد  فارس که خاستگاه ساسانیان 

مورد استفاده بوده اند؟ 

پیشینهپژوهش
نواحی  آتشکده های  در خصوص  که  منابعی  تنها 
تحریر  رشته  به  فارس  خصوص  به  مختلف 
درآمده منابع تاریخی و متون جغرافیایی همچون 
صوره االرض و مسالک و ممالک است که نشان 
اسالمی  دوران  اول  سده  چند  آتشکده های  از 
و  تاریخی  پژوهش های  در  همچنین  دارند. 
تعدادی  به  گریخته  و  جسته  باستان شناختی 
 به صورت موردی 

ً
آتشکده از دوره اسالمی و غالبا

پرداخته شده است. 

فارسدردورۀاسالمی
معاویه  حکومت  دوران  در  بالذری  گفته  به  بنا 
عبیدالله  میالدی(،   680-661 قمری/   60-41(
و  ابیه، حاکم عراق  ابن  ابی بکره، عامل زیاد  ابن 
و  فارس  آتشکده های  خالفت،  شرقی  ایالت های 
دارایی  و  خاموش  را  آنها  آتش  ویران،  را  سیستان 
آنها را تصرف کرد )بالذری، 1417ه، ج 1: 494(. 
مسعودی نیز در مروج الذهب گزارش کرده که به 
مقدس  آتش  مجوسان  مسلمانان،  حمله  هنگام 
کاریان را تقسیم کرده و از بیم خاموشی و انهدام 
)بیضا(  نسا  به  را  آن  از  بخشی  اعراب  توسط  آن 
فرستادند )مسعودی، 1384، ج 1: 604-605؛ 
کاریان  آتشکده  چه  اگر   .)Sanjana, 1904: 165
نابود  ابیه  ابن  زیاد  فرمان  نتیجه  در  به احتمال 
جغرافیدانان  گزارشهای  به  توجه  با  اما  بود،  شده 
و مورخان سده چهارم قمری مبنی بر فعال بودن 
حفظ  آن  آتش  که  می رسد  نظر  به  آتشکده  این 
شده و پس از مدتی این بنا دوباره برپا شده است 
 :1345 حوقل،  ابن  118؛   :1347 )اصطخری، 
273؛ مقدسی، 1361: 421، 427 و 429؛ ابن 
کردن  ویران  برای  تالش   .)494  :1363 بلخی، 
فارس،  در  زرتشتیان  کردن  مسلمان  و  آتشکده ها 
سده  تا  سیستان  و  خوزستان  جبال،  اصفهان، 
 Bosworth, 1973:( است  شده  گزارش  چهارم 

 .)81
از مرگ  تا 26 قمری و پس  در سال های 24 
شاپورخوره،  در  کازرون  بیشاپور،  مردم  عمر، 
کاریان و فستجان در اردشیرخوره و دارابگرد علیه 
-542  :1367 )بالذری،  کردند  شورش  خلیفه 

عقد  از  پس   .)133  :1363 بلخی،  ابن  544؛ 
قرارداد صلح با اعراب، شورشیان اصطخر فرمانده 
خونین  نبردی  از  پس  و  رساندند  قتل  به  را  عرب 
بین وفاداران ساسانیان به سرکردگی مهرک و سپاه 
سال  در  را  اصطخر  دوباره  مسلمانان  اعراب، 
-542  :1367 )بالذری،  کردند  فتح  قمری   28
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از  بعد   .)135-134  :1363 بلخی،  ابن  544؛ 
مرگ عثمان به سال 35 قمری، مردم اصطخر بار 
نیز سپاهیان عرب،  بار  این  و  دیگر طغیان کردند 
مقاومت آنها را درهم شکستند )بالذری، 1367: 
543؛ ابن بلخی، 1363: 134-135(. شورشیان 
جای  به  شورش ها،  این  مهم ترین  از  مورد  دو  در 
مقدس  سنتی  زرتشتی گری  در  که  سفید،  رنگ 
شمرده می شد، رنگ سبز انتخاب شده بود. منابع 
میالدی(   749 یا   748( به آفرید  که  می کنند  یاد 
پیراهنی سبز به تن می کرد که از چین با خود آورده 
سبزرنگ  نقابی  میالدی(   779( المقنع  و  بود 
همچنین  به آفرید   .)Crone, 2012: 130( داشت 
کرد  می  دعوت  خورشید  ستایش  به  را  پیروانش 
باورهای مهرپرستی  با رواج  که پورشریعتی آن را 
Poursha�( م داند  مرتبط  او  پیروان  میان  یدر 

و  شورش  این  اینکه  جالب   .)riati, 2008: 426
اعراب  استیالی  ضد  بر  آن  به  شبیه  شورش های 
دین مردان  استقبال  با  می بایست   

ً
قاعدتا مسلمان 

زرتشتی مواجه می شد، اما آنها نه تنها از شورشیان 
استقبال نکردند، بلکه برای دفع و سرکوب آنان به 
گواه  به  دیگر،  طرف  از  شدند.  متوسل  ابومسلم 
به آفرید در سدۀ دهم میالدی  پیروان  شهرستانی، 
نشان  که  داشته اند  مخصوص  عبادتگاه های 
متعارف  عبادتگاه های  با  عبادتگاه ها  این  می دهد 
ادیان شناخته شدۀ آن زمان، از جمله زرتشتی گری، 
اموی  عصر  پایان  مقارن  است.  بوده  متفاوت 
مسکوک نقره در شهرهای بزرگ خوزستان، فارس، 
جبال و خراسان همچون ری اصطخر، همدان و 
مرو و... رواج نداشت و عباسیان تولید درهم را در 
آنجا از سر گرفتند. سه واحد ضرابخانه در جبال 
قدیم  نهاوند  یا  بصره  ماه  شق التیمره،  ری،  شامل 

بود )فرای، 1385: 319(.
تا حدود  توانستند  زبان خود  با حفظ  ایرانیان 
به  را  آن  کرده،  نگهداری  خود  فرهنگ  از  زیادی 
زبان های  ذکر  در  کنند.  منتقل  بعدی  نسل های 

رایج در فارس، اصطخری و ابن حوقل به ترتیب 
گفته  به  می برند.  نام  عربی  و  پهلوی  فارسی،  از 
است؛  زبان  سه  فارس  اهل  »برای  اصطخری 
مردمان  همه  و  می گویند  سخن  بدان  که  فارسی 
و  می کنند  صحبت  آن  از  یکسان  زبانی  به  فارس 
کتاب های  که  زبانی  ...؛  می فهمند  را  هم  گفتار 
عجم به آن نوشته شده است و روزها و مکاتبات 
پهلوی  آن  و  است  بدان  ایشان  میان  مجوس 
که  عربی  زبان  و  است،  ترجمه  نیازمند  که  است 
مکاتبات سلطان و دیوان و عموم مردم بدان است« 
 :1345 حوقل،  ابن  137؛   :1347 )اصطخری، 
از  عضدالدوله  بازدید  یادمانی  کتیبه  در   .)289
تخت جمشید آمده است که وی از مراسفند نامی 
که موبد کازرون بود، دعوت کرده بود تا کتیبه های 
 .)Frye, 1975: 78( کند  قرائت  برایش  را  پهلوی 
تالش های زیادی برای مکتوب نمودن آثار پیش از 
اسالم صورت گرفت همچون آذرفرنبغ فرخزادان، 
موبد بزرگ فارس در زمان خالفت مأمون )198-
را جمع آوری  دینکرد  از  قمری( بخش هایی   218
بهرام پسر مردانشاه، موبد  کرد )تفضلی، 129(؛ 
شاپورخوره، بیش از 20 نسخه گوناگون خداینامه 
را گردآوری کرد و مطابقت داد و یک نسخه اصالح 
)مشکور،  کرد  تألیف  موجود  نسخ  براساس  شده 
1352: 22-23(؛ سه نامه به پهلوی و یک نسخه 
پسر  منوچهر،  تألیف  به  دینی  دادستان  کتاب  از 
گشن جم، هیربد و موبد موبدان فارس و کرمان 
در نیمه دوم سده 3 قمری در دست است. منوچهر 
اقامت  شیراز  در   

ً
ظاهرا کتاب،  تألیف  هنگام  به 

149-151(؛   :1383 )تفضلی،  است  داشته 
)103-139قمری/  مقفع  ابن  به  معروف  روزبه 
اهالی گور در فارس  از  نیز  721-757 میالدی( 
بود. دانش او از زبان و ادب پهلوی و عربی باعث 
شد به عنوان کاتب به استخدام دستگاه اداری زمان 
خود درآید )مشکور، 1352: 18(. این پیشرفت ها 
خردمندان  مقاومت  هسته  تشکیل  از  می توانست 
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زرتشتی در جایی به نام »قلعه گچ« رخ داده باشد 
خوره  ارجان  در  زرتشتیان  پایگاه های  از  یکی  که 
روایت اصطخری »در  به  که  بود  فارس  در غرب 
آن مجوسان و ایادگارهای ]متن عربی: ایاذکارات[ 
پارسیان است و روزگار ایشان در آن آموزش داده 
می شود«. شوارتس و مصطفوی قلعه گچ را با قلعه 
دانسته اند  یکی  فهلیان  در جنوب شرقی  دژ  سپید 
مصطفوی،  168-169؛   :1382 )شوارتس، 
نقش برجسته های  از  پاسداری  134(؛   :1375
ساسانی تنگ چوگان که در منابع جغرافیایی سده 
چهارم صورت شاهان، موبدان و مرزبانان ایرانی 
دانسته شده است نیز بر عهده ساکنان قلعه گچ بود 
 :1345 حوقل،  ابن  150؛   :1347 )اصطخری، 
بن  مطهر  وقتی  که  بوده  تالش ها  این  با   .)273
آتشکدۀ  به  قمری  چهارم  قرن  در  مقدسی  طاهر 
آنجا  در  و  می رود  فارس،  آتشکده های  از  خور، 
از ذکر نام خدا در کتابشان سؤال می کند؛ آنها نیز 
کتاب  این  که  گفته اند  و  آورده  او  نزد  به  را  کتابی 
»ابسطا« )اوستا( است که زردشت برایشان آورده 
است. )رحیم پور، 1391: 43(. از آنجا که کتابت 
به  یا  آتشکده ها  آتش  دوده  از  بوده،  مقدس  امری 
تولید جوهر  برای  ابن حوقل آتش مجوسان،  قول 
)ابن  است  می شده  استفاده  مرغوبی  کتابت 

حوقل، 1345: 300(.
آتشکده  زیادی  تعداد  زمان  این  فارس  در 
»هیچ  که  نحوی  به  است،  داشته  وجود  فروزان 
را حرمت  آن  و  نیست  بی آتشکده  ناحیت  و  شهر 
نه  که  نیست  روستایی  و  ناحیتی  هیچ  و  دارند« 
 :1347 )اصطخری،  هست  آتشگاهی  او  در 
خاستگاه  فارس  اینکه  به  توجه  با  و   )106 و   97
ساسانیان بود پیروان ادیان مختلف شامل »گبرکان 
و ترسایان و جهودان باشند و غلبه، گبرکان دارند 
نمی شود«  دیده  آتش  بدون  هم  دهکده  یک  و 
بنابراین   ،)121 و   106  :1347 )اصطخری، 
»شماره زردشتیان بیشتر از صاحبان سایر مذاهب 

در  زردشتیان  و  است  نصاری  از  کمتر  یهود  و 
مرکز  که  زیرا  هستند  دیگر  نقاط  از  بیشتر  فارس 
فرمانروایی و ادیان و کتاب ها و آتشکده های آنان 
وارث همان  مردم  نیز  ما  زمان  در  و  آنجاست  در 
در  و   )59  :1345 حوقل،  )ابن  می باشند«  امور 
طریق  از  »تنها  فارس  آتشکده های  فراوانی  مورد 
گاه شد« )ابن  دیوان می توان به تعداد آتشکده ها آ
اندکی  این وجود اطالع  با   .)43 حوقل، 1345: 
از نام و جایگاه آتشکده ها در این زمان در دست 
است. ادریسی از آتشکده بارین نزدیك برکه گور، 
آتشکده سیوخشین نزدیك دروازه شاهپور، آتشکده 
جنبذ کاووس )گنبد کاووس(، آتشکده های بزرگی 
در کازرون، شیراز، هرمز و روستای سوکان نزدیك 
شیراز که مورد احترام اهالی فارس بود، نام می برد 
بزرگتر  آتشکده  ده   .)425 )ادریسی، بی تا، ج 1: 
سده  از  متفاوت  جغرافیایی  متون  در  نیز  مهم  و 
چهارم قمری شامل آتشکده کاریان که به نارفرا یا 
که مجوسان  آتشکده جره  بود؛  معروف  نیز  نارنوا 
می خوردند؛  قسم  آن  به  ایمانشان  راستی  در 
آتشکده بارین در کنار برکه ای در گور که به گفته 
سی  بود  شده  نوشته  پهلوی  به  آن  بر  اصطخری 
)اصطخری،  است  شده  هزینه  آن  بر  درهم  هزار 
سیوخشین  یا  شبرخشین  آتشکده  118(؛   :1347
بر دروازه بیشاپور؛ آتشکده گنبد کاووس بر دروازه 
آتشکده های جفته  دروازه ساسان؛  نام  به  بیشاپور 
شیراز؛  در  هرمزد  آتشکده  کازرون؛  در  کالزن  و 
در  مسوبان  آتشکده  شیراز؛  در  کارنیان  آتشکده 
روستای برکان یا سوکان در نزدیکی دروازه شیراز. 
آتشکده های دیگر که استخری نام برده می توان به 
این موارد اشاره کرد: شبر خشین در باب ساسان، 
گنبد کلوشن در کازرون، آتشکده چفته، آتشکده 
مسویان.  آتشکده  شیراز،  در  )کالرودن(  کالزن 
در  »آذر-کوشید«  آتشکده  از  اصفهانی  حمزه 
چهارم  قرن  در  اصفهان  به  شیراز  جاده  ابتدای 
تا:  بی  اصفهانی،  )حمزه  است  برده  نام  هجری 
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دوره  از  آتشکده ها  این  از  بسیاری   .)31-30
در  بعد  مدت ها  تا  و  بود  شده  ساخته  ساسانی 
مانند  بودند؛  مشتعل  همچنان  اسالمی  دوران 
نمونه  بارین، جنبد کاووس و غیره؛ در یک  جره، 
بر اساس گزارش طبری، مهرنرسی، وزیر یزدگرد 
پنجم )420- بهرام  اول )399-420 میالدی(، 
 457-438( دوم  یزدگرد  و  میالدی(   438
دشت  دهستان  در  ابروان  روستای  در  میالدی(، 
بارین از استان اردشیرخوره آتشکده ای بنا کرد که 
»هنوز آبادان مانده و آتش آن فروزان است و آن را 
او  این  بر  آتشکده مهرنرسیان می خوانند«؛ عالوه 
ابروان ساخت  چهار روستا و بوستان در نزدیکی 
با  دیه ها  »این  نشاند،  آتشکده ای  یک  هر  در  و 
باغ ها و آتشکده هایشان همواره در دست خاندان 
او مانده است که تا به امروز نامبردارند« )طبری، 
2631: 178(. یاد مهرنرسی به قدری دوام داشت 
که ابو شجاع بویه پسر فناخسرو نسب خود را به 
با  20(. عضدالدوله  )الهامی، 1379:  برساند  او 
احیاء سنت قدیم شاهنشاهی ساسانی، با دست و 
پا کردن شجره نامه ای نسب آل بویه را به بهرام گور 

ساسانی رساند )کرمر، 1375: 83(.
همچنین زرتشتیان فارس به غیر از آتشکده ها 
به آثار دیگر نیز توجه داشتند و به آثار شگفت آور 
ناحیه  در  است  »کوهی  همچون  فارس  دیگر 
و  پادشاهان  صورت های  آن  روی  بر  که  شاهپور 
همچنین  و  داشته  شهرت  عجم  در  که  مرزبانانی 
شده«  منقوش  پارس  آتشکده های  پیران  تمامی 
 )320  :1 ج   ،1389 )افندی،  است  شده  اشاره 
که پاسداری از این نقش برجسته های ساسانی در 
منابع جغرافیایی سده چهارم  در  که  تنگ چوگان 
صورت شاهان، موبدان و مرزبانان ایرانی دانسته 
شده، بر عهده ساکنان قلعه گچ بود )اصطخری، 
 .)273  :1345 حوقل،  ابن  150؛   :1347
از اهالی اصطخر فارس بود،  اصطخری که خود 
اواسط سده چهارم قمری،  تا  گزارش می دهد که 

ایران  زرتشتیان  جامعه  بزرگترین  فارس  زرتشتیان 
»کتاب ها،  مجوسان  وی،  گزارش  به  بنا  بودند؛ 
آتشکده ها، دین ها و هر آنچه در دوران شاهانشان 
اختیارشان  در  آن  و  بودند  برده  میراث  به  داشتند، 
بود و بدان ایمان داشتند و در هیچ سرزمینی بیشتر 
از فارس مجوسان نیستند چراکه فارس دار ملک، 
دین ها و کتاب های آنهاست« )اصطخری، 1347: 
139(. متون دینی زرتشتی که تا سده های چهارم 
دست موبدان فارس گردآوری و  و پنجم قمری به 

به  و  بعد  به  زمان  این  از  نسخه برداری می شدند، 
ویژه از سده های 9 و 10 قمری، نه به دست موبدان 
نسخه برداری  کرمان  و  یزد  موبدان  بلکه  فارس 
172؛   ،157  ،145  :1383 )تفضلی،  شده  
این  با   ،)West,  1892:  470 1393؛  علیمرادی 
وصف بسیاری از منابع دست اول تاریخی گاهی 
مسکویه  چنانکه  می شد؛  دیده  ایشان  دست  در 
آورده »یافتم آن کتاب را در والیت فارس نزد موبد 
موبدان که عبارت از اعلم علمای مجوس باشد« 
)ابن مسکویه، 1379: 6؛ تفضلی، 1383: 207( 
بوده است،  نزد موبدان محفوظ  بسیاری  و دانش 
چنان که در شیراز فردی به نام دستور مجوسی که 
دربارۀ مذهب زردشتی اطالعات زیادی داشته و 
رستم مجوسی کتاب های مجوس، نجوم، تقویم، 
هیئت، رمل و اصول رصد را درس می داده است 

)صدر االفاضل، 1374: 189(.

حامیزرتشتیان:آلبویهدرفارس
آل بویه، از ربع اول قرن چهارم تا نیمه قرن پنجم 
قمری از مهمترین دولت های شیعی دوران اسالمی 
ایران بود. پسران آل بویه، علی، حسن و احمد با 
قمری(،   656-132( عباسی  حکومت  ضعف 
به  قمری(   334-333( المستکفی  خلیفه  از 
عناوین عمادالدوله )320-338 قمری(،  ترتیب 
معزالدوله  و  قمری(   366-320( رکن الدوله 
خود  که  بویه  آل  گرفتند.  قمری(   356-334(
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مذهب شیعه زیدی داشتند در بین سال های 365 
تا 400 قمری و به خصوص در دوره عضدالدوله 
)338-372 قمری( با احیاء سنت های ایرانی، با 
همچون  دیگر  فرقه های  و  دین ها  به  دادن  اهمیت 
مسیحی، یهودی، زرتشتی، شیعی و سنی، در وفاق 
گاهی  که  رسیدند؛ هرچند  موفقیت  به  ایران  ملی 
بیشتر  گسترش  موجب  آنان  مذهبی  سیاست های 
کشمکش مذهبی شد )کرمر، 1375: 72 و 78(. 
آتشکده ها  دینی،  کتاب های  فارس  در  زردشتیان 
سالطین  زمان  در  که  را  خود  آیین های  و  آداب  و 
پیشین به پا می داشتند، به طور توارث نگاه داشته 
بودند و در دست داشتند و در هیچ نقطه ای شمارۀ 
 :1378 )فقیهی،  نبود  فارس  اندازۀ  به  زردشتي ها 
73(. بسیاری از امور دیگری طبق روال گذشته اما 
رسمی  تقویم  می شد؛  انجام  محدودیت هایی،  با 
و  بود  ایرانی  خورشیدی  تقویم  شیراز  دیوان  در 
و  ایرانی  اسامی  به  دیوان  در  هفته  و  ماه  روزهای 
پیش از اسالمی ثبت می شدند )مقدسی، 1361: 
زرتشتیان  کنار  در  فارس  مسلمانان  حتی   .)441
مراسمی چون مهرگان و نوروز را جشن می گرفتند 
بین  در   .)441 و   429  ،421  :1361 )مقدسی، 
حاکمان، به خصوص عضدالدوله بیشتر از دیگران 
به سنت های ایرانی پایبند بود و عیدهای باستانی 
 Bürgel and( سده و مهرگان را جشن می گرفت

 .)Mottahedeh, 1989: 267
فضال  و  دانشمندان  از  بسیاری  وصف  این  با 
دولت  در  واالیی  جایگاه های  به  دیگر  ادیان  از 
بزرگترین  از  یکی  همچون  یافتند،  دست  بویهیان 
به  نصرانی  مردی  دیلمی،  عضدالدوله  وزیران 
 )458  :1357 )فقیهی،  بود  هارون  بن  نصر  نام 
همچنین در این دوره، فرد دیگری به نام سهل بن 
بشر نصرانی به حکومت اهواز منصوب شد )ابن 
تا مدت ها حاکم شهر  411( و  مسکویه، 1379: 
بیشاپور یک زرتشتی به نام »خورشید مرزبان« یا 
خورشید مجوسی بود )ابن عثمان، 1333: 106؛ 

دیوانی  کارهای  در  بویه  امرای   .)180 و   143
می کردند  استفاده  هم  زرتشتیان  از  نیز  اداری  و 
)خزانه دار  مجوسی  خواشاذه  ابونصر  جمله؛  از 
 :1379 مسکویه،  )ابن  بغداد(  در  عضدالدوله 
رازی  بنداری  پسر  ماهک،  ابوسعید   ،)465
)منشی صمصام الدوله بین 379 تا 388 قمری(، 
ابوسعد بهرام بن اردشیر، کاتب دربار عضدالدوله 
عباس  بن  علی  و   )662  :1366 خلدون،  )ابن 
مجوسی )پزشک بیمارستان عضدی بغداد( )ابن 
ندیم، 1346: 222(. در بین دانشمندان نیز علی 
بن عباس، از اهالی فارس معروف به ابی ماهر یا 
اثر  عضدالدوله،  مخصوص  طبیب  عباس،  هالی 
کتاب  به  معروف  کناش«  »عضدی  نام  به  بزرگی 
الملکی، مشتمل بر بخش های علمی و عملی را 
به او تقدیم کرد )العبری، 1377: 245(. در این 
عثمان،  )ابن  بود  گبر«  »دیلم  گبران  مهتر  زمان 
جمشید  تخت  در  عضدالدوله   .)143  :1333
کتیبه ای از خود به یادگار گذاشت که نشانۀ عالقه 
بنابراین  او به شاهنشاهی های ایران باستان است. 
در دوره او زرتشتیان توانستند جایگاه بهتری داشته 
باشند و از آزادی بیشتری برخوردار شوند )افسر، 

1353: 56-57؛ رویگر، 1386: 151(.

نواحیفارس
مهم ترین مراکزی که از گذشته و در دوره ساسانی 
همچنان در دوره های بعدی اهمیت خود را حفظ 
زرتشتیان  اقامتگاه های  ترین  مهم  درواقع  کرد 
این  از  شدند.  اسالمی  نخستین  سده های  در 
اصطخر،  دارابگرد،  گور،  شهر  به  می توان  بین 
اشاره  نواحی  از  دیگر  بسیاری  و  کاریان  بیشاپور، 
آنها  توصیف  به  و جغرافیانگاران  مورخان  که  کرد 
پرداخته که در بین سطور آنها می توان به اشاراتی 
به آتشکده ها دست یافت. بسیاری از آتشکده ها در 
این زمان بازسازی شده بودند )ابن فقیه، مختصر 

البلدان: 325؛ و ابن حوقل، 1345: 43(. 
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اردشیرخره)فیروزآباد(: دوره ساسانی با به قدرت 
اردشیر  نام  به  مذهبی  شخصیت  یک  رسیدن 
پاپکان آغاز شد، »و چون از آنجا بیفتاد ]اردشیر 
بابکان[ شهر فیروزآباد کی اکنون هست بنا کرد و 
و  باشد  پرگار  دایره  چنانکه  است  مدور  آن  شکل 
در همان شهر آنجا کی مثال نقطه پرگار باشد دکه 
ایران گرده و عرب  آن  نام  و  برآورده است  انباشته 
آنرا طربال گویند و بر سر آن دکه سایه ای ساخته 
آنرا گنبد  و  برآورده  آن گنبدی عظیم  و در میانگاه 
کیرمان گویند و طول چهار دیوار این گنبد تا زیر 
قبه آن هفتادو پنج گز است و این دیوارها از سنگ 
خارا برآورده است، و پس قبه عظیم از آجر بر سر 
گویا   .)138:  1363 بلخی،  )ابن  نهاده...«  آن 
اردشیر بابکان نذر کرده بود که در هرجا بر دشمن 
پیروز شود، شهری بسازد و آتشکده ای برپا کند و 
چون در شهر گور بر دشمنان خود ظفر یافت در 
میانه شهر دکه بزرگی ساخت، که در زبان عربی به 
آن »طربال« و در فارسی به آن »ایوان« گویند. وی 
آتشخانه ها را بلندترین بناهای شهر گفته و به آبی 
که از کوه مجاور به باالی آن انتقال داده اند، اشاره 
 .)111-110  :1347 )اصطخری،  است  کرده 
با دختر  ازدواج  و  اردوان  از شکست  اردشیر پس 
وی اردشیرخره را در پارس بنیاد نهاد »شارستانی 
بس خوش و خجیر. دریایکی کند و آب چارجوی 
از آن گشود. آتش لب دریایک نشاند. کوه ستبری 
ده  مایه  چه  کرد.  روان  برازک  رود  و  برید  دل  را 
بهرام  آتش  مایه  چه  کشت ورز،  و  کردی  آبادان 
هاشمی نژاد،  پاپکان،  اردشير  )كارنامه  نشاندی« 
1369: 44(. در تفسیر این کالم، برخی پیروزی 
را در کرمان دانسته که در سال  اردوان  بر  اردشیر 
226 میالدی هنگام بازگشت به پارس به راه شهر 
استخر  دریای  کنار  در  و  اردشیرخوره  مرکز  گور، 
)دریاچه بختگان( به فرمانش آتشکده بهرام را در 
آن جا بنا می کنند )کارنامه اردشیر بابکان، ترجمه  
بهرام فره وشی، 1354(. کریستین سن معتقد است 

پارس  در  خود  قدرت  بسط  از  پس  اردشیر  که 
و  قصری  گور  شهر  در  تا  داد  فرمان  کرمان،  و 
در  فردوسی  135(؛   :1368( بسازند  آتشکده ای 
موضوع  این  به  مرتبه  دو  قمری  پنجم  سدة  اوایل 
اشاره کرده، یکبار پس از شکست اردوان و بار دیگر 
پس از پیروزی اردشیر بر هفتواد )فردوسی، دفتر 
ششم(. فراهیدی 100 تا 175 قمری طربال را علم 
ساختمان گفته است )1410: 471( و  الکیالنی، 
طربال را قبه )گنبد( بزرگ می داند )1413: 52(. 
ساخت  از  مسلمان،  جغرافیانگاران  از  برخی 
گزارش هایی  طربال  یا  منار  باالی  در  آتشکده ای 
داده اند )اصطخری، 1347: 10-11؛ ابن حوقل، 
نام   .)116-115  :1368 جیهانی،  48؛   :1345
اردشیرخوره را که بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، 
عضدالدوله  بود،  نهاده  بنا  را  آن  بابکان،  اردشیر 
دیلمی در سدة چهارم قمری به »فیروزآباد« تغییر 
دوران  در  بعد  مدت ها  تا  گور  شهر  آتشکده  داد. 
قدمت  برخی  که  ماند  پابرجا  همچنان  اسالمی 
اندر  بازمی گردانند »و  از ساسانیان  پیش  به  را  آن 
و  دارند  بزرگ  را  آن  کی  است  آتشکده  یکی  خره 
)حدود  است«  نهاده  دارا  او  بنیاد  و  کنند  زیارت 
بر  خاصی  کید  تأ  .)136 و   135  :1362 العالم، 
طرح چارتاقی تخت نشین فیروزآباد، یا همان گنبد 
 1365 دیگران،  و  )گدار  می شود  دیده  کیرمان 
:31-24(. یاقوت حموی از آتشکده گور در قرن 
یاد  شیراز  شهر  فرسخی  بیست  در  هجری  هفتم 
ج2:   ،1957 حموی،  یاقوت  )ر.ک:  است  کرده 

.)181
دیگری  آتشکده  از  اسالمی  مورخان  برخی 
برده اند،  نام  بوده  بابکان  اردشیر  هم  آن  بانی  که 
مسعودی که خود این آتشکده را در فاصله اندکی 
عید  به  دیده  نزدیک  از  چشمه ای  کنار  در  و  شهر 
از  یکی  که  آورده  و  نموده  اشاره  آن  مخصوص 
 ،1384 )مسعودی،  است  فارس  گردشگاه های 
یکی  به  نیز  و اصطخری  ابن حوقل   .)245 ج2: 
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با  گور  چشمۀ  نزدیکی  در  فارس  آتشکده های  از 
کتیبه  به خوانش  دو  هر  کرده اند؛  اشاره  بارین  نام 
 30 را  آتشکده  این  ساخت  هزینه  بنا،  در  پهلوی 
میلیون درهم گزارش کرده اند )ابن حوقل، 1345: 
43؛ اصطخری، 1347: 105(، »و بیت نار عند 
علیه  قرأ  من  ثنی 

ّ
حد و  بارین  یسّمی  و  جور  برکة 

درهم«  ألف  ألف  ثلثون  علیه  أنفق  أّنه  بالفهلوّیة 
 =[ آتش  از  خانه ای  جور  حوض  در  و  یعنی 
آتشکده ای[ است و آن را بارین گویند، کسی که 
فهلویه خواند به من گفت که سی هزار درهم در 
ابن  األرض: 273(.  است )صورة  آن خرج شده 
الفقیه نظیر این مطلب را در مورد کتیبه های اطراف 
 .)157  :1373 )فقیهی،  است  نوشته  همدان 
کنار  در  اردشیر  کاخ  نیز  شیرازی  فرصت الدوله 
برکG گور را آتشکده دانسته است )فرصت الدوله 

شیرازی، 1377: 184(. 
آن  پیرامون  و  فیروزآباد  در  چارتاقی  تعدادی 
چارتاقی  بقایای   - از:  عبارتند  که  شده  شناسایی 
کنارمالک  روستای  جنوب  فراشبند،  جیران،  تل 
چیراته   - )1384/08/25(؛   13746 )ساسانی، 
فیروزآباد  شرقی  شمال  کیلومتری   40 در  )کراته( 
Vanden Ber�( 500 متری روستای چیراته  و در
)تل  آباد  فیروز  تخت نشین   - ghe, 1961: 191(؛ 
تخت نشین  به  معروف  چارتاقی  شامل  تخت( 
 Flandin & Cost, 1851;( اردشیرخوره  شهر  در 
Huff, 1972(؛ - نودران در 10 کیلومتری جنوب 
نودران  روستای  نزدیکی  در  و  فیروزآباد،  غربی 
حسین آباد   - )Vanden Berghe; 1961: 166(؛ 
ارنست  آرشیو  )در  اردشیر خوره  پیرامون شهر  در 
هرتسفلد(؛ - کنار سیاه در 22 کیلومتری جنوب 
غربی فیروزآباد و در کنار جاده جم و عسلویه، بعد 
از گردنه سلبکی، شماره ثبت: 4534 در تاریخ 11 
دی Vanden Berghe, 1961: 175�181(  1380(؛ 
 Flandin( فیروزآباد  در غرب  فراشبند )ملک(   -
تاریخ   در  ثبت 88   Cost, 1851: 333 &( شماره 

چارتاقی  پیرامون  آوارهایی  با   1310 دی   15
چارتاقی   - )Vanden Berghe, 1961, 181(؛ 
کهنارویه یا کهنارو در 30 کیلومتری جنوب جاده 
قیر و کارزین، روستای شهید  به سمت  فیروزآباد 
تپه،  روی  بر  پاسگاه  متری شرق  دستغیب، 220 
شامل چارتاقی با گنبد فروریخته، راهروی طواف 
و اتاق های متصل به آن، شماره ثبت 7189 در 12 
کیلومتری   33 در  رهنی  چارتاقی  1381؛  بهمن 
متری   200 فاصله  به  و  دهرم  شهر  به  فراشبند 
بناهای  و  رهنی  بزرگ  چارتاقی  شامل  جاده، 
 Tajbakhsh & Vandaee, 2013:( آن  به  وابسته 
شماره 3401 در 25 اسفند 1379؛ -   )105�114
چارتاقی خرمایک در 20 کیلومتری جنوب شهر 
ضلع  در  بنایی  بقایای  و  جرز  دو  شامل  فراشبند  
Vanden Berghe; 1961: 186�( چارتاقی  غربی 
187(؛ - نقاره خانه در 4 کیلومتری جاده فراشبند 
مجموعه  یک  از  متشکل  کوهپایه  در  و  دهرم  به 
حدود 200 در 200 متری شامل چند بنا پیرامون 
وندائی  )Vanden Berghe; 1961: 175؛  حیاط 
به  ساسانی  دوره  از   )12-1  :2012 شادروح،  و 
اسفند 1379؛  تاریخ 25  در  ثبت 3398  شماره 
- زائر حسنی )پوزه کامررویی( در سه کیلومتری 
شمال مجموعه نقاره خانه در جاده فراشبند به دهرم 
شامل جرزی از یک چارتاقی و بقایای دو دیوار در 
کیلومتری  دو  در  جنگی  تل  چارتاقی   - نزدیک؛ 
آقاشهید شامل  به روستای  فراشبند  جنوب شرقی 
دیوارها  بقایای  و  طواف  راهروی  چارتاقی،  یک 
 Vanden Berghe; 1961: 182�184;( آن  کنار  در 
 )Herzfeld, 1935: 91; Schippman, 1971: 129
اسفند 1379؛  تاریخ 25  در  ثبت 3403  شماره 
جاده  از  کیلومتری   30 فاصله  به  باغ  قنات   -
روستا  متری   500 و  پهناپهن  سمت  به  فراشبند 
آن  پیرامون  فضاهای  با  باقیمانده  جرز  دو  شامل 
بقایای  با  متر   300 در   500 محوطه ای  شامل 
دیوارها و بناها )Vanden Berghe; 1961: 188(؛ 
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-چارتاقی گنبد در 35 کیلومتری از جنوب جاده 
راهروی  با  چارتاقی  شامل  فراشبند،  به  باالده 
طواف و گنبد فرو ریخته و ایوان هایی در پیرامون 
چارتاق؛ -نوجین در 15 کیلومتری جاده باالده به 
سمت فراشبند، شامل بقایای یک جرز؛ -بقایای 
شهرستان  مرکزی  بخش  منصورآباد،  چارتاقی 
از  پس  کیلومتر  دو  نوجین،  دهستان  فراشبند، 
ساسانی،  کازرون،  طرف  به  منصورآباد  روستای 
شماره ثبت 14235 در 1384/11/09؛ -چارتاقی 
نودران در بخش مرکزی فیروزآباد، یک کیلومتری 
جنوب روستای نودران، تاریخی-اسالمی، شماره 

ثبت 3402 در 25 اسفند 1379؛ و غیره...

از  پیش  پاپکان  اردشیر  که  آنجا  از  دارابگرد: 
شاهی در دارابگرد سکونت داشت یکی از اولین 
دارابگرد  شد  ساخته  آتشکده  آن  در  که  شهرهایی 
بود؛ برخی قدمت آن را به پیش از دوره ساسانی و 
در زمان پیامبر زرتشت نسبت داده اند: »زرادشت 
آتشی را که جم شاه  بود  به یشتاسف شاه فرموده 
جستجو  چون  و  کند  پیدا  بود،  می کرده  احترام 
کردند آن را به شهر خوارزم یافتند و یشتاسف آنرا 
را  آتشکده  اطراف  و  آورد  فارس  دارابجرد  به شهر 
یعنی  حاضر،  وقت  به  آتش  این  و  کرد«  والیتی 
نهر؛  آتش  یعنی  دارد،  نام  آزرجوی  به سال 332 
و  آتش  نامهای  از  آزر یکی  پارسی قدیم،  زیرا در 
جوی نام نهر است و مجوسان این آتش را بیشتر از 
همه آتش ها و آتشکده های دیگر احترام می کنند؛ 
مسعودي از آتشکدة معروف دارابگرد به نام آذرجو 
 :1384 الذهب،  مروج  )مسعودی،  مي کند  یاد 
از  ابن فقیه و تعدادی  604-605(. طبق روایت 
نویسندگان، اردشیر شهر مدوری را پس از الگوی 
دارابگرد  پس  ساخت،  داراب  شهر  یعنی  خود 
 اردشیر 

ً
قدیمیتر از اردشیرخوره بوده است و ظاهرا

البته حمزه  ابتدا ارگبد شهر داراب بوده است.  در 
اصفهانی دارابگرد را با طرح مستطیلی دانسته که 
توسط  میالدی  هشتم  سده  در  آن  مدور  حصار 

شده  ساخته  م(   775-661( یوسف  بن  حجاج 
اما دارابگرد شهری هندسی با خیابان های متقاطع 
نبوده و گویا 500 سال پیش از اردشیرخوره مدور 

 .)Huff, 2008: 40( »ساخته شد
نواحی  و  داراب  در  چارتاقی ها  از  تعدادی 
است:  رسیده  ثبت  به  زیر  قرار  به  آن  پیرامون 
کیلومتری   12 در  )افراسیاب(  داراب  چارتاقی 
غرب  شمال  کیلومتری   2 و  داراب  غرب  شمال 
بناهایی  مجموعه  شامل  افراسیاب،  روستای 
-تنگ  )Miroschedji, 1980: 157�160(؛  ویران 
 10 و  داراب  شرق  کیلومتری   70 در  چک چک 
بنا  دو  شامل  رستاق  شرقی  جنوب  کیلومتری 
 Vanden Berghe; 1965:( یکدیگر  نزدیک  در 
سال  به  الذهب  مروج  در  مسعودی   -)488�495
در  که  برده  نام  آذرجو  آتشکده  از  قمری   322
اوغالن غز  روستای  داراب، شمال  مرکزی  بخش 
به  تاریخ 17 خرداد 1385  به شماره 15602 در 
ثبت رسیده است؛ - چارتاقی اوباد در شهرستان 
ثبت  شماره  ساسانی  بریسکان،  روستای  داراب، 
3392 در 25 اسفند 1379؛ - بقایای چهارتاقی 
داراب،  شهرستان  رستاق  بخش  در  وطنی  علی 
شماره  ساسانی،  پشتکوه،  طرف  به  رستاق  جاده 
چهارتاقی   - 1384/11/09؛  در   14231 ثبت 
داراب، روستای  کرسیا 1 در 10 کیلومتری غرب 
کرسیا، اسالمی، شماره ثبت 3390 در 25 اسفند 
کیلومتری   10 در   2 کرسیا  چهارتاقی   - 1379؛ 
غرب داراب، روستای کرسیا، اسالمی،  3391 در 

25 اسفند 1379؛ و غیره ...

و  است  فارس  قدیمه  بالد  از  اصطخر  اصطخر: 
السالم  علیه  سلیمان  دارالملك  که  است  مشهور 
َو  ْهٌر 

َ
ش ها  وُّ

ُ
د

ُ
)غ کریمه  آیه  برطبق  و  است  بوده 

و  بودی  شام  بعلبك  در  آنحضرت  ْهٌر( 
َ

ش َرواُحها 
فرومردن  که  آتشکده  و  نمودی  اصطخر  در  شام 
رسالت  حضرت  والدت  عالمات  جمله  از  آن 
ه علیه و سلم در آن بلده بوده است 

ّ
است صلی الل
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و در بیرون آن شهر ابنیه عجیبه بسیار است و در 
هیکلی  است  باصطخر  نزدیك  که  کوهی  شکاف 
عظیم ساخته اند و پیوسته باد بر آن هیکل می وزد 
در  را  باد  السالم  علیه  سلیمان  که  گویند  بنابرآن 
عند  العلم  )و  است  کرده  حبس  هیکل  آن  درون 
اردشیر   .)633  :1380 )خواندمیر،  تعالی(.  ه 

ّ
الل

اصطخر  در  ناهید  آتشکده  موبد  خود  که  پاپکان 
بود، از همان ابتدا به التزام حکومت به دین معتقد 
بود )کریمیان، 1394: 35-51(. آتشکده اردشیر 
در استخر به نام آتشکده آناهیتا یا ناهید تا مدت ها 
مورد استفاده بود؛ در تاریخ بلعمی و طبری آمده 
تاج  استخر  آتشکده  در  سوم  یزدگرد  چون  که 
شاهی را بر سر گذاشت و سپس به تیسفون رفت 
گزارشی  هر چند   .)648 )کریستین سن، 1368: 
در  آتشکده ای خاموش  از  قرن چهارم هجری  در 
اما  آمده  داود  بن  سلیمان  مسجد  نام  به  استخر 
آرامگاه کوروش  بنا همان  این  که  نظر می رسد  به 
بزرگ باشد که در آن روزگار به نام آتشکده در افواه 
مردم شناخته شده بود. اصطخری که خود از اهالی 
اصطخر فارس بود، مجوسان را صاحب کتاب ها و 
آتشکده هایی می داند که از دوران شاهان داشته اند، 
 :1347 )اصطخری،  داشته اند  ایمان  بدان  و 
تخت  بقایای  گویا  مسعودی  همچنین   .)139
ایرانیان  جمشید را آتشکده پنداشته و نوشته: »... 
در استخر نیز آتشکده هایی دارند که مجوسان آن 
قدیم  روزگار  به  خانه  این  و  می شمارند  بزرگ  را 
بوده است و همای دختر بهمن پسر اسفندیار آن 
و خانه  برده اند  را  آن  آتش  آنگاه  کرده،  آتشکده  را 
خراب شده است. من آنجا رفته ام. تا شهر استخر 
یک فرسنگ فاصله دارد و بنائی عجیب و معبدی 
شگفت انگیزی  سنگی  ستون های  و  است  بزرگ 
آتشکده ها  کردن  ویران  برای  تالش  با  دارد...«. 
در سده چهارم  فارس  زرتشتیان  کردن  مسلمان  و 
موبدان  برخی   )Bosworth, 1973: 81( قمری 
در  ترک آباد  روستای  به  قمری   5 سده  حوالی  در 

سده  تا  روستا  این  و  کرده  مهاجرت  یزد  نزدیکی 
شهر  به  مقام  این  مهاجرت  از  پیش  و  قمری   11
یزد، محل سکونت دستور دستوران شد. دو آتش 
زیاد  به احتمال   نیز  بهرام  آتش  به  موسوم  مقدس 
از آتشکده های اصطخر و کاریان  در همین زمان 
 Boyce,( فارس به روستای شریف آباد آورده شدند
15 :1977(. یکی از چارتاقی شناخته شده در بخش 
مرکزی مرودشت، 30 کیلومتری شرق مرودشت، 
یک کیلومتری جنوب روستای چهارتاق، معروف 
به »چهارتاق« از دوره ساسانی، به شماره 13742 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

بیشاپور: ابن بلخی گوید: »بشاوور، بشاپور را چون 
به تازی نویسند و اصل آن بیشاپور است و تخفیف 
بیفکنده اند و شاپور نویسند« )ابن  از آن  را »بی« 
بلخی، 1363: 2-141(. گویند شاپور هر شهری 
را که می ساخت نام خود را بر آن می نهاده و هم از 
اینرو شهرهای زیادی در تاریخ به نام او وجود داشته 
که برخی هنوز برقرارند. از جمله این شهرها که به 
او منسوب هستند: نیشاپور، بیشاپور، شادشاپور، 
شاپور  بالش  شاپورخواست،  شاپور،  اندیو  از  به 
»سابور  می نویسد:  یاقوت  است.  فیروزشاپور  و 
آن  اصل  و  است  اکاسره  از  یکی  سابور  لفظ  به 
به  فارسی  زبان  به  بور  و  است  ملکبور  یا  شاهبور 
بزرگتر  شهرهایی  ناحیه  این  در  است.  ابن  معنای 
از آن هست؛ مانند: نوبندگان و کازرون. ولی این 
ناحیه منسوبست به شاهنشاه شاپور، زیرا او شهر 
شاپور را بنا نهاد« )یاقوت حموی، 1957: 167(. 
نشانه هایی بر دایر و فعال بودن ضرابخانه این شهر 
از سده های نخستین اسالمی در دست است. نام 
نام  به  قمری  در سال 23  از تصرف  بیشاپور پس 
بیشاپور، بیسابور، شاپور، سابور به عنوان یکی از 
ضرابخانه های اموی )عقیلی، 1377: 210، 130 
 :1379 آورزمانی،  و  )سرفراز  عباسی   ،)397 و 
210 و   417(  164(، آل بویه )عقیلی، 1377: 
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زمره  در  بیشاپور  است. همچنین  آمده  بر سکه ها 
ساسانی  عرب  سکه های  که  است  شهرهایی 
خوارج،   ،)139:  1379 آورزمانی،  و  )سرفراز 
آنجا  در  معاویه  بن  عبدالله  و  زبیر  بن  عبدالله 
ضرب شده است )عقیلی، 1377: 160، 405 و 

 .)417
هر چند که بیشاپور در همان ربع اول سده یکم 
قمری به تصرف مسلمین درآمد اما به عنوان یکی 
همچنان  بعد  سده های  تا  ایران  زرتشتی  مراکز  از 
این  فتح  آغاز  همان  از  داد.  ادامه  خود  حیات  به 
کوره توسط سپاه عرب، مردم شاپور چندین نوبت 
دست به شورش زدند. مورخان سده چهارم قمری 
کرده اند؛  اشاره  شاپور  در والیت  آتشکده هایی  به 
دو  وی  »اندر  آمده  العالم  حدود  در  جمله  آن  از 
)حدود  کنند«  زیارت  را  آن  که  است  آتشکده 
را محترم می دارند  »آن  که   )133 العالم، 1362: 
و دارا پسر دارا ساخته است« )مسعودی، 1356، 
معروف  یکی  بیشاپور  آتشکده های   .)605: ج1 
به سرخس و دیگری معروف به چند کلونی بوده 
نام  اصطخری،  113(؛   :1368 )جیهانی،  است 
که  را  دیگر  آتشکده  و  شبرخشین  را  اولی  آتشگاه 
گنبد  داشته،  قرار  شاپور  ساسان  در  مقابل  در 
 :1347 )اصطخری،  است  کرده  ضبط  کلوشن 
106(. ابن حوقل نام این دو آتشکده را سیوخشین 
)سیاوشان( و جنبذ کاوسن ]گاوسر[ )ابن حوقل، 
)ابن  گاوسر  گمبذ  و  شبرخشین  یا   )43  :1366
273( در کنار دروازه های شاپور  حوقل، 1939: 
آتشکده  اگر   .)60 )شوارتس، 1372:  نام می برد 
آناهیتا  معبد  به  مشهور  بنای  همین  گاوسر  گنبد 
یا آب  بنا نمی توانسته معبدآناهیتا  این  باشد، پس 
باشد« )بنگرید به: شاپورشهبازی، 1389: 305؛ 
آتشکده های  از  برخی   .)Keall, 1990: 287�289
جره  آتشکده  همچون  بیشاپور  پیرامون  در  دیگر 
زیاد زرتشjیان  احترام  مورد  که همچنان  نارفرا  و 
43(. پس  )ابن حوقل، 1366:  برده اند  نام  بوده، 

آتشکده  و  آتشکده شبرخشین  نام دو  از مقدسی، 
چهارم  قرن  در  هرچند  است.  نیامده  گنبدگاوسر 
اندازه  به  بزرگ  را شهری  شاپور  ابن حوقل  قمری 
و  پرجمعیت تر  آبادتر،  را  آن  اما  می داند  استخر 
بی تا:  است )سرفراز،  آورده  توانگرتر  را  مردمانش 
بر  قمری    740 سال  به  مستوفی  حمدالله   .)6
میآید که نام بیشاپور تا سده 8 قمری رواج داشته 
است )سرفراز، بی تا: 4(. مردم  فارس  ملک داري  
انوشروان   خسرو  فرمانروایی   به   را  آنجا  حاکم  

ماننده  می کردند )طبری ، 1375، ج 5: 137(.

گویند:  »ایرانیان  که  آمده  روایتی  در  یان:  کار
کیخسرو وقتی به جنگ ترک رفته بود سوی خوارزم 
و  نهاد  احترام  آنرا  و  گذشت  آتش  این  بر  و  رفت 
سجده کرد. گویند انوشیروان بود که این آتش را به 
کاریان برد و چون اسالم بیامد مجوسان بیم کردند 
که مسلمانان این آتش را خاموش کنند و قسمتی 
از آنرا به کاریان گذاشتند و قسمت دیگر را به نسا 
شد  خاموش  یکی  اگر  تا  بردند  فارس  بیضای  و 
-604  :1384 )مسعودی،  ماند«  جا  به  دیگری 
605؛ نیز: همو، 1973: 253(. آتش جمشید که 
»انوشیروان  بود  خوارزم  در  است،  آذرخره  همان 
یافت  آورد. چون عرب حکومت  به کاریان  را  آن 
و مجوسیان بیم کردند که آن را خاموش کنند، دو 
بخش کردند. بخشی را در کاریان داشتند و بخشی 
را به فسا بردند و گفتند اگر یکی فرومیرد دیگری 
البلدان.   )al�Hamadhani, 1885: 6( بماند 
آن  به  فیروز  که  است  آتشکده ای  همان  آذرخورا 
تا پس  و سجده کرد  نماز خواند  آنجا  در  و  رفت 
عن  الباقیه  آثار  آمد  باران  طوالنی  خشکسالی  از 

القرون الخالیه )بیرونی، 1363: 354(. 
در دوره اسالمی کاریان روستایی کوچک اما 
که  شده  ذکر  فارس  زمین  در  قصبه ای  نیز   و  آباد 
آتش  مجوسان،  و  دارد  القدر  عظیم  آتشخانه ای 
)قزوینی،  می برند  دیگر  آتشخانه های  به  آنجا  از 
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al�Hamavi, 1866: 224�225(؛  :299؛   1373
حوقل،  )ابن  فّرا،  نار  ببیت  یعرف  و  الکاریان  نار 
معروف  کاریان  آتشکده  یعنی:   .)273  :1345
ولی  کوچک،  کاریان  است.  فراه  آتشکده  به 
روستایش آباد است. در فارس آتشکده های بسیار 
به  می توان  دیوان  طریق  از  تنها  و  دارد  وجود  نیز 
و روستایی  ناحیه ای  و  زیرا شهری  گاه شد،  آ آنها 
دارد.  فراوان  آتشکده های  آنکه  مگر  نیست، 
بزرگداشت  به  که  معروف  آتشکده های  ازجمله 
آتشکده  می دهند،  اهمیت  دیگران  از  بیشتر  آنها 
االرض  صورۀ  است«  نارفرا  به  معروف  کاریان 
آن  در  آتشکده ای   ،)242  :1939 حوقل،  )ابن 
al�Maqadda� دارند  گرامی  بسیارش  که  )است 

داراگرد،  از  شهرکیست  کاریان،   .)si, 1906: 427
وی  اندر  محکم،  و  صعب  حصاریست  اندر 
آتشکده ایست که آنرا بزرگ دارند« )حدودالعالم، 
آنچه مشهورترین و معروفترین  و   .)135:  1343
بیشتر  تعظیم  آنرا  و  است  اقلیم  آن  آتشکده های 
می نهند  تفضیل  و  ترجیح  دیگران  بر  و  می دارند 
کاریان  آتشکده  اول  هست.  تعداد  قابل  و  ممکن 
می شود«  معروف  بارنوا  آتشکده  به  آن  و  است 
 al�Istakhri, 1927: :104؛   1347 )اصطخری، 
118(. در هیچ شهری و قصبه ای نیست که در آن 
آتشگاه  جمله،  آن  از  و  نیست.  آتشخانه ها  بسیار 
العالم  اشکال   »... نابفرا،  با  معروف  کاریانست 

)جیهانی، 1368: 112(. 

آزادی  حدودی  تا  کازرون  در  زرتشتیان  کازرون: 
عمل بیشتری در انجام مراسم خود داشتند بدون 
اینکه همچون دیگر شهرها مورد آزار و اذیت قرار 
می رفتند،  راه  بی نشانه  آنجا  در  مجوسان  گیرند. 
حرمت  را  علما(  و  )دانشمندان  طیلسان پوشان 
نداشته، آداب گبران در آنجا به کار برده می شد و 
در جشن های زرتشتیان، بازارها آذین بندی می شد 
630 و 640-641(. جیهانی  )مقدسی، 1361: 

کالرودن  و  حصه  را  کازرون  آتشکده  دو  نام 
آنها  نام  حوقل  ابن  و   )106  :1368 )جیهانی، 
و   )43  :1345 حوقل،  )ابن  کواذن  و  جفته  را 
 :1347 )اصطخری،  کالزن  و  چفته  اصطخری، 
106( ثبت نموده اند. صاحب حدود العالم بدون 
ذکر نام آتشکده ها تنها اشاره دارد که »در کازرون 
)حدود  دارند«  بزرگ  آنرا  که  است  آتشکده  دو 
به  نیز  عثمان  بن  محمود   .)132  :1362 العالم، 
است  کرده  اشاره  کازرون  در  آتشکده هایی  وجود 

)ابن عثمان، 1333: 29(.
شیخ ابواسحاق که خود نیز یک زرتشتی تازه 
بانویه  مادرش،  و  شهریار  پدرش،  بود،  مسلمان 
اسالم  او  والدت  از  پیش  دو  هر  مهدی،  بنت 
بر  همچنان  فرخ،  زادان  جدش،  اما  بودند؛  آورده 
دین زرتشتی باقی مانده بود )ابن عثمان، 1333: 
11-12؛ عطار نیشابوری، 1366: 763؛ زرکوب 
شیخ  فسایی،  حسینی   .)145  :1350 شیرازی، 
سلمان  به  منتسب  سلمانی  قبیله  از  را  ابواسحاق 
فارسی می داند )حسینی فسایی، 1367: 1437-
آتشگاه ها  ابواسحاق  شیخ  تالش های  با   .)1438
 ،)180  ،143 عثمان،  )ابن  برافتاد  کازرون  از 
ج   :1371 اثیر،  )ابن  شد  تخریب  خانه هایشان 
از  پس  و   )218  :1357 کوب،  زرین  390؛   :1
آن زرتشتیان، در مقابل دین او چند عکس العمل 
نشان دادند: عده ای به ناچار یا با عالقه حاضر به 
و  کرده  مقاومت  عده ای  شدند.  جدید  دین  قبول 
گشتند  مهاجرت  خواستار  عده ای  و  شدند  کشته 
شیخ   =[ و   .)107-106  :1333 عثمان،  )ابن 
و  زرتشتیان  با  جهاد  حال  در  پیوسته  ابواسحاق[ 
به  و   )1397 جابری،  )رحیمی  بود  کافران  گروه 
)زرکوب  نامیدند  غازی  شیخ  را  او  خاطر  همین 
که  روز  آن »هر  از  146(؛ پس  شیرازی، 1350: 
مسلمانان  و  می گرفت  قوت  مسلمانی  می بود 
دین  و  می شدند  عاجز  گبران  و  می شدند  غالب 
مرشد  شیخ  برکات  از  می گرفت.  نقصان  گبری 
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شیخ  خدمت  به  گبران  العزیز  روحه  الله  قدس 
می آمدند و مسلمان می شدند و مردم از هر طرف 
می آمدند و بر حوالی مسجد جامع و رباط شیخ، 
)ابن  شد  معمور  کازرون  و  می ساختند  خانه ها 
و  بیست  که  شده  روایت   .)29  :1333 عثمان، 
او  دست  به  کازرون  زرتشتیان  از  نفر  هزار  چهار 
مسلمان شدند )ابن عثمان، 1333: 29 و 380؛ 
عطار نیشابوری، 1366: 769؛ زرکوب شیرازی، 

 .)146 :1350
جاده  کیلومتری   7 در  کازرون  چارتاقی 
نزدیک  متری جاده،  در 700  و  به شیراز  کازرون 
روستای پل آبگینه شامل چارتاقی و بقایای بناهای 
شماره  به   )35-33  :1358 )گدار،  آن  پیرامون 
ثبت رسید؛  به  بهمن 1318  تاریخ 20  در    331
- محوطه داربلوط )چاه انجیر( در 16 کیلومتری 
باالده و در مسیر روستای دادین به سرمشهد، در 
و  اصلی شامل چارتاقی ها  متری شرق جاده   50

بناهای وابسته به آنهاست.

و  دارا  بن  دارا  الی  ینسب  بجّره  نار  بیت  »و  جره: 
به تحلف المجوس فی المبالغة بأیمانهم « یعنی 
است  دارا  بن  دارا  به  منسوب  در جره  آتشکده  »و 
سوگند  در  و  کنند،  یاد  سوگند  آن  در  مجوس  که 
 .)273  :1345 حوقل،  )ابن  کنند«  مبالغه  خود 
از آتشکده های روشن فارس تا قرن ششم قمری، 
آتشکده جره بود که گویند دارا، پادشاه هخامنشی 
به  زردشتیان  ادریسی  گفته  به  و  بود  ساخته  را  آن 
ج1:  تا،  بی  )ادریسی،  می کردند  یاد  قسم  آن 
425(. جغرافیدانان اوایل اسالم، غندکان را مرکز 
دهستان دشت بارین و در کنار راه شیراز به توج، 
4 فرسخی غرب جره ضبط کرده اند )اصطخری، 
و   193-192  :1363 بلخی،  ابن  106؛   :1927
غندکان  ویرانه های  ویتکمب،  گفته  به  بنا   .)232
را اولین بار هنینگ شناسایی کرده بود. در بررسی 
کید  سال 1973 خود ویتکمب این شناسایی را تأ

کرد. موقعیت دقیق این ویرانه ها در متن به وسیله 
به  مربوط  نقشه  در  اما  نشده  مشخص  ویتکمب 
کیلومتری   50 حدود  در  غندکان  یرخوره،  ادرش 
)میری،  است  شده  داده  نشان  کازرون  جنوب 
 Whitcomb, 1979: از:  نقل  به   ،144  :1397
fig.5(. ثواقب غندکان را با سرمشهد یکی دانسته 
است )ثواقب، 1385: 192( به نظر می رسد که در 
مجموع، هر دوی این منابع به یک محدوده اشاره 
دارند. در نتیجه غندکان را می توان جایی در حوالی 
سرمشهد و در غرب جره دانست )میری، 1397: 
144(. از بقایای آتشکده می توان به چارتاقی جره 
بین  باالده  شرقی  شمال  کیلومتری   5 در  )باالده( 
کنار  در  تپه ای  باالی  در  و  فراشبند  و  کازرون  راه 
با راهروی طواف و  رودخانه جره شامل چارتاقی 
بقایای بناهایی اشاره کرد )Godard, 1938( که به 

شماره 312 در تاریخ 21 آبان 1317 ثبت شد.

برآیند
به  تاریخی  متون  متعدد  اشاره های  به  توجه  با 
آتشکده ها در نقاط مختلف اما یکی از ضعف های 
اسالمی  دوران  اوایل  باستان شناسی  پژوهشی 
آتشکده های  تطابق  یا  آنها  مکان  یافتن  زمینه  در 
با آتشکده های معرفی شده در منابع  شناخته شده 
به  توجه  با  است.  قمری  پنجم  تا  یک  سده های 
کاربری  تغییر  یا  رفتند  بین  از  بسیاری  که  این 
توانستند شعائر  دادن جزیه  با  اما زرتشتیان  دادند 
مذهبی خود را تا حدودی حفظ کرده و مهمترین 
مسلمانان  چنگ  از  را  خود  نواحی  آتشکده های 
محافظت کنند. با این وصف زرتشتیان فارس که 
از پیش از اسالم به عنوان خاستگاه شاهان ساسانی 
مهم ترین والیت محسوب می شده با آمدن اسالم 
مرکز  بزرگترین  عنوان  به  را  خود  اهمیت  همچنان 
زرتشتی نشین حفظ کرد و تا مدت ها هیچ ناحیتی 
ترین  نبود که آتشکده نداشته باشد. آل بویه بزرگ 
فشار  تحت  با  رفته رفته  و  بود  زرتشتیان  حامی 
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یا  پنجم قمری   قرن  اواخر  از  اهل ذمه  دادن  قرار 
دین خود را تغییر دادند؛ یا جزیه بیشتری دادند و 
جابجایی  به  مجبور  یا  و  کردند؛  تحمل  را  خفت 
در  که  آنهایی  شدند.  نقاط  دیگر  به  فارس  از 
زندگی  برای  را  روستاها   

ً
معموال ماندند  فارس 

مجزا  محالت  در  شهرنشینان  و  دادند  ترجیح 
پرداختند.  زندگی  به  زیادی  محدودیت های  با 
بیشترین تعداد آتشکده ها را فیروزآباد و نواحی آن 

ناشی می شود  آنجا  از  مهم  این  و  است  بوده  دارا 
که شهر اردشیر خوره )گور( را با اهمیت مذهبی 
اردوان  بر  پیروزی  از  پس  پاپکان  اردشیر  فراوان، 
اشکانی بنا نهاد. بنابر این پیشنهاد می شود با این 
همچنان  اسالمی  دوران  در  آتشکده ها  که  دیدگاه 
مورد استفاده بوده اند دوباره به بررسی دقیق تر آنها 

پرداخت. 
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Abstract
The fire temple has a special place in the Zoroastrian religion and as one of the necessities of 
worship, there is a fire temple wherever Zoroastrians are. However, given that we have infor�
mation about Zoroastrian settlements in the first few centuries of Islam, we are equally less 
aware of their fire temples. For this reason, it will be helpful to study the historical sources to 
find the fire temples. Fars province, as the origin of the Sassanids during this period, was also 
considered by the kings from a religious point of view, and in addition, it was also the place of 
Azarfarnagh. With this importance, most of the Sassanid fire temples have been built in this 
province. However, with the invasion of the Tazians and the fall of the Sassanids, the religion 
of Zoroaster lost its former prosperity, and consequently, with the fall of the priests’ base, the 
fire temples were largely affected and the process of their destruction or change of use became 
common. However, sources indicate that most Zoroastrians are still present in Persia. With 
this brief, so far little has been done about matching the names of fire temples mentioned in 
historical texts with the remains of fire temples identified in archaeological research. In this 
study, we seek to show that, contrary to popular belief, many fire temples attributed to the 
Sassanid period were probably still used by followers of the Zoroastrian religion long after the 
Sassanid period.
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