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 به نام اهورا مزدا

 

آتشکده کاریان : نام دیگر آن آتشکده آذرفرنبغ یا آذر خورداد است که در معنی می شود آتش فره ایزدی 
فیروز آباد یا اردشیر خره یا اردشیر خوره در صد و بیست کیلومرتی جنوب  . مکان آن در شهر

شیراز است و کاخ بزرگ آن که توسط شاهنشاه اردشیر بابکان ساخته شده بود هم اکنون فرو ریخته 
است . اردشیر به همین جهت نام شهر را ارختشر خوره ) ارت خشرت ( نامید . در معنی کل می شود 

ل اردشیر . خوره به معنی فر و شکوه و جالل است . شهر گور یا فیروز آباد نیز شهر شکوه و جال
بعدها نام گرفت . این مکان از زیارتگاههای بزرگ مردمان فالت ایران بوده است . فخر الدین اسعد 

 گرگانی در داستان ویس و رامین که به دوره شاهنشاهی اشکانیان مربوط است نوشته است

بدخبت رامین که آتشگاه خرداد است و برزینبه خاصه زین دل   

 -آتشکده آذر برزین مهر : آتشکده آذربرزین مهر یکی از سه آتشکده مقدس ایران است ) آذر گشسب 
کاریان ( که در شهر نیشابور یا ابرشهر خراسان قرار دارد -آذر برزین   . 

 ادامه مطلب ادامه مطلب ودیگر عکس ها در

 

در پهلوی به نام آتور بورگین میرت خوانده می شود به معنی آتش مهر بالنده است . تاریخ ساخت آن 
بندهش آمده  71از فصل  8بسیار کهن است به طوریکه به زمان اشو زرتشت باز میگردد و در بند 

پناه جهان تا اینکه اشو زرتشت اسپنتمان است : آذربرزین مهر تا زمان گشتاسب در گردش بوده و 
دین آورد و گشتاسب شاه دینش را پذیرفت آنگاه گشتاسب آتش مقدس را در کوه ریومند در آذر برزین 

 مهر قرار داد

 

به گفته مسعودی در کتاب نامدار مروج الذهب این آتشکده توسط فریدون شاه بنا  آتشکده بردسوره :
 شد که آتش آن را از طوس خراسان آورده بود و در خبارای ایران قرار داد
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آتشکده ای است که گشتاسب شاه در بلخ بنا کرد و به گفته مورخین گنجهای خود را  آتشکده آذر شب :
ریخ جزوی از خراسان بزرگ بوده است که متاسفانه در دوره ننگین قاجار در آن قرار داد . بلخ در تا

 به روسها فروخته شد

آتشکده ای است در بلخ که این نیز همچون آذرشب در خراسان بزرگ ایران بوده  آتشکده آذرنوش :
میده . فردوسی بزرگ آن را نوش آذر نا  است . بلخ نیز همچون مرو شهری از شهرهای ایران بوده است

و از آجنا  -بکشتند و شد روز ما تار و تلخ  -است . فردوسی می فرماید : شهنشاه هلراسب در شهر بلخ 
 رد و هیربد را همه سر زدند. -به نوش آذر اندر شدند 

آتشکده ای بزرگ بوده است در ایران شمالی ) باکو ( که در نزدیکی چاه نفت قرار  آتشکده باکو :
تاریخ ساخت آن به   کیلومرتی باکو می باشد  71  در روستای سوراخانی درداشته است . حمل آن 

پیش از میالد توسط ایرانیان می باشد . بدلیل مواد نفتی موجود این منتطقه این آتشکده   044  سال
همیشه در نزد ایرانیان روشن و برافروخته بوده است . باکو از باگوان زبان پهلوی ایران گرفته 

شهری ایران است . این مکان مقدس پس از یورش تازیان ویران شد ولی ساهلا بعد از آن شده است و 
که آتش آن دوباره روشن گشت و   7711  دوباره مرمت و بازسازی شد ولی آتش آن خاموش بود تا سال

 به مکانی توریستی تبدیل شد

دگر حمل بت ها بود و پس از این آتشکده پیش از به پادشاهی رسیدن انوشیروان دا آتشکده سیروان :
وی بت ها ویران شدند و آتش مقدس را در آجنا قرار دادند . حمل آن سیروان و ری بوده است . به 

 گفته مسعودی تاریخ نگار مشهور این آتشکده در پیش از ظهور زرتشت ساخته شده است

طول و عرض این آتشکده توسط شاهنشاه اردشیر بابکان ساخت شده است  آتشکده نیاسر :
مرت می باشد . این بنا پس از یورش تازیان ویران شد ولی سپس توسط مردم   70  مرت در  70  آن

کیلومرتی شمال غربی شهر کاشان   51  بازسازی گشته است و امروز تقریبا سامل می باشد . نیاسر در
استانی به نام چشمه قرار دارد و در منطقه ای کوهستانی در ارتفاعات کرکس می باشد . چشمه ای ب

اسکندر نیز در آجنا قرار دارد . در نیاسر غاری که متعلق به دوره پارتیان بوده است نیز وجود دارد . 
 به احتمال قوی این غار معبد میرتایی بوده است که امروزه از مکانهای دیدنی این شهر می باشد

رش آتشکده آناهیتا یا ناهید می باشد . در استخر استان فارس می باشد که نام دیگ آتشکده اردشیر :
چون اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی از خانواده موبدان بزرگ بوده است به همین دلیل این 
آتشکده را به شادمانی برقراری سلسله جدیدش در ایران ساخت . در تاریخ بلعمی و طربی آمده است 

پس بزرگان ایران او را به مقام پادشاهی رسانند و که چون یزدگرد سوم نوه خسروپرویز بوده است 
در آتشکده اردشیر استخر تاج شاهنشاهی را بر سر وی گذاشتند و سپس او را به پایتخت ایران در 

 بغداد تیسپون فرستادند



3 
 

آناهید یکی از چهار عنصر مقدس آب و آتش و هوا و خاک است . در  آتشکده آناهیتا یا معبد آناهیتا :
توان گفت که پاک و با عفت و با تقوی است که ارمنیان درست آن را تلفظ میکنند . این  معنی می

زیارتگاه پس از آذرگشسب از بزرگ ترین مکانهای باستانی و مقدس ایران بوده است که از دوره 
شاهنشاهی اشکانی ) پارتیان ( باقی مانده است . در شهر کنگاور در مسیر کرمانشاهان قرار دارد . 

سال باقی و مستحکم است . این مکان در شهر   0444  تون ها و پلکان این معبد هنوز پس از بیش ازس
کردنشین ایران بوده است و در نزد کردان آریایی دارای احرتام خواصی می باشد . کردستان ایران و 

دارد و به  منطقه اورامان آن یکی از مشهور ترین مناطق اصیل ایران است که هنوز بسیاری زرتشتی
زبان پهلوی سخن می گویند . ریشه زبان کردی امروزی نیز پهلوی باستانی ایران است . پیر شهریار 
یا پیر شالیار از افراد مشهور هورامان کردستان است که وی موبدی زرتشتی بود و چند کتاب از وی 

تونی شگفت انگیز تر از بر جای مانده است . ابن فقیه در کتاب مشهور البلدان نوشته است : هیچ س
 ستونهای معبد آناهیتا کنگاور نیست

 
به گفته تاریخ مروج الذهب مسعودی این آتشکده به فرمان اشو زرتشت بنا گشت .  آتشکده دارابگرد :

زرتشت به یستاف شاه فرمان داد تا آتش مقدس مجشید شاه را که مورد احرتام وی بوده است را 
بیابند و بیاورند . یستاف شاه این آتش را در خوارزم پیدا منوده است و به داراجبرد فارس آورد و 

هجری قمری به نام آتشکده آذر جوی   550  ا شهر زیبایی ساخت . این آتشکده در سالاطرف آن ر
 نامیده می شده است

در ساحل خلیج قسطنطنیه روم پس از اینکه شاهنشاه شاپور پسر اردشیر پسر بابک  آتشکده شاهپور :
 وارد شد آن را ساخت و تا دوران خلفای اسالمی نیز پا برجا بود

این مکان توسط ملکه پوران دخت ساسانی دخرت شاهنشاه خسروپرویز ساسانی در  :آتشکده پوران 
 عراق عجم در نزدیکی مدینه السالم ساخته شده است

این آتشکده در شمال سیستان کنونی قرار داشته است .احرتام بسیاری مردمان این  آتشکده کرکویه :
شهر برای این آتشکده قائل بودند و به گنبد رستم نیز مشهور بوده است . این آتشکده تا 

ساخت آن به   هجری که قزوینی آن را وصف کرده است بسیار خرم و زیبا بوده است  71  قرن
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ردد که بسیار کهن است . دو شاخ بزرگ گاو داخل آن قرار داشته است و در روزگار کیخسرو باز میگ
 وسط آنها آتشگاه قرار داشته است

به گفته مسعودی دومین روز پس از به قدرت رسیدن شاهنشاه اردشیر بابکان این  آتشکده بارنوا :
 آتشکده ساخته شد . مکان آن در جنوب ایران است

تفت روستایی به نام سرده قرار دارد که دارای آتشکده ای کوچک بوده در یزد خبش  آتشکده سرده :
 است . پس از یورش تازیان مردم از نابودی آتش این مکان توسط آنان جلوگیری کردند

 
آتشکده ای در تربیز بوده است که در متون پهلوی آذربادگان هم نوشته شده است به  آتشکده آذرباد :

 معنی نگهدارنده آتش . به احتمال قوی اثری از آن به جای نیست

ی فالت ایران که در یکی از مشهورترین و بزرگ ترین آتشکده ها آتشکده آذر گشنسب یا آذر جشنس :
امروزه به آن ختت   کیلومرتی شمال شرق شهر تکاب کنونی قرار دارد  07  آذربایجان غربی در

سلیمان می گویند . در دوره شاهنشاهی اشکانیان مهم ترین پادشاه آذربایجان آریوبرزن و پسرش 
هی ) جلوس ( به نیاشگاه ارت وزد بوده است . بیشرت پادشاهان ایران پس از نشسنت بر اریکه شاهنشا

آذرگسشب آذربایجان می رفتند و به درگاه خداوند نیایش و سپاس و درود می فرستاده اند و سپس 
هدایایی تقدیم می کردند . آتشکده شیر نیز همان آذرگشسب است که خرابه های آن نزدیک ختت 

تاب هفتم دینکرد در سال باز میگردد و در ک  5444  سلیمان است . ساخت این بنا به بیش از
سازنده آن را کیخسرو پسر سیاوخش شناخته شده است . که فر ایزدی به او رسیده بود .   57  بند

آذرگشسب در کنار دریاچه چیچست قرار دارد و در گذشته کاخهای بسیار باشکوه و سرتگ در 
ب از خود بیرون لیرت آ  00  اطراف آن بنا بوده است . این دریاچه به صورت خودجوش هر ثانیه

 میدهد

محزه اصفهانی می نویسد اردشیر در یک روز سه آتشکده در اصفهان یا  آتشکده خوار اصفهان :
اسپهان بنا کرد . یکی در شرق . دیگری در میان شهر و آخری در غرب شهر . دلیل آن را از طلوع 

ر منطقه قلعه ماربین یا خورشید تا غروب آن دانسته است . اولی به نام آتشکده اردشیر است که د
مارین واقع شده است . دومی آتشکده زروان نام دارد که در قریه دارک از روستای خوار است . 
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سومی آتشکده مهر اردشیر نام دارد که در اردستان واقع شده است . مهم ترین و سامل ترین آنها در کوه 
کیلومرت فاصله دارد .   8  از شهر اصفهانمرت و   044  آتشگاه امروزی واقع است . ارتفاع آن از دشت

 معبد آن نیمه ویران است و امروزه به آتشکده اصفهان معروف است

کیلومرتی شهر اردکان یزد قرار دارد . به باور ایرانیان این   70  این مکان در زیارتگاه پیر هریشت :
ایران است که پس از تعقیب مکان جایگاه ابدی یکی از ندیمگان شهبانو دخرت یزدگرد سوم شاهنشاه 

تازیان به این مکان پناه برده است و در آجنا هنگام نیایش ناپدید شده است . این مراسم از هفتم تا 
یازدهم فروردین ماه برگزار می شود که برابر است با روز امرداد تا خورداد روز از فروردین ماه هر 

 سال

دیکی مریم آباد یزد قرار دارد بنای آن مانند قلعه است که زیارتگاه ستی پیر در نز زیارتگاه ستی پیر :
آثار چهار برج باستانی در اطراق قلعه دیده می شود . مراسم این زیارتگاه در بیست و چهارم خرداد 

 ماه هر سال برابر با روز اشتاد از ماه خورداد باستانی اجرا می گردد

کیلومرتی شمال غرب یزد   51  چکو است که در فاصلهنام دیگر این زیارتگاه چک  زیارتگاه پیر سبز :
در دامنه کوهی آهکی قرار دارد . این مکان از مهم ترین و مشهور ترین زیارتگاههای ایران و جهان 

تاجیکستان و . . . (  -پاکستان  -است . به صورتیکه بسیاری از زرتشتیان کشورهای اطراف ) هند 
رکت میکنند . حمل این زیارتگاه در دامنه کوهی با شیب زیاد قرار هر ساله در مراسم این زیارتگاه ش

خرداد هر سال برابر با روز اشتاد تا انارم از ماه خورداد باستانی   08  تا  00  دارد . این مراسم از
 اجرا می گردد

پوشانده این زیارتگاه در داخل دره ای واقع شده است که سه طرف آن را کوه  زیارتگاه پیر نارستانه :
تیر ماه   5  تا  0  کیلومرتی شرق یزد قرار دارد . مراسم این نیایشگاه از روزهای  54  است و در

برگزار می شود که برابر است با سپندارمذ روز تا آذر روز از تیر ماه . چشمه ای زیبا نیز در کنار 
ز ایرانیان بر این باور هستند این نیاشگاه قرار دارد که آب آن از بارندگی تامین می شود . بسیاری ا

که این مکان آرامگاه شاهنشاه اردشیر ساسانی بنیانگذار سلسله ساسانیان است که به اردشیر 
پاپکان شناخته می شود . مردم در این روز در این مکان حاضر می شوند و به روان انوشه نیاکان 

 درود می فرستندایران و جانباختگان راه میهن و بزرگان از دینا رفته ایران 

 

این زیارتگاه به باور مردمان آرمگاه شهبانوی ایران است که خاتون بانو نام داشته  زیارتگاه پیر بانو :
کیاومرتی شمال غربی یزد و در جنوب شهر عقدا و در بین دره ای به نام زرجو قرار   704  و در فاصله

تیر   71  تا  75  ی گذارنند . زمان این مراسم ازدارد . ساکنان این روستا با آب چشمه زندگی خود را م
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ماه است که برابر است با مهر روز تا ورهرام روز از تیر ماه باستانی . این نیایشگاه در مسیر 
 رودخانه فصلی قرار دارد

کیلومرتی شهر یزد و غرب شهرستان مهریز در دامنه کوه بلندی با   11  در فاصله زیارتگاه پیر نارکی :
های آهکی سیاه این زیارتگاه واقع شده است . در این نیاشگاه چشمه آب زیبایی وجود دارد . عده سنگ

ای بر این باور هستند که این مکان آرمگاه نازبانو شهبانوی ایران است . مراسم این نیایشگاه 
 ه امرداد باستانیامرداد ماه است که برابر است با روز دی به مهر تا فروردین روز از ما  71  تا  77  از

ي دولتخانه از دهش شادروان پوالد اسفنديار يزدي مقيم  آتشكده حمله مهرهاي كرمان : زیارتگاه درب
هاي  باشد و هزينه خورشيدي بنا شده است و تا امروز پرستشگاه زرتشتيان مي  7084  مببئي در سال

ز روشن بوده و هرساله در روز شود . آتش اين آتشكده تا كنون ني آن از كمك زرتشتيان تهيه مي
شود كه به گهنبار دولتخانه معروف است . يكي ديگر از  ماه در اين حمل برگزار مي يازدهم دي

هاي مهم و جديد كرمان كه تا امروز نيز پابرجاست و مردم براي روزهاي فرخنده به آجنا  آتشكده
ستان ايرانشهر است . درمبهر نو ي دبري كنند، آتشكده واقع در كوچه رفته و شمع و عود روشن مي

ي دهشمندان قنات غساين )يكي از دهات اطراف كرمان( ساخته شده است و آتش  وسيله كرمان به
خبشي از هزينه درمبهر نو از دهش   ورجاوند درمبهر قنات غسان به درمبهر كنوين منتقل گشت

شان دستور رستم دستور نامگانه پدر موبدزادگان سرور و شريين، دو خواهر قنات غساين به
مرزبان بنا گرديد. چون بناي درمبهر از دهش بهدينان قنات غسان بوده، آتش درمبهر قنات غسان 

نام موبد بهرام اسفنديار آريايي، موبد نوشريوان جهانگري اشيدري، و موبد  ي موبدان آجنا به وسيله به
اي است  امروزه اين آتشكده شامل موزهگشتاسب بهمن پور جهانبخش به درمبهر كنوين منتقل گرديد . 

هاي كرماين  ي مرياث فرهنگي استان كرمان رسيده است و آثار و اسناد قدميي خانواده كه به ثبت اداره
هاي خطي قدميي و اشيايي چون چرخ چاه، چرخ ريس، سماور برجني، اتوهاي ذغايل و  و حيت نسخه

 در آجنا وجود دارد… 
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صريه است، اين ي ناصريه و متصل به خيابان نا زيارتگاهي بريون دروازه ايزد : زیارتگاه شاورهرام

حمل در قدمي معروف به پريسنگي بوده و درب كوچكي از سنگ هم داشته است گذشته از زرتشتيان، 
خواهند . چنني  ها نيز به اين حمل باور دارند و با پاكي نيت نيازهاي خود را از اين حمل مي مسلمان

ايزد  ه نزديك شاورهرامها به كرمان، شب را در كنار خندقي ك معروف است كه هنگام هجوم افغان
روز، اين حدود را غارت كنند شبانه پرچم سبزي در اين حمل ظاهر  بود اسرتاحت كرده تا فرداي آن

ور شده  اينكه دشمن به ايشان محله ها به گمان گشت و در قلب سپاه آنان افراشته و برپا شد. افغان
 شتندبه فرار گذا  در تاريكي شب به كشنت يكديگر پرداختند و پاي

خان حاكم  علت ديگري كه باعث شده به اين حمل احرتام بگذارند اين است كه حممد اسماعيل
ي ناصريه را از اواسط  كرمان، جد سردار نصرت اسفندياري مصمم بود كه مسري دروازه

ايزد بگذرانند. هرچند زرتشتيان عجز و التماس كردند تا او را از اين تصميم منصرف  شاورهرام
ر واقع نشد، شبانه پريمردي سفيدپوش و نوراين از چاهي كه در اين حمل قرار دارد خطاب كنند مؤث

ات را خراب و افراد آن را پريشان خواهم  ي مرا خراب كين؟ خانه خواهي خانه به او گفت: تو مي
خان از تصميم خود دست برداشت و دستور داد روي آن چاه  روز حممد اسماعيل كرد. فرداي آن

بسازند. يكي از زرتشتيان اين عمل را به امر او اجنام داد و اين صفه تا امروز وجود دارد و اي  صفه
 كنند امروزه زرتشتيان در اين قسمت شمع روشن مي

 



8 
 

آباد  زيارتگاهي است در شمال شهر كرمان، اين حمل را باغچه بوداغ مهرايزد : زیارتگاه شاه
شود. اين حمل داراي  ي اين جشن در اين حمل برپا ميافروز ي سده و آتش خوانند. جشن فرخنده مي

اي كه تنور آن حمل پخت نان و فضاي  باغي است كه دو ساختمان با حوض نسبتا بزرگ و آشپزخانه
آن براي پخت آش و سريوگ در روزهاي مهرايزد است دارد. اين آشپزخانه از دهش هرمزديار خداداد 

خورشيد اشيدري قنا غساين بوده است اين زيارتگاه كه  هي مادرش روانشاد ما نامگانه اشيدري به
شاهد خريات مجعيت زيادي   ها نيز هست، در روزهاي فرخنده مورد توجه و باور بسياري از مسلمان

خبش در اين مكان ساخته شد كه  باشد . چند سال قبل تاالري از دهش رشيد نيك از زرتشتيان مي
شود. در مقابل  ن كرمان چون سده در آجنا برگزار ميهاي مهم زرتشتيا مراسم عروسي و جشن

 شود مهرايزد زميين است كه در روز جشن سده خرواري از هيزم در آجنا افروخته مي شاه

كيلومرتي جنوب شرقي   81  اين اثر باستاين و با ارزش در حدود آرامگاه مقدس جاماسب فیلسوف :
ت جاده و نرسيده به شهر خفر قرار گرفته شرياز كه در مسري جاده شرياز جهرم در سمت راس

شود و پس از آن در شرق كراده  است كه پس از ورود به جاده فرعي به روستاي كراده منتهي مي
فاصله روستاي   روستاي گاره واقع شده كه آرامگاه جاماسب حكيم در بريون اين روستا قرار دارد

هاي سرسبز راهي باريك و خاكي  كوچه باغكراده تا روستاي گاره دو كيلومرت است كه از ميان 
باشد كه اهايل منطقه  كند . نام اصلي اين روستا گاره يا كاره مي طرف آرامگاه طي مي ناهموار را به

س » گويند كه خمفف جاماسب بزرگ است . اهايل منطقه جاماسب را به كسر  آن جومه بزرگي مي به
خوانند و درباره جاماسب  نطقه جاماسب را خانباز هم ميكنند . پريمردان و پريزنان اين م تلفظ مي« 

گويند  ها و اشعار بسياري در منطقه استان فارس گفته شده است . از مجله مي يا خانبازخان داستان
رسد و جاماسب در روز موعود  پايان مي كه خداوند به جاماسب گفت : كه در روزي معني عمرت به

اي  به جان آفرين تسليم كرد و اهايل گاره برايش مقربه ن جا جانبه اين منطقه وارد شده و در هما
 ساختند

این بنا که به خنستین نیایشگاه ساسانی معروف است در مازندران  زیارتگاه میرتایی قلعه کنگلو :
مرت مربع است . بنای   14  واقع شده است . دیواره های آن از جنس گچ و ساروج می باشد و زیر بنای آن

آن در سه طبقه بوده است که امروزه فرو ریخته است . شمال این بنا به کوهی بزرگ و صخره اصلی 
 ای به نام خورنرو راه دارد

سال پیش به یاری طوفانی بزرگ   04  کیلومرتی شهرستان زابل در  00  در نیایشگاه دهانه غالمان :
ش از میالد باز میگردد . شنهای پی  144  شهری از زیر خاک بیرون آمده است که سال ساخت آن به

در کنار این   سال از دید عموم خمفی نگاه داشته بوده است  0444  رونده این شهر را به مدت بیش از
مرت مربع می باشد که زیارتگاه دینی ایرانیان بوده است که   0144  شهر بنایی چهارگوش به وسعت

 این منطقه داشته است.سکوههای بلند آن نشان از اجرای مراسم دینی مردم 
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