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پیشگفتار

شمار اندک اطالعات در زمینۀ معماری ایران ،بهویژه آثار معماری پیش از اسالم ،که بهسبب دیرینگی
دچار فرســودگی و تخریب شــدهاند ،همواره یکی از دغدغههای نگارنده بوده اســت .با توجه به تعدد
دانشــجویان رشــتۀ معماری و گرایشهای مرتبط با آن ،کمبود واحدهای درسی در زمینۀ مطالعه و
شــناخت معماری ایران بهشدت احساس میشود .از سال  ،1375در پی تدریس درسهای "مطالعه و
شــناخت بناهای پیش از اسالم ایران" و "طرح مرمت و احیای محوطههای باستانی" در مرکز آموزش
عالــی میراث فرهنگــی ،مطالعه و گردآوری اطالعات در مورد این بخــش از تاریخ معماری ایران ،که
همســو با عالقۀ شخصی نگارنده نیز بود ،آغاز شــد .این سخن گیرشمن به نقل از هرودت  -درکتاب
هنر ایران ،ماد و هخامنشــی -که ایرانیان در پیش از اســام معبد نداشتند ،انگیزهای شد تا در کنار
نگاهــی عمیقتر به بناهای دینی این دوره ،به بررســی ویژگیهای معماری آن بپردازم .اکتشــافات
باستانشناســی تپۀ زاغۀ قزوین و شــاخص بودن یکی از فضاهای آن به نام معبد منقوش زاغه مربوط
به هزارۀ ششم تا هفتم ق.م ،.دلیل محکمی بر رد ادعای هرودت و سرآغاز تحقیقات این کتاب شد.
کتاب حاضر نتیجۀ بیش از هفده ســال تحقیق دربارۀ بناهای دینی پیش از اســام ایران ،از هزارۀ 
هفتم ق.م .تا ابتدای ســدۀ هفتم م .است .از ســال  1378در تحقیق درسهای مختلف دورۀ دکتری
پژوهش هنر دانشــگاه تربیت مدرس نیز بر بناهای دینی این دوره تأکید شد و رسالۀ دکتری نگارنده
نیز با عنوان «بررسی تحول بناهای مذهبی دورۀ ساسانی به بناهای مذهبی سدههای نخست اسالمی
ایران» بــا راهنمایی دکتر محمدرضا پورجعفر و مشــاورۀ دکتر محمود طاووســی و دکتر علیاصغر
میرفتاح به انجام رسید .در این رساله ،بناها بهترتیب زمانی و دورۀ تاریخی و در دورۀ ساسانی با توجه
به مکان ،طبقهبندی شدند.
در این کتاب ،تمام بناهای دینی دورههای قبل از اسالم مانند اقوام کهن ،مادها ،هخامنشیان ،اشکانیان
و ساسانیان بررسی شــده است که شامل نیایشــگاههای صخرهای ،محوطههای مقدس ،آرامگاههای
صخرهای ،آتشــدانها ،بناهای مذهبی چهارگوشه و آرامگاههای شــاهان ،معابد آناهیتا ،آتشکدههای
بزرگ و کوچک و چهارطاقیهایی اســت که در مراکز مهم استانها و در مسیر راههای کهن باستانی
قرار داشتند .برخی از کاخهای این دوره که به کاخ -آتشکده موسوماند ،بههمراه کلیساها و کنیسههای
این دوره نیز بررســی شــدهاند .از اینرو با توجه به اینکه در کنار آرامگاههای مهم شاهان و بزرگان
این دوره ،مراســم مذهبی برگزار میشــده ،این ابنیه نیز به مثابه بنای دینی معرفی شــدهاند .اگر در
قلعهشــهر یا تپهای بنا یا آتشــدانی قرار داشته باشــد ،بنای دینی با نام قلعهشهر و تپه معرفی شده و
نقوش برجستهای که نقش خدایان در آن باشد نیز در آن مجموعه آمده است.
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در این کتاب ،همۀ بناهای دینی شناختهشــده در ایران تا ابتدای قرن اول هجری بهترتیب حروف
الفبا معرفی شــدهاند .در این معرفی ،پس از نام بنا ،محل و نشــانی آن ،اطالعات مربوط به هر بنا ،با
توجه به منابع کتابخانهای موجود و برداشــت میدانی نگارنده از برخی بناهای دینی پیش از اســام
ایران ،ارائه میشود .برای گردآوری و ثبت و ضبط از کتب تاریخ هنر مربوط به دورههای پیش از تاریخ،
ماد ،هخامنشی ،اشکانی ،ساســانی و همچنین از مقالهها و کتابهای باستانشناسان ایرانی وخارجی
و اســناد دولتی و پایاننامههای دانشجویی نیز استفاده شده است .برای پروندههای ثبتی نیز از سایت
دانشــنامۀ تاریخ معماری ایرانشهر و دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی کمک گرفته شد.
در بخش اسناد غیرمکتوب از تصاویر و نقشههای موجود در کتابها ،پروندههای ثبتی بناها ،تحقیقات
دانشجویان و آرشیو نگارنده که برای تدوین رسالۀ دکتری تهیه شده بود ،استفاده شده است .معدودی
از بناهــای خارج از محــدودۀ فعلی ایران ،یا آنهایی که اطالعات درخورتوجهی نداشــتند ،به بخش
پیوســت فرهنگنامه منتقل شدند .درنهایت اطالعات حدود دویستوهشتاد بنای دینی پیش از اسالم
که در درون و برون مرزهای کنونی ایران قرار دارند ،در این کتاب گردآوری شــدهاند که امید اســت
سرچشمۀ مفیدی برای تحقیقات آتی تاریخ معماری ایران باستان باشد.
در پایان از مدیر محترم وقت گروه تاریخ معماری و مرمت دانشــکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه
شهیدبهشــتی ،جناب آقای دکتر مهــرداد قیومی ،برای راهنماییهای سودمندشــان؛ از جناب آقای
مهندس فرهاد نظری به پاس راهنمایی برای ســاماندهی مطالب و در اختیار نهادن کتابهای مرجع
و پروندههای ثبتی مرتبط با موضوع؛ از ســرکار خانمها مهندس ســمیه جمشیدی و مهندس زینب 
تقیپور به پاس بیش از یک ســال همکاری درگردآوری مطالب؛ از جناب آقای حجتاهلل ســلیمانی و
فرزندانم محمدهاتف و ســروش کشوادی برای همکاری در بخش برداشت از بناها و ترسیم نقشهها و
تایپ بخشی از مطالب؛ از جناب آقای هادی عادلخانی برای حروفچینی و صفحهآرایی متن و نیز از
سرکار خانم مهندس آناهیتا رنجبر که طراحی جلد را بر عهده داشتند و در نهایی کردن متن و بهانجام
رساندن آن صمیمانه و بیشائبه همکاری کردند بسیار سپاسگزارم.
علیه جباری که
همچنین در انتشــارات دانشگاه شهیدبهشتی از ســرکار خانمها آذرمه سنجری و ّ
بازبینی نهایی متن را عهدهدار بودند و نکات مفیدی را یادآور شدند قدردانی میکنم .از دانشجویان و
فارغالتحصیالن مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی که از گزارشهای درسی آنان در دروس "شناخت
بناهای پیش از اسالم" و "طرح مرمت و احیای محوطههای باستانی" بهره گرفتهام و نام آنها در زیر
تصاویر یا منابع مدخلها آمدهاست تشکر میکنم.
میترا آزاد
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مقدمه
 .1.1کلیات
هنر معماری از بارزترین مظاهر تمدن هر قوم اســت که چگونگی برخورد یک ملت با مسائل مربوط به
حیات و بینش وی از جهان خلقت را به بهترین نحو بازگو میکند  .معماری مکان تبلور و تظاهر کالبدی
مجموعهای از رابطهها و عواملی اســت که به نیروی نیازهــای ویژه ،با یکدیگر تالقی میکنند تا ابزاری
تازه را بهوجود آورند .انســانها فقط به ساختن فضاهایی که به طور مستقیم از نیازهای مادی و روزمره 
ناشی میشود ،همت نمیگمارند .معماری نیز همچون دیگر هنرهای عالی ،حاصل پیوند روح و احساس
هنرمند با فهم زمانۀ وی اســت .در این میان ،گاه انسان فضایی را تنها برای عبادت و نیایش معبودش،
بهوجــود میآورد .در ایــن کتاب ،بنای مذهبی بهمنزلۀ مکان نیایش و جایــی که کارکرد مذهبی دارد
تعریف شده اســت .به این ترتیب ،عالوهبر آتشکدهها ،محوطههای مقدس ،تختها و سکوهای مقدس،
کاخ -آتشــکدهها ،و آرامگاههایی که در آنها یا در کنار آنها مراســم مذهبی برگزار میشد نیز در این
مجموعه قرار گرفتند  .
دین نیــز بهعنوان زیربنای فرهنگ جوامع مذهبی ،بر هنر زمانــۀ خویش تأثیر مینهد و فضایی با
عنوان معماری دینی را خلق میکند ،چرا که نیاز به پرســتش وجودی برتر از ابتدای خلقت انســان،
همواره با وی عجین بوده است .در ایرانزمین ،مذهب از ابتدای حیات هنر و معماری ،ناظر بر آن و در
زمان رشد و کمال بهصورتی پشتیبان آن بوده است .قدمت چندهزارسالۀ ساخت بناهای دینی( ،معبد
منقوش زاغه هزارۀ ششــم پیش از میالد) بیانگر این است که یکی از کهنترین پرستشگاهها در تاریخ
معماری دینی جهان ،در ایران قرار دارد.
با توجه به کمبود مطالعات متمرکز در مورد بناهای دینی پیش از اســام ایران و این که گردآوری
اســناد مربوط به این بناها و معرفی و ارائه اطالعات آنها برای محققان تاریخ معماری ایران بســیار
ســودمند اســت و با فراهم آوردن امکان پژوهشهای عمیق و گستردهتر دربارة تاریخ معماری بهویژه
معمــاری دینی ایران میتواند به ارتقای پویایی علمی و فرهنگی ایــران بینجامد ،در این کتاب همۀ 
بناهای دینی پیش از اســام ایران بررسی شد .گســتردگی حوزۀ تحقیق موجب شد تا کتاب حاضر
با نام فرهنگنامۀ بناهای دینی پیش از اســام ،حوزۀ وســیعتری را دربر گیرد که با شناخت کل آثار
دورۀ پیش از اســام ایران فاصلۀ کمی پیدا کرده است .هدف این کتاب گردآوری اطالعات مربوط به
بناهای دینی ایران پیش از اســام و ثبت اطالعات و مستندسازی از آنهاست تا در نهایت به ارتقای
آگاهی محققان تاریخ معماری ایران؛ باالبردن ســطح کمی و کیفی پژوهشهای معماری و شهرسازی
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و گسترش اطالعات دربارة فرهنگ و هنر ایران پیش از اسالم منجر شود.
 .2.1تعاریف
تعریــف کلی این کتاب به تعریف مفردات آن -فرهنگنامه ،بنای دینی ،دورۀ پیش از اســام و ایران-
وابسته است .با تعریف هر یک از مفردات ،رویکردها و دیدگاههای اصلی این کتاب مشخص میشود.
 .1.2 .1فرهنگنامه

فرهنگنامههای تخصصی محصول تراکم علم و تحقیق است .با توجه به زمان طوالنی تحقیق نگارنده
در زمینۀ مباحث این کتاب و با عنایت به اینکه تحقیق کامل در زمینۀ همه بناهای مطرحشده در این
فرهنگنامه از توان یک محقق خارج است ،چاپ و انتشار آن موجب روشن شدن کاستیها و تحقیق
بیشتر محققان عالقهمند این حوزه میشود و از اتالف وقت و کارهای تکراری جلوگیری میکند.
 .2.2.1بناهای دینی

منظور از بناهای دینی در این کتاب ،بناهایی اســت که در آنها کارکرد دینی وجود داشته و به یکی
از ادیان پیش از اســام ایران مانند دین زرتشــت ،مسیحیت ،دین یهود و دیگر دینها از هزاره ششم
ق.م .تا ابتدای دورۀ اسالمی مربوط بودهاند .شایان ذکر است که در شناخت آثار معماری ،فعل معماری
و معمار بناها بررســی نشــده است .این بناها شــامل آتشکده ،آتشــگاه ،چهارطاقی ،سکوهای آتش،
محوطههای مقدس ،مهرابهها و غارهای نیایشــگاهی ،آرامگاههای مقدس مانند آرامگاههای شــاهان
که در جوار آنها مراســم دینی برگزار میشده ،بناهای چهارگوشه با پالن چلیپا مانند کعبۀ زرتشت،
کلیساها ،کنیسهها ،آرامگاه پیامبران و معابد اقوام کهن مانند معابد ایالمی است.

 .3.2 .1پیش از اسالم

منظور از دورۀ پیش از اسالم در این کتاب ،محدودۀ هزارۀ هفتم ق.م .تا زمان هجرت پیامبر اسالم از
مکه به مدینه و آغاز سدۀ اول هجری است .در این کتاب ،برخی از بناها که در سدههای نخست هجری
قمری ساخته شده بودند و بهکار گرفته میشدند ،ولی کارکردشان همچنان مرتبط با بناهای مذهبی
پیش از اسالم است نیز بررسی و در مداخل هر کدام ،اطالعات آنها آورده شد.
 .4.2.1ایران

با توجه به گســتردگی ســرزمین ایران در دورههــای مختلف ،بهویژه در دورۀ هخامنشــیان ،در این
فرهنگنامه به بناهای دینی پیش از اســام که در داخل نقشه فعلی کشور ایران قرار دارند ،پرداخته
شــد .تعداد بیشماری از این نوع بناها مانند آتشــکدۀ هیبیس مصر در سرزمین بزرگ ایران در دورۀ 
هخامنشی قرار داشتند در پیوست کتاب معرفی شدند.
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 .3.1مخاطب
دو گروه مخاطب خاص و عام میتوانند از این اثر اســتفاده کنند .مخاطبان عام که به فرهنگ و معماری
ایران عالقهمندند و مخاطبان خاص شامل پژوهشگران تاریخ معماری و دانشجویان که از طریق فرهنگنامه
میتوانند با آثار مذهبی پیش از اسالم در ایران و اطالعات آنها آشنا شوند.
 .4.1منابع
بــرای گردآوری و ثبت و ضبط اطالعات ،از کتابهای تاریخ هنــر و تاریخ معماری مربوط به دورههای
پیش از تاریخ ،ماد ،هخامنشــی ،اشکانی ،ساســانی و نیز از مقالهها ،کتابهای باستانشناسی ایرانی و
خارجی ،پایاننامههای دانشــجویی ،اســناد دولتی و گزارشهای ثبت آثار تاریخی نیز بهره گرفته شد.
برای پروندههای ثبتی از وبگاه دانشنامۀ تاریخ معماری ایرانشهر و دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث
فرهنگی استفاده شد.
در بخش اسناد غیرمکتوب از تصاویر و نقشههای موجود در کتابها ،پروندههای ثبتی بناها ،تحقیقات
دانشجویان و آرشیو نگارنده که برای تدوین رسالة دکتری فراهم شده بود ،استفاده شد.
منابع درجه اول این کتاب عبارت است از:
الف) بناهای دینی پیش از اســام؛ شــامل برداشــتهای میدانی ،که با توجه به نبود نقشه و عکس
مناسب در مورد برخی از بناها از جملة آتشکدة کنارسیاه ،ابیانه ،فراشبند و برخی دیگر ،مراجعة مستقیم
و برداشت و مستندسازی توسط نگارنده و گروه همکار انجام گرفته است؛
ب) منابع مکتوب ،شامل کتابهای باستانشناسان ،کتابهای تاریخ عمومی ،کتابهای مربوط به هنر
و معماری پیش از اسالم ،رسالههای دکتری ،گزارشهای باستانشناسی ،اسناد دولتی و پروندههای ثبتی؛
ج) منابع شفاهی شامل مصاحبه و گفتوگو با باستانشناسان و اهل فن؛
د) منابع تصویری  شــامل نقشههای بناها ،محوطههای باستانی و نقشة بافتهای تاریخی ،عکسهای
هوایی  .
منابع درجه دوم این کتاب عبارت است از:
ه) پایاننامههای کارشناسی ارشد؛
و) پروژههــای مطالعه و شــناخت بناهای پیش از اســام که به راهنمایی نگارنده در طول ســالهای
تدریسصورتگرفته است؛
ز) گزارشهای مرمت؛
ح) تاریخهای دورهای و سبکی؛
ط) مقالههای مرتبط با معماری پیش از اسالم ایران؛
 .1.4.1دامنۀ زبانی اطالعات

در این کتاب ،بیشتر از منابع فارسی استفاده شده است ،به جز مقالههای باستانشناسان در فرهنگنامۀ 
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ایرانیکا که از زبان انگلیســی برگردانده شدند و کتاب آتشکدههای ایران نوشتة کلوس شیپمن که به
زبان آلمانی نگاشته شده است.
 .2.4.1دامنۀ مکانی اطالعات

اطالعات و دانش دربارة معماری ایران در بســیاری از نقاط دیگر جهان پدید آمده اســت؛ در نتیجه
عالوهبر منابع داخلی ،بررسی کتابها و مقالههایی که در خارج از کشور در مورد موضوع کتاب وجود
دارد از توان نگارنده خارج است و امید میرود دیگر دانشجویان و عالقهمندان به تحقیق در این زمینه
بپردازند.
 .5.1دامنۀ مکانی ،زمانی و زبانی موضوع
الف) دامنه مکانی موضوع :در این فرهنگنامه گسترۀ جغرافیایی فعلی ایران درنظر گرفته شده ،بنابراین
شامل سرزمین ایران بزرگ در دورههای مختلف سیاسی ،حکومتی ،و حوزة نفوذ فرهنگ ایرانی نیست  .
ب) دامنۀ زمانی موضوع :آغاز دامنۀ زمانی موضوع حدی ندارد و بســته به یافتههای باستانشناسی
ممکن است تا هر زمان عقب برود .درحال حاضر ،قدیمیترین بنای دینی شناختهشده در ایران مربوط
به هزارۀ هفتم ق.م .است .انتهای دامنة زمانی موضوع نیز سده اول هجری است.
 .6-1ساختار کتاب
این کتاب بر آثار گذشــته تأکید دارد و مداخل نام آثار مذهبی پیش از اســام ایران اســت .اطالعات
اولیۀ بناها یکدســت نبود و در بســیاری از اوقات ،فقط نام یک اثر ،بدون نشــانی در دسترس بود ،با
اینحال سعی شد در هر مدخل ،عالوهبر نام اثر و نامهای مترادف آن ،نوع و دوره معماری ،نشانی اثر
و مشخصات بنا بههمراه نظر محققان و اسناد غیرمکتوب مانند عکسها و نقشهها و منابع ارائه شود.
برای ســاماندهی مطالب از شــیوه فرهنگنامة معماری ایران بهره گرفته شــد و بخشها براساس
حروف الفبا دســتهبندی شد .اگر دربارۀ بنایی با چند واژه متفاوت امکان ورود اطالعات وجود داشت،
متداولترین نام اساس قرارگرفت و نامهای دیگر بخشها به آن ارجاع داده شد.
در ابتدا ،هر مدخل با نام شناختهشــده اثر آورده شــده و نوع معماری مانند چهارطاقی یا آتشکده
پس از آن قرار گرفت.
ترتیب ارائه اطالعات بهصورت زیر است:
الف :نام اثر
ب :نامهای مترادف
ج :نوع معماری
د :دورة معماری
ه :نشانی اثر (طول و عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،عکس هوایی)
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و :مشخصات بنا
ز :نظر محققان
ح :منابع و اسناد غیرمکتوب (عکسها و نقشهها)
بناهایــی که خــارج از مرز فعلی ایران قرار دارند و اطالعات و مســتندات کافی برای ارائۀ آنها در
اختیار نیســت یا درمورد کاربری مذهبی آنها و تعلقشان به دورۀ پیش از اسالم تردید وجود دارد به
بخش پیوست منتقل شدند.
در نهایت امیدوارم مطالب و مداخل این تحقیق بهکمک محققان اصالح شــود تا موجبات بســط و
گسترش اطالعات این دوره از تاریخ معماری ایران فراهم آید.

