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Abstract 
Worshipping different deities was a very common practice among the ancient 

Iranians. The deities of water and fire often received great attention and 

respect from worshippers because of being deemed more divine. The ancient 

Iranians initially worshipped and prayed to their gods in open spaces on 

natural heights and near rivers. Later, shrines specifically devoted to these 

deities, such as altars and fire temples, were built all over Iran based on the 

worship style of the ancient people. Despite having a rich history in the east 

of Iran, these shrines have received little scholarly attention and are at the 

risk of destruction because of exposure to the elements and prolonged 

inattention. Two shrines located in Sistan in the eastern section of Iran were 

studied in this research. These shrines, one located inside building no. 3 in 

Dahaneh-e Gholaman and the other on Kooh-e-Khajeh, are considered 

unique and highly significant. This study compares the architecture of these 

shrines which belong to the Achaemenid and Parthian-Sassanid periods with 

the aim of specifying the differences and similarities between them. The 

methodology of this research is interpretive-historical with a descriptive 

approach. The findings point to a number of similar architectural features 

such as the introvert design, compatibility with the region’s climate, and the 

presence of the fire and water elements inside and outside the structures. The 

differences include the position of the central courtyard, the type of roof, the 

presence or lack of platforms, and the structure being singular or belonging 

to a set. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Since human health is always an important issue, the relationship between architecture and health 

is also important. The issue that emerges today with the closer relationship between different 

sciences is the influence of architecture on human health and illness. This is an issue that has not 

been addressed yet. The purpose of the research is to investigate the effects of colored lights in the 
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field of human health by studying medical texts in the traditional architecture of Iran. The main 

innovation of this research is to design an application portfolio of colored lights based on modern 

medicine in the past architecture of Iran and to provide evidence for its application in 

architecture. The results of this research can inspire contemporary designers to improve the optical 

performance of the space and design skylights in spaces with modern performances. Human eye 

cells are stimulated by receiving light and sending appropriate commands to the body's internal 

glands. Ambient light affects the release of the melatonin hormone, which is responsible for 

regulating the biological clock of the human body. Also, the highest visual sensitivity of the human 

eye, based on the eye sensitivity curve, is in the wavelength range of 500 to 600 nm. The aim of 

the research is to investigate the effects of colored lights in the field of human health by studying 

medical texts on the traditional architecture of Iran. The main question of the research is focused 

on the issue of whether the colored lights from the colored windows of Iranian architecture are 

compatible with the sensitivity curve of the human eye, the alertness cycle of the human body, and 

the health of the human eye. 

2. Research Methodology 
The method of this study was interpretive-historical with a descriptive-analytical approach. It 

examined the shrines from the Achaemenid to the Sasanian eras using the interpretive-historical 

method and then described the architectural findings in a descriptive-analytical way. The 

required data were collected via field research and the examination of authentic documents. 

3. Results and discussion 
In ancient Iran, constructing enclosed spaces as temples or shrine was not initially popular. Ancient 

Iranians worshipped their deities in open public places, usually on natural heights. Places of 

worship in ancient Iran can be generally divided into three groups including single buildings 

without chartaqi (four arches), single buildings with chartaqi and buildings with chartaqi as a 

member of a group of buildings. The comparative study of the plan and form of the shrine in 

building no. 3 of Dahaneh-e Gholaman and the one in Kouh-e Khajeh, as well as the examination 

of their architectural features such as introversion, structure, central courtyard, platform, fire altar, 

and presence of water revealed similarities and differences between the two. The similarities 

include the introvert design of both shrines because of the climate of Sistan region and the 

existence of fire altars at the center of both with a particular dissimilarity. There are three fire altars 

belonging to three deities Anahita, Mitra and Ahura Mazda in the shrine of building no. 3 of 

Dahaneh-e Gholaman, but there is only one fire altar in the shrine of Kouh-e Khajeh. One of the 

differences between the two places is that the shrine in building no. 3 of Dahaneh-e Gholaman is 

a separate space, while the fire temple in Kouh-e Khajeh is a component of the collective structure 

of Kaferoun Castle. The space of the shrine of building no. 3 in Dahaneh-e Gholaman consists of 

an open central courtyard, while that of the fire temple in Kouh-e Khajeh is covered with a dome. 

The comparative examination of the architecture of these two places of worship indicated that 

these buildings are unique and that they most probably inspired the design and structure of the 

other fire temples in ancient Iran. 
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4. Conclusion 
The findings of this study showed that these two places of worship with their unique architectural 

features have certain similarities, such as the introvert design, their compatibility with the climate, 

the use of fire altars and the presence of water both inside and outside the buildings, but they also 

have certain differences which include the position of the central courtyard, the type of their roof, 

the presence or absence of platforms, and their structure in terms of being single and separated or 

being a member of a group of buildings. 
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 چکیده
  به  توان¬می  میان   این  از  است؛¬  داشته  رواج  همواره   باستان  ایرانیان  بین   در  مختلف  خدایگان  پرستش

  توجه  مورد  خدایگان  دیگر  به   نسبت  بیشتر  احترام  و  تقدس  سبب  به   که   کرد  اشاره   آتش  و  آب  الهه 

 ها¬بلندی  روی  باز،   فضایی  در  ابتدا   باستان،   ایران  مردمان   بین   در  پرستش  محل.  اند¬قرارگرفته  بیشتری

  باستان،   مردمان  نیایش  سبک  به  بنا   ها¬بعد  است؛   ¬گرفته ¬می  ¬صورت  ها¬رودخانه   جوار  در  و

  بناها  آن   از   که  است¬  شده ¬  ساخته  خدایگان  این   پرستش  مختص  ایران  سراسر  در  هایی¬نیایشگاه 

 در  غنی  ای ¬پیشینه   داشتن  وجود  با  ها¬نیایشگاه   این.  کرد¬  اشاره   ها¬آتشکده   و  معابد   به  توان¬می

  ¬ گرفته  قرار  تخریب  معرض  در  توجهی¬کم  این  سبب  به  و  قرارگرفته   کمتری  مطالعات  مورد  ایران  شرق

  منطقه  در  ایران،   شرق  در  ها¬نیایشگاه   این   از   نمونه   دو  بررسی  و   مطالعه  به  حاضر  پژوهش.  است

  سیستان  در   خواجه ¬کوه   و  غالمان   دهانه  3  شماره   ساختمان  های¬نیایشگاه .  است  ¬پرداخته   سیستان

  تطبیقی   مقایسه   مقاله   این  هدف.  هستند  ای¬ویژه   اهمیت  دارای  و  فرد¬منحصربه   های¬نیایشگاه   از

 ها، ¬ویژگی  از  آگاهی  و  ساسانی  -  اشکانی  و  هخامنشی  های¬دوره   به  مربوط  نیایشگاه   دو  این  معماری

  –  توصیفی  رویکرد  و  تاریخی  -تفسیری  روش  با  پژوهش  این.  است  دو  آن  ها¬شباهت  و  ها¬تفاوت

  داشتن   با  ¬نیایشگاه   دو  این  که   دهد¬می  نشان   پژوهش  های¬یافته .  است  شده   انجام  تحلیلی

 با  سازگاری  ها، پالن  بودن  گرادرون  نظر   از  هاییشباهت   دارای  فرد¬منحصربه   معماری  های¬ویژگی
  موقعیت   در  هاییتفاوت  نیز   و بوده   بناها  خارج  و داخل  در  آب   عنصر  حضور   و  آتش   محراب  وجود  اقلیم،

 ای ¬مجموعه   در  یا  بودن  منفرد  و  صفه   وجود  عدم  یا  وجود  سقف،  پوشش  نوع  مرکزی،  حیاط  قرارگیری
 .دارند قرارگرفتن بنا یک از
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 خواجه ¬کوه غالمان،  دهانه 
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 خواجه در سیستان( های هخامنشی تا ساسانی )مطالعه موردی: دهانه غالمان و کوههای معماری نیایشگاهبرریس و مقایسه تطبیقی ویژگ

 

 مقدمه 1

ت  ال دهنده فرهنگ و اصنشان  یجامعه و ملت   گذشته هر   رایشود زیضرورت محسوب م  کی یملت  هر  یبرا  خیمطالعه و شناخت تار
  ،یمعمار  خی . به مطالعه تاردینمامی  ترآسان  را  یو شناخت جامعه کنون  رده ک  یسازتیآن جامعه هو  یبرا  کهطوریهب   است؛آن جامعه  

به منظور   یمعمار  خ یاست. ضرورت مطالعه تار  شده پرداخته    کمتر  یخی تار  مطالعات  گر ینسبت د  است، نوپا    باًیتقر  رانیا  که در کشور 
ی و اجتماع  یاسیس  ، یفرهنگ  یعنوان نمادهابه  یشود. آثار معمار  یتلق  دیامروز مف  یمعمار  یتواند برایآن، م  دی از فوا  یریگبهره 

از   یو معمار  نید  ، فرهنگ،  تمدنهای  یژگی و  و  شوندیکشور شناخته م  کی بناها  یآثار معمار  ق یطر  گذشته  برجایو  مانده ی 
های مرزدرون و برون  ایرانی در    و تمدن  های حقیقی در فرهنگها و پیوستگیبردن به گسستگی  پیبنابراین    ؛شودیشناخته م

کاو در آثار معماری گذشته به بخشی از آن دست توان با کندوکه می  تحقیق و تدقیق بیشتر استبه    ملزم،  سیاسی کنونی کشور
 . (۴۹: ۱3۹۵فر،  ییو دانا یدهندیب یومی )قیافت 

  ی و معمار  یدر زندگ   شهیظهور این اند    اند وداشته  ی اایرانیان جایگاه ویژه   شه یاز گذشته چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش در اند 
اند و قرار گرفته   یشتریعناصر، آب و آتش همواره مورد توجه ب  نیا  ان یماز    (.2۱۱:  ۱3۹۹)ناظم و همکاران،    ان استیمردم نما

 ها، شگاه یاین  یری گدو عنصر در شکل  نیبه ا  شتریعلت توجه ب  .انددو عنصر ساخته شده   نیبا تمرکز بر ای عمدتاً  شگاه یاین  یبناها
 نیدر ا  زیمردمان باستان ن  زندگی روزمره در  عناصر    نیفراوان ا  تیبلکه مزاست    آب و آتش بوده   یمذهب  ۀشیتنها به خاطر ر  نه

)پورمند    است  ( مورد احترام و تقدس بوده تای)آناه  موکل آب  زدیو ا   یعنوان الهه پاکه آب از گذشته ب  عنصر  بوده است.  لیموضوع دخ
در شهر همدان و   یدوم هخامنش  ریاردش  یها بهیبار در کت  ن یاول  یبرا  تاینام آناه  انیدر دوره هخامنش  (.3۶:  ۱38۹  ، یو طاووس

الهه   یخرسند  شی ایدوم ساخته شدند تا با انجام مراسم ن  ریاردش  در هگمتانه و کنگاور در دوره   تایآناه  یشوش آمده است. معبدها
 ییمقام و ارزش بال   یدارا  تایو معابد آناه  ردیگیقرار م  ییوال   گاه یدر جا  تایناهآ  انیشود. در دوره سلوک  ادیها، نعمت و برکت زآب 

است. مردمان   آتشکده بوده   ایجاد  یهانه یمورد تقدس آتش است که احترام به آن از زم  گریعنصر د.  (8۵:  ۱382  ، ی )علم الهد  بودند
ه بود  دلیل  نینسبت به آتش به ا  هاآن  و احترام  کردند یم  شیایو ن  یدر مقابل آتش، قربان  و روم  ونانی  ران، یهند، مصر، ا  ن، یچ  می قد

آتشکده    ساختگیری و  شناسان شکلبرخی ایران  (.۱:  ۱3۰۵)قویم الدوله،    دانستندیم  ییرا سرچشمه حرارت و روشناکه آن  است
در   اما  ، نامی از آتشکده به میان نیامده استاوستا  در  که  . در حالی(۱۱2:  ۱37۹اوشیدری، )  دانندبه زمان هخامنشیان میمتعلق  را  

است که   گرفتهتر صورت  . تصریح به نام آتشکده در دوره ساسانیان بیشتر و شفافشده استمعبد آتش اشاره    به  کتاب وندیداد

ای دیگر هم  گونهکه در این دوره پرستش آناهیتا و معابد آن در کنار آتشکده به  برد از آن در کتیبه خود نام می  شفافیبه     ۱"یررتکَ"
در دوره هخامنشیان   خدایگان مختلفوساز معابد برای  ها واکنشی به ساختبرخی بر این باورند که بنای آتشکده   . کندادامه پیدا می

 (.۱۰۹:  ۱3۱7کریستین سن، ) بود.
که   ییجا. از آناستبرجامانده از دوران باستان    یخیتار  یاز جمله آثار معمار  شود یها مکه شامل معابد و آتشکده   هاشگاه یاین  نیا

  یهادر دوران  هاشگاه یاین  یاز معمار   یاآثار برجسته   یمنطقه دارا  نیرواج داشته است، ا  ستانیزرتشت در منطقه س  نیها دمدت   یبرا
شده و با وجود   افتیمنطقه    نی در ا  استی  ساسان  -یو اشکان  یکه متعلق به دوران هخامنش   هاشگاه ی این  نیاز ا  ی. برخاستمختلف  

در    یترکم  ی، مطالعات معمارهاآن د  و تعدّ  یپراکندگ   لیدلهاما ب  آیدشمار میبه  ران یا  یمعمار  یهاگونه   نیتربناها ازمهم  نی ا  کهنیا
گرفته    نهیزم  نیا برخاست  صورت  تخر  نیا  از  یو  توجه  عدم  علت  به  بنابراشده   بیبناها  دلیل    نیاند.  بودن  همنحصرب به  فرد 
 پرداخته است. ی آن دو مقاله به بررسدر منطقه سیستان، این  خواجهه دهانه غالمان و کوی هاشگاه یاین

 

های پژوهشپرسش  
 های هخامنشی تا ساسانی در منطقه سیستان کدامند؟های معماری نیایشگاه . ویژگی۱
 ها وجود دارد؟هایی در معماری این نیایشگاه و تفاوت  هاشباهتچه . 2
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  پیشینه تحقیق 2

آورده شده است و   3به انضمام نام محققین در جدول    ستانیسهای منطقه  گرفته در خصوص نیایشگاه صورت های  عمده پژوهش
طور که از اطالعات موجود در جدول مشخص است بعضی از ها در بخش توضیحات جدول ارائه گردیده است. همان نتایج پژوهش

اند و محققین دیگر خواجه مطالعات خود را انجام داده انی کوه محققین مانند غنیمتی به طور خاص بر روی محوطه تاریخی و باست
 اند. نظیر عرب و شراتو در خصوص سایت باستانی دهانه غالمان تحقیقات عمیقی را داشته

 خواجههای دهانه غالمان و کوه : پیشینه مطالعات درباره نیایشگاه 3جدول 

 توضیحات  عنوان پژوهش  نام نویسنده، سال

 ۱۹7۹اومبرتو شراتو، 

 ترجمه عابدی  

شواهدی از زندگی مذهبی در دهانه غالمان 

 سیستان 

 انیو اد 3معبد موسوم به ساختمان شماره  یبه بررس 

 پرداخته شده است. پرستش در آن  مورد

 ستان ی س در یهخامنش  یدهانه غالمان: شهر  ۱37۵سیدسجادی، 
شامل معماری  در این مقاله کلیاتی از دهانه غالمان که  

 شود ارائه شده است.آن نیز می 

؛ تالیف غالمحسین ۱382پیرنیا،

 معماریان 
 شناسی معماری ایرانی سبک 

 یمختلف  معمار یکتاب به عناصر و بناها نیا در ایرن یپ

 . کرده است حیتشر ها راپرداخته و آن  یرانیا

 ۱38۴عرب، 

 تیریساختار و مد بر یشناختباستان یکردیرو

 تی فی وک انیهخامنش  ی استقرار مراکز بارز

 مراکز با نیا ینیتکو یالگوها  یریپذسازش

: دهانه ی)مطالعه موردی ع ی طب یهات ی قابل 

 (  ستانیغالمان س

کردن نقش حاکم در مراکز هدف مشخص  نامه باانیپا  نای

در    یع ی طب  یهاتی قابل   نقش    زانیم  نییتع   و  یهخامنش

  ی عیطب   یهاتی استقرارها، شناخت قابل زوال    ، رشد ونیتکو

انواع    با  استقرارها  ن یا  یریپذسازش  یچگونگ   طورنیو هم

 .باشدیم هات ی قابل 

 ۱38۶احمدی، 
دوم   ر یدر زمان اردش تایناه آ زدیشدن ابرجسته

 (پ.م 3۵۹-۴۰۵)ی هخامنش

استفاده از  و تای شدن الهه آناه مقاله به علل برجسته  نیا

 .پرداخته شده است  تایآناه یها سیتند

 ۱388ن،یو مهرآفر یحاج  یموسو
   ستانیس یخیتار یا ی در جغراف یجستار

 ()ازآغاز تاسده نهم ه.ق

از مناطق  یو برخ یخیمختلف تار یها هکتاب دور نیدرا

 .شده است معرفی ستانیس یخیتار

 تای آب، آناه  یبانوزدیا ۱38۹ ،یپورمندو طاووس
 یو معرف  تای الهه آب، آناه  نهیشپیو  ف یمقاله به توص نیا

 .پرداخته است تایآناه معابد یژگیو و یمعمار

 خواجه  بررسی آئین زرتشت در بناهای مذهبی کوه بر چکاد اوشیدا  ۱3۹۱مهرآفرین، 

 کنگاور آناهیتا معبد معماری فضایی تحلیل ۱3۹۱حیدری، 

  کلیه بر تحلیلی ایرانی،  معماری هایدر این مقاله ویژگی 

 تحلیل بر تاکید با  آناهیتا معبد بنای معمارانه اطالعات

 بر هویت تاحدی که گرفته انجام بنا معماری فضای

 . دارد دللت بنا این معماری

 ران یا از جمله جهان  یهای معمار حیتشر آشنایی با معماری جهان  ۱3۹2زارعی، 

  یرانیا یچهارصفه در معمار  یالگو یشناسگونه ۱3۹3جودکی عزیزی و همکاران، 

 تحول آن  ریو س

  انسرا یم  یدسته دارا  طرح را به دو  یشناسمقاله گونه   نیدرا

-سده  انیکه گروه اول تا پا  ؛اندکرده  می تقس   انسرایو فاقد م

مانده  داریپا یوانیا موسوم به چهار یها در پالن  ریاخ یها

شود؛ در  یم  میتقس  نوع مشخص  و گروه دوم خود به دو

 ی شود و گروهیم  میدر عدد پنج تقس  یطرح کل   یتعداد

 دهند که با یم  شینما  یبخش نه  میکالبد بنا را در تقس  گرید

 است. نیدر تبا "گرا بد درونننه گ " یلگو
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 ۱3۹۵گراردو نیولی، 

 ترجمه سید منصور سید سجادی 
 باستان  ستانیدر س ی خیتار یهاژوهش پ

های  شناسانه سایتبه بررسی باستان  در این کتاب نیولی

 باستانی سیستان پرداخته است. 

 ۱3۹7معتمد منش، 
 یاز فناور ی: نمادیهخامنش  یسلطنت یمعمار

 در عهد باستان  یو خرد انسان 

چگونگی مقابله با نیروهای ویرانگر طبیعت و این مقاله 

در امپراتوری هخامنشی را   توسعه فناوری معماریروند 

 .ندکمعرفی می

 ۱3۹7عباسی، 
خواجه در کوه یآثار معمار لیو تحل  یبررس 

 ی خیدوران تار

بر    خواجهکوه  یآثار معمار  لیو تحل   یبررس به    این رساله

 .پرداخته استاساس مطالعات تطبیقی و شواهد معماری 

 ۱3۹8عرب، خالدیان، 
شهری دوره  های معماری گیری شاخصه شکل

 ن ما الهخامنشی در دهانه غ

هدف این مقاله  بررسی عناصرو مصالح و معماری  

 باشد.هخامنشیان در دهانه غالمان می

Ghanimati, 2001 
Kuh-E Khwaja :A Major Zoroastrian 

Temple complex in Sistan 

 نیتراز مهم یکیعنوان هخواجه بکوه یبه بررس 

 . پرداخته است یزرتشت یهاپرستشگاه

Ghanimati, 2013 
Kuh-E Khwaja and the Religious 

Architecture of Sasanian Iran 

و اعتقادات  یساسان ینید یمعمار  یمقاله به بررس  نیدرا

 . پردازدیخواجه مکوه یدر معمار  انیزرتشت 

Ghanimati, 2016 

New Perspectives on the 

Chronological and Functional 

Horizons of Kuh-e- Khwjaja 

 ادوار خواجه درکوه خچهیو تار یشمارمقاله به گاه نیدرا

 . آن پرداخته است یمختلف معمار

 

 ها مواد و روش 3

  -یریتفس  روش  صورت که به  نی. به ااستتحلیلی    - تاریخی و با رویکرد توصیفی    -به روش تفسیری  مقاله،  نیا  ق یروش تحق
مقوله    یخیتار تا ساسانینیایشگاه به  و    های هخامنشی  توصهراب  انهمعمار  یهاافتهیپرداخته    کند.یم  انیبی  لیتحل  -یفیصورت 
 اسناد  نیکه ااست؛    معتبر انجام گرفته  اسناد  یبند طبقهتکیه بر    با  ی ودانیصورت مهبها در این تحقیق،  چنین گردآوری داده هم

...    مکتوب و  آثاری،  خیمتون تار  ، یاماهواره   تصاویر   ه،یاول  یها برداشت  ، ییایجغراف   یهانقشه  د، یجد  و  یمیقد  ی هاعکس  شامل
 .است

 مبانی نظری پژوهش ۱-۳
عنوان مبانی نظری و چارچوب پژوهش  ها( بهساسانی )معابد آناهیتا و آتشکده های هخامنشی تا در این بخش به معماری نیایشگاه 

هشود.  پرداخته می د  ی بخش  چیدر  کتاب  اشاره   ینیاز  بنا  یااوستا،  هرودوت  یخاص  ینییآ  یبه  است.  نشده  آتشکده    ز ی ن  2مثل 
ا  سدینویم نداشته   گاه چیه  هایرانیکه  ا  ؛اندمعبد  ا  نیالبته  نزد  که    ستین  یمعن  نیبه  در  را    ان، یزرتشت آتش  آن  نبوده و  مقدس 

در    شیایاعمال ن  است که همه  نیبوده است. اما نکته مهم ا  یزرتشت  نید  ریناپذ ییجدا  یهااز جنبه  یکی  شیای. ندندیپرستینم
عد ب  (.7۵:  ۱37۵،  ۴و گرنر 3بویس)  ه استشدیروباز انجام م  یهاطیها و در محکوه ر فراز  ب  ها، اچهیباز مانند ساحل رودها و در  یفضا

رواج    زی( را نتایدر کنار پرستش آتش، پرستش الهه آب )آناه   انیرانیبناها، ا  نیدر ا  شی ایگرفتن ن  تیشدن معابد و با رسماز ساخته

و   "اورمزد"نام  با    ییخدا  از  هابهیکت  نیاست و همواره در ا  امده ین  تایآناه  زدیاز ا  ینام  گاه چیه  یهخامنش   بهیکت  چی دادند. البته در ه

د"  واژه  هخامنش   ادی(  گرید  انی)خدا  "گریبغان  شاهان  است.  برا  شهیهم  یشده  بغان  و  اورمزد  شاه  یاز   ی اریطلب    یخانواده 

 " مهر  زدیا"و    "تایآناه  زدیا"آن عبارات    یجاکرده و به  رییتغ  گریبغان د  واژه   یدوم هخامنش  ریاردش  در دوره   باره کی  یول  کردند، یم
 . (۱۴3-۱۴2: ۱38۶، ی)احمد شودیم ده ید هابه یدر کت

پرستش    ینقطه عطف برا  یولرسیده است؛    و به اوج خود  رواج داشته  تایپرستش آناه  نییآ  انیو ساسان   انیپارت  ن، یادردوران سلوک
  د،یناه  یدر فارس معبد اصل  های در زمان استقرار هخامنش  (.۱۴۶:  همان)  است  یهخامنش  دوم  ریبه دوران اردشمتعلق    ها، الهه آب

 یبرا  شاپوری که ب  یاول ادامه داشت و معبد  شاپور یب  الهه تا دوره   نیو پرستش امستقر بود  (  یدر شهر اصطخر )مرودشت امروز 
به ساختمان   یصد مترندآب را از فاصله چ  یی،هایمعبد جو  نی( معروف شد. در اشاپوریساخت بعدها به همان نام )معبد ب  دیناه
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 ان یساسان  همچون دوره   شد، ینگهبان آن محسوب م  د، یکه پرستش آب که ناه  دهدینشان م  هاافته ی  نی. انددرسانیم  یتالر اصل
با   آناه  (.73:  ۱3۵۰قرار داشت )آل احمد،    ش آتشپرست در تضاد  ا  تایتا به امروز دو معبد  و کنگاور   شاپوریبا نام معبد ب  رانیدر 

دو معبد حضور    نیاشتراکات ا   گریدر ساختمان خود هستند. از د  ییهاستون   یو دارا   داشتهچهارگوش    یاند که پالنشده   ییشناسا
(. ۴3-۴۵:  ۱38۹، یطاووسو    )پورمند  تمحوطه اس  نیمسقف در اطراف ا  ییروباز با فضاها  محوطه   کیها و وجود  عنصر آب در آن

است   یهخامنش  یدهنده معماراست که نشان   یاگونه آن به  ناتیها، ارتفاع بنا و تزئپرداخت سنگ   ، یسبک معمار  شاپور، یدر معبد ب
ن یوجود دارد که احتمال دارد ا  یمرکز  اطیح  کی  مان، یآتشکده تخت سل  یشرق در بخش شمال  نیچن(. هم۶3:  ۱3۶۶)سرفراز،  

تشکیل  کرده،    جادیرا ا  ییهااجرا شده و دهانه   ییهاها طاق آن  یوروباز را چهار ستون که ر  اطیح   نیبوده باشد. ا  تا یمعبد آناه  اطیح
 . (۴۶: ۱38۹ ، یطاووس و )پورمند داده است

وجود نداشته    یرسم  طورهآتشکده ببه عنوان مثال    یمذهب  ی، معماریدوران ساساناز  باستان تا قبل    رانیادر    ی، متیغن  به گفته
  شکل معابد  کهنی به علت ا ان، یزرتشت با ظهور ی. ولداده شده استنسبت   تایکه به آناه بوده معابد نامشخص  یسرک یفقط  است؛ 

هم شکل    کنار  در  دو  هر  نرفته بلکه  نیب  از  تایآناه  شکل معابد که  آمد؛ در حالی  ودج وهآتشکده ب  ببرند،   نیب  از  یا گونهه تا را بیآناه
ا که عمده هآتشکده این  پالن    طوری کهها شکل گرفته بههایی تحت عنوان آتشکده بعدها نیایشگاه   (.۱2:  ۱382، ی متیغناند ) گرفته

از پرستشگاه،    ریغ  هها بآتشکده   نیا  (.۶8:  ۱3۶۶بق دارند )سرفراز،  اتط  تایپالن معابد آناه  باباشد  ها متعلق به دوره ساسانی میآن
:  ۱33۶)شهمردان،  اند  و درمانگاه بوده   ینیعنوان دادگاه، محل آموزش علوم دبه  که این  جمله؛ از  اند داشته  زین  گرید  تیفعال  یهاجنبه
مانند   زیها ن(. آتشکده ۱2:  ۱37۹  ، یدری)اوش  دانند یم  انیها را متعلق به هخامنشآتشکده   نیاز پژوهشگران ساخت اول  ی(. برخ۱2
ند  اهداشت  یاژه یآن، اصول ساخت و  یمذهب  ی علت کاربر  بناها به  نیا  یمعمار.  اندی و ساسان  یاشکان  یهاها از آثار مهم دوره کاخ

 ی آثار معمار  نیتراز مهم  شوند، یشناخته م  ی اقطچهار  ای  یبا نام چهارقاپ  یبناها که در معمار  نی(. ا۱۵2-۱۵3:  ۱3۹2  ، ی)زارع
اسالم  که  بوده   انیساسان دوران  شد  یالگو  یدر  مساجد  گرابر  ۵نگهاوزنی)ات  نداه پالن  اولگ  کل۱8-۴7:  ۱38۱،  ۶و  طرح   ی(. 

که هر   ه آن بود  یبال   یو گنبد  یاقطچهار  کی بناها،    نی. فرم اه استواحد بود  یانقشه   یو دارا  مشابه هم  یساسان  یهاآتشکده 
 . (۱ ریتصو)  (۱۵3: ۱3۹2 ، ی)زارع  ه استچهار ضلع آن باز بود

 

 
 (۴: ۱3۹۴ ،یمانیسلمأخذ: ) هاالگوی کلی و سیر تکاملی آتشکده  :۱ریتصو

 

نقطه، در    کی معطوف ساختن توجه به    یبرا  ینگیاست که از قر  "ینگیو ناقر  ینگیقر"اصل    ، یساسان  یاز اصول معمار  یکی
  ها یاقط(. چهار۱۰۱:  ۱3۹2  ا، ی رنی)پ  شدیبهره برده م  یمسکون  یدر بناها  معموًل  ینگیو از ناقر  کردندیها استفاده مو کاخ  هاشگاه یاین

اول دارا  ه آتشکد  یهانمونه   نیکه  مربع  چون  یعناصر   یبودند    ی چهارگانه، دالن مسقف گرداگرد و فضا  یهاستون  ، یمحراب 
 .(2ر یتصو) (Huff, 1990: 634-642بودند ) شی این یعموم
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 ( ۱3۹۶مأخذ: رضائی نیا، ) آتشکده چهارقاپی نیاسر کاشان: 2 ریتصو

 
نیایشگاه ۱جدول   را نشان میهای شاخص دوره . پالن و برش  نیایشگاه های هخامنشی، اشکانی و ساسانی  این  ها شامل دهد. 

در دهانه غالمان سیستان، معبد کنگاور کرمانشاه، معبد آناهیتا بیشاپور در استان فارس، آتشکده نیاسر   3ساختمان شماره    نیایشگاه 
کاشان، آتشکده بازه هور در خراسان رضوی، آتشکده نگار در بردسیر کرمان، آتشکده آتشکوه واقع در محالت استان مرکزی، 

باشد. دلیل  عبد آناهیتا و آتشکده تخت سلیمان )آذرگشسب( در تکاب آذربایجان غربی میخواجه واقع در سیستان و مآتشکده کوه 
 ها بوده است.بودن، عدم تخریب کامل و در دسترس بودن اطالعات آنها شاخصانتخاب این نیایشگاه 

 روه اول : گکرد  میتقس  عمده   هبه سه گروتوان این بناها را از نظر پالن و ساختار فیزیکی  دهد که میمطالعات میدانی نشان می
دهی فضایی دارای شکل هندسی چهارگوش بوده که در چهار  . این گروه از نظر سازماناست  فاقد چهارطاقیمنفرد    شامل بناهای

است. نشده  استفاده  از عنصر چهارطاقی  آن  دوم؛    وجه  دارایگروه  منفرد  طاق  بناهای  پالن   یچهار  دارای  نیز  گروه  این  است؛ 
ای در مجموعهواقع    یچهارطاقدارای    یهابناگروه سوم  وده ولی در چهار وجه آن از عنصر چهارطاقی استفاده شده است.  چهارگوش ب

ها ها استفاده شده است با این تفاوت که این نیایشگاه ها است که مانند گروه دوم از عنصر چهارطاقی در سازمان فضایی آنبنا  از
 اند. شده ای از سایر بناها واقع  در مجموعه

 
 های هخامنشی، اشکانی و ساسانی )مأخذ: نگارندگان(های شاخص دوره پالن و برش نیایشگاه : ۱جدول 

 برش / تصویر  پالن نام بنا  شماره  گروه

ول
ه ا

رو
گ

 

۱ 

ساختمان  
  3شماره  

دهانه  
غالمان  
 سیستان 

 

 

 

 

2 
معبد کنگاور  

 کرمانشاه 
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معبد آناهیتا  

 بیشاپور 

 
 

ه 
رو

گ
وم 

د
 

۴ 
آتشکده  
نیاسر  
 کاشان 

  

۵ 

آتشکده بازه  
هور  

خراسان  
 رضوی 

 
 

۶ 
آتشکده  

 نگار کرمان 
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آتشکده  
آتشکوه  
استان  
 مرکزی 
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س

ه 
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 آتشکده  

خواجه  کوه
 سیستان 

 
 



8 

 
 

 

  ۱۴۰۱اییز و زمستانپ، شانزدهمسال دهم، شماره 

 

 
 

 خواجه در سیستان( های هخامنشی تا ساسانی )مطالعه موردی: دهانه غالمان و کوههای معماری نیایشگاهبرریس و مقایسه تطبیقی ویژگ

 

۹ 
معبد آناهیتا  

تخت 
 سلیمان 

 
 

 
 

۱۰ 

 آتشکده  
تخت 

سلیمان  
 )آذرگشسب( 

 

 
 

ی مورد اشاره را از نظر عناصر مختلف معماری مورد بررسی قرار داده است. مقایسه تطبیقی هاشگاه یاین  یمعمارعناصر    2جدول  
ها با توجه به دوره تاریخی بنا و نوع پرستش دارای  دهد که عناصر معماری در همه نیایشگاه ها نشان میمعماری این نیایشگاه 

برج   یدارا  شگاه یایدهانه غالمان بوده که تنها ن  شگاه یای، نیمانده از دوره هخامنش  یباق  شگاه یاین  تنهاهستند.    های زیادیتفاوت
. شالوده اکثر معابد  (۱۶3:  ۱۹7۹شراتو،  )   باشد  7گانهپرستش خدایان سه دهنده  تواند نشان یکه ماست  تشدان بوده  آگوشه و سه  

 بیشتری   تشکده رواجآکه ساخت    یساسان  در دوره   و  گرددیباز م  یو اشکان  یهخامنش  یعنی  یقبل از ساسان   یها به دوره   تایآناه
 اند. گرفتهیداشته، مورد استفاده قرار م

 
 
 
 
 
 
 
 

 )مأخذ: نگارندگان(ی، اشکانی، ساسانی هخامنش هایی شاخص دوره هاشگاه یاین یمعمار: بررسی عناصر2جدول 
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  - -        اشکانی  معبد کنگاور  2
 -  
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۹ 
معبد آناهیتا  
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- اشکانی 
 ساسانی 

            

۱۰ 
 آتشکده  

تخت سلیمان  
 )آذرگشسب( 

             ساسانی 

 

 یافته هانتایج و  4

 های سیستان نیایشگاه ۴-۱
در غرب    ین ییمراکز آها،  پژوهشو عمده  است  صورت گرفته    رانیدر شرق ا   ها اه گشیاین  یرور  ب  یکم  قاتیمتاسفانه تاکنون تحق

را اماکن مذهب  کشور  با  یصورت  در  ؛ اند داده   قرارعمل  و مالک    یزرتشت  یسمبل  ب  یزرتشت  مراکز  دیکه  عنوان هدر شرق کشور 
  گرفته   خود قرار  گانیاز مذاهب همسا  غرب کشور متأثر  رد  ینی د  مراکز  که  رایز  دانسته شود؛  شی ک  نیان ادآورندگگر   نی ترلیاص

 (. ۱۰۶: ۱3۹۱)مهرآفرین، است 
ها و نیایشگاه   امر باعث وجود  نیااست.  بوده    یستقد  احترام و  مورد  ستانیها در سمدت   یتشت برارز  نییآشایان ذکر است که  

  ی باق  هاآن  از   یمینام در متون قد  کی جز    یز یرفته و چ  نیب  ها ازآن   از  یارینه بساسفأ شده که مت  ستانی در س  یمختلف  یهاآتشکده 
آتشکده   و  دهانه غالمان  تپه آتشگاه، نیایشگاه   ه، یتَرَقون، راشَک، کرکو  رام شهرستان،   یهانام  با  هاآتشکده   نیا  از  یاست. برخ   نمانده 

مقایسه  به    پژوهش حاضر  ، ها از آن  یو نبود اطالعات  هاآتشکده   شتری رفتن بنیب   و از  بیتخر  لیدله  ب  سفانهأ مت.  باشدیم  خواجهکوه 
موقعیت این دو سایت    3  ریتصوست.  ا   پرداختهخواجه  و کوه   (3)ساختمان مقدس شماره   دهانه غالمانی دو نیایشگاه  معمار  تطبیقی

 باستانی را در منطقه سیستان نشان داده است.
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 خواجه در سیستان )مأخذ: نگارندگان(: موقعیت دهانه غالمان و کوه3ریتصو

 ( ۳. نیایشگاه دهانه غالمان )ساختمان مقدس شماره ۱-۱-۴
شهر شامل دو گروه ساختمان   ن یا   یایاست که بقا  ستانیدر منطقه س  یدوران هخامنش  مانده ازیدهانه غالمان تنها شهر باق  محوطه

موسوم به ساختمان مقدس آن    یهااز ساختمان  یکی  که  ساختمان بوده   27تعداد    یشهر دارا  نی. ااستمنفرد    یبنا  نیو چند  یاصل
و اجاق و   هاتوجه به آتشدان   که با  بوده است  ساختمان شهر  نیترمهمبوده است. این ساختمان  و پرستش    شیای ن  لمح،  3شماره  

(. Scerrato,1966b؛  ۴8  الف:  ۱382  ، یجادس د یدارد )س  یمذهب  یکاربر  ساختمان با  کی   وجود  از  حکایتآن،    یو سکوها  هارابحم
بنا    نیکه ا  دارد یم  انیکند و بیم  ادی  زین  مروزی ن  یدیعنوان رصدخانه خورش  مکان با  نی از ا  یدر پژوهش  یذکر است که مراد  انیشا

وجود دارد  نظر    نیدر ارتباط با ا  یشتریب  یبحث و بررس  یداشته است که البته جا  یدی عنوان رصدخانه خورش  با  زی ن  یگرید  یکاربر
 ازبرخی    ه ک  باشدمیهم    با  رمرتبطیغ  وانیا  چهار  و  یمرکز  اطیح،  جنوب  در  یدووری یک  ساختمان دارااین    (.۱37۹  ، ی)مراد

-Scerrato,1966b:12  استکاررفته در آن گل، خشت و چوب  و مصالح به  است  شده   تیتقو  بانیپشت  یهاشمع  لهیوسهب  هاستون

علت   به   دهد، ی نسبت م  الدی ششم قبل از م  ای دهانه غالمان را که شراتو ساخت آن را به قرن پنجم    شگاه یایپژوهشگران، ن  .((13
 .(۴  ریتصو) (۱۰۵: ۱3۹۱ن، ی )مهرآفر دانندیفرد ممشابه، منحصربه مصداقی  نداشتن 

 ن یساخت ا نه یشیکه پ دهدینشان م A کرده است. آثار دوره  می تقس Bو  Aبنا را به دو دوره  نیا یایبقا ی، شناسباستان یهاکاوش 
از اجاق    یها آثارستون   نیاز ا  یبعض  یکه در پا  ه دار بودشامل چهار رواق ستون  شگاه ی این  نی. ارسدیم  یساختمان به دوره هخامنش

 (. ۱۰7: ۱3۹۱ن، ی)مهرآفر  ه استبود مردم یمذهب یعنصر معمار  هااجاق تن و وجود دارد
 

                     
و سمت چپ: پالن   (earth.comwww.google)در سایت باستانی دهانه غالمان  3سمت راست: موقعیت ساختمان شماره : ۴ریتصو

 ( ۱38۴)مأخذ: عرب،  Aدر دوره  3ساختمان شماره 

 

بود که به مرکز   یدی. سه آتشدان، از عناصر جدگردیدبه بنا اضافه    یشد و عناصر  یراتییساختمان دچار تغ  معماری  B  در دوره 
  ی دادن مواد سوخت  منظور قرار  به داخل آتشدان، به یشش پله بودند که دسترس  یها داراآتشدان   ن ی. ا(۵ریتصو ) اضافه شدند اطیح

 . کردندی م لیرا تسه 

http://www.google/
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و موقعیت سه    Bدر دوره  3و تصویر سمت چپ پالن ساختمان شماره  3: تصویر سمت راست نقشه ایزومتریک ساختمان شماره ۵ریتصو

 (۱3۹۱مرکزی )مأخذ: مهرآفرین، آتشدان در وسط حیاط 

 

 یارکگرم و خشک منطقه راه  میاقل دلیلکه به دار استستون یهاوان یبنا، وجود ا نیا یهخامنش یمعمار یهایژگ یو نیاز بارزتر

 ی است که اگرچه در معمار  نیدهانه غالمان، ا  یبا معمار  رابطهدر    گرید  تیحائز اهم  . نکته(۶آید )تصویربه حساب میمعقول  

  ط یتوجه به شرا  یستانیاما معماران س  شدند، یصورت تخت کار مبه  هافنبوده و سق  جیدار راو طاق  یقوس  یهاپوشش   یهخامنش

از یاد نبرده   ستانیس  ییوهواآب عمده    زین  یهالل  یها(. خشت ۱2:  ۱388  ، یاند )محمدخانبهره برده   ی گنبدیهاو از پوشش   را 

مرتفع    یهااند از معدود سازه ساخته شده   بنا  نیا  که در چهار گوشه   ی(. چهار برج۱37۵  ، یانی)مار  دهدیم  لیبنا را تشک  نیمصالح ا

سخت منطقه و    یمیاقل  طیغلبه بر شرا  ، یسازبه مرتفع   یستانی کمتر معماران س  شی گرا  لی. دل(7)تصویر    هستند  ستانی س  یخیتار

.  شونداز سطح معابر ساخته    ترن ییدر پا  یبناها در ارتفاع کم و حت  شدیبود که سبب م  ستانیروزه س  ۱2۰  یدهاماندن از بادر امان

  )عرب   ه استمرتفع بود  یبناها  نی امر ضرورت ساخت ا  نیو ا کردندیم  سریبنا را م  بام   یدسترس  ییهاپله  له یچهار برج، به وساین  

های  فضایی و عملکردی اغلب خانه  -در ترکیب و سازماندهی نظام کالبدیکه  حیاط مرکزی  همچنین    (.2۵-2۶:  ۱3۹8  ان، یخالدو  

نیز نقش مهمی را از جهت قرارگیری    3د در بنای ساختمان شماره  شو وفور دیده می  سنتی اقلیم گرم و خشک شهرهای ایران به 

 .(7۶: ۱3۹8کند )نیازی و اکبری، ها ایفا  میآتشدان

 

                               
 دهانه غالمان )مآخذ: نگارندگان(  3های گوشه ساختمان شماره . برج7دهانه غالمان )مآخذ: نگارندگان(        تصویر  3دار ساختمان شماره های ستون. ایوان۶تصویر 

 

 ی مردم دهانه غالمان برا   یهند   -ی  رانیمذهب ا  ن، ییو آ  نی از د  انیغفلت هخامنشفروگذاری و  علت    به  ، یسجاد  دیس  به گفته 
دهانه    شگاه ی ایدر ن  رسد ینظر م  به.  (8)تصویر   ( ۴8الف:    ۱382  ، یدسجادی ادامه داد )س  ستانیخود در س  اتیبه ح  یطولن  انیسال

متعلق به    هینظر  نی مرتبط باشد. البته ا  یزرتشت  ن یمراحل ظهور د  نیبوده است و امکان دارد با اول  انیدر جر  یخاص  نییغالمان آ
  ر یاردش  یپرست گانه سه   ادآوری   تواندیم  ، یمرکز  اطیح  انیقربانگاه بزرگ در م  ایرا پس گرفت. سه آتشدان    بود که بعدها آن   ۹یولین
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و    تایاهورامزدا، آناه  یعنی  یهخامنش  دوره   یو متعلق به سه خدا  ریسه قربانگاه مربوط به قبل از اردش  نیاما ا  ؛باشد  یدوم هخامنش
  ی پرستگانهسه   ینوع  ان، یکوشان  نی و آئ  ونانیهمچون پارتنون    ز، یدر دهانه غالمان ن  که احتماًل  کندی نکته مشخص م  نی. ااست  ترایم

 شگاه یاین  یهااز آتشدان   یکی بر اختصاص    یشراتو مبن   ه یدر واقع اگر نظر  (.Scerrato,  732:1979-731 )بوده است    ان یدر جر
که در    یزن   یگفت مجسمه گل  توانیم  ادی ز  اری(، به احتمال بسScerrato, 1966b: 10باشد )  حیصح  تایدهانه غالمان به آناه

  تواند یخاص م  شگاه ی این  نی (. ا۱۵:  ۱382صابرمقدم،   و  یدسجادی است ) س  تایآناه  کره یپ  زی شده ن  دا یپ  2۵  شماره   تاقمحراب ا   یکینزد
 (. ۱۶3: ۱۹7۹را نشان دهد )شراتو،  یرانیا یسه خداباور  ینوع

 

 
 )مآخذ: نگارندگان( 3. تاسیسات آیینی ساختمان شماره 8تصویر

 

 خواجه . نیایشگاه کوه2-۱-۴
قلعهآتشکده کوه  بال کافرون    خواجه درون مجموعه  ا  ی. معمار(۹ر یتصو)  خواجه ساخته شده استکوه   یبر  نقشه  آتشکده   نی و 

:  ۱3۹۱ن،  ی )مهرآفر  دهدینشان م  یرانیمعبد ا  کی خواجه را  آتشکده کوه   شان، یهااما تفاوت   ؛دارد  ۱۰الیبه معبد جند  یادیشباهت ز
 (.  27۶: ۱3۹۵، یولی )ن اندشده یکوه جمع م نیا طرافدر ا ۱۱تانیانتظار سوش در انیدرگذشته زرتشت(. ۱7۵

 
 

 
 ( ۱3۹7خواجه )مآخذ: عباسی، . موقعیت قلعه کافرون در سایت باستانی کوه ۹ریتصو
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خواجه در قلعه کافرون )مأخذ:  :تصویر سمت راست نقشه ایزومتریک قلعه کافرون و تصویر سمت چپ پالن موقعیت آتشکده کوه ۱۰ریتصو

 (۱3۹2زارعی،
 

 یآتشکده رو  ی اصل  یبنا  اط، یح  یدر ضلع شمال  یبه تالر نقاش  یورود  یهاپله  ق یو از طر  یاز دروازه جنوب  یدر امتداد محور عبور
. اتاق آتشدان  استبوده    کافرونقلعه    یساختار معمار  ی اصل  دهنده لیمحور تشک  نیا  . احتماًل(۱۱ریتصو )  ساخته شده است  یاصفه

قلعه  شمال    در  .(2۱:  ۱38۵  ، یمست نه شیه است )مکار شد  یساسان   یهای شکل چهارطاق  همتر، ب  3*3چهارگوش به ابعاد    یبا پالن
 و  شده است  بیمرتفع بوده که تخر  یاقطآتشکده    ب. سردرردفضاها قرار دا   ر یسطح نسبت به سا   نی، آتشکده در بلندتر کافرون

بوده که    آتش  محراب  و  طواف  دالن   چلیپایی،   پالن  شامل  آتشکده   است.  شده   واقع  حیاط  داخل  پلکان  و  جنوبی  دروازه   رویروبه
 (. ۱2( )تصویر ۱۰۴: ۱3۹7عباسی، ) هنوز بقایای جرزهای قطور آن باقی مانده است 

 

 
 )مأخذ: نگارندگان( خواجه آتشکده کوه سردرب  و یمرکز اطیح ی قلعه کافرون، دورنما . ۱۱تصویر

 

                
 (۱3۹7)مأخذ: عباسی، مانده از آن در قلعه کافرون خواجه و جرزهای باقی. موقعیت آتشکده کوه12تصویر

 

 موقعیت سردر آتشکده 
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محل سکونت موبدان و    که احتماًل  شوند یم   ده ید  ییهاآتشکده را احاطه کرده است، اتاق   یکه فضا  یدالن  ایدر اطراف راهرو  
  ن ی چن  ها است که قباًلاز آتشکده   ی خاص  گونه   شگاه یاین  نینظر هرتسفلد، ا(. به  Ghanimati, 1995: 15نگهبانان آتش بوده است )

 بر آتشکده  یکرد، سند دایخود پ یهایکه هرتسفلد در حفار ی نی(. آتشدان سنگ۱382)کاوش،  ست نشده ا  تیبا آن نقشه رؤ  ییبنا
اما شالوده محراب آتش در    ، (273:  ۱38۱)هرتسفلد،    ستیاز سرنوشت آن آتشدان موجود ن  یبنا شد. اگرچه امروزه اطالع  نیبودن ا

باق  آتشدان  )ن  یاتاق  برخ  (.278:  ۱3۹۵  ، یولی مانده است  آتشکده کوه   ی اگرچه  پژوهشگران  به دوره ساساناز  متعلق  را   ی خواجه 
 رساند یم  یاشکان  به دوره   اقدمت آتشکده ر  ، یورود   زیها و دهلساخت محراب آتش، دالن   توجه به دوره   س، ی نظر بوهاما ب  دانند، یم

 کنندهلیتکم  انیباشد و اشکان  یخواجه متعلق به دوران هخامنششالوده آتشکده کوه   رسد کهاما به نظر می،  (۱۵۱:  ۱38۱س، ی )بو
 (.۱3۹2پور، )سعیدی  انداز آن بهره برده  انیآن و ساسان

 

 ها . تحلیل یافته2-۴
 گاه یاند که جابوده   باور  نیبر اایرانیان    است.  رواج داشته  انیرانیا  نیب  در  یادیز  یها و پرستش الهه  شی ایچه که مشخص است نآن

ن و  در  هاتپه  ، های بلند  ی ور  بر  عموماً   گانیخدا  ش یا یپرستش  رودخانه  و  بگکنار  ایرانیان موجب ردیها صورت  عقاید  تدریج  به   .
نوع    نی. از اگرفتیرو باز معابد صورت م  یدر فضا   شی ایاعمال ن  ؛ ولی همچنانشد   تایآناهمعابد    چونای همهیاولمعابد    یری گشکل

در  ها و  یبلند   بر  شی ایدهانه غالمان اشاره کرد. البته باور ن  شگاه ی این  طورنیو هم  شاپوریب  ، کنگاور  یهاشگاه یایبه ن  توانیمعابد، م
است؛ مانند    ، ادامه داشتهبود  رواج گرفته  ده ی سرپوش  شگاه یایکه ساختن ن   یو ساسان  یهخامنش  یهاچنان در دوره جوار رودها هم

 است. مانده  یجا  ها برآن زا اندکی که آثار ستانیمنطقه س  در خواجهتپه آتشگاه و آتشکده کوه  ، هیکرکو یهاشگاه یاین
 ، انددوره ساخته شده   کیهمزمان در    ستانیدر س  در نزدیکی روستای قلعه کَنگ  و تپه آتشگاه   هی کرکو  ، خواجهکوه  ینید  هایمکان

با   هانیایشگاه   نیا  .است  یکی بوده    هیخواجه و کرکوکه در کوه   یتشگاه با نوع موادآه  پشده در سطح ت  افتی  یمواد فرهنگ  رایز
  شگاه یایکه در ن  یگریباشند. نکته جالب د  یدوره ساسان  یهایاق طچهارأ  منشتوانند  یم،  دناکرده   داپی   یبعد  یهاکه در دوره   یراتییتغ

از شواهد در تپه آتشگاه و   یعنوان رصدخانه بوده که برخ هب  تپه آتشگاه   نیبه آن اشاره شده بود امکان استفاده ا  زیدهانه غالمان ن
  ا یداشته و    وجود   ستارگان  ییشناسا  یبرا  ایتواند رصدخانه یم ز ین  تپه  نیا   . در زیرق.ه   ۱288در سال    یکرمان  لفقاراذو اناتیطبق ب

نبودن مشخص  ؛ اما متاسفانه با توجه به عدم حفاری و کرده بود باشد  ادی  مروزیاز آن در ن  یرونیب  حانینگ دژ که ابورهمان رصدخانه کَ 
توان به  یکردن پالن آن م تپه آتشگاه و مشخص   یحفارتوان نظر دقیقی از این فرضیه داشت؛ بنابراین با  پالن تپه اتشگاه، نمی

: ۱3۹۱  ن، ی )مهرافر کرد    یانی بنا کمک شا  نیا  گرید  یبه شناخت کاربر  نیزرتشت و همچن  نیساخت معبد و آتشکده در د  خچهیتار
و در زیر تپه آتشگاه درست    3در ارتباط با وجود کاربری رصدخانه در ساختمان شماره    ذکر شده   هیاگر دو فرض  حال با این  (.2۰3

  خانهرصدعنوان  کاربری مذهبی بهها عالوه بر  شگاه یایاز ن  یبرخ  ستانی در سفرضیه جدیدی ایجاد کرد که بیان دارد    توانیمباشد  
  اند. گرفتهیمورد استفاده قرار م زین

  وه یش  نیسرفراز ا  انیباشد که طبق بیدهانه غالمان م   یمذهب  یدر ارتباط با بنایه دیگری که در پژوهش حاضر ایجاد شده  فرض
ساختمان   یدر بناکه    یاما شواهد  ؛(۶8:  ۱3۶۶)سرفراز،    نشده   افتیمکان متمرکز باشد تاکنون    کیکه آب و آتش در    شیاین

از    نشان  توانداین امر می  ؛شده   دیده   وانات یسوخته ح   خوانکه در آن است  باشدمی  یابراههآ  حاکی از وجود  شده   افتی  3شماره  
را    وانات یمراسم استخوان سوخته شانه ح   نی آمده در ا  دادیه که در وندچطبق آن  د.بنا باش   نیمراسم مقدس آب زوهر در ا  یبرگزار

شود یم  جادی ا  یاهیشواهد فرض  ن یبا ا  ن ی(. بنابرا۱8به نقل از وندیداد، فرگرد   ۱3۹۱مهرآفرین)  ندینمایم  شکشیها پآب   یبانو  زدیا  هب
وجود داشته    دهانه غالمان  3  مکان متمرکز در ساختمان شماره   کی آب و آتش در    و وجود  امر که امکان پرستش  نیاز ا  یحاک

 است.
ه  ب  هستند ها باقی مانده و دارای پالن مشخصی  که آثار بیشتری از آن  در مقاله حاضر  ستانیمورد مطالعه س  شگاه ی ایدو ندر ادامه  

 یساسان  -  یخواجه متعلق به دوره اشکانو آتشکده کوه   یدوره هخامنشبه  دهانه غالمان متعلق    3ساختمان شماره  نیایشگاه    یهانام
-هعلت منحصرب   به  شگاه ی ایدو ن  نی اند. ادوره خود بوده هم  یاه ی معمار  از  و متأثر  ستانیمشترک منطقه س  یمعمار  ی هایژگیو  یدارا

دو    نیهستند. ا  ی فراوانیمطالعات  تیحائز اهم  گرید  ییدوران خود از سو  یهاشگاه یاین  گرید  یسو و الگوبودن برا  کیفردبودن از  
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  ی . برا دیرس  شگاه یاین  دو  نیبهتر از ا  یدرکتوان به  یدر پالن و فرم م  سهیمقا  کی  باشند که بایبرخوردار م  یمتفاوت  یاز معمار  بنا
 ی معمار  یها یژگیبردن به ویها و پآن یمعمار هایو شباهت هااز تفاوت یآگاه ستان، یدر سبنا دو  نیا یبه درک معمار دنیرس

همه عناصر   سهیمقا  نیبنا پرداخت. در انجام ا  دو  نیا  یمعمار  یقیتطب  سهیبه مقا  دیها باشگاه ی این  نیدر ا  یساسان  تا  یهخامنش
 به تشریح این مقایسه پرداخته است. ۴جدول اند که  قرار گرفته حی شده از کل به جزء مورد تشر ادی یبناها یمعمار

 
 خواجهی دهانه غالمان و کوه هاشگاه یاین یمعمار : بررسی عناصر۴جدول 

های نیایشگاه

 سیستان 
 خواجه آتشکده کوه دهانه غالمان 

 

 گرا پالن درون

 

 

واسطه  ه دهانه غالمان ب 3شماره  یبنا  یگراپالن درون
 یاست. مرکز اطیصورت ح ه در چهار جهت و ب وانیچهار ا

-واسطه ساخت دالنه ب ،خواجهآتشکده کوه یگراپالن درون
 شده است.جادیا یاصل یدر اطراف چهارطاق ییها

 بنای منفرد

 

 

با  یبافت مسکون   انیصورت منفرد در م ه ب 3شماره  یبنا
 . عموم قرارداشته است یدسترس

بلکه درون مجموعه  ،صورت منفرده خواجه نه بآتشکده کوه
 .ی قرار دارد ارگ شاه 

 صحن رو باز 

 

  

 آتشکده نیست.خواجه متعلق به در آتشکده کوهی مرکز اطیح ی است. مرکز اطیحدارای دهانه غالمان نیایشگاه 
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 صفه
 

 

منطقه ساخته   یع ی بستر طب  یدهانه غالمان بر رونیایشگاه 
 .و صفه ندارد است شده

 جادیکوه ا یعیخواجه با هموارکردن بستر طبصفه آتشکده کوه
 .شده است

 * برج گوشه

 

 
به صورت متقارن در پالن   برج گوشه ۴در دهانه غالمان 

 وجود دارد. کلی 
به صورت نامتقارن در پالن کلی  برج گوشه 2، خواجهکوهدر 

 وجود دارد. قلعه کافرون 

 ایوان 

 

 

  اطیدار رو به حستون وانیا ۴دهانه غالمان در نیایشگاه 
 . وجود دارد یمرکز

و   ی و متشکل از چهارطاق ستین  وانیا یداراخواجه کوهآتشکده 
قلعه در کل مجموعه  ییهاوان یاطرافش است اما ا یدالن ها

 . وجود داردکافرون 

 ستون 

  

 فیرد 2، دهانه غالمانی نیایشگاه هاوان یدر هر کدام از ا
 .شده است هی ستون تعب

گنبد   یهاهیخواجه عنصر ستون بصورت پاآتشکده کوه یدر بنا
 شود. میمشاهده 

 

 پوشش سقف 

 

  
  

  یدارانیایشگاه دهانه غالمان  یهاوانیگوشه و ا یهابرج
  یتعلق به فضاهای گنبدی مسقفو  سقف تخت هستند
 . باشدیها موان یا نیب یارتباط 

اطراف و   یهادالن یخواجه بر روسقف تخت در آتشکده کوه
عنصر   نیگنبد مهم تر. آتشکده کار شده است یپشت  یفضا

 .خواجه استآتشکده کوه یچهارطاق یمعمار
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 طواف داالن 

  

 دالن طواف وجود ندارد. 3در ساختمان شماره  
در آتشکده کوه خواجه در اطراف چهار طاقی راهروهای با  

 عنوان دالن طواف دور تا دور بنا وجود دارد. 

 محراب آتش 
 

   
محراب چهارگوش مربوط   3یداراغالمان  نیایشگاه دهانه

 . است اطیبه سه الهه در وسط ح
 منفردصورت ه آتشدان ب ایخواجه محراب آتش در آتشکده کوه

 . باشدیم

وجود آب در 

 داخل بنا 
 

 

 
  

 هی تعب یاصورت آبراههه دهانه غالمان ب  یشرق وانیآب در ا
 .شده است

و مجموعه قلعه کافرون را  خواجه کوه اطرافهامون  اچهیدر
 کرده است.  احاطه

 طرف آپاداناهای هخامنشی وجود داشته است.  ۴باشد که در های دیدبانی می * منظور از برج گوشه، برج

 

 گیرینتیجه 5

که به    یگانی عمل پرستش خدا  ، گذشته  انیرانیا  است و عموماً رواج نداشته  شگاه یاین  ای  نام معبد  با  ییباستان ساخت بنا  رانیا  در
تاریخی و   - این مطالعه که با روش تفسیری دادند.یها انجام می بلند یرو بر باز و معموًل یعموم  یاند را در فضاها باور داشتهآن

منفرد   ایتوان به سه گروه بناهها در ایران باستان را میدهد که نیایشگاه تحلیلی انجام شده است نشان می  -با رویکرد توصیفی
این پژوهش    ها تقسیم کرد.بنا   ای ازدر مجموعهواقع    یچهارطاقدارای    یهای و بناچهار طاق  فاقد چهارطاقی، بناهای منفرد دارای

هخامنشی تا ساسانی در منطقه   هایهای معماری نیایشگاه با هدف تعیین شده و در جهت پاسخگویی به سؤالت پژوهش به ویژگی
  ی هانمونهمحل نیایش در  حاکی از آن است که    نتایج ها پرداخت.  های موجود در معماری این نیایشگاه و تفاوت  هاسیستان و شباهت

بوده    هایلند ب  ی... بررو  خواجه وآتشکده کوه   ه، یتپه آتشگاه، آتشکده کرکو  شگاه ی ایناز جمله    ستانی در س  یباستان  هایشگاه یاین  هیاول
 در   .ایجاد شده است  و بدون قرارگیری بر روی بلندی  باز  یفضا  ک یدهانه غالمان در   3  ساختمان شماره   شگاه یا یمحل در ن  این  و
و آتشکده   یهخامنش   متعلق به دوره   شگاه یایعنوان نهدهانه غالمان ب  3  ساختمان شماره از نظر قدمت،    ادشده ی  یهاشگاه یاین  انیم

علت منحصربفرد بودن از  ه  دو بنا ب  نیانتخاب ا  تیو اهم  لیدل  .استی  ساسان  -یاشکان  متعلق به دوره   شگاه یایعنوان نهخواجه ب کوه 
برا  کی الگوبودن  و  از سو شگاه یاین   گرید  یسو  نهمنحصربهای  ویژگی  از  .بوده است  گرید  یها   3  ساختمان شماره   شگاه یایفرد 

ی  یمرکز  اطیوجود سه محراب آتش در ح  غالماندهانه  این مکان  است که طرح پالن آن    ستانیدر س  یشگاهیاین  گانهاست. 
 یهااز سنگ  استفاده   یدار هخامنشستون  یتالرها  یتفاوت که در معمار  نیا  با  ؛است  یدار هخامنشستون  یبرگرفته از تالرها

آورد سبب استفاده از خشت در  اصل استفاده از مصالح بوم  به  دهانه غالمان توجه   شگاه یایاما در ن  است،   و منظم رواج داشته  یقلیص
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بنا ا  شده   ساخت  تبدنیایشگاه    نیاست و  از دوره هخامنش یبرجا  یشگاه خشتنیای  تنهابه    لیرا   است.   کرده   ستانیدر س  یمانده 
نیایشگاه همچنین در مورد ویژگی   ی هانمونه  نیاز اول  یکیعلت وجود  ه  ب  مکان  توان گفت که اینمی  خواجهکوه   های معماری 

  ، در ساخت گنبد  لپوشیفسقف  و    یسازگوشهاز  استفاده  ی،  در اطراف چهارطاق  هاز ی دهل  شدناضافه  ، ییپایداشتن پالن چل  ی، چهارطاق
 است. رانیا یهاآتشکده   هیاول یاز الگوها
 مانند  یمعمار  هایویژگی  نیز  خواجه ودهانه غالمان و کوه   3ساختمان شماره    شگاه یایفرم دو نو  پالن    مقایسه تطبیقی  وبررسی  

در معماری   ییهاو تفاوتها  نشان داد که شباهت آب و ...  وجود  محراب آتش،    ، وجود صفه  ، یمرکز  اطیح  منفرد، یبنا  ، ییگرا درون
منطقه  خاص    میعلت اقله  ب  شگاه یاین  دو  هر  یگرابودن طرح کل درون توان به  ها میآن  هایشباهتجمله    از  دارد.  وجوداین دو مکان  

دهانه غالمان   3ساختمان شماره    شگاه یایتفاوت که در ن  نیا  با اشاره کرد؛    شگاه یا یدو ن  محراب آتش در مرکز هر  وجود  و  ستانیس
  یهاتفاوت ازشد.    ده یآتشدان د  کی ه  خواجدر آتشکده کوه   اماد  ش   و اهورامزدا مشاهده   ترایم  تا، یآناه  سه آتشدان متعلق به سه الهه

 کافرون خواجه در مجموعه قلعه  آتشکده کوه   مجتمع بودندهانه غالمان و    3ساختمان شماره    شگاه یایمنفردبودن ن  شگاه ی ایدو ن  نیا
که در آتشکده در حالی باز است رو یمرکز اطیح کیدهانه غالمان متشکل از  3ساختمان شماره  شگاه یاین یاصل یباشد. فضایم

ساختمان    شگاه یایاست که ن  نی بنا، ا  دو  نیا  یهاتفاوت  گرید  از  است.  شده مسقف    یگنبد  یپوشش  با  ، شیاین  یفضا  نیخواجه اکوه 
از بستر     یا صفه  یرو  خواجه برآتشکده کوه در حالی که  است    شده   منطقه ساخته  یعیطبمسطح  دهانه غالمان در بستر    3شماره  

 بوده  مندبهره   ییاز تقدس بال و  داشته    وجود  یساسان  یو حت  یهخامنش  یهاشگاه یایدر ن  همچنین عنصر آباست.    شده   ساخته  کوه 
  اچه یدر  به صورتبنا و    رونی خواجه در بدر کوه   یدهانه غالمان در داخل بنا بوده ول  3ساختمان شماره    شگاه یایدر ن  ؛ این عنصراست

نوعی مبنای طراحی بهو    ه بودفرد  به منحصرها  معماری این دو نیایشگاه، حاکی از این است که این بنا  مقایسه تطبیقی  بوده است.
 ها در ایران باستان بوده است.سایر آتشکده 

 

 هانوشت پی
است    زیسته می  ( نرسه   تا  اردشیر)  پادشاه   شش  سلطنت   مدت   در  که  بوده  کرتیر  نام  به  زردشتی  موبدی  بعد   به  ساسانی  اردشیر  زمان   از  .۱
 (.2: ۱3۹۴سلیمانی،)
2 .Rollinger Herodotusپیش از میالد  ۴۴۴ وی درسال  .است زبان است که آثارش تا زمان حال باقی مانده نگار یونانی؛ نخستین تاریخ

 درگذشته باشد. شود درهمان جا نیزبه تروئیدر جنوب ایتالیای امروزی مهاجرت کرد که احتمال داده می
3 .Mary Boyce 
۴ .F. Grenet 
۵ .Richard Ettinghausen 

۶ .Oleg Grabar 

 گانه میترا )ایزد عهد و پیمان(، آناهیتا )الهه آب( و اهورامزدا است. ( منظور از خدایان سه ۱37۶. به گفته سعیدی )7
 است که در اطراف صحن مرکزی نیایشگاه واقع شده است. ها، راهرویی. منظور از دالن طواف در نیایشگاه 8

۹ .GherardoGnoliشناس ایتالیایی بودخاورشناس و تاریخ ادیان ؛. 
بنا را به    ن یشهرت داشته و مارشال، حفار آن، قدمت ا  ال یدارد که به معبد جند  وجود  ییبنا  ،در کشور پاکستان  ال یدر خارج از شهر تاکس.  ۱۰

 .(۱۵7: ۱3۹۱)مهرآفرین،   است  سکاها نسبت داده 
 . سوشیانت منجی و موعود زرتشتیان است. ۱۱
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