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تحليل  فضايي معماري معبد آناهيتا کنگاور

چکيده

معبد آناهيتا در کنگاور بزرگ ترين تك بناي س�نگي ايران اس�ت. س�نگ بناي نخستين اين معبد در عصر هخامنشيان 
نه�اده ش�د. در دوران ه�اي بعد س�اخت آن ادامه ياف�ت و در دورة ساس�انيان تکمي�ل گرديد و به نحو احس�ن مورد 
بهره برداري قرار گرفت. بر اس�اس ش�واهد تاريخي، اين معبد آتش�کده اي براي ارج نهادن به مقام الهة آب )آناهيتا( 
بود. اين بنا پس از ورود اس�ام دس�ت خوش تغييرات بسياري شد که پاره اي از آن ها طبيعي يا انساني بوده اند. آن چه 
از بازمانده هاي اين بنا پس از س�وانح طبيعي و يا تخريب هاي انس�اني س�هوي و يا عمدي، امروزه در اختيار اس�ت، به 
طور دقيق نمي تواند فضاي معماري و کالبدي واقعي آن را آش�کار نمايد. پژوهش�گران حّتي در تاريخ س�اخت و نوع 
کارب�ري آن ني�ز اختاف نظ�ر دارند. پژوهش هايي که تا به ام�روز در مورد اين بناي عظيم انج�ام گرديده، هيچ يك 
ب�ه ط�ور خاص به معماري معبد آناهيت�ا با تأکيد بر چگونگي فضاي آن نپرداخته اس�ت. قريب به اتفاق اين پژوهش ها 
ب�ه تحليل يافته هاي باستان شناس�ي بس�نده و اکتفا کرده اند. با تحقيقي که توس�ط نگارندگان انج�ام گرفت، اطاعات 
جديد و ارزش مندي دربارة چگونگي معماري معبد آناهيتا به دس�ت آمد. بعضي از کاوش�گران س�عي در ارائة تصاوير 
و نقش�ه هاي خيالي و نه چندان دقيق از طرح معماري- س�ازه اي بناي اولية معبد داش�ته اند که برخي از آن ها در اين 
مقال�ه م�ورد بحث قرار گرفته اس�ت. اين مقاله به تحليل فضاي معم�اري معبد آناهيتا کنگاور پرداخته  اس�ت. توصيف 
مورخان و سياحان شرقي و غربي از بناي معبد آناهيتا، ارائة نظر خبرگان و صاحب نظران معمار دربارة سبك معماري 
آن، ويژگي ه�اي معم�اري اي�ران در معبد آناهيتا، يافته هاي مرتب�ط با معماري بنا که در کاوش هاي باستان شناس�ي به 
دست آمده، مجموعه اطاعاتي است که به آن ها پرداخته شده است. در پايان، بر اساس ويژگي هاي معماري ايراني، 
تحليلي بر کلية اطاعات معمارانة بناي معبد آناهيتا با تأکيد بر تحليل فضاي معماري بنا انجام گرفته است، که تا حدي 

بر هوّيت معماري اين بنا داللت دارد.

واژگان کليدي: معبد آناهيتا، کنگاور، معماري ايراني، معماري پارتي، معماري پيش از اسام.

علي اکبر حيدري

1  استاديار دانشگاه هنر

)تاريخ دريافت: 90/12/25                                     تاريخ پذيرش: 91/3/18(
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مقدمه
معبد آناهيت��ا در كنگاور از بناهاي مربوط ب��ه دوره هاي تاريخي 
پيش از اس��ام در ايران اس��ت ك��ه تاكنون پژوهش ه��اي مختلف 
باستان شناسي دربارة آن انجام گرفته است. محوطة تاريخي كنگاور 
در 24 شهريور 1310 ه� ش )16 سپتامبر 1931م( با عنوان »محل 
كنكبار قديم خرابه هاي عهد اشكاني« به شمارة 31 در فهرست آثار 
ملّي به ثبت رس��يد. تاريخچه، كاربري، معماري و س��ازة بناي معبد 
آناهيتا كنگاور تاكنون از موضوع های بحث برانگيز اين بناي تاريخي 
بوده كه پژوهش��گران و صاحب نظران بس��ياري دربارة آن اظهار نظر 
كرده اند. اين معبد طي چندين دوره دس��ت خوش آسيب هاي جدي 
قرار گرفته به گونه اي كه آتش سوزي و زلزله آن را به شّدت تخريب 
كرده اس��ت. هم چنين، استفادة نادرست اهالي از كالبد و مصالح آن 
در ق��رون اخير موجب دگرگوني هاي زيادي در آن ش��ده اس��ت. از 
آن جا كه طرح كاوش ها در اين بنا هنوز به پايان نرس��يده است، لذا 
نظر قطعي دربارة س��اختار معماري آن به وضوح بيان نش��ده است. 
هرچند باستان شناس��ان در تاش هاي گوناگون به يافته هاي مهّمي 
دس��ت يافته اند، اّما تا زماني كه كاوش هاي باستان شناس��ي به طور 
كامل انجام نپذيرد، نمي توان دربارة معماري، سازه و كاربرد بنا اظهار 

نظر قطعي نمود.
در متون مختلف تاريخي، سفرنامه ها، كتاب ها و مقاله های علمي 
اظهارات فراواني دربارة س��اختمان اين معبد بيان گرديده اس��ت كه 
هريك از ديدگاه خود ارزش مند هستند. برخي به توصيف كلي معبد 
آناهيتا پرداخته اند كه عموماً مورخان و گردشگراني بوده اند كه از اين 
مكان بازديد كرده اند. برخي از مولّفان اروپايي در بازديد خود س��عي 
كرده اند تا به كشف سبك معماري و شيوة ساخت آن پي بردند و يا 

كالبد آن را با برخي از بناهاي موجود ديگر قياس كنند.
از آن ج��ا ك��ه اكتش��افات چه��ار دهة اخي��ر تاكن��ون در حيطة 
باستان شناس��ي و كندوكاوه��اي تاريخي بوده، هنوز كس��ي به طور 
ريش��ه اي به ويژگي هاي معماري و س��ازه اي اين بنا نپرداخته است. 
ه��دف اين مقاله آن اس��ت تا با تكيه بر پژوهش ها و مش��اهده های 
ميداني، و نيز مطالعات مت��ون مختلف تاريخي، علمي و كاوش هاي 
باستان شناس��ي، به كشف ويژگي هاي معماري اين معبد و در نهايت 

به تحليل معماري بنا را می پردازد

1. معبد آناهيتا به روايت مستندات تاريخي 
قدم��ت بن��اي تاريخي مش��هور ب��ه معب��د آناهيتا بن��ا به قول 
تاريخ نويس��ان به س��ده هاي پيش از مياد مس��يح بازمي گردد. در 
كتاب ايس��تگاه هاي پارتي تأليف ايزيدور خاراكس��ي كه در س��ال 
37م به نگارش درآمده، دربارة كنگاور مي نويس��د: »از همين جا از 
»باگستانا« ]بيستون[ تا »مادباال« 38 سخوني مي باشد و در فاصله 
اولين 3 سخوني ش��هر »كونكوبار« ]كنگاور[ واقع شده است. و در 
آن جا معبد »آرتميس« وجود دارد كه فاصله اش 3 سخوني است« 

)خاراكسي، 23(
چ��ون براي اولين بار خاراكس��ي اين معبد را متعلّق به آرتميس 
معّرف��ی ك��رد، محقق��ان آن را معبد آناهيت��ا الهة ايران��ي معادل 

آرتميس يوناني دانس��ته اند و ب��ه همين دليل اي��ن بناي تاريخي 
به معبد آناهيتا ش��هرت يافته اس��ت. از زمان بازديد خاراكس��ي از 
معب��د آناهيتا تا قرن س��وم هجري هيچ متن تاريخ��ي دربارة اين 
معبد در دس��ترس نيست. از قرن س��وم هجري تاكنون سياحان و 
تاريخ نويسان زيادي در مسير بازديدهاي خود از شهرهاي ايران، با 
مش��اهدة بناي تاريخي كنگاور به توصيف آن پرداخته اند. در طول 
تاريخ، اين بنا با نام هاي مختلفي چون قصراللصوص )قصر دزدان(، 
كاخ خس��رو پرويز و قصر شيرين ناميده ش��ده است. از مورخان و 
جغرافيانويس��ان مي توان به ترتيب تاريخي به اين افراد اشاره نمود: 
ابن خرداذبه، ابن فقيه، ابن رس��ته، اصطخ��ري، قدامه بن جعفر كاتب 
بغدادي، ابوالقاسم محمدابن حوقل النصيبي، شمس الدين ابوعبداهلل 
محمد بن احمد بن ابوبكر مقدس��ي، ابودلف، محمدبن احمد طوس��ي، 
ابي عبداهلل ياق��وت، زكرياي بن محمد بن محمود قزويني، عمادالدين 
ابوالف��داء، صفي الدي��ن عبدالمؤمن بن عبدالحق البغ��دادي، حمداهلل 

مستوفي، ناصرالدين شاه قاجار. 
ب��ا حض��ور مستش��رقان و اروپايي��ان عاقه من��د ب��ه تاري��خ 
كشورهاي ش��رقي در ايران، آثار مفصل تري از آنان دربارة معبد 
آناهيتا منتش��ر گرديده اس��ت. پيترو دالواله "در سال 1617م، 
در س��ال 1821 مي��ادي "كرپورتر"، در 1839 "تكس��يه"، در 
1841 "راولينسون"، در 1840-1841 "اوژن فاندن و پاسكال 
كس��ت"و در 1884 "ديوالفوآ" در س��فر خود به ايران، كنگاور، 
بيس��تون، طاق بس��تان و طاق گرا را مورد بازديد و بررسي قرار 
داده و گزارش ها و طرح ها و نّقاش��ي هايي را برداش��ت و به چاپ 

رس��انيده اند )كامبخش فرد، 1368(.
مورخاني ك��ه دربارة معماري و كالبد فيزيكي اين بنا اظهار نظر 
كرده ان��د، عبارتند از: اب��ن فقيه در البلدان به س��ال 290 هجري 
قم��ري، عجايب المخلوقات محمد طوس��ي س��ال 556 هجري در 
دربارة، ياقوت در قرن هفتم هجري در احس��ن التقاسيم في معرفه 
االقاليم مقدس��ي، ابودلف در س��فرنامة خود، زكري��ا بن محمد بن 
محمود قزويني در آثار الباد و اختيارالعباد نوشته، صاحب عجايب 
االخب��ار، نزهه القلوب حمداهلل مس��توفي. اكثر اين افراد بر عظمت 
و ابهت اين بنا تأكيد دارند و از چگونگي س��اخت آن ابراز ش��گفتي 

نموده اند.
هم چنين از مستشرقياني كه دربارة اين بنا توضيحاتي نگاشته اند، 
مي توان به كرپورتر در سال 1818 م. و مينورسكي در سال 1916 

م. ميادي اشاره نمود.

2. معماري بنا بر اساس يافته ها
كاوش ه��اي دهه هاي اخير اطاعات خوبي از ح��دود و ابعاد بنا 
در اختيار صاحب نظران قرار داده اس��ت و مش��خصات آن به لحاظ 
ارتفاع و حجم كلي ساختمان، به حد نسبتاً دقيقي مشخص گرديده 
اس��ت. ادارة ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كنگاور در 
گزارش��ي كه در س��ال 1383 تهيه نمود، مش��خصات بنا را چنين 
بي��ان مي كند: »محوطة تاريخي معروف ب��ه معبد آناهيتا در مركز 
ش��هر كنگاور و بر س��ر راه امروزي همدان به كرمانش��اه واقع شده 
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اس��ت. اين بنا بر روي تپه طبيعي با حداكثر ارتفاع 32 متر نسبت 
به زمين هاي پايين دست ساخته شده است. در گوشه شمال غربي 
اين بنا امام زاده ابراهيم و مس��جدي برپاست. نقشة بناي كنگاور به 
ش��كل چهارضلعي و به ابعاد 209*224 متر است كه هر ضلع آن 
)به اس��تثناي ضلع شمالي( به ش��كل ديواري به ضخامت 18 متر 
بوده كه بر روي آن رديفي از ستون هاي قطور قرار گرفته است. اين 
ديوارها با الش��ه س��نگ و مات گچ ساخته شده اند و نماي بيروني 
آن ها به وسيلة قطعات سنگي تراش خورده، پوشش يافته است. در 
ضلع جنوبي بنا، پلكان دوطرفه اي به درازاي 154 متر ايجاد ش��ده 
اس��ت كه هر دو تا پنج پله را در يك بلوك س��نگي كنده اند. تعداد 
س��نگ هاي پله در پلكان ش��رقي 26 پله و در پلكان غربي 21 پله 
مي باش��د. در مركز بنا، صفه اي با جهت شرقي- غربي ساخته شده 
ك��ه 94 متر درازا و 9/30 متر پهنا و بي��ن 3 تا 4 متر ارتفاع دارد. 
اين صفه از الش��ه س��نگ هاي بزرگ كه حداقل يكي از سطوح آن 
صاف بوده س��اخته شده است و نماي آن با اندود گچ پوشيده شده 
كه جز در برخي از سطوح پايين ديوار، نشاني از آن باقي نيست. 

ب��ر روي ديواره��اي اين بنا منه��اي ضلع ش��مالي و فاصله بين 
دو رش��ته پلكان جنوبي، يك رديف س��تون قرار داشته است. اين 
ستون ها كوتاه و قطورند. فاصلة بين ستون ها از محور تا محور 475 
س��انتي متر اس��ت. بلندي هر ستون ش��امل پايه، ساقه و سرستون 
354 سانتي متر و قطر هر يك از ساقه ستون ها كه استوانه اي شكل 
مي باشد، 144 سانتيمتر است. گيلويي زير پايه ستون به بلندي 60 
س��انتي متر است. اندازه يك واحد ستون در كنگاور متشكل از پايه 
+ ميان س��تون + سرستون برابر 354 سانتي متر است و اين اندازه، 
برابر با فاصلة بين دو س��تون و دو برابر قطر پاية س��تون است. در 
اين بنا ستون ها در يك رديف استقرار يافته اند. اين ستون ها ساده، 
ب��دون تزيين و كوتاه و قطورند و به مثابه نرده و حفاظ تزييني لبه 
ايوان ب��ه كار رفته اند« )برنامة مديريت آينده محوطه تاريخي معبد 

آناهيتا، 1383(.

تصوير شماره 1: سايت پالن فعلي معبد آناهيتا پس از كاوش هاي انجام 
گرفته )مأخذ: اداره ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي كنگاور(

كامبخش فرد پس از كاوش هاي انجام گرفته، بناي معبد آناهيتا 
را چنين تش��ريح مي نمايد: »طرح كالبدي حقيقي معماري كه به 
اعتبار كاوش هاي باستان شناسي، سر از حجاب خاك بيرون آورده، 

صفه و محوطة چهارگوش��ي اس��ت به ابعاد 210*208 متر كه در 
جبه��ة جنوبي آن ديواري قرار دارد به قطر 18/5 متر، آراس��ته به 
24 س��تون با نسبتي مس��اوي در دو طرف پلكاني هر يك به طول 
30 مت��ر كه يك مهتابي به درازاي 94 مت��ر را در ميان گرفته اند. 
مجموعه پلكان ها و مهتابي به عرض 4/15 متر از ديوار قطور 18/5 
متري پيش آمدگي دارند. ديوار غربي و شرقي نيز به قطر 18/5 متر 
و به ترتيبي متشكل از يك رديف ستون 48 و 24 تايي است، كه به 
اس��تثناي پنج ستون استوار و پابرجا در بخش شمالي ديوار غربي، 

بقيه ساقط شده اند« )كامبخش فرد، 1380(.

تصوير شماره 2: طرح معماري معبد آناهيتا ترسيم شده توسط 
كامبخش فرد )مأخذ: كامبخش فرد، 1374(

كامبخش ف��رد درب��ارة ارتفاع معبد و فواص��ل عمودي صفه هاي 
آن مي نويس��د: »در معبد آناهيتا بين پست ترين نقطه، يعني سطح 
اراض��ي اطراف ت��ا باالي صفه جنوب��ي 7 متر و از آن ج��ا تا تراس 
مركزي 11 متر و از س��طح اين س��كو تا قل��ه و خط الرأس صخره 
مخروطي ش��كل ني��ز 14 متر بلندي وج��ود دارد« )كامبخش فرد، 

.)1368

تصوير شمارة 3: وضعيت معماري به دست آمده از معبد آناهيتا پس از 
 كاوش ها، ترسيم در دفتر معماري كنگاور توسط محمد مهريار

 )مأخذ: كامبخش فرد، 1374(

 

تصوير شمارة 4: معبد آناهيتا: الف( پلة اصلي جنوب غربي ب( پلة 
فرعي و خصوصي شمال شرقي
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در كاوش هاي باستان شناس��ي انجام ش��ده سه رديف ستون در 
اضاع ش��رقي، غربي و جنوبي معبد آناهيتا به دس��ت آمده اند كه 
عموماً ش��كل، ابعاد و فواصل آن ها از يكديگر ثابت و همانند است، 
لكن از آن جا كه هنوز جبهة شمالي معبد مورد حفاري قرار نگرفته 

دربارة وجود ستون در اين ضلع جاي ترديد است

تصوير شمارة 5: وضعيت قرارگيري ستون هاي باقيمانده )و مرمت شده( 
در گوشه شمال غربي

در كاوش هاي باستان شناس��ي چندين قطعة تراشيده مربوط به 
باالي سرستون هاي معبد يافت ش��د كه نشان دهندة ادامه داشتن 
ستون ها از باال به يك سقف يا طاق نهايي است. اّما احتمال ديگري 
نيز وجود دارد كه اين بخش ها همانند س��قف هاي تخت جمش��يد 
چوبي بودند و بر اثر آتش س��وزي از بين رفته اند، زيرا هيچ اثري از 

آن ها موجود نيست

تصوير شماره 6: سنگ حجاري شدة روي سرستون ها )گيلويي( كه 
نشان از ادامه داشتن ستون ها تا سقف يا طاق بوده است

پيش��نهادي كه براي شكل نهايي ستون ها توسط مرحوم مسعود 
آذرنوش ارائه ش��ده آن اس��ت كه بر روي گيلويي س��تون ها طاقي 
هم چون طاق گرا وجود داش��ته اس��ت؛ هرچند كامبخش فرد با اين 

نظريّه مخالف است.

تصوير شماره 7: طرح طاق تكميل شده بر روي ستون هاي معبد آناهيتا 
بر اساس نظر آذرنوش )مأخذ: سايت سازمان ميراث فرهنگي(

دربارة معماري معبد آناهيتا هنوز رازهاي گشوده نشده اي وجود 
دارد كه يكي از مهم ترين آن ها وضعّيت جبهة ش��مالي بناست. اين 
جبهه هنوز حفاري نش��ده اس��ت و از آن جا كه ب��ه عنوان يكي از 
نماهاي فرعي بنا محس��وب می ش��ود، شايد هيچ س��توني بر روي 
ديوارة آن وجود نداش��ته باش��د. احمد كبي��ري در مجموعه اي از 

كاوش ه��ا بررس��ي هايي را بر روي اين جبهه آغ��از نموده كه هنوز 
نتايج قطعي آن رسماً منتشر نگرديده است. وي مي نويسد: »تاكنون 
راستاي جبهة جنوبي و هم چنين راستاي جبهه هاي شرقي و غربي 
و بخشي از گوشة شمال غربي و شمال شرقي و نيز بخشي از حوزة 
مركزي اين بنا آشكار ش��ده و نيز اطاعاتي از ناهمواري هاي بستر 
سنگي آن به دست آمده است. گوشة شمال غربي تنها نمونة برجا 
مانده از تركيب س��اخت و ساز و نماي عمومي آن است كه آشنايي 
با روند برپايي س��تون ها برفراز س��ه وجه غربي، شرقي و جنوبي را 
عينيت بخش��يده است. در جبهة شمالي به علت عدم دسترسي به 
اطاعات مكتوم در آن و ناهمگوني تركيب معماري آن با راس��تاي 

سه وجه ديگر، نيازمند تأمل بيش تري است« )كبيري، 1381(.

تصوير شمارة 8: نمايي از آثار دورة اسالمي در جبهة شمالي معبد 
آناهيتا، بقعة امام زاده ابراهيم در گوشة شمال غربي

3. سبك معماري معبد
اّولين كس��اني كه تاش كردند تا سبك معماري و طرح كالبدي 
بناي كنگاور را كش��ف كنند، »اوژن فاندن و پاس��كال كست« دو 
مستشرق اروپايي بودند كه در سفر به كنگاور طرح هاي بسياري از 
اين بنا ترس��يم نموده اند. بيان آنان از معبد آناهيتا بسيار توصيفي 
و دقيق اس��ت. فاندن و كس��ت در متن س��فرنامة خ��ود راجع به 
كن��گاور اش��اره مي كنند كه بناي آناهيتا به س��بك يوناني اس��ت 

)كامبخش فرد، 1368(.

تصوير شمارة 9: تصوير گوشة شمال غربي معبد آناهيتا كه در 1840 
ميالدي توسط فالندن و كست ترسيم شده است

تصوير شمارة 10: نقشه هاي بازسازي شده از معبد آناهيتا براساس 
ترسيم فالندن و كست
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فاندن و كست در طرح پيشنهادي خود براي معبد اّولية آناهيتا 
در كنگاور، معبد پالميراي س��وريه را معيار ق��رار دادند به گونه اي 
كه س��كويي داراي س��ه رديف ستون بر بلندي س��اخته شده و در 
وسط آن معبدي سرپوشيده به شكل معابد يوناني قرار گرفته است. 
در واقع اين طرح برداش��تي است از سبك هاي دوريك و كورنتين 

يوناني. 
پروفسور والديمير گريگوريچ لوكونين در مقالة معبد آناهيتا كه 
به زبان روسي نگاش��ته آورده است: »طرح بازسازي معبد به شرح 
زيرين توس��ط فاندن و كست پيش��نهاد شده بود: سكويي به ابعاد 
200 * 230 متر از بلوك هاي س��نگي انباش��ته گرديده و از چهار 
طرف تزيين و در س��تون هاي س��ه رديفه طوري س��اخته شده كه 
تش��كيل زاوية قائم��ه داده اند. روي هم رفته 144 س��تون در يك 
رديف و 432 س��تون در س��ه ردي��ف. در مرك��ز كاخ، عبادتگاه به 
ش��كل مستطيل قرار گرفته كه در بين ستون ها محصور شده است 
)11 س��تون به س��مت طول مستطيل و 6 س��تون به سمت عرض 
مس��تطيل(. در ورودي با دو س��تون محافظت مي ش��ود. پيشنهاد 
فاندن و كس��ت در بازسازي معبد بيش از همة معابد يونان قديم، 

پالميرا را به خاطر مي آورد« )كامبخش فرد، 1374: 15(.
محقق��ان اروپاي��ي معتقدند كه در دورة هخامنش��ي و پارتي به 
دلي��ل تبادل فرهنگي كه مي��ان ايرانيان و يونانيان وجود داش��ته 
بناهايي به س��بك معم��اري يوناني در ايران اح��داث گرديده بود، 
باالخص در شهرهايي چون كنگاور كه به گونه اي نقاط مرزي غرب 
ايران محسوب مي شدند. طرح بناي معبد آناهيتا كه توسط فاندن 
و كس��ت ارائه ش��د در كتاب هنر ايران در دورة پارتي و ساس��اني 
نوش��ته گيرشمن رييس هيأت فرانسوي كاوش هاي باستان شناسي 
در ايران با عنوان طرح ساختمان پرستشگاه كنگاور ترسيم گرديده 

است )گيرشمن، 1350(.
       

الف                                                 ب
تصوير شمارة 11: مقايسه ميان پالن معبد پالميرا )الف(، و طرح فرضي 

 معبد آناهيتا )ب( كه توسط فالندن و كست ارائه شد 
)مأخذ: كامبخش فرد، 1374: 32(

در تأييد فرض فاندن و كست، ساير محققان اروپايي نيز ارتباط 
س��بك معم��اري معبد آناهيتا را به ش��يوه هاي يونان��ي به نگارش 
درآورده اند. مثًا هرتس��فلد در بررس��ي ويژگي ه��اي معبد آناهيتا 
مي نويس��د: »تجزيه و تحليل معماري به صورتي عجيب از اش��كال 
سرس��تون هاي سبك عصر »دوريك« با بهره هاي سبك »كورنتي« 
جزئيات آن معبد را نش��ان مي دهد« )هرتسفلد، 1354(. واندنبرگ 
نيز دربارة معبد برآن اس��ت  كه: »ساقة س��تون هاي آن صاف بوده 

و سرس��تون آن ها از نوع سرس��تون دوريك مي باش��د كه روي آن 
يك »بالش كرنتي« ق��رار داده اند« )واندنبرگ، 1345(. هم چنين، 
كلمان هوار دربارة يافته هاي معبد آناهيتا مي نويس��د: »در كنگاور 
بازمانده هاي پرستش��گاهي يافت شده اس��ت كه در سبك آرايش 
شباهت زيادي با معابد يونانيان دارد. اين بنا از يك تاالر مركزي و 
حياط پهناوري ساخته شده و بدلي از سبك معماري يوناني است« 

)هوار، 1363(.
مالكوم كالج دربارة س��بك معماري معبد آورده است: »در اينجا 
يك حياط بزرگ چهارگوش با ديوار بلند كه در كنار آن س��تون ها 
قرار داشتند و در وسط معبدي به سبك يوناني با رديف ستون و در 
مدخل آن ستون برپا داشته بودند وجود دارد. ... شكل معماري آن 
مش��تمل است بر سرستون هاي دوريك كه برفراز آن قسمت هموار 
سرس��تون كرنتي بر پايه هاي ايوني قرار دارد. شكل هاي كهن هنر 
يوناني چنان دگرگون ش��ده اند كه به دش��واري مي توان با مقايسه 
تاري��خ آن را تعيين كرد. ... عجيب آن كه معماري كنگاور گونه اي 
ظراف��ت دربردارد« )كالج، 1385: 110و111(، البته كالج در ادامه 
اعتراف مي كند كه »در س��دة اول مي��ادي مي بينيم كه معماري 
پارتي مجموعه اي از اين ش��كل هاي كهن يوناني را اخذ كرده و آن 
را دگرگون س��اخته و بدان غنا بخش��يده و شگفت ساخته است و 
شكل هاي كهن تر و جديدتر شرقي را هم چاشني آن ها كرده است« 

)پيشين: 111( .
گيرش��من كه معم��اري معبد آناهيت��ا را تركيب��ي از صفه هاي 
هخامنش��ي و س��تون هاي يوناني مي داند، اين گون��ه مي نگارد: »در 
س��اختمان اصلي، استعمال قطعات سنگي س��طحة تخت جمشيد 
تقليد ش��ده اما س��تون هاي آن ها داراي سرس��تون دوريك اس��ت 
ك��ه برفراز آن ها تخته هاي كرنتي قرار گرفته اس��ت« )گيرش��من، 
1372(. اي��دت پرادا درب��ارة معب��د آناهيتا اين گون��ه اظهار نظر 
مي كند: »احتمال مي رود بناهاي س��لوكي سنت )معماري( يوناني 
را در به كار بردن س��نگ خوب، مصالح به خوبي تراش��يده شده، و 
ستون هاي مرمر يا سنگ آهكي دنبال كرده باشند« )پرادا، 1357(. 
ژاك دومورگان در جلد دوم كتاب مطالعات جغرافيايي غرب ايران 
دربارة كنگاور مي نويس��د: »]كنگاور[ بر خرابه هاي بنايي عظيم كه 
به س��بك معماري يوناني س��اخته ش��ده قرار دارد. ستون هاي اين 
بنا از س��نگ مرمر خاكستري درست ش��ده كه بر روي ديوارهايي 
كه از تخته س��نگ هاي مرمر تراشيده باال آورده اند، قرار گرفته اند« 

)دومورگان، 1331(.
اّما محققان و باستان شناسان ايراني در برابر اين نظريّه كه معبد 
آناهيتا نمونة تقليدي معابد يوناني است مقاومت كرده اند و با توّجه 
به يافته هاي گوناگون در اين مطلب شك كرده و به بيان اختافات 
ميان سبك هاي يوناني و يافته هاي كنوني معبد آناهيتا پرداخته اند. 
به طور مث��ال دكتر علي اكبر س��رفراز عضو گروه باستان شناس��ي 
دانشگاه تهران مي نويس��د: »آقاي فاندن هم در حدود 150 سال 
پيش اين مكان را با معبد خورش��يد در پالميرا مقايسه كرده است. 
آيا واقعاً چنين اس��ت؟! با توّجه به اي��ن كه اين اختاف ها در هيچ 
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بناي مسلّم پارتي در ايران شناخته نشده اند )در مورد اين بنا جاي 
بحث بسيار است( « )سرفراز، 1373(.

اردش��ير خداداديان معتقد اس��ت بناي اولية معبد كه به تحقيق 
براي الهة آناهيتا احداث شده متعلّق به سدة چهارم پيش از مياد 
و زمان هخامنشيان است. در نظر وی »معبد آناهيتا احتماالً مربوط 
به عصر اردش��ير دوم هخامنش��ي )404-358 ق.م( كه به منمون 
يعني باحافظه و هوش��يار معروف و پسر داريوش دوم )404-424 
ق.م( است مي باشد، به اين ترتيب كارهاي سنگي اين بنا به سبك و 
شيوة معماري هخامنشي است و ستون ها الهام گرفته از سبك هاي 

معماري يوناني است« )خداداديان، 1379: 311(   .
س��يف اله كامبخش ف��رد در اي��ن ب��اره مي نويس��د: »تحقيقات 
باستان شناسي 170 سالة اخير در بين شرق شناسان غربي و وجود 
نارس��ايي هايي باعث گرديده تا همواره معبد پالميرا منشأ مطالعات 
دربارة معبد ناهيد كنگاور قرار گيرد. شرق شناسان تصور مي كردند 
كه معبد كنگاور و پالميرا با يكديگر ش��باهت تام و تمام داش��ته و 
ناگزير فكر مي نمودند كه معبدي مربوط به نيايش آيين هاي يوناني 
و س��لوكي اس��ت و تمام محوطة معبد پر از تنديس بوده است؟ ... 
همواره عناصر و آداب و رس��وم يوناني- رمي مد نظر شرق شناسان 
غربي بوده اس��ت و نه شرق واقعي؟! ش��ايد از نظر طرح يك معبد 
چهارگوش و مربع شكل و يك مكان آتش در مركز آن بتوان معبد 
ناهي��د كنگاور را در زمرة معبد پالميرا ق��رار داد، ولي مغايرت هاي 
فراوان��ي بين معماري و هنر هر دو محل و نهايتاً آيين ها و رس��وم 
مذهب��ي رايج در زمان آن ها وجود داش��ته اس��ت« )كامبخش فرد، 
1368(. مس��عود آذرنوش نيز عدم دسترس��ي مستشرقان به منابع 
اصيل شرقي را عامل برداشت هاي نادرست اينان مي داند: »در واقع 
هيچ يك از اين نويسندگان چاره اي جز تكرار آنچه پيشينيان آن ها 
نوش��ته بودند نداش��تند، به ويژه به دليل آن كه آن ها هيچ وقت به 
منابع ش��رقي توّجه نكرده بودند. اين پژوهشگران به دليل ديدگاه 
غرب��ي محض خود، به مورخين و جغرافي دان��ان ايراني و عرب كه 
ممك��ن بود توضيحات س��ودمندي دربارة محوطه نوش��ته باش��ند 
بي اعتماد بودند. در واقع به دليل فقدان كاوش هاي باستان شناسي 
شناختي نقش��ه اي كه فاندن و كس��ت در طي بازديد كوتاهشان 
تهيه كرده اند بسيار مورد قبول واقع شد« )آذرنوش، 1377: 20( .

كامبخش ف��رد در بي��ان اختافات ميان معاب��د آناهيتا و پالميرا 
مي نويس��د: »معبد پالميرا در روي صفه ساخته نشده و در كنار راه 
تجارت��ي اس��ت و فقط مكان و جايگاه آت��ش در مركز آن بلندتر از 
س��اير بخش هاي آن قرار داده شده كه از طرح ايراني تأثير پذيرفته 
اس��ت. ... ستون هاي بلند و كش��يده و داراي سبك يوناني- رمي و 
وج��ود تنديس ها و خدايان متع��ّدد آن را از ردة خانوادة معماري و 
آيين هاي مذهبي ايران��ي دور مي كند« )كامبخش فرد، 1368(. در 
حفاري هاي باستان شناس��ي »بر خاف طرح فاندن- كست، تنها 
يك رديف ستون عبارت از »پايه + ساقه + سرستون« در لبة ديوار 
بيروني از زير خاك خارج ش��د« )كامبخش فرد، 1380: 176(. در 
طرح فاندن و كس��ت در ضلع هاي شرقي، غربي و جنوبي 3 رديف 

ستون و در ضلع شمالي 2 رديف ستون مشابه معبد پالميرا در نظر 
گرفته شده بود.

آذرن��وش نيز ب��ر ايراني بودن صفة بناي تاريخ��ي كنگاور تأكيد 
دارد: »در اينج��ا نيازي ب��ه بحث جايگاه صف��ه در معماري ايراني 
نيس��ت. كافي اس��ت به ياد آوريم كه نمونه هاي خوبي از صفه هاي 
متعلّق به دورة هخامنشي تا اواخر دوره هاي پارتي و ساساني هنوز 
وجود دارد. از جمله صفة بزرگ تخت جمشيد، قلعة دختر فيروزآباد 
و كوه خواجه. سّنت ساخت و ساز صفه ها به عنوان شالودة كاخ هاي 
س��لطنتي ت��ا پايان اي��ن دوره ادامه داش��ت و نمون��ة عالي آن در 
عمارت خس��رو در قصرش��يرين موجود اس��ت« )آذرنوش، 1377: 
43(. هم چنين، آذرنوش معتقد است تركيب ساختاري صفة ناهيد 
بس��يار ش��بيه به تخت فرهاد كنده در بيستون و صفة سرمج است 
)آذرنوش، 1377: 26(. وي آن جا كه دربارة ش��يوة احداث س��نگ 
نماي اين صفة سخن مي راند، تأكيد مي كند كه: »فن كار در اينجا 

بي شباهت به صفة تخت جمشيد نيست« )آذرنوش، 1377: 24(.

4. نگاهي اجمالي به ويژگي هاي معماري ايراني
به منظور بررسي دقيق و جمع بندي سبك معماري معبد آناهيتا، 
نگارندگان بر اين باورند كه ش��ناخت ويژگي ه��اي معماري ايراني 
پيش از اس��ام بايد به درستي انجام گيرد تا بتوان با بهره مندي از 
اين ويژگي ها دربارة هويّت معماري اين بنا اظهار نظر كرد. در ادامه 
برخ��ي ويژگي هاي معماري ايراني مورد بحث قرار می گيرد و آن ها 
را در آثار بناهاي گوناگون باقي مانده از آن دوران يادآور مي شويم.
4ـ 1. احداث بناها بر ارتفاعات، تّپه ها و صخره هاي طبيعي

هندی ه��ا و اروپايي ها از ابتدا به احداث بناهاي خود بر ارتفاعات 
عاقه داش��تند. بخش��ي از آثار برج��اي مانده از ماده��ا »معماري 
صخره يا دژهاي اس��تحكاماتي هس��تند. اين گون��ه بناها عموماً بر 
روي ارتفاع��ات و صخره هاي طبيعي و ي��ا گاهي بر روي خاكريزها 
و تپه هاي مصنوعي ايجاد مي ش��ده اند و ب��ر گرداگرد آن ها حداقل 
يك ديوار بلند و يا حصار متحدالمركز بنا مي ش��ده اس��ت و مكمل 
اي��ن حصار يا ديوارها هم خندقي بوده كه در كنار آن و در مس��ير 
رودخانه ايجاد ش��ده اس��ت« )انص��اري، 1389: 36(. اين آثار »در 
مكان هاي��ي چون تپة نوش��يجان ماير، گودين تپ��ه، باباخان، تپة 
هگمتان��ه، زيويه و ... قرار دارد و در كاوش هاي باستان شناس��ي به 

دست آمده است« )ياوري، 1388: 41(.
از ديگر بناهاي س��اخته شده بر صفه مي توان به اين موارد اشاره 
كرد:  بناي مقبرة مادر س��ليمان يا تخت س��ليمان )ياوري، 1388: 
55(، كاخ آپادان��ا در ش��وش )ياوري، 1388: 62(، ش��هر نس��ا يا 
پارتانيسا مربوط به زمان اشكانيان )ياوري، 1388: 80( و سرخ كتل 
)گيرشمن، 1370: 359- محمدي فر، 1389: 85(. هم چنين از آثار 
ديگر مرب��وط به پارتيان كه بر فراز تپه ها بنا گرديده اند مي توان به 

موارد زير اشاره نمود )محمدي فر، 1389(:
• تپه يحيي در درة س��وغون 225 كيلومتري جنوب كرمان با 	

ارتفاع 1200 متر از سطح دريا،
• ناحية باس��تاني غربال بيز بر تپه هاي كوه مثقال در كوهستان 	
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شيركوه 40 كيلومتري جنوب يزد و غرب مهريز،
• ياريم تپه در 9 كيلومتري جنوب شهر گنبد كاووس با ارتفاع 	

20 متر از نواحي اطراف و مجاور رودخانة قره سو،
• آثار كوه خواجه سيس��تان در فاصل��ة 30 كيلومتري جنوب 	

غربي شهر زابل و با ارتفاع 90 متر از دشت اطراف،
• تپة ناريشان در 3 كيلومتري شمال شرقي دامغان،	
• تورنگ تپه در مجاورت روستايي با همين نام در 20 كيلومتري 	

شمال شرقي گرگان و با ارتفاع 34/5 متر از سطح دشت،
• تپة چشمه علي ري در محلة صفايية اين شهر،	
• قلع��ة زه��ك )ضحاك( بر ف��راز ارتفاعات ك��وه داش در 16 	

كيلومتري جنوب شرقي هشترود،
• تپه هاي منطقة گرمي در 132 كيلومتري شمال اردبيل و در 	

ارتفاع 1200 متري از سطح دريا،
• يانيق تپه در شرق درياچه اروميه و جنوب شهر تبريز،	
• مجموعة تخت سليمان در 45 كيلومتري شمال تكاب استان 	

آذربايجان غربي،
• تپة چغاميش در جنوب شهر دزفول،	
• تپ��ة بولحي��ه در 3 كيلومتري جنوب ش��وش و با ارتفاع 15 	

متر از اطراف،
• پرستش��گاه كوهس��تاني نمرودداغ در بخش علياي رودخانة 	

فرات در آناتولي تركيه.
4ـ 2. به كارگيري صفه و سكوي مسطح به عنوان بستر بنا

تم��ام محققان بر اين واقعّي��ت اذعان دارند ك��ه احداث صفه به 
عنوان بستر ساخت بناهاي مهم از ويژگي هاي معماري ايران باستان 
اس��ت؛ به گونه اي كه آن را از ويژگي هاي مهم شيوة معماري پارسي 
مي دانند )رس��ولي، 1388: 35- انص��اري، 1389: 54- ميرلطيفي، 
1385: 46- ي��اوري، 1388: 55(. »اص��والً اكث��ر س��اختمان هاي 
معظم ايراني بر روي س��كويي دست ساز برپا مي شد بدين معني كه 
نخس��ت با محكم ك��ردن و باال آوردن زمين، مح��ل مطمئني براي 
س��اختمان كردن پديد مي آوردند و س��پس به عمليات ساختماني 
مي پرداختند« )ميرلطيفي، 1385: 63(. احداث ساختمان ها بر روي 
س��كوهاي مصنوعي از نمادهاي معماري ماد اس��ت )ياوري، 1388: 
53(. »س��اختن صفه يا سكو )مصطبه( ... از ابتكارات هنر آشوريان و 
كلدائيان )بين النهرين( است كه در شيوة كارهاي ايراني از جمله در 
معماري تخت جمشيد نيز از صفه ... بهره گرفته شده است« )انصاري، 
1389: 42(. صفة تخت جمشيد به عنوان بزرگ ترين نمونه از بناهاي 
ب��ا اين ويژگي داراي ابع��ادي در حدود 450×300 متر و ارتفاع 8 تا 
20 متر اس��ت )پيشين: 50(. صفه هايي نيز به صورت پله پله ساخته 
مي ش��د. مهم ترين اين نمونه ها زيگ��ورات چغازنبيل متعلّق به دورة 
عياميان است. هم چنين آرامگاه كوروش كبير در پاسارگاد، آرامگاه 
گ��ور دختر در جلگة بزپر در جنوب غربي جره، تخت گوهر يا تخت 
رس��تم در نزديكي تخت جمش��يد از بناهاي هخامنشي است كه به 

صورت صفة پله پله ساخته شده اند )انصاري، 1389: 44-45(.
برخ��ي بناهاي دوران اش��كانيان نيز به همين ش��يوه س��اخته 

مي ش��دند؛ مانند كاخ و آرمگاه اصلي شهر نسا )محمدي فر، 1389: 
70و72(، مجموعة س��رخ كتل افغانس��تان )هرم��ان، 1373: 86(، 
مجموعه عبادتگاه برده نش��انده )محمدي فر، 1389: 152و153( و 

صفة مسجدسليمان )محمدي فر، 1389: 155(.

)1977 ,Colledge :تصوير شمارة 12: پالن صفه هاي سرخ كتل )مأخذ

س��ّنت صفه سازي تا زمان ساسانيان نيز ادامه يافت. كاخ مشهور 
ساساني مشهور به ايوان مداين كه به دستور شاپور اول در تيسفون 
بنا گرديد، برروي صفه اي س��اخته شده است )ميرلطيفي، 1385: 
63(. صفة »تخت نشين« يا »طريال« در كنار برج شهر فيروزآباد از 
آثار اين دوره اس��ت كه به صورت پله پله بنا گرديده است )ياوري، 
1388: 92(. كاخ قصرشيرين كه توسط خسروپرويز در قرن ششم 
ميادي اح��داث گرديد، بر روي صفه اي مصنوعي به بلندي 8 متر 

قرار دارد )پيشين: 97(.
4ـ 3. قرارگيري پرسـتش گاه ها و چهارطاقي آتشكده ها 

در اماكن بدون سقف و انجام مراسم مذهبي در هواي آزاد
در معماري ايران باس��تان و به منظ��ور انجام آيين مذهبي دين 
زرتش��ت، اماكني را ب��رای افروختن آتش بن��ا مي كردند كه بدان 
آتش��كده يا آتشگاه مي گفتند. اين بناها كه عموماً با نام چهارطاقي 
شناخته مي شد، سرپوشيده بود. اّما در بلندي هاي بيرون از شهرها 
و در فضاي باز س��اخته مي ش��دند. )ميرلطيفي، 1385: 33(. يكي 
از آثار مربوط به هخامنش��يان »آتش دان هاي سنگي واقع در نقش 
رس��تم اس��ت. ... در اطراف چنين چهارطاقي هايي قبل از اس��ام، 
تشريفات مذهبي در هواي آزاد انجام مي گرفته است« )ميرلطيفي، 

.)46 :1385
از ديگر نمونه هاي اين آتش��كده ها در بناهاي اش��كاني مي توان 
به كاخ ش��اهي كوه خواجه سيس��تان اش��اره كرد )ياوري، 1388: 

 )85 -86

تصوير شمارة 13: پالن و برش كاخ كوه خواجه، چهارطاقي آتشكده در 
)1977 ,Colledge :ضلع شمالي و بر فراز تپه قرار گرفته است. )مأخذ
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در معم��اري معابد پارت ه��ا »با وجود اختاف��ات زيادي كه در 
مصال��ح س��اختماني و جزئيات امور معماري مش��هود اس��ت، بايد 
گفت كه از لحاظ س��بك و ش��يوه يك جنبة عمومي رعايت ش��ده 
اس��ت، به طوري كه همة آن ها در روي يك س��كويي قرار گرفته و 
از اتاق هاي مس��تطيل يا مربع ش��كل، كه از ديوار خارج به وسيلة 
يك كريدور طاق دار غيرمس��تقيم تفكيك مي شد، تشكيل گرديده 
بودند« )ميخائيلوويچ دياكونوف، 1383: 272- 271(. »پلكاني در 
ديوار خارجي معبد س��اخته ش��ده بود كه به بام منتهي مي ش��ده 
و ب��ر بام آتش��گاهي ك��ه در آن آتش مقدس ش��عله ور ب��وده قرار 
داش��ته. تش��ريفات مذهبي گرداگرد معبد در ه��واي آزاد صورت 
مي گرفت��ه« )ميخائيلووي��چ دياكون��وف، 1351: 123(. علي رغ��م 
ناس��ازگاري ساسانيان با همة ابعاد فرهنگي اشكانيان، همين شيوة 
معماري را در مورد اماكن مذهبي و آتش��گاه ها ادامه دادند و دنبال 
كردند« )خداداديان، 1379: 313(. مالكوم كالج نيز معتقد اس��ت 
پرستش��گاه هاي فضاي باز ايراني تداوم س��ّنتي اس��ت كه در دورة 

پارتيان به خوبي رواج داشت )كالج، 1385: 114- 113(.
احداث آتشگاه هاي هواي آزاد در دورة ساسانيان رونق بيش تري 
يافت. به جهت رسمي شدن دين زرتشت و اهمّيت بناي آتشكده ها، 
خان��دان ساس��اني كه از آغ��از نگاهبان آتش بودند، در س��اخت و 
نگهداري آتش��كده ها بسيار كوشش نمودند. »آتشكده هاي تاريخي 
كه از اين زمان به دس��ت آمده اند تقريباً داراي پان يكس��ان بوده 
و همگي در يك مربع محاط ش��ده اند و روي چهار ستون از سنگ 
و گچ س��اخته ش��ده اند« )ميرلطيفي، 1385: 57- 56(. »بر روي 
اي��ن فضاي چهارضلعي گنبدي قرار مي گرفته و به همين خاطر به 
چهارطاقي نيز موس��وم است. ... اصوالً اين بناها را بر روي بلندي ها 
مي س��اخته اند« )ياوري، 1388: 101(. آتشكده هاي بنا شده بدين 
سياق در دوران ساساني عبارتند از: آتشكده قصر شيرين، آتشكده 
حيدريه قزوين، چهارطاقي نياس��ر كاشان، مصاي يزد، چهارطاقي 
نطنز، آتش��كده آذرگشس��ب تخت س��ليمان در تكاب آذربايجان، 
آتش��كده آذربرزين مهر در ريوند خراس��ان و آتشكده آذرفرنبغ در 

كاريان فارس )انصاري، 1389: 80(
4ـ 4. حياط وسيع محصور شده با ديوار و ستون

ايج��اد محيط هاي روب��از در كنار پرستش��گاه ها و اماكن ديني، 
الزمة برگزاري مراس��م مذهبي در فضاي باز اس��ت. لذا مش��اهده 
مي ش��ود كه سطوح صفه ها و بستر مس��طح تپه هايي كه خاستگاه 
معماري نمادين ايران باس��تان بوده با روش هاي گوناگون محصور 
گرديده و به صورت حياطي مورد استفاده قرار مي گرفته است. مثًا 
در معماري هخامنش��ي »از آثار مذهبي محراب هاي بزرگ سنگي 
و محل هايي را مي توان ذكر كرد كه به منظور پرس��تش اختصاص 

داشته و مسقف نيست« )ميخائيلوويچ دياكونوف، 1383: 136(.
لكن بيش ترين نمونه هاي حياط ها مربوط به دورة حكومت اشكانيان 
است كه در اين جا به برخي نمونه ها اشاره مي شود. كاخ آي خانم افغانستان 
)محمدي فر، 1389: 81(، مقبرة اصلي مجموعة مذهبي س��رخ كتل در 

ميان حياطي وسيع واقع شده است )محمدي فر، 1389: 85(.

 تصوير شمارة 14: پالن كاخ آي خانم و حياط محصور شده آن
 )مأخذ: هرمان،1373(

كاخ سروستان در فارس )انصاري، 1389: 75(، بناي اصلي كاخ كوه 
خواجه در سيستان )محمدي فر، 1389: 94(، پرستشگاه شمي )هرمان، 

1373: 41(، معبد بزرگ شهر الحضر )محمدي فر، 1389: 181(.

 تصوير شمارة 15: پالن محوطه مقدس معبد شهر حضر 
)مأخذ: کالج، 1357(

4ـ 5. ديوارچيني و زيرسازي اطراف صفه
بي ش��ك احداث صفه هاي تخت نياز به تسطيح و تثبيت تپه ها و 
س��طوح ش��يبدار دارد. در آثار باقي مانده از برخي بناهاي دوره هاي 
پارس��ي و پارتي خاكريزي و ديوارس��ازي اطراف ارتفاعات به دست 
آمده اس��ت. يكي از نمونه ه��اي آن، كاخ آپاداناي ش��وش بر روي 
تپة آپادانا اس��ت كه به دستور داريوش اول هخامنشي ساخته شد 

)ياوري، 1388: 62(.
4ـ 6. پلكان دوطرفه ورودي به بنا

از آن جا كه اكثر بناهاي ايراني بر صفه ها س��اخته مي ش��د، الزم 
ب��ود ت��ا پلكاني براي ورود به س��اختمان تعبيه ش��ود. در برخي از 
اين بناها پلكان دوطرفه اي مش��اهده مي ش��ود. مشهورترين آن در 
صفة تخت جمشيد است كه »براي صعود از صفه پلكان دوطرفه اي 
مش��تمل بر يكص��د و ده پل��ه در هرطرف وج��ود دارد« )انصاري، 
1389: 50(. كاخ آپاداناي تخت جمش��يد نيز از بناهايي اس��ت كه 
اختصاصاً داراي دو مجموعه پلكان دوطرفه اس��ت. نمونة ديگري از 
اين پلكان هاي دوطرفه در كاخ قصرشيرين مربوط به دورة ساساني 
اس��ت. اين پلكان دوطرفه دسترسي به ارتفاع 8 متري فراز صفه را 

تأمين مي كند )ياوري، 1388: 97(.
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تصوير شمارة 16: پلكان ورودي دوطرفه الف( تخت جمشيد ب( كاخ 
قصر شيرين )مأخذ: رسولي، 1388(

4ـ 7. فرم مربع در پالن ها 
آن چه به وفور در ايران پيش از اس��ام ماحظه مي شود، تأكيد 
بر فرم مربع در پان هاي بناهاي س��اخته ش��ده اس��ت. اين فرم از 
كوچك تري��ن اجزاي پان چون چهارطاقي ه��ا تا بخش هاي كان 
هم چون كاخ ها و معابد بزرگ ديده مي شود. اّولين نمونه از بناهاي 
مربعي شكل، زيگورات چغازنبيل مربوط به دورة عياميان است كه 
ابعاد هر ضلع طبقة نخست آن 105/20 متر است. )ياوري، 1388: 
31(. تنها بنايي كه از دوران ايام جديد باقي مانده معبدي اس��ت 
كوچ��ك »كه پان مربع دارد و به زمان ش��وتروك-نهونتة دوم در 
اواخر قرن هش��تم ق.م تعلق دارد«. )ي��اوري، 1388: 40(. بناهاي 
متعّددي از دوران هخامنشيان با پان مربع باقي مانده كه از آن ها 
مي توان به مقبرة كمبوجيه )زندان س��ليمان(، كعبة زرتشت و كاخ 
آپادانا اشاره نمود )ميخائيلوويچ دياكونوف، 1383: 139(. هر چهار 
اثر اصلي برجاي مانده از اش��كانيان در ش��هر نسا داراي پان مربع 
هس��تند: "كاخ يا بناي مربع"، "معبد دايره"، "برج-معبد" و "خانة 

مربع" )محمدي فر، 1389: 74- 72(.

 تصوير شمارة 17: بناهاي باقيمانده از شهر نسا 
)مأخذ: محمدي فر، 1389(

از ديگر بناهاي ساخته ش��ده بر پاية مربع مي توان به اين موارد 
اشاره نمود: نيايشگاه بزرگ شهر آي خانم )محمدي فر، 1389: 84(، 
حياط پيراموني مقبرة اصلي سرخ كتل )محمدي فر، 1389: 121(، 
قلع��ة زه��ك )ضح��اك( )محمدي ف��ر، 1389: 122( و كاخ نيپور 
)محمدي فر، 1389: 167(. معبد آناهيتاي بيش��اپور نيز كه از آثار 
باقيمانده از سلسلة ساسانيان است داراي پاني مربعي با اضاع 14 
متر اس��ت. )ياوري، 1388: 96(. مجموعة عظيم تخت سليمان در 
آذربايجان غربي نيز مربوط به اين دوره است. در پان اين مجموعه 
»دو مربع مختلف المركز و هم محور به چش��م مي خورد كه درياچه 
در مركز جنوبي )مربع بزرگ تر( و آتش��كده در مركز مربع ش��مالي 

)مربع كوچك تر( قرار گرفته است« )ياوري، 1388: 99(.

تصوير شمارة 18: پالن مجموعه تخت سليمان متشكل از دو مربع

4ـ 8. به  كارگيري مصالح سنگ، خشت و گچ
از ويژگي ه��اي مش��ترك س��بك هاي معماري پيش از اس��ام 
به كارگيري دو مصالح بومي س��نگ و خش��ت اس��ت. از آغاز شيوة 
پارتي مصالح گچ نيز به اين مجموعه اضافه ش��د )رس��ولي، 1388: 
35و48و50(. از اي��ن رو، »اش��كانيان به طرز چش��مگيري از گچ 
استفاده كرده اند« )محمدي فر، 1389: 162(. مصالح سنگي به كار 
رفت��ه در بناهاي هخامنش��ي از نوع مرغوب س��نگ بريده )تراش 
منظم( و سنگريزه و پاك تراش و سنگ هاي صيقلي است )انصاري، 
1389: 54(. لك��ن در معماري پارتيان بيش تر از مصالح بوم آوردي 
چون س��نگ الشه، خشت خام و پخته استفاده شده است )ياوري، 

.)80 :1388

تصوير شمارة 19: صفه تل تخت پاسارگاد و كاربرد سنگ هاي پاک 
)GoogleEarth :تراش در بدنه آن )مأخذ

»در تخت جمش��يد كف زمين، چهارچوب درها و نيز ستون ها از 
س��نگ ساخته شده، اما ديوارها را با خش��ت ساخته اند« )انصاري، 
1389: 42(. س��اير آثار برج��اي مانده از هخامنش��يان نيز حاوي 
مصالح س��نگي تراش��يده و بعضاً صيقلي ش��ده اند؛ مانند پاسارگاد، 
آرام��گاه كوروش كبير، آرامگاه گور دختر، آپاداناي ش��وش و كعبة 

زرتشت.
»كاربرد س��نگ همان گونه كه در معم��اري بين النهرين معمول 
بوده است و در نزد اشكانيان نيز اعمال شد، تنها هنگامي در ساختن 
بناه��ا به كار مي رفت كه در محل موج��ود بود. ... پارتيان نيز براي 
مناطقي كه س��نگ وجود نداشت با سرمايه اي كان اين ماده مهم 
و مقاوم ساختماني را در بناي آن استفاده مي كردند« )خداداديان، 
1379: 305(. مالكوم كالج نيز تأكيد مي كند كه در زمان اشكانيان 
»س��نگ هنگامي به كار برده مي شد كه مقدار زيادي از آن موجود 
بود يا وضع م��ادي چنين اقتضاء مي كرد« )كال��ج، 1385: 102(. 
از ديگر نمونه هاي س��اخته شده با س��نگ هاي تراشيده مي توان به 
اين بناها اش��اره كرد: صفه برده نشانده )محمدي فر، 1389: 152(، 
صفة مس��جد س��ليمان )محمدي فر، 1389: 155(، بناهاي ش��هر 
هتره )هترا يا الحض��ر( )ميخائيلوويچ دياكونوف، 1383: 270( كه 
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گروه��ي از  بناهاي مرتفع آن با تخته س��نگ هاي بزرگ و مات گچ 
ساخته شده  و بلندترين و بزرگ ترين اين آثار بارو، ديوار شهر، برج ها، 

دروازه ها و معبد كبير هستند )محمدي فر، 1389: 180(.

تصوير شمارة 20: بخشي از دروازه شهر هتره كه با سنگ هاي پاک تراش 
)GoogleEarth :ساخته شده )مأخذ

»در مي��ان بقاي��اي معماري از دوران ساس��انيان نظي��ر كاخ ها و 
آتشكده ها، معلوم مي ش��ود كه مصالح اصلي در ساختمان سازي اين 
عهد از جمله قلوه سنگ، قطعات بزرگ سنگي )الشه و تراشيده(، آجر 
پخته و خشت خام از عمده ترين مصالح ساختماني اين دوره شناخته 
شده اند« )انصاري، 1389: 70(. كاخ فيروزآباد فارس »در وسعتي به 
طول و عرض 55×104 متر و با اس��تفاده از الشه سنگ و مات گچ 

ساخته شده است« )انصاري، 1389: 72(.

5. بررسي ويژگي هاي معماري ايراني در معبد آناهيتا
محقق��ان ايراني ب��ا مطالعه بر روي فرم كل��ي و نيز جزئيات بناي 
معب��د آناهيتا به كش��ف ش��باهت هاي گوناگوني از آن ب��ا ديگر آثار 
دورة هخامنش��ي، پارتي و ساس��اني پرداخته اند. با استناد به همين 
شباهت ها اس��ت كه صاحب نظران معتقدند می توان در يوناني بودن 
س��بك معبد آناهيتا ترديد نمود. مش��ابهت هاي متعّددي ميان بناي 
معبد آناهيتا و س��اير نمونه هاي معماري مادي، پارسي و پارتي وجود 
دارد ك��ه با توّجه ب��ه خصوصّيات معماري ايران��ي كه در بخش قبل 
بدان ها اشاره شد، در اين جا سعي مي كنيم آن ها را در كالبد معماري 

بناي تاريخي كنگاور به نظاره بنشينيم.

اح��داث بنا ب��رروي تپة ناهيد كنگاور: اي��ن ويژگي عام بناهاي . 1
ايراني، به خوبي در معبد آناهيتا رعايت ش��ده و بر روي تپه اي 
به ارتفاع حداكثر 32 متر از دشت پيراموني ساخته شده است.

س��اختار صفة معبد در سه س��طح: معبد آناهيتا داراي صفه اي . 2
با س��ه س��طح اس��ت كه در ارتفاع ه��اي 7، 18 و 32 متري از 
سطح زمين احداث شده اند و از پايين به باال ابعاد آن ها كوچك 

مي شود و از شكل زيگوراتي بناهاي ايراني تبعيت مي كند.
مكان آتش بر فراز تپه برای مراس��م ه��واي آزاد: هرچند هنوز . 3

اثري از آتشگاه هاي چهارطاقي برروي سكوي سوم معبد آناهيتا 
كش��ف نش��ده اّما كامبخش فرد معتقد اس��ت: »در همين فضا 
مراسم برات آتش انجام مي شده و اثر اين آتش فراوان به هنگام 
كاوش مش��اهده شده است. ... اثر داغ آتش كه اليه هاي متعدد 
س��رخ و ش��نگرفي تند و قهوه اي و س��وخته و زرد را بر بدنه و 
پيك��رة صخره برجاي نهاده مورد توّج��ه و دقت قرار گرفت كه 
هنوز هم با گذش��ت ايام و پس از زدودن غبار، مي توان اين داغ 
را مش��اهده نمود« )كامبخش فرد، 1368(. بنابراين بي شك بر 

فراز تپة ناهيد آتش آيين زرتش��ت روشن بود و مراسم مذهبي 
به سبك ساير نيايشگاه هاي اين دوران در آن برگزار مي شد.

ايج��اد محوطة روباز پيرامون جايگاه آت��ش و محصور با رديف . 4
س��تون ها: ويژگي طّراحي حياط روباز برای دسترس��ي به يك 
بناي مذهبي و محصور كردن آن با اس��تفاده از ديوار، ستون و 
رواق از ويژگي هاي خاص معماري اش��كاني اس��ت؛ هرچند اين 
ش��يوه در نقاط مختلف س��رزمين پهناور پارتيان به سبك هاي 
گوناگوني به انجام مي رس��يد. از اين جهت شباهت هاي زيادي 
مي��ان محيط صفة معب��د آناهيتا كن��گاور و بناهايي چون كاخ 
آي خانم و مقبرة س��رخ كتل افغانس��تان يا پرستش��گاه ش��مي 

خوزستان وجود دارد. 
ديوارچين��ي گرداگرد تپة ناهيد: احداث ديوار س��نگي پيرامون . 5

تپة ناهيد به منظور حصول به س��طح صاف صفة اصلي معبد به 
انجام رسيده است. اين مورد تقريباً مشابه شيوة ساخت صفه در 
كاخ آپاداناي ش��وش، پرستشگاه شمي خوزستان و برده نشانده 
مسجد س��ليمان با اين تفاوت كه در معبد كنگاور از مات گچ 

نيز براي استحكام سنگ ها استفاده شده است.
پل��كان اصلي ورودي به صورت دوطرفه: پلة اصلي ورود به صفة . 6

معبد آناهيتا در وس��ط ضلع جنوبي قرار دارد و با سبكي ايراني 
به صورت دوطرفه طراحي ش��ده است. پله هايي با اين سياق در 
كاخ آپاداناي تخت جمش��يد، كاخ پاس��ارگاد، آرامگاه نساي نو و 
كاخ قصرشيرين وجود دارد. نوع باابهت آن با دو پاگرد در پلكان 

ورودي تخت جمشيد بنا گرديده است.
پان مربعي ش��كل صفة اصلي: ويژگ��ي منحصر به فرد مربعي . 7

بودن پان ها در معماري ايراني باالخص اشكاني، در صفة اصلي 
معبد آناهيتا رعايت ش��ده و دارای ابعادي در حدود 210×208 
مت��ر )ب��ه نقل از كامبخش فرد( اس��ت. البته به دلي��ل به اتمام 
نرس��يدن كاوش ها ابعاد دقيق اي��ن صفه و صفه هاي فوقاني آن 
مش��خص نشده است، اما شكي نيست كه تناسبات آن از حالت 

مربع خارج نمي شود.
مصالح اصلي س��نگ و گچ در معبد آناهيتا: اين ويژگي بناهاي . 8

اش��كاني كه از مصالح بوم آورد در س��اخت اس��تفاده مي شد به 
خوبي در معبد آناهيتا هويداس��ت. منابع س��نگ آهكي به كار 
رفته در اين بنا از كوه چلمران در مجاورت ش��هر كنگاور تأمين 
شده اس��ت. هم چنين، مش��اهده مي ش��ود كه در پشت كار از 
سنگ هاي الش��ه و در نماي اصلي ديوارهاي پيراموني از سنگ 
تراش��يده و پاكتراش استفاده شده است. مات گچ نيز به وفور 
در اح��داث بنا ب��ه كار رفته كه اين ني��ز از ويژگي هاي معماري 

پارتي است.
اما دربارة ستون هاي اين معبد كه فرم آن  ها بيش ترين مشابهت را 
ب��ا بناهاي يوناني به ذهن بازديدكنندگان القا مي كنند، بايد گفت كه 
تناسبات آن ها با آن چه از ستون هاي اين دوره به دست آمده متفاوت 
اس��ت. در آثار كاس��يك يوناني، ستون ها باربر هس��تند، اّما از نظر 
الكس��اندر ريكا و مرحوم آذرنوش ستون هاي بناي كنگاور هيچ نقش 
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باربري نداشته اند. به هر حال، نمي توان گفت كه آيا ستون هاي معبد 
آناهيتا به نمونه هاي يوناني ش��بيه هس��تند يا ب��ه نمونه هاي ايراني. 
از نظر فرم، بدنة آن ها س��اده ترين ش��كل يعني اس��توانه را به خود 
گرفته و برخي تزيين ها هم چون شيارهاي قاشقي كه در آن زمان بر 
روي سطح ستون ها ايجاد مي شد، وجود ندارد. پاية ستون آن مشابه 
نمونه هاي هخامنش��ي اس��ت كه در تپة هگمتانه همدان يافت شده 
اس��ت )مهريار و كبيري، 1383: 32(. البته مش��ابه اين پايه ستون 
در برخي بناهاي يوناني نيز مش��اهده مي ش��ود. سرستون آن نيز به 
نقل از مرحوم آذرنوش هيچ ش��باهتي با سبك هاي دوريك و يونيك 
يوناني ندارد. تنها لوحة روي سرستون ها شبيه به نمونه هاي كرنتين 
اس��ت. نگارندگان بر اين اعتقادند كه تفاوت هاي زياد اين ستون ها با 
نمونه ه��اي ايراني و يوناني به دليل نوع كاركرد آن هاس��ت. در عموم 
بناهاي س��تون دار، اين عنصر معماري نق��ش حمل تيرها، طاق ها و 
س��قف ها را بر عهده دارد. اّما از آن جا كه هيچ اثري از باقيمانده هاي 
س��قف در معبد آناهيتا يافت نشده، به نظر مي رسد اين ستون ها بار 
هيچ س��قفي را حمل نمي كرده اند، بلك��ه نقش تعيين حريم معبد و 
محصور كردن پيرامون صفة روباز آن را داش��ته اند و به دليل ارتفاع 
زي��اد صفة اصلي از محيط اطراف، با نش��ان دادن لبة بيروني معبد، 

جان پناهي براي افراد مستقر در بنا بوده اند

6. مقايسه اي ميان معبد آناهيتا و معبد پالميرا
همان طور كه ذكر ش��د، فاندن و كست اولين مستشرقاني بودند 
كه با مش��اهدة معبد آناهيتا، پيش��نهاد الگوگيري اي��ن بنا را از معبد 
پالميراي يوناني واقع در كش��ور س��وريه بيان كردند. اين دو بر اساس 
اين پيش��نهاد، پان اولية معبد آناهيتا را مش��ابه معبد پالميرا ترسيم 
نمودند. س��اير محققان اروپايي نيز به تقليد از اين دو، همين طرح را 
براي بناي تاريخي كنگاور مدنظر قرار دادند. امروزه با اكتشافات جديد 
باستان شناس��ي، مشخصات بيش تري از اين بنا بر همگان آشكار شده 

است كه امكان مقايسه اين دو بنا را بهتر از قبل فراهم مي كند. 
اّولي��ن و تنها ش��باهت ميان معبد آناهيتا و معب��د بل پالميرا در 
س��وريه ف��رم كلي بيروني در پان اس��ت. پان اي��ن دو بنا هردو با 
فرم مربع طّراحي ش��ده و ابعاد هر دو مربع تقريباً با هم برابر اس��ت، 
بدي��ن ترتيب كه معب��د آناهيتا 210×208 مت��ر و معبد بل پالميرا 

205×200 متر است.

 تصوير شمارة 21: باقيمانده هاي محوطه معبد پالميرا
)GoogleEarth :مأخذ(

اّما تفاوت هاي بيش تري ميان اين دو معبد وجود دارد كه در اينجا 

ذكر مي شود. 
جهت گيري معبد آناهيتا ش��مالي-جنوبي و جهت گيري معبد . 1

بل پالميرا شرقي-غربي است. 
در لبة بيروني معبد آناهيتا تنها يك رديف س��تون كشف شده . 2

اّم��ا معبد پالميرا در لبة بيروني داراي ديوار بلندي اس��ت كه 
مانن��د يك دژ عمل مي ك��رد و با فاصله اي از اي��ن ديوار و به 

موازات آن، دو رديف ستون وجود داشت.

 تصوير شمارة 22: بخشي از ديوارة باقيماندة بيروني معبد پالميرا 
)GoogleEarth :مأخذ(

ارتف��اع س��تون هاي معبد بل پالمي��را حداقل 3 براب��ر ارتفاع . 3
ستون ها در معبد آناهيتا است.

 تصوير شمارة 23: ستون هاي باقي مانده معبد پالميرا 
)GoogleEarth :مأخذ(

سرستون هاي معبد بل پالميرا داراي طرح و تزيی های مفصل . 4
كورنتي است، اّما در سرس��تون هاي معبد آناهيتا تنها به يك 

بالشتك ساده اكتفا شده است.
معبد آناهيتا بر فراز تپه واقع ش��ده كه براي دسترسي به صفة . 5

اصل��ي آن بايد تا ارتفاع 7 متري باال رفت، اّما معبد بل پالميرا 
در دش��ت واقع شده اس��ت و ارتفاعي نسبت به محيط اطراف 

ندارد.
معبد آناهيتا داراي س��ه صفه در س��ه سطح مختلف و با طرح . 6

زيگوراتي است، اّما تنها ساختمان معبد مركزي بل در پالميرا 
نسبت به ساير محيط معبد در ارتفاع باالتري قرار گرفته است 
كه اين ارتفاع اندك با ارتفاع 32 متري صفة سوم معبد آناهيتا 

قابل مقايسه نيست

 تصوير شمارة 24: محوطة مسطح اطراف معبد مركزي پالميرا 
)GoogleEarth :مأخذ(
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معب��د بل پالمي��را در ورودي اصلي ضل��ع غربي خود و . 7  -1
درون ديوار بيروني داراي س��ردر و دروازة بزرگي بوده است. 
اّما ورودي اصلي معبد آناهيتا در جنوب قرار داش��ته و داراي 

يك پلة دوطرفه بوده است.
آثار باقيمانده از معبد بل پالميرا يك معبد مركزي با س��بك . 8

كامًا يوناني را نش��ان مي ده��د، اّما تاكنون اث��ري از وجود 
ساختمان معبد مركزي در وسط محوطة معبد آناهيتا يافت 
نشده و داغ آتش باقي مانده در سطح صفة سوم نشان مي دهد 

كه در اين مكان آتشگاهي وجود داشته است.

تصوير شمارة 25: معبد مركزي محوطه پالميرا )بل( با سبک يوناني 
)GoogleEarth :مأخذ(

در مج��اورت معبد آناهيتا و در بس��تر ش��رقي تپ��ة، ناهيد . 9
گورس��تاني كشف ش��ده اس��ت اّما تاكنون گزارشي از وجود 

گورستان در معبد بل پالميرا به دست نيامده است.
درون معبد بل پالميرا مجس��مه ها و تنديس هايي به س��بك . 10

يوناني وجود داش��ت، اّما تاكنون اثري از چنين مجسمه هايي 
در معبد آناهيتا كشف نشده است.

با تّوجه به اختافات متعّددي كه ميان اين دو معبد وجود دارد، 
به نظر نمي رسد، شبيه دانستن اين دو و الگوگيري يكي از ديگري 
صحيح باش��د. حّتي به عقيدة نگارندگان ش��باهت اين دو معبد در 
ابعاد و اندازه ها تصادفي اس��ت، زيرا در محوطة شهر پالميرا بناها و 
معابد ديگري با همين سياق و با ابعاد ديگر نيز وجود داشته است.

جمع بندي
با بررس��ي اجمالي يافته هاي باستان شناسي و ترسيم های اّوليه 
از اجزاي س��اختماني اين بنا می توان به جمع بندي نسبتاً كاملي از 

وضعّيت معماري معبد آناهيتا رسيد.
داده ها و نتيجه هاي پژوهش��ي نشان مي دهند كه پان كلي معبد 
آناهيتا بر روي بس��تر طبيع��ي تپه اي به نام گچ ك��ن )ناهيد( احداث 
گرديده و درون مستطيلي به ابعاد تقريبي 209×224 متر جاي گرفته 
و كشيدگي آن شمالي جنوبي است. دورتا دور آن با ديوارهاي سنگي 
محصور ش��ده و براي تس��طيح روية تپه، پشت ديوارها با مخلوطي از 
سنگ هاي الشه و مات گچ پر شده و سكويي به عرض تقريبي 18/5 
مت��ر پيرامون بنا به وجود آمده اس��ت. در لبة بيروني اين س��كو و بر 
فراز ديوارهاي پيراموني، يك رديف از س��تون هاي ضخيم و كم ارتفاع 
قرار گرفته كه هنوز مش��خص نيست آيا سرستون هاي آن ها از باال به 
همديگ��ر وصل بوده اند يا خير؟ نماي اصلي معبد در ضلع جنوب قرار 
گرفت��ه و دو پل��كان متقارن از طرفين به موازات و چس��بيده به بدنة 

جنوبي، ورودي اصلي معبد را شكل مي داده اند و در باالترين نقطه به 
يك مهتابي هم سطح با سكوي اصلي معبد مي رسيدند، و اين مهتابي 
هيچ س��تونی نداشت. يك پلة فرعي نيز در بخش شمالي ضلع شرقي 
وجود داش��ت. شواهد نشان مي دهد معبد داراي سكوهاي ديگري در 
ارتفاع هاي باالتر و با وس��عت كم تر بود و آثاري از دو سكوي ديگر نيز 
يافت شده است. سكوي دوم با ابعاد تقريبي 9/42×11/66 متر در ميانة 
معبد و با فاصلة 3/87 متر از انتهاي سكوي پيراموني در ضلع جنوب 
قرار داش��ت. ضخامت سطح ساخته ش��دة دورتادور اين سكو در پان 
تقريباً يك متر اس��ت. سكوي س��وم با ابعاد تقريبي 5/12×5/15 متر 
در وسط معبد و با فاصلة 2/43 متر از لبة داخلي جنوبي سكوي دوم 
احداث گرديده بود. گمان مي رود بر روي اين س��كو، بنايي چهارطاقي 
هم چون ساير آتشكده هاي پارسي و پارتي چون آتشكده هاي فيروزآباد، 
قصر ش��يرين، آتشكوه، نياس��ر، تخت س��ليمان و ... وجود داشت كه 
كاوش هاي آينده مي توانند به طور دقيق آن را معلوم و مشّخص كنند. 
در توصيف هاي��ی كه مورخان و س��ياحان در بازديد خود پس از 
ورود اسام به ايران از اين بنا داشته اند برمي آيد كه به جز وضعّيت 
تش��ريح ش��ده در باال، اجزاي ديگري نيز بر كالبد آن احداث شده 
كه عبارتند از: ايوان ها، عمارات كاه فرنگي، كوش��ك ها، خزانه ها و 
غيره. مش��ّخص نيس��ت كه آيا اجزاي كالب��دي و بناهاي مذكور از 
ابتدا بر بس��تر معبد ساخته ش��ده بودند و يا پس از تغيير كاربري 
و ش��كل گيري محلّه های ش��هري بر آن، به وجود آمده اند. در اين 
ميان ش��ايد ايوان ها بخش��ي از بناي اّوليه بوده باشند و در احداث 
چهارطاقي آتشگاه، اتصال س��تون ها به يكديگر يا به سقف و ديگر 

اجزاي معبد به كار رفته باشند.
نگارندگان اين مقاله تاش كردند بر اس��اس يافته هاي پژوهشي 
خوي��ش و آن چ��ه در كاوش هاي اخير از معماري بن��اي آناهيتا بر 
محقّقان  روش��ن شده اس��ت، پان كلي معبد را ترسيم نمايند كه 
در تصوير ش��مارة 26 به نمايش درآمده است. آميزه اي از اطاعات 
كتابخان��ه اي، داده هاي تصويري، بازديده��اي ميداني و عكس هاي 

هوايي در تهية اين نقشه مورد استفاده قرار گرفته است.

تصوير شمارة 26: پالن معبد آناهيتا كنگاور؛ )1( تپة ناهيد، )2( پلة 
ورودي، )3( مهتابي جنوبي، )4( سكوي اول، 

)5( پلة فرعي، )6( سكوي دوم، )7( سكوي سوم و )8( موقعيت 
امام زاده ابراهيم 
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تصوير شمارة 27: ترسيم پالن معبد آناهيتا بر عكس هوايي تپه ناهيد 
شهر كنگاور

تصوير شمارة 28: نماي جنوبي معبد آناهيتا

تصوير شمارة 29: مدل سه بعدي معبد آناهيتا

نتيجه گيري
ب��ا بررس��ي يافته ه��اي نگارن��دگان و هم چنين يافته ه��ای ديگر 
پژوهش��گران و كاوشگران معبد آناهيتا كنگاور، مي توان گفت كه اين 
بنا ش��باهت هاي بسياري با ساير بناهاي ايراني معاصر خود دارد و در 
يوناني بودن آن جاي بس��ي ترديد است. بناي اين معبد در ارتفاعات 
تپ��ة ناهيد )تپة بابا قورت( كن��گاور در ارتفاع 32 متري از زمين هاي 
پست جنوبي واقع شده است. صفحه اي با سه سطح كه در ارتفاع هاي 
7 و 18 و 32 متر از س��طح زمين احداث ش��ده  ك��ه از پايين به باال 
ابعاد آن ها كوچك مي شود و از شكل زيگوراتي بناهاي ايراني تبعيت 

مي كند و نشان از ادامة سبك صفه سازي ايرانيان دارد.

احتماالً برای مراسم مذهبي آيين زرتشت، آتشكده ها بر فراز تپه ها 
استقرار می يافتند. اثر اين آتش فراوان بر بدنه و پيكرة صخره بر جاي 
نهاده ش��ده و داغ آتش مشاهده مي شود. بنابراين بي شك بر فراز تپة 
ناهيد، آتش آيين زرتش��ت روش��ن بوده و مراسم مذهبي چون ديگر 

نيايشگاه هاي اين دوران در آن برگزار مي شد.
ويژگ��ي محوطه س��ازي پيرامون جايگاه آتش، در اين بنا مش��هود 
است، به گونه اي كه حياط روباز برای دسترسي بر يك بناي مذهبي 
در محصور كردن آن با استفاده از ستون و رواق از خصوصيات خاص 

معماري ايراني است.

وجود پلكان اصلي دوطرفه به صفحة معبد آناهيتا در وس��ط ضلع 
جنوبي با سبكي ايراني طّراحي شده است كه نظير آن در كاخ آپادانا، 
تخت جمشيد وجود دارد. ويژگي منحصر به فرد مربعي بودن پان ها 
در معماري ايراني اش��كاني و ساساني، در صفحة اصلي معبد آناهيتا 
رعايت ش��ده و ابعادي در حدود 200 در 200 متر براي آن رقم زده 
شده است. در اين معبد از مصالح بوم آور يعني سنگ به عنوان مصالح 
اصلي به صورت س��نگ تراشيده و الشه استفاده شده و مات گچ نيز 
به وفور در احداث اين بنا به كار رفته است كه اين نيز از ويژگي هاي 

معماري اين دوران است.
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