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مقدمه 
ايران كشورى است با سابقة فرهنگى چندهزار ساله؛ فرهنگى كه، در آثار 
ــته از آن سرزمين بازتاب يافته است. مجموعة  مادى و غيرمادى برخاس
اين آثار، اعم از مادى و غيرمادى، را به درستى ميراث فرهنگى خوانده اند؛ 

يعنى آنچه به ما از اين فرهنگ چندهزار ساله به ارث رسيده است.
ــرزمينِى با پيشينة غنى  يكى از مصاديق ميراث فرهنگى در هر س
ــزى كه در قالب  ــت. همان چي ــى، مانند ايران، معمارى آن اس تاريخ
ــت ما رسيده است و  بناهاى تاريخى و محوطه هاى تاريخى و... به دس

ما از آن ها به «آثار تاريخى معمارى» ياد مى كنيم.
ــناخت «آثار  ــه اى را براى ما ايجاد مى كند و آن ش ــن نكته وظيف اي
تاريخى معمارى» به منظور شناخت معمارى، به مثابه يكى از مصاديق و 
مظاهر فرهنگ ايرانى است. بايد توجه داشت كه، معمارى لفظ مشتركى 
است براى تمام آن چيزى كه به «فعل معمارى»، يا «اثر معمارى»، يا 
«معمار» بازمى گردد و صحبت از شناخت معمارى مربوط به شناخت در 
هر سه حوزة مذكور مى شود.2 در اين ميان شناخت «اثر معمارى» كارى 

چكيده

ــت.  ــهر كنگاور، معبد آناهيتا اس ــتة حاضر دربارة بناى تاريخى ش نوش
ــت بناهايى است كه صاحب نظران اختالف  نظرهاى  اين بنا از آن دس
ــخ  پيدايش آن دارند.  ــاب كاركرد اصلى و همچنين تاري ــى در ب فراوان
ــمرده اند.  ــته و عده اى نيز آن را كاخ  ش عده اى آن را معبد آناهيتا دانس
ــى و داير تا  همچنين در باب تاريخ برپايى بنا، عده اى آن را هخامنش
ــانى و عده اى نيز آن را متعلق به اواسط يا اواخر دورة  پايان دورة ساس

ساسانى دانسته اند.
يكى از مهم ترين منابع مورخان معمارى، براى كشف كاركرد اصلى و تاريخ 
ــت. در اين مقاله كوشيده ايم تا به تاريخ  برپايى بناهاى تاريخى، متون اس
برپايى و كاركرد اصلى بناى تاريخى كنگاور، با كاوش در متون تاريخى، 
ــان، و همچنين  ــامل گزارش مورخان و جغرافى دانان و سفرنامه نويس ش
ــان پبردازيم. هدف از نوشتن اين مقاله روشن  گزارش هاى باستان شناس
كردن ريشه هاى اظهار نظرهاى مختلف دربارة تاريخ گذارى و كاركرد اين 
ــت. همچنين اين پژوهش كتاب شناسى نسبتاً كاملى از متونى به  بنا اس
دست مى دهد كه، حاصل آن اطالعاتى درباره بناى تاريخى كنگاور است.

كليد واژگان: بناى تاريخى كنگاور، معبد آناهيتاى كنگاور.
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است كه از اهل آن علم برمى آيد و از اين رو اهميت ويژه اى دارد. 

ــئلة مطرح، فاصله اى است كه زمان ميان ما و حقيقت اين آثار پديد  اما مس
آورده است و ما همواره از وراى پردة سال ها و قرن ها با آثار معمارى اين كشور 
ــتر تاريخى  آن ها روبه رو هستيم. هرچه اين آثار معمارى متعلق به زمانى  در بس

دورتر باشد، ابهام  دربارة حقيقت آن ها بيشتر خواهد بود.
اين مسئله به دو صورت رخ مى نمايد: صورت اول آن فرسودگى و تخريبى 
است كه در آثار تاريخى معمارى بر اثر گذر زمان پديد مى آيد و صورت دوم آن 
ــت كه در بستر تاريخى ـ فرهنگى آثار صورت مى گيرد. گاهى اين  تحوالتى اس
ــترده است كه، حتى اظهار نظر دربارة تاريخ  تخريب ها و تحوالت به حدى گس

ساخت و عملكرد اين آثار نيز با مشكل روبه رو مى شود.
ــئله، بناى تاريخى  ــان دادن ابعاد اين مس يكى از مثال هاى خوب براى نش
ــت. با وجود اينكه از سال 1347 تا كنون فعاليت هاى باستان شناسى  كنگاور اس
ــت، اختالف نظرهاى  ــترده اى در محدودة اين بنا صورت گرفته اس ــبتًا گس نس
ــن بنا و تاريخ   ــران در باب عملكرد حقيقى اي ــزى ميان صاحب نظ تأمل برانگي
پيدايش آن ديده مى شود؛ عده اى آن را معبد آناهيتا دانسته اند و گروهى نيز آن 
ــمرده اند. درباب تاريخ پيدايش آن نيز عده اى آن را بنايى هخامنشى  را كاخ  ش
ــط يا اواخر دورة  ــانى و جمعى نيز آن را متعلق به اواس و داير تا پايان دورة ساس

ساسانى دانسته اند.
ــن بنا خواهيم پرداخت و تالش  ــن مقاله نيز ما به پژوهش پيرامون اي در اي
خواهيم كرد تا آن را در آينة متون تاريخى شامل گزارش مورخان و جغرافى دانان 
ــانى در ايران بررسى كنيم. هدف  ــان، و پيشگامان باستان شناس و سفرنامه نويس
ــن ساختن ريشه هاى اظهار نظرهاى مختلف دربارة  ما از نگارش اين مقاله روش
ــت. همچنين اين پژوهش كتاب شناسى نسبتًا  تاريخ گذارى و عملكرد اين بنا اس
كاملى از متونى به دست مى دهد كه اطالعاتى دربارة بناى تاريخى كنگاور دارند.

ــگران در مطالعه و  ــن مقاله كمكى خواهد بود به پژوهش ــه اين ترتيب اي ب
بررسى بناى تاريخى كنگاور. 

1. شرح مطالعات
ــنامة تاريخى ـ فرهنگى يك اثر باستانى به كيفيت جمع آورى اسناد  تهية شناس
ــتگى دارد. دربارة اثر تاريخى  ــناد بس و مدارك و ماهيت و خصوصيات اين اس

پرسش هاى تحقيق

1. عملكرد حقيقى بناى تاريخى كنگاور 
ــون تاريخى  ــه اطالعات مت ــا توجه ب ب

چيست؟
ــرى از متون  ــوان با بهره گي ــا مى ت 2. آي
مختلف جغرافيايى ـ تاريخى به عملكرد 

حقيقى بناى تاريخى كنگاور پى  برد؟ 
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كنگاور، عالوه بر بقاياى اثر، اسناد و منابع فراوانى اعم از گزارش 
ــان، و جغرافى دانان در  ــان، مورخان، سفرنامه نويس باستان شناس

اختيار ما قرار دارد.
در اين مقاله در بخش هاى مختلفى اطالعات مندرج در اين 
ــى و در پايان هر بخش تحليلى از اطالعات  اسناد و منابع بررس

موجود در آن بخش عرضه مى شود. 
مشكالتى كه امروز در بناى تاريخى كنگاور با آن ها روبه رو 

هستيم بدين شرح هستند:
تعيين هويت بنا و كاربرى اصلى آن، معبد يا كاخ سلطنتى  ـ 

يا موارد مشابه؛
تاريخ گذارى دقيق بنا؛ ـ 

ــاز و سير تكامل يا تحول بنا  كيفيت زمان بندى ساخت وس ـ 
(نقش دوره هاى مختلف تاريخى در شكل گيرى و تخريب 

بنا)؛
چگونگى پالن و نقشة اصلى بنا. ـ 

ــم دقيق تر اين اثر  ــد تحقيقات كامل تر و فه ــه نظر مى رس ب
ــه كاِوش هاى  ــت. آن اندازه ك ــائل باال اس ــول به حل مس موك
ــن كرده  ــور براى ما روش ــاى مذك ــد بن ــى در كالب باستان شناس
ــت، هنوز ماهيت آن را به طور كامل مشخص نمى كند. البته  اس
ــت كه، حتى پس از به پايان رسيدن كامل  نمى توان انتظار داش
ــراى معرفى حقيقت اثر  ــز، يافته ها نتايج مطلوبى ب ــا ني كاوش ه
ــته باشند. چنان كه بناهاى بسيارى هستند، كه با وجود باقى  داش
ــك و ترديد و محل  ــان، در كاربرى آن ها جاى ش ماندن كالبدش

اختالف نظر است.
ــن بنا در اختيار ما قرار گيرد،  ــا آنچه مى تواند از حقيقت اي ام
ــة كتيبه هاى آن  ــدة كالبدش، معموًال در آين ــته از باقى مان گذش
ــى  ــن رو در بخش اول اين مقاله به بررس ــت. از اي منعكس اس
ــى دربارة بناى تاريخى كنگاور مى پردازيم و  ديدگاه كتيبه شناس
ــا در متون تاريخى  ــى اطالعات مرتبط با بن پس از آن به بررس

خواهيم پرداخت.

روش تحقيق ما در اين پژوهش تحليل محتواى متون است. 
از اين رو اطالعات اين مقاله از قبيل اطالعات دست دوم دربارة 

بناى تاريخى كنگاور محسوب مى شود.

2. ديدگاه كتيبه شناسى
ــت براى به پايان  ــند محكمى اس وجود كتيبه در بنا به مثابه س
ــت در هر بنا.  ــات موجود دربارة هوي ــيارى از ابهام ــاندن بس رس
ــگران در پيشبرد اهداف  بى گمان كتيبه يا كتيبه هايى به پژوهش
ــند تاريخى مطمئن و قابل  تحقيقى  كمك خواهد كرد. كتيبه، س
اعتماد، مى تواند حاكى از تاريخ و تقويم زمانى يك اثر تاريخى و 

حتى كاربرى دقيق آن باشد. 
ــه اى كه حاوى اين  ــاى تاريخى كنگاور تا كنون كتيب در بن
اطالعات باشد يافت نشده است. البته در بخش كتيبه شناسى اثر 
تاريخى كنگاور، بنا به اظهارات آقاى دكتر سيف اهللا كامبخش فرد 
ــامى پهلوى ساسانى  ــنگ هاى بسيارى منقور به خطوط و اس س
بوده است. گفتنى است كه آقاى كامبخش فرد اين بنا را از دورة 
ــى داير مى داند و معتقد است كه بنا در طول هزار سال  هخامنش
در دوره هاى هخامنشى، اشكانى، و ساسانى همواره استفاده شده 
ــان، اين سنگ هاى منقور به خطوط پهلوى  است. به اعتقاد ايش
ــط دورة  ــازى در اواس ــوم بنا و هنگام بازس ــانى در دورة س ساس
ــاس گزارش ايشان،  ــانى به بعد در بنا به كار رفته اند. بر اس ساس

نام بيشتر اين سنگ ها «پيروز» بر بوده است.
ــتانى موضوعات متنوعى اعم از  به طور كلى كتيبه هاى باس
ــا حقوقى دارند. اگر فرض كنيم  ــى، اجتماعى، و ي مذهبى، سياس
ــت، آنگاه بايد  ــه بناى تاريخى كنگاور «معبد آناهيتا» بوده اس ك
ــيم كه كتيبه هاى بنا مضامين مذهبى داشته  ــته باش انتظار داش
باشد، مضامينى چون دعا و اظهار نياز، قواعد و مقررات مذهبى، 
كيفيت تقديم هدايا و نذورات، تاريخ ساخت و مرمت بخش هاى 
ــرودهاى مذهبى، تمسك و توسل به خدايان، و  مختلف معبد، س

ذكر نام آن ها.
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ــتگاه هاى  ــى، ايس 3. ايزيدور خاراكس
پارتى، ص 23 و 24.

ــرا در اثر تاريخى  ــت كه، چ ــؤال مطرح اس در اينجا اين س
كنگاور، كه به نام معبد شهرت يافته است، كتيبه اى نيست؟ چرا 
ــتون ها، پايه ستون ها، و پلكان ،  در هيچ كدام از تخته سنگ ها، س
ــر در عراق اتفاق  ــيد در ايران يا حض مانند آنچه در تخت جمش
ــت، كتيبه اى نقر نكرده اند؟ آيا جاى تعجب نيست كه،  افتاده اس
ــته  ــابقة دينى و اعتقادى داش يك اثر تاريخى به خصوص اگر س
ــد و نام معبد بر آن اتالق گردد، فاقد هرگونه كتيبة شاخصى  باش

باشد؟
ــى در بناى تاريخى  ــدگاه كتيبه شناس ــن در باب دي بنا بر اي

كنگاور مى توان چنين گفت:
براساس علم كتيبه شناسى، هويت بناى تاريخى كنگاور با   .1

استناد به كتيبه هاى موجود قابل دريافت نيست.
ــخ پيدايش بناى  ــى دربارة هويت و تاري ــار نظر قطع اظه  .2
تاريخى كنگاور، بر اساس كتيبه هاى موجود، تا زمانى كه 
ــاخت و دوره هاى  كتيبه هايى دربارة هويت اثر و تاريخ س
ــت و بيشتر موجب  ــازى آن يافت نشود، ميسر نيس بازس
تشويش آرا و اختالف نظر بين صاحب نظران خواهد شد.

3. ديدگاه صاحب نظران در متون
تاريخى  ـ جغرافيايى
3. 1. ايزيدور خاراكسى

تنها متن پيش از اسالمى كه از كنگاور و وجود بناى تاريخى در 
آن ياد كرده، كتابى با ماهيت جغرافياى نظامى به نام ايستگاه هاى 
ــى است. ايزيدور خاراكسى سياحى  پارتى تأليف ايزيدور خاراكس

يونانى بوده كه در سال 37 ميالدى از ايران ديدن كرده است.
خاراكسى در بند ششم كتاب مذكور مى نويسد:

از همين جا از «باگستانا» [بيستون] تا «مادباال» 38 سخونى مى باشد 
و در فاصلة اولين 3 سخونى شهر «كونكوبار» واقع شده است. و در 

آنجا معبد «آرتميس» وجود دارد كه، فاصله اش 3 سخونى است.

ــس از آن خانة «بازيگربان» [محل باج گيرى] كه مركز گمركى  پ
مى باشد وجود دارد و فاصله اش 3 سخونى است. بعد از آن منطقة 
ــده كه مخصوص سكونت  ــاهانه «ادراپانه» واقع ش مسكونى ش
ــايد اكباتان] حكمرانى مى كنند  ــانى است كه، در «باتانا» [ش كس
ــاه ارمينيا ويران شد. [56 تا 96 ق م]  ــت تيگرانس پادش و به دس
ــخونى است. پس از آن شهر اكباتان واقع شده  و فاصله اش 4 س
است كه، يكى از شهرهاى عمده ماد محسوب مى شود. همچنين 
ــهر گنجينه و معبدى كه موقوف آنائيتس [آناهيتا] است  در اين ش
نيز موجود است؛ همچنين در اين معبد است كه قربانى ها هميشه 
تقديم مى شود و فاصله اش 1 سخونى است و پس از آن محل 3 

روستا وجود دارد كه داراى برخى ايستگاه ها مى باشد.3

از گزارش ايزيدور خاراكسى مى توانيم به اطالعات زير دست 
يابيم:

ــت كه، او  ــى اين اس ــه جالب دربارة گزارش خاراكس نكت  .1
وجود معبد «آرتميس» را در كنگاور يا حوالى آن گزارش 
كرده است. در حالى كه معبد «آنائيتس» (آناهيتا) را واقع 
ــان مى دهد كه در نگاه  در اكباتان مى داند. همين امر نش
ــت. به اين  ــان آرتميس و آنائيتس تفاوت بوده اس وى مي
ترتيب مى توان گفت كه، اگر معبدى در كنگاور يا حوالى 
آن وجود داشته، معبد «آرتميس» بوده است. با اين تفسير 
ــه در برخى از گزارش ها آناهيتا را همان الهة  اين نكته ك

آرتميس يونان دانسته اند جاى ترديد و بحث دارد.
ــه، معبد آرتميس  ــى چنين برمى آيد ك ــتة خاراكس از نوش  .2
احتماًال از كنگاور فاصله دارد: «و در آنجا معبد "آرتميس" 

وجود دارد كه، فاصله اش 3 سخونى است».
با اينكه خاراكسى وجود معبد آرتميس را در شهر كنگاور   .3
گزارش كرده  است، بايد در معبد بودن بناى كنگاور ترديد 
كرد. چراكه اساسًا معلوم نيست معبدى كه خاراكسى ديده 

همين بناى تاريخى كنگاور باشد.
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4. ابن  خردادبه، المسالك و الممالك، 
ص 25. 

ــه، ص  ــته، االعالق  النفيس 5. ابن رس
.196

6. ابن فقيه، البلدان، ص 34.
7. همان، ص 89.

3. 2. ابن خردادبه
ابن خردادبه در كتاب المسالك و الممالك در سال 250ق آورده 
ــخ، از قصر  ــر الصوص [كنگاور] 7 فرس ــت: «از دكان تا قص اس
ــخ، از خنداد تا گردنة همدان، و از آنجا  الصوص تا خنداد 7 فرس
تا ده عسل 3 فرسخ، از ده عسل تا همدان 5 فرسخ راه است».4

اطالعات زير را از متن فوق مى توان به دست آورد:
ــت. اين  ــن متن كنگاور را قصر الصوص خوانده اس 1. در اي
نكته دربارة تقريبًا تمامى متون دورة اسالمى صادق است.
2. در اين متن فاصلة كنگاور تا دهات و روستاهاى اطرافش 
ــت؛ ممكن است بتوان با مطابقت دادن اين  ذكر شده اس
ــامى بر روى نقشه از راه  ها و مسيرهاى اصلى عبورى  اس

از كنگاور باخبر شد. 

3. 3. ابن رسته
ابن رسته در كتاب االعالق النفيسه در سال 290ق آورده است:

ــخ است. راه پر فراز و نشيبى  از دكان تا قصر الصوص هفت فرس
ــان و قريه نُعمانيه  ــته تا به پل نُعم ــه، از ميان كوه ها گذش دارد ك
ــپ اين راه مزارع  ــپس تا ماذران ادامه مى يابد. در چ ــد. س مى رس
ــود.  ــى قرار دارد و از آنجا راه به انتهاى دره اى منتهى مى ش ديم
پس از گذشتن از پلى به قصر الصوص مى رسد. اين كاخ و ايوان 
خسروان است كه، از گچ و آجر ساخته شده. اين قصر بر قريه اى 
ــى دارد. از قصر  ــوان آن حجره هاي ــت و در داخل اي ــرف اس مش
الصوص تا خنداد هفت فرسخ است. راهش پر فراز و نشيب است 
ــناكى است. زيرا اطراف آن مسكن راهزنان است و  و منطقة ترس
ــتزارها و مزارعى منتهى مى شود، از پلى عبور  ــپس راه به كش س
ــت كه از ساخته هاى خسروان است، به  مى كند، در آنجا ايوانى اس

نام ايوان الصنج معروف است.5
اطالعات زير از متن فوق به دست مى آيد:

ــير ارتباطى به كنگاور صحبت شده  در متن از كيفيت مس  .1
ــر مى دهد. پر فراز  ــه، از وضعيت جغرافيايى كنگاور خب ك

ــير در كنار ذكر چند پلى، كه در  ــيب بودن اين مس و نش
متن آمده است، مى تواند نشان از موقعيت ويژة كنگاور از 
نظر جغرافياى سياسى ـ نظامى باشد. چنين مناطقى غالبًا 
ــت و دفاع از آن ها به سادگى صورت مى پذيرد.  امن تر اس
ــاهى يا  ــتقرار كاخ پادش ــى منطقه را براى اس ــن ويژگ اي

معبدى محترم و پرارج مناسب مى كند.
ــروان كه از گچ  در متن قصر الصوص را كاخ و ايوان خس  .2
ــده خوانده. در اين قسمت از عملكرد بنا و  و آجر ساخته ش
ــرد بنا را قصر و كاخ و  ــح غالب آن خبر داده؛ عملك مصال
ــروان دانسته و مصالح به كاررفته در بنا را گچ و  ايوان خس

آجر (مصالح غالب در بناهاى اشكانى و ساسانى). 
ــز به  ــا ني ــارى درون بن ــاى معم ــن از فضاه ــن مت 3. در اي
ــاره شده كه، در داخل ايوان بنا قرار داشته  حجره هايى اش

است: «...در داخل ايوان آن حجره هايى دارد». 
ــن از كاخ و ايوان ديگرى به نام «ايوان الصنج» نام  4. در مت
ــت و از ساخته هاى  ــده كه، در نزديكى كنگاور اس برده ش
ــروان است. از اين قسمت مى توان فهميد كه، منطقة  خس
كنگاور و نواحى اطرافش احتماًال منطقه اى پادشاهى بوده 
ــت. اين امر مى تواند تئورى كاخ بودن بناى كنگاور را  اس

تقويت كند.
 

3. 4. ابن فقيه
ابن فقيه در كتاب البلدان در سال 290ق آورده است:

ــتون هايى استوار افتاده  ــگفت و س «در قصر دزدان بنايى ش
است».6 

ــتون و  ــبديز و بهس گفتار دربارة همدان: و ايوان مدائن و تخت ش
ستون هاى قصر دزدان و طاق تبنا بر همدان و ماهى و گاو نهاوند 
ــه، ذات الحوافر در همدان و جز  ــگفتى هاى روميه و نيل رومي و ش

اينها از شگفتى هايى كه شمارش نشوند.7
ــكوهمندتر  گفتار دربارة اصفهان: گويند هيچ بنايى از گچ و آجر ش
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8. همان، ص 102.
ــرى، ج 5، ص  ــرى، تاريخ طب 9. طب

.1972
ــورة االرض، ص  ــل، ص 10. ابن حوق

.102
ــيم فى  ــن  التقاس ــى، احس 11. مقدس

معرفة االقاليم، ص 303.
ــف در  ــفرنامة ابودل ــف، س 12. ابودل

ايران، ص 65 و 66.
13. همان، ص 128.

از ايوان كسرى نيست در مدائن، هيچ بنايى سنگى زيباتر از قصر 
ــگفت انگيزتر از ستون هاى قصر  ــت. هيچ ستونى ش شيرين نيس
دزدان نيست. هيچ طاقى دل انگيزتر از طاق شبديز نيست. و هيچ 
بنايى از خشت و گل خوش منظرتر از بناى نيمور-ـ روستايى در 

اصفهان ـ نيست.8 
اطالعات زير را از متون مذكور حاصل مى شود:

ــتون، در اين متن آمده  1. نام عنصر كالبدى معمارى بنا، س
است. 

ــت كه،  ــا كنگاور بنايى عظيم بوده اس ــر دزدان ي 2. در قص
ــايد به سبب ارتفاع يا تناسب يا  ــتون هاى افتادة آن ـ ش س
ــگفتى هاى جهان به شمار مى رفته  زيبايى تزيينات ـ از ش

است.

3. 5. طبرى
طبرى در كتاب تاريخ طبرى در سال 303ق آورده است:

وقتى نعيم و همراهان در كنكور منزلگاه كردند، دزدى چهارپايى 
ــوص [قصر دزدان]  ــا را قصر الص ــرد و آنج ــلمانان را ب از آن مس

ناميدند. آنگاه نعيم از تپه روان شد و مقابل همدان فرود آمد.9
ــبب نام گرفتن كنگاور به قصر الصوص را بيان  اين متن س

مى كند.

3. 6. ابن حوقل
ابن حوقل در كتاب صورة االرض در سال 367ق قصر الصوص 
ــت. سپس آورده  ــهور جبال خوانده  اس ــهرهاى مش را يكى از ش
است: «و از اسدآباد تا قصر الصوص، كه شهرى است با منبر، آن 

را مونس مظفر ساخته است.10
ــتاد  ــى به نام مونس يا مونس االس ــهر كس ظاهراً در اين ش
ــت؛ در متون ديگر نيز به اين موضوع  ــجد جامعى ساخته اس مس
ــاره كرده اند. لفظ «منبر» را در اينجا احتماًال به معنى مسجد  اش

جامع به كار برده است.

3. 7. مقدسى
ــيم فى معرفة االقاليم در سال  ــن  التقاس ــى در كتاب احس مقدس
ــت: «و قصر الصوص شهرى كوچك است، در  375ق آورده اس
آنجا قصرى از سنگ با ستون ها و معمارى شگفت انگيز بنا شده 

است».11
اطالعات زير از اين متن به دست مى آيد:

ــى در اين متن به صراحت بناى تاريخى كنگاور را  1. مقدس
قصر خوانده است.

ــگفت آور اين قصر را ستون هاى آن  ــاخصة معمارى ش 2. ش
دانسته  است.

3. سنگ را مصالح اصلى بنا معرفى كرده است. 

3. 8. ابوُدلَف 
ابو دلف در كتاب سفرنامة ابودلف در ايران در سال 341ق آورده 

است:
ــاختمان اين كاخ بسيار  از آنجا [ماذران] به قصر الصوص رفتم. س
ــت پا از زمين  ــت و بر روى يك ايوان آجرى كه بيس عجيب اس
بلندتر است بنا شده. در اين كاخ ايوان ها و كوشك ها و خزانه هايى 
ــكوه تر است. زيبايى  ــد عالى تر و باش ــت كه، از آنچه گفته ش اس
ــازد. اين كاخ،  ــاى آن ديدگان را خيره مى س ــاختمان و نقش ه س
ــكار و گوارايى آب و مرغزارها و دشت هاى  ــطة فراوانى ش به واس
باصفاى آن، دژ محكم، منزل، و گردشگاه مخصوص پرويز بوده؛ 
ــت كه يك مسجد دارد.... از آنجا  ــهر بزرگى اس در نزديكى آن ش
ــت و  ــرو پرويز معروف اس ــپزخانة خس به مكانى رفتم كه به آش
ــخ تا قصر الصوص فاصله دارد. آن آشپزخانه عبارت از  چهار فرس
ساختمان بزرگى در ميان بيابان است و در اطراف آن هيچ آبادى 
ــود ندارد. به طورى كه گفتيم پرويز به قصر الصوص مى رفت  وج
و پسرش شاه مروان در اسدآباد پياده مى شد، از آشپزخانه تا قصر 

الصوص چهار فرسخ و تا اسدآباد سه فرسخ است [...].12
 مينورسكى بر گفتة ابوُدلف تعليقه اى دارد و مى گويد:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


9558

14. محمد بن احمد طوسى، عجايب 
 المخلوقات، ص 259.
15. همان، ص 297.

16. ياقوت حموى، برگزيدة مشترك 
ياقوت  حموى، ص 147.

ــناخته  شده و زمانى  اين كاخ دزدان از ديرزمان با كنگاور يكى ش
ــال 1916 چند  ــا برپا بوده، اين جانب در س ــد آناهيت در آنج معب
ــد بودند و ايوان  ــاختمان جدي ــدم كه، در آنجا در كار س ــار دي حف
ــتو ن هاى سرافرازى بود خراب  مرتفع را، كه زمانى تكيه گاهش س

مى نمودند.13
اطالعات زير را از متون فوق مى توان به دست آورد:

ــى عجيب خوانده  ــاى تاريخى كنگاور را كاخ ــف بن 1. ابودل
است.

2. كاخ بر روى صفه اى بيست پا از زمين بلندتر قرار دارد.
ــد «ايوان» و  ــارى كاخ مانن ــه فضاهاى معم ــن ب 3. در مت

«كوشك» و «خزانه» اشاره كرده اند.
ــت كه بر روى صفه چندين ايوان و  4. متن حاكى از آن اس

كوشك قرار داشته است.
ــده كه،  ــن از نقش هاى خيره كنندة كاخ صحبت ش 5. در مت
ــر تزيينى كاخ همچنان  ــان مى دهد تا آن زمان عناص نش

باقى بوده است.
6. كاخ را منزل و گردشگاه مخصوص خسرو پرويز خوانده اند.

ــكار و گوارايى آب و صفاى دشت ها  7. در متن از فراوانى ش
و مرزغزارهاى كنگاور، كه عوامل محيطى مناسبى براى 

يك تفرجگاه پادشاهى هستند، سخن رفته است.
8. در نزديكى كاْخ شهرى بزرگ با مسجد قرار داشته است.
9. بر اساس اطالعات متن، در فاصلة چهار فرسخى كنگاور 
ــت.  ــرو پرويز بوده اس ــپزخانة خس ــهور به آش مكانى مش

ساختمان اين آشپزخانه هم تا آن زمان برپا بوده است.
ــاه مروان، پسر خسرو پرويز،  به محل اقامت ش 10. در متن
ــپزخانة  ــاره كرده  كه، فاصلة كمى تا كاخ كنگاور و آش اش

پادشاهى داشته است.
ــار ابودلف، ايوان  ــكى بر گفت ــة مينورس ــاس تعليق 11. براس
ــرافرازى  ــتون هاى س مرتفعى از كاخ، كه تكيه گاهش س
ــت. گويا او چند  ــال 1916 برپا بوده اس ــت، تا س بوده اس

حفار را در حال تخريب اين ايوان ديده است.
ــد آناهيتا در  ــار مى كند كه زمانى معب ــكى اظه 12. مينورس

مكان فعلى بنا برپا بوده است.
13. از گفتار مينورسكى برمى آيد كه، انسان در تخريب بناى 

تاريخى كنگاور نقش پررنگى داشته است.

3. 9. محمد بن احمد طوسى
ــال  ــى در كتاب عجايب  المخلوقات در س محمد بن احمد طوس

556ق آورده است:
ــت بدين حدود آن را كنگور گويند، بناها است  ــهرى اس قصرـ ش
عجيب از سنگ بر سر هم نهاده، وزن هر سنگى در صفت نيايد، 
ــت  ــاخته اند و به چه قوت راس ــدگار داند كى آن را چون س آفري

كرده اند و آن را مگر به ديده ببينند.14 
ــرو  ــت كى ابرويز [احتماال خس ــر الصوص در بالد الجبل اس قص
پرويز] كرده است؛ سنگ ها بيست ارش بر هم نهاده، كى صانعان 
در آن شگفت مانند و قصرى بكرد عالى [...]، كى ابرويز بنشستى 
ــتان باالى وى باستادندى و پسرش  و فغفور چين و خاقان تركس
ــر دو قصر چهار  ــدآباد، ميان ه ــه قصرى ديگر فرود آمد به اس ب

فرسنگ.15 
اطالعات زير از متون باال به دست مى آيد:
1. در متن نام شهر را «قصر» آورده است.

ــم در ابعاد  ــنگ، آن ه ــا مصالح س ــى ب ــود بناهاي 2. از وج
شگفت آور، در شهر سخن گفته اند.

3. ساخت شهر و قصرى عالى در آن را به خسروپرويز نسبت 
داده اند.

ــرو پرويز با فغفور چين و خاقان تركستان  4. از مالقات خس
در محل قصر سخن گفته اند.

5. فاصلة قصر خسروپرويز و قصر پسر او در اسدآباد را چهار 
فرسنگ برآورد كرده اند.
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ــدان، ج 4، ص  ــو، معجم  البل 17. هم
.413

ــى، آثار  ــا محمد بن قزوين 18. زكري
البالد و اخبار العباد، ص 216.

3. 10. ياقوت حموى
ــرق صقعًا در  ــترك وضعًا و المفت ــوت حموى در كتاب المش ياق
ــال 623ق آورده است: «قصر كنكور [...] شهركى است ميان  س

همدان و كرمانشاه كه، گروه بسيارى بدان منسوبند».16 
همچنين ايشان در كتاب معجم  البلدان به نوشته هاى ابوُدلف 

استناد كرده است:
ــت  ــت كه، قصر الصوص بنايى اس ــعر بن المهلهل گفته اس مس
ــگفت آور و آن بر صفه اى است از سنگ، كه بلندى آن  سخت ش
ــت ذرع مى شود، داراى ايوان ها  از زمين هاى اطرافش بالغ بر بيس
و كوشك هاى خزائنى است كه چشم ها در ساختمان و نقوش آن 
ــود. و اين قصر پناهگاه پرويز و زيستگاه و گردشگاه  حيران مى ش
او است به خاطر بسيارى شكار و گوارايى آب و نيكويى مرغزارها 
و صحراهاى آن، پيرامون اين قصر شهرى بزرگ قرار داشته، كه 

مسجد جامعى هم داشته است.17
در قسمت اول نام شهر را «قصر كنكور» خوانده اند.

اما در قسمت دوم ياقوت اطالعات كنگاور و بنا را از ابودلف 
نقل كرده است. اگرچه اين موضوع سبب مى شود كه، اطالعات 
ــه ياقوت به  ــان مى دهد ك ــت نياوريم، نش جديدى از بنا به دس
ــت و به همين دليل  ــته اس صحت گفته هاى ابودلف اعتماد داش

اطالعاتى را از او در كتابش نقل كرده است.

3. 11. زكريا بن محمد بن محمود قزوينى 
زكريا محمد بن قزوينى در كتاب آثار البالد و اخبار العباد در سال 

674ق آورده است:
[كنگاور] شهرى است، در ميان راه همدان و كرماشان است. جاى 
ــيع و دلگشا است. آب وهواى  ــهر و اطراف آن جلگه بسيار وس ش
ــرى پرويز در آنجا  ــده، كس ــازگارى مثل ش كنگاور به خوبى و س
ــه بنيادش صد ذرع  ــت ك زندگى مى كرد. كاخى در آنجا برافراش
ــت ذراع بود. هركس كاخ را مى بيند مى نَدارد كه  و ازتفاعش بيس
ــنگ است. نه شكافى نه درزكى در سراسر اين بنا  از يك پارچه س

ــاچى از ديدن اين بناى نمونه در روى زمين  ــت. تماش پديدار نيس
حيران و سرگردان شود.

اگر خواهى از شگفت انگيزترين شگفتى هاى زمان ديدن كنى برو 
اين كوشك و سراى سر به فلك كشيده را با ستون هاى مرمرى 
ــچ ياراى مقاومت  ــنگ خارا هي ــاره كن تا ببينى كه چگونه س نظ

نداشته، اندر دست هنرمندان نرمش موم يافته است.
ــد وقتى فغفور چين، خاقان ترك، داهر امپراطور هند مهمان  گوين
ــورت گرفته تا بدانند كه  ــده اند، پذيرايى در اين كاخ ص ــز ش پروي
ــت. بفهمند كه هنرمندان دربار  ــوكت پرويز تا كجا اس جالل و ش

شاهان ايران در مملكت آن ها همال و نظير ندارند.
[...] كسى مى گفت در آن بخشى را ديدم كه كارش ناقص مانده 
ــتونى از ساير ستون ها نازيباتر مى نمودند. از پيرمردان  بود، چند س
ــرى پرويز معماران كاخ ناگزير كار را  ــيدم، گفتند بعد از كس پرس
ــتند. هرچند جانشينان بعد از او بر آن شدند كه كار به  ناتمام هش
اتمام برسد، اما آن هنرمندان را نيافتند كه در سابق كار مى كردند، 
ــر رفته بود كه از ته دل كار كنند، زيرا  ــان س بايد گفت حوصله ش

كرم و بخششى كه پرويز داشت در وجود جانشينان او نبود.18
اطالعات زير را از متن فوق به دست مى آيد:

1. در اين متن ديگر از نام قصر الصوص براى كنگاور خبرى 
نيست.

2. نويسنده از دلنشينى آب وهواى كنگاور خبر مى دهد.
ــرى پرويز در كنگاور زندگى  ــت كه كس 3. در متن آمده اس

مى كرده است.
ــاختن كاخى در شهر را به كسرى پرويز  4. نويسندة متن س
ــة آن خبر مى دهد: «كاخى  ــبت مى دهد و از ابعاد صف نس
در آنجا برافراشت كه بنيادش صد ذرع و ازتفاعش بيست 

ذراع بود».
5. نويسنده از كيفيت ممتاز ساخت كاخ خبر مى دهد: «هركس 
ــنگ است. نه  كاخ را مى بيند مى ندارد كه از يك پارچه س

شكافى نه درزكى در سراسر اين بنا پديدار نيست».
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ــتوفى، نزهة القلوب،  19. حمداهللا مس
ص 108.

ــت كه مى توان از  ــنده از كاخ به ترتيبى اس 6. توصيف نويس
خالل آن فضاها و عناصر كالبدى معمارى بنا را دريافت: 
ــيده... با ستون هاى  ــراى سر به فلك كش «كوشك و س

مرمرى». 
ــرو پرويز با فغفور چين،  ــن متن نيز به مالقات خس 7. در اي
ــرو  ــان ترك، و داهر، امپراطور هند، و پذيرايى خس و خاق

پرويز از ايشان اشاره كرده است.
ــت كه معمارى كاخ در زمان خسرو  8. متن حاكى از آن اس
پرويز پايان نيافته است و نويسنده اظهار مى كند: «بخشى 
ــتونى از ساير  را ديدم كه كارش ناقص مانده بود، چند س

ستون ها نازيباتر مى نمودند».
ــاًال بناى تاريخى كنگاور  ــا بر آنچه در بند 8 آمد، احتم 9. بن

كاخى ناتمام است.

3. 12. حمداهللا مستوفى قزوينى
ــال 740ق آورده  ــتوفى در كتاب نزهه القلوب در س حمداهللا مس

است:
ــه اهل آنجا  ــوص خوانده اند جهت آنك ــر الص ــور، آن را قص كنگ
ــاخت و  ــرو پرويز درو قلعه اى س ــة عالى دارد، خس در دزدى درج
ــر يك كمابيش  ــتون كرده اند چنانكه ه ــنگ هاى گران به س س
ده هزار من بود و در آن نزديكى چنان سنگ نيست. مونس االستاد 

در كنگور جامعى ساخت به غايت خوب و عظيم.19
اطالعات زير را از متنى كه گذشت مى توان به دست آورد:

ــز آن را برپا  ــرو پروي ــت كه خس 1. بناى كنگاور قلعه اى اس
كرده است.

ــتون هاى ساخته شده از سنگ هاى گران در  2. در متن از س
بنا سخن گفته.

3. نويسنده اظهار مى كند كه، در نزديكى كنگاور سنگ هايى 
ــب براى برپايى چنين ستون هايى نيست. اين نكته  مناس
ــنگ ها را از جايى ديگر  ــت كه، شايد س به اين معنى اس

ــند؛ و مى تواند يادآور چگونگى  براى برپايى بنا آورده باش
ساخت بناى پارسه باشد.

تحليل اطالعات متون تاريخى  ـ جغرافيايى 
بنا بر آنچه در اين بخش آمد به نتايج كلى زير دست مى يابيم:

ــى ـ جغرافيايى  ــى متون تاريخ ــه ديديم در تمام 1. چنان ك
مذكور، كنگاور يا به نام خودش يا به نام قديمش، كنكور، 

و يا به نام قصر الصوص يا قصر دزدان آمده است.
ــى كنگاور را كاخ  ــندگان تمامى متون بناى تاريخ 2. نويس
ــوب به خسروان، به ويژه خسرو  يا قصرى دانسته اند منس
ــه متن از بنايى تاريخى در كنگاور، غير  پرويز. تنها در س
ــن اول مربوط به گزارش ايزيدور  ــام برده اند. مت از كاخ، ن
خاراكسى است؛ بنا به تحليلى كه دربارة آن آمد، نمى توان 
ــا موضوع بحث تطبيق داد و  ــادگى اطالعات آن را ب به س
ــترى خبر او را به بناى تاريخى كنگاور  بايد با احتياط بيش

مرتبط دانست. 
ــت كه مينورسكى بر نوشتة  متن دوم مربوط به تعليقه اى اس
ــد. مينورسكى دليل و يا مأخذى براى گفته اش  ابودلف مى نويس
هم نيست كه بناى فعلى معبد آناهيتا است؛  نمى آورد ليكن معتقد
بلكه اظهار مى كند كه، زمانى معبد آناهيتا در اين مكان برپا بوده 
است. متن سوم نيز متعلق به حمداهللا مستوفى است. ايشان بناى 
ــرو پرويز برپا كرده  ــى كنگاور را قلعه اى مى خواند كه خس تاريخ

است. در اين متن نيز صحبتى از معبد آناهيتا در ميان نيست. 
ــا اواخر دورة  ــى كنگاور ت ــم كه بناى تاريخ ــر بپذيري 3. اگ
ــت ـ چنان كه تمامى صاحب نظران  ــانى داير بوده اس ساس
باستان شناسى در اين باره اتفاق نظر دارندـ بايد در اوايل 
ــكل دست نخورده ترى از آن پيش چشم  دورة اسالمى ش
ــه مى دانيم،  ــد. چنان ك ــش قرار گرفته باش بازديدكنندگان
ــلمانان در كنگاور  ــه دليل اينكه زمانى چهارپايى از مس ب
ــا قصر دزدان  ــام قصر الصوص ي ــد، منطقه به ن مى دزدن
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مشهور مى شود. حاال نكته اين است كه، چرا مسلمانان نام 
قصر الصوص يا قصر دزدان را براى كنگاور برمى گزينند؟ 
ــهر  ــًال چرا آن را به نام قلعة دزدان، معبد دزدان، يا ش مث
دزدان نمى خوانند؟ اگرچه نمى توان با قطعيت در اين باره 
ــه، پيش فرضى مبنى  ــد ك اظهار نظر كرد، به نظر مى رس
ــرى در منطقه، كه احتماًال به تصرف دزدان  بر وجود قص
ــت، در ذهن ايشان بوده است و شايد به همين  درآمده اس

دليل اين نام را براى آن برگزيدند.
ــا بايد پيش  ــت نخورده تر بن ــكل دس ــه گفتيم ش 4. چنان ك
چشمان بازديدكنندگان متقدم كنگاور در دورران اسالمى 
مى بوده است. همان طور كه ديديم نويسندگان متون، در 
توصيف هايشان از بنا، نام عناصر كالبدى معمارى و حتى 
ــام برخى فضاهاى معمارى كاخ ها را آورده اند. فضاهايى  ن
ــرا»، كه ذكر آن ها در  ــك» و«س چون «ايوان» و «كوش

متون رفت، از اين دسته اند.

4. ديدگاه سفرنامه ها
4. 1. سفرنامة اوژن فالندن به ايران

(در سال هاى 1840- 1841)
اوژن فالندن در سفرنامه اش آورده است:

روز نوزدهم همين كه اندكى از خيمه گاه دور شديم به رودخانه اى 
ــيديم، در جلو ما دشت وسيع و به انتهايش كنگاور ديده  پرآب رس
ــيار حاصلخيز و بايد ساكنين آن بسيار زياد  مى شد. اين ناحيه بس

باشند، زيرا دهكده هايش بى شمار است. [...] 
ــهر  ــديم و به عالوه روز دراز و ش چون وقت خوبى وارد كنگاور ش
ــت كلية  ــت با خود گفتيم در همين روز خواهيم توانس كوچك اس
ــهر كوچك،  ــش را كاِوش نماييم. آيا كنگاور به اين ش خرابه هاي

كم جمعيت، و كم خانه اتالق مى شود؟ 
ــته اهميتى  ــبب احترامى كه مى داش در صورتى كه در قديم به س
ــجدى كوچك و بازارى مختصر و  ــت. امروز مس ــزا داشته اس بس

ــى دهكده هاى مجاورش  ــى دارد. با وجود اين بر تمام دروازه هاي
ــت. [...]  ــرى دارد؛ خاصه حاكمش كه رادمرد و مهمان نواز اس برت
ــهرى محسوب داشت، گرچه ويرانه هايش بسيار  بايد كنگاور را ش
ــود، از  ــته ش ــت، ولى براى اينكه افتخار و عظمتش دانس زياد اس
آثارش آنچه را كه مورد توجه است و باقى مانده بيان مى نماييم. 
در سابق به نام كن كابار معروف بود؛ و اكنون هم ايرانيان به اسمى 
نزديك به آن يعنى كنگاور مى خوانند. همين براى افتخارش بس 
ــده ولى اين يك تا به  ــامى كلية آثار قديم ايران عوض ش كه اس
ــان به  ــخ باقى مانده و تاريخ نويس ــمش در تاري حال پابرجا و اس
ــل قديمى ترين بنا را در بر دارد و  ــن نامش مى خوانند. اين مح اي
ــهادت يك جغرافيا[دان] يونانى در كن كابار معبدى  ــاس ش بر اس
ــاخته بوده اند؛ كه حدس قوى مى رود كه،  ــهور جهت ديان س مش
ــد.  ــت به اين معبد مربوط باش خرابه هايى كه حاليه در كنگاور اس
ــياحان و محققين بيشتر به شك صحبت داشته چه  درباره اش س
ــًال مخالف با ديانت  ــور كرده اند. اين رويه كام ــطحى در آن غ س
است و بايد آن را ترميم كرد؛ زيرا حقى عظيم به گردن ما دارد و 

بايستى به خوبى درباره اش تحقيق روا داشت.
وضع كنگاور را چندين تپه تغيير داده اند. سازندة معبد آن را بر روى 
تپه اى منفرد به سمت جنوب و تقريباً به وسط تپه ها بنا نموده است. 
ــفين و سياحان از آن صحبتى نداشته، در اثر اين است كه  اگر كاش
ــده است و بيشتر قسمت هاى اين  به زير آوارهاى خانه ها پنهان ش
معبد جزو خانه ها و كوچه ها گرديده. قسمت پايينش تختى عظيم 
ــه؛ به عالوه براى بناهاى  ــهر جديد به كار رفت براى ناحيه اى از ش
ــاكنين مصالح خوبى دارد و نيز چه بهتر كه خانه هاى خود را به  س
تخته هاى مرمر و ستون هاى سنگى اين معبد متكى بسازند. اكنون 
از آجرهايش در ساختمان ها به حد وفور يافت مى شود كه چشم از 
ــتن به آن ها خيره مى شود. از بقايايش مى توان به كنه بنا و  نگريس
ــتر قسمت هاى اين معبد را  طرز بنايش پى برد، اما در اثر آنكه بيش
مالكين جزو خانه هاى خود كرده اند، نمى توان صحيحاً نقشة آن را 
ــر آنيم كه، تا حد ممكنه به خود زحمت  ــر گرفت؛ ليكن ما ب در نظ
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اوژن  ــفرنامة  س ــدن،  فالن اوژن   .20
فالندن به ايران، ص 188ـ190.

ــرز بنا، تزيين آالت و معماريش با خبر گرديم. بنا بر اين  داده، از ط
ــديم. اين بنا  ــة آن مبادرت كرده و به جزئيات وارد ش به طرح نقش
ــر بوده، جلوخانش به  ــكل و طولش متجاوز از 200 مت مستطيل ش
ــخص  طرف جنوب و ايوانش، كه نمى توان جايش را صحيحاً مش
ساخت، چند پله از زمين بلندتر و امروز پله ها تماماً از بين رفته اند. 
تنها از بقاياى آن مى توان به قسمت درونى معبد پى برد. و وقتى از 
پلكان باال رويم منتهايش كف معبد است كه، ورقة عظيم مرمرى 

ممزوج با سيمان آن را مفروش ساخته است. 
در سمت مغربش مسجد كوچكى بنا شده و به طرف شمال غربى 
آن كوچه اى است كه بهترين و مهم ترين قسمت بنا در اين گوشه 
واقع شده است. اين قسمت معبد بر روى پايه هاى زيبايى از مرمر 
ــفيد بنا گرديده و ارتفاع اين پايه را نمى شود حساب كرد. مگر  س
ــردد. در اين محل به كمى حفارى  ــاهده گ اينكه نيم رخ صفه مش
پرداخته شده كه، گويا در اثر اجازه ندادن ساكنين متروك گرديده 
ــتون مرمر سفيد يافت مى شود  ــت. در اين قسمت نه پارچه س اس
ــتون ها در جرز ديواره هاى خشتى خانه ها است و اتكاى  و اين س

خوبى براى بناهاى اهل محل هستند.
پهناى بنا از قطعه اى، كه به سمت مشرق مى گردد، معلوم مى شود 
و طولش هم از انتهاى بااليى پلكان است تا گردشى كه از زاوية 

وجه غربى به سمت شمال مى پيچد.
ــت. وضع  ــبك يونانى اس ــتون ها به س ــم رخ پايه ها و قواعد س ني
ــن به نظر چنين مى آيد  ــتون ها را نمى توان قياس كرد، وليك سرس
كه، طرحى داشته اند. در اولين وهله هركس تصور مى كند كه، اين 
ــباهت تام با معمارى يونانى دارد، زيرا كه چون جزئيات  نيم رخ ها ش
ــتى برايشان قايل گرديد. اما  ناتمام مانده نمى توان طبقه بندى درس
سرستون هاى خيلى پست و خميدة كنگاور با سبك معمارى يونان 
ــبيه سبك چهارم  ــمتى از آن ها ش ــان دارند. مثًال قس خواص يكس
ــت. بعضى در قسمت هاى  ــت، كه از همه مجلل تر اس كرنتين اس
بااليى خود خطى منحنى به چهار وجه دارند، كه با سبك معمارى 
يونانيان يكسان است. منتهاى اين ستون ها دايره و خميده مى باشد.

ــيعى است كه  ــه كيلومترى به جنوب غربى كنگاور تپة وس در س
ــردد در آن كار كرده و  ــوم مى گ ــنگ دارد. چنين مفه ــدن س مع
ــنگ هاى مستخرجه را براى ساختمان اين معبد به كار برده اند.  س
ــتون هايى باقى است كه ناتمام مانده اند. آيا  در مجاور اين معبد س
ــت آورده و در  ــنگ هاى مرمر را به دس ــت كه س از اين معدن اس
ــاختمان معبد به كار برده اند؟ يا اينكه ستون هاى ناتمام مانده را  س
ــتر به حقيقت نزديك  ــيده اند؟ عقيدة دوم بيش براى ديگرى تراش
ــه كار، بلكه از  ــتون هاى نيم ــمار س ــا از تعداد بى ش ــت، نه تنه اس

سنگ هاى زيادى كه در يك صفحه توده كرده اند.20
اطالعات زير از متن فوق حاصل مى شود:

1. اوژن فالندن بناى تاريخى كنگاور را معبد ديان مى داند.
ــر او، به گفتة خود فالندن، بر پاية گزارش  2. اين اظهار نظ

ايزيدور خاراكسى است.
3. فالندن از به كار رفتن مصالح بناى تاريخى در خانه هاى 
ــد كه، براى  ــاره مى كن ــردم خبر مى دهد. همچنين اش م
ــاكنين مصالح خوبى دارد و نيز اينكه خانه هاى  بناهاى س
ــتون هاى سنگى اين معبد  خود را به تخته هاى مرمر و س
ــد و مى افزايد: «اكنون از  ــن مى دان متكى كنند، يك حس
ــاختمان ها به حد وفور يافت مى شود كه  آجرهايش در س
چشم از نگريستن به آن ها خيره مى شود». بر اساس اين 
بخش مى توان بخشى از مصالح بناى تاريخى را آجرهايى 

منقوش دانست.
ــينى بنا با روستا، ابعاد صفه  ــيوة هم نش 4. فالندن دربارة ش
ــا و ابعاد آن ها، و...  ــتون هاى بن و تختگاه بنا، تزيينات س

توضيح نسبتًا كاملى داده است.

4. 2. سفارت فوق العادة ايران
(ايران در 1839- 1840م)

سرسى در كتاب خود آورده است:
ــان آن را  ــت. حتى عتيقه فروش ــدة  بزرگى اس ــگاور دهك [...] كن
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ــفارت  ــى، س 21. كنت  دو ادواردسرس
فوق العادة كنت  دو سرسى، ص 221 

و 222.

ــارش خرابه هايى وجود دارد  ــند، زيرا در كن خيلى خوب مى شناس
ــى عقيده دارند كه،  ــت. بعض ــانيان اس كه، مى گويند از عهد ساس
ويرانه هاى معبدى است كه به دستور اسكندر براى رب النوع ديان 

ساخته شده است.
ــت كه  ــتحكمى اس اما عده اى نيز معتقدند كه، آن فقط بناى مس
ــده است تا بتوانند خود  ــيلة ايرانيان برپا ش در همان زمان به وس
ــر طغيآن هاى احتمالى حفظ كنند. به هر حال اكنون در  را در براب
ــت ستون سنگى ديده مى شود كه از 3 تا  ميان اين ويرانه ها هش
ــت كه مانند  ــت و روى پايه اى قرار گرفته اس ــان اس 4 پا قطرش
ــتون به رنگ خاكسترى است. اگر در اين ناحيه تفحصات  پاية س
ــا زياد ديده  ــت كه، از اين گونه ويرانه ه ــكى نيس ــود ش دقيقى ش
خواهد شد. مثًال مردم كنگاور مى گويند كمى دورتر از آنجا راهى 
ــاختمان ويرانه ارتباط دارد. در حال  ــت كه با اين س زيرزمينى اس
ــتون ها چند خانه ويرانه را كه مسكن دهقانان فقير  حاضر اين س

است محافظت مى كند.
كنگاور در محل مناسبى ساخته شده است و آب فراوانى دارد و اگر 
در ايران نبود مى توانست شهر آبادى شود. اين دهكده در بلندى قرار 
گرفته است و در اطرافش دره هاى حاصلخيزى وجود دارد. در واقع 
ــتن از اصفهان به همدان ناچارند از آن  مكانى است كه براى گذش
عبور كنند. به همين سبب نزديك ترين راه بين پايتخت قديم ايران 
ــت. ولى اكنون دهكده اى بيش نيست كه فاقد هرگونه  و تبريز اس
اهميت است و در اطرافش عده اى راهزن و صحراگرد اقامت دارند.21 

اطالعات زير از متن فوق از كتاب مذكور به دست مى آيد:
1. سرسى سه عملكرد را براى بناى تاريخى كنگاور محتمل 
ــت. اول  ــنيده هايش اس ــاس ش مى داند كه همگى بر اس
ــپس آن را  ــانى گفته و س ــى از عهد ساس آن را خرابه هاي
ــكندر  ــتور اس ــاى معبد ديان مى خواند كه به دس ويرانه ه
ــاخته شده است؛ و در آخر اظهار مى كند كه، شايد تنها  س
ــد كه مردم آن را براى حفظ جان  ــتحكمى باش بناى مس

خود در برابر طغيان هاى احتمالى ساخته اند.

2. او بر اساس گفته هاى مردم، راهى زيرزمينى را در اطراف 
منطقه بيان مى كند كه، به بناى مذكور ارتباط دارد.

ــى كنگاور را شهرى بر سر نزديك ترين راه ارتباطى  3. سرس
پايتخت قديم ايران و تبريز مى خواند.

4. 3. سفرنامة جكسون (ايران در گذشته و 
حال) 

ــن (1862- 1937) استاد دانشگاه  ابراهام ولنتاين ويليامز جكس
ــال تدريس زبان هاى هند و ايرانى را  كلمبيا بود و مدت چهل س
در آن دانشگاه بر عهده داشت. او در سال 1901 راهى هندوستان 
ــد. در 1903 براى  ــنا ش ــيان هند از نزديك آش و در آنجا با پارس
نخستين بار به ايران و آسياى ميانه سفر كرد و در اين مسافرت 
ــتون باال رفت تا سنگ نوشتة داريوش بزرگ  بود كه از كوه بيس
را از نزديك بخواند. حاصل سفر ايشان كتاب ايران در گذشته و 
حال بود. ايشان در اين كتاب ذيل فصل شانزدهم با عنوان«معبد 

بزرگ و ويران دياناى ايران در كنگاور» نوشته  است:
كنگاور شهر كوچكى است با قدمت بسيار، كه مستقيمًا بر سر راه 
ــتون به همدان قرار گرفته است، و جايگاه ويرانه هاى مهمى  بيس
ــرح آن ها مى پردازم، زيرا اين ها ويرانه هاى  است كه اكنون به ش

معبد آناهيتا، دياناى ايران باستان است. [...]
ــتى حاصلخيز پيش رانديم، و هنوز ظهر نشده بود كه  از ميان دش
به كنگاور رسيديم. قصبة كنگاور در حدود پنجاه و يك كيلومترى 
ــت، و اكنون در حدود  ــتون با چهار فرسخى صحنه واقع اس بيس

هشتصد خانه و حدود هشت هزار نفر سكنه دارد.
ــت، جغرافيانويس يونانى،  ــاط واقعًا قديمى اس ــگاور از نق [...] كن
ايسيدوروس خراكسى، در قرن اول ميالدى آن را به نام كنكوبار 
ــناخته است. توجه من يكباره به بعضى از خصوصيات محل  مى ش
ــه كرده بودند، و  ــد. تپه هاى كوتاهى كه آن را احاط ــب ش آن جل
ــاختمان هايى  ــاختمان هايى بر پاية س بر تارك بعضى از آن ها س
قديمى تر قد برافراشته بود، بالفاصله وجه اشتقاق و ريشه اى براى 
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ــد، واژة كنگاور يا كنگور يا كنكور  ــگاور به خاطرم گذراني واژة كن
را كه در يونانى به صورت Korkobap ضبط شده است مى توان 
ــتق از صورت فرضى اوستايى (Kanhara-Vara) دانست كه  مش
ــد. جزء اول  ــه معناى «حصاركنگهه» يا «حصار كنگ» مى باش ب
اين كلمه مركب احتماال اسم خاص است، و دروازه هاى اوستايى 
از قبيل Kanha-daeza و همچنين در شاهنامة فردوسى در لغت 
ــى Vara به معناى  ــت. جزء دوم، يعن ــگ دژ» باقى مانده اس «گن
ــا و ارتفاعاتى،  ــت. تپه ه ــيد همزاد اس «حصار» با نام «ور» جمش
ــب، و وجه  ــه كنگاور را در ميان گرفته اند، اين توصيف را مناس ك

اشتقاق پيشنهادى مرا محتمل مى سازند. 
از ميان بناها و عمارت هاى كنگاور يك يا دو مسجد و ارگى آجرى 
ــت، ولى اين ها در مقايسه با ويرانه هايى كه در دل  جالب توجه اس
ــت زمانى عمارتى باشكوه بوده  ــده است و مى بايس قصبه واقع ش
باشد، بى اهميت به نظر مى رسند. در دل قصبه، در گذرگاه اصلى و 
نزديك كاروان سرايى بزرگ، آثار ديوارى از تخته مرمرهاى عظيم 
ــفيد، كه با دقت تراشيده شده اند، باقى مانده است كه برفراز آن  س
ــتون ها و جرزهايى شكسته به چشم مى خورند، و طرح حصارى  س
ــبك معمارى بنا كامًال  ــم مى سازند. س عظيم از عمارات را مجس
ــت، و من دربارة ويرانه هاى آن يادداشت هايى برداشتم  يونانى اس
ــى عدة بسيارى از  ــتم كه آنجا موضوع مطالعه و بررس و نمى دانس
دانشمندان بوده است. از اين رو در اينجا يادداشت هاى خود را، به 
همان ترتيب كه سوار برداشته ام، نقل و هر جا كه الزم باشد آن ها 

را با منابع ديگر تكميل يا اصالح مى كنم.
ــد  ــاهدات من اجازه مى دهند، چنين به نظر مى رس تا آنجا كه مش
ــت،  ــاختمان بزرگ برجاى مانده  اس ــن ويرانه ها از دو س ــه، اي ك
ــتقيمًا بر خيابان اصلى واقع شده، و  ــمال غربى كه مس يكى در ش
ــافتى در جنوب شرقى كه بر لبة شيبى قرار گرفته  ديگرى به مس
ــندگان معتبرى چون كرپورتر، تكسيه، فالندن،  ــت. ولى نويس اس
ــت، و ديوالفوا، كه در چنين مواردى من به قضاوت و حكم  كوس
ــنگ هاى خارايى كه  ــا مراجعه مى كنم، معتقدند كه، تخته س آن ه

ــكيل مى دهند بازمانده هاى سكوى بزرگى است  ساختمان را تش
كه، گرداگردش ستون ها برافراشته بوده و عمارت اصلى در وسط 
ــته است. به عنوان مثال كرپورتر، كه در سال 1818  آن قرار داش
ــت، تمام حصار را محوطة معبدى  از اين ويرانه ها ديدار كرده اس
ــكوى راست گوش عظيمى را به وجود  مى داند كه، ديوارهايش س
ــيصد متر مربع مساحت دارد و بر باالى آن  مى آورند كه، حدود س
رديف ستون ها سربرافراشته است و نقاشى فالندن و طراحى هاى 
ــالع ديوالفوا بوده اند،  ــيه، كه ظاهراً مأخذ و منبع عمدة اط تكس
ــت  ــكو و حصار معبد به دس ــه اى از چگونگى قرار گرفتن س نقش

مى دهند.
ــخن گفتن وقتى  ــات عمارت به طور يقين س ــارى دربارة جزئي ب
ــى دقيق مجدد قرار  ــت كه، جايگاه عمارت مورد بررس ممكن اس
ــود و خانه هاى جديد و  ــت حفارى هايى بش ــرد، و نيز الزم اس گي
ــاى قديمى و يا براى  ــا بر روى ويرانه ه ــارات كهنه اى، كه ي عم
ــتفاده از مصالح موجود در ميان آن ها ساخته شده است، از سر  اس

راه برداشته شوند. 
ــاختمان اصلى به صورت سكوى وسيعى بوده،  اين تصور را كه س
ــت، گفتار ياقوت دربارة  ــده اس كه برفراز آن عمارات ديگر بنا ش

كنگاور، در حوالى 1200 ميالدى، را تأييد مى كند. [...]
ــمت از بنا كه بهتر باقى مانده است در گوشة شمال غربى  آن قس
ــت. در آنجا ديوار حايل محكمى را مى توان ديد كه 5/3  واقع اس
ــمال به  ــا 5/4 متر ارتفاع دارد و به طول يازده متر در امتداد ش ت
ــت، و مطابق حدس من پايه و شالودة  ــده اس ــيده ش جنوب كش
ــكيل مى دهد. ديوار شمالى نيز كه با زاوية  عمارت واحدى را تش
ــد همين اندازه  ــرق امتداد مى ياب ــمت مش قائم از اين نقطه به س
ــنگ هاى خارايى درست شده  ــترگ است و از تخته س حجيم و س
است، كه بعضى از آن ها هفت پا طول، چهار پا ارتفاع، و به همين 
ــبت پهنا دارند، هرچند اندازه گيرى سنگ ها آسان نيست، زيرا  نس
ــته است. برفراز  ــمتى از ديوار در زير خاك و زباله مدفون گش قس
ــرار دارد كه به منزلة پايه اى براى  ــر جرز بزرگى ق اين خاكريز س
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ــفرنامة  س ــون،  جكس ــز  ويليام  .22
جكسون، ص 273ـ 281.

نگه دارى چندين ستون بوده است. سه تا از اين ستون ها، كه قطر 
ــت، هنوز در موقعى كه من از آنجا ديدار  هريك تقريبًا دو متر اس
مى كردم نيز بر ديوار شمال غربى برپا بودند و علت برپا ماندنشان 
ــة جديدى قرار گرفته  ــه در ميان ديوار پهلويى خان ــز آن بود ك ني

بودند [...].
ــى پايه، در نقطه اى، كه  ــتون چهارم، در منتهى اليه زاوية فوقان س
ــت و سر  ــتاده اس ــرق مى چرخد، هنوز برپا ايس ديوار به جانب ش
ــت به خوبى مى توان آن را اندازه گرفت. از  ندارد، و چون منفرد اس
زمان كرپورتر تا به حال چند تا از ستونذها افتاده اند، زيرا كرپورتر 
ــتون كه هنوز ستون هايشان برپاى بوده و  ــت س از پايه هاى هش
ــت سخن مى گويد، و اين به ظاهر غير  خيلى خوب باقى مانده اس
ــتون مربعى است كه مجاور ستون بر منتهى اليه فوقانى  از پاية س

قرار دارد. [...]
ــى دنبال كردم و  ــرق در امتداد برآمدگ ــوى مش راهنمايم را به س
ــمت جنوب  ــه اى از زباله و خاك روبه به س ــپس در ميان كوم س
ــرقى به توده اى از سنگ هاى عظيم  پيچيدم، و در زاوية جنوب ش
برخوردم، كه به طور نامرتب در اطراف پراكنده شده بودند، گفتى 
ــتم رد طرح كلى ديوارى  عمارت فروريخته بود. اما من مى توانس
ــمال و جنوب امتداد مى يافت [...]  ــى مترى به ش را كه تقريبًا س
ــة شمال غربى  ــنگ ها مانند سنگ هاى گوش ــخيص دهم. س تش
بزرگ بودند و استوانه اى خارا، كه از شيب فروغلتيده بود و تقريبًا 
ــتون ديگرى همچنان در جاى  ــاد 5 پا در 8 پا بود. پاية س ــه ابع ب
ــتون ديگرى  ــش در خط ديوار باقى بود، و نزديك آن ته س اصلي
قرار گرفته بود، كه حدود يك متر از سطح زمين ارتفاع داشت. در 
ــده بود، قسمتى از يك  ميان حصار، آنجا كه عمارت اصلى بنا ش
ستون برپا بود، كه در وسط عكس مربوط ديده مى شود، و به نظر 
ــيد كه، بر پايه اى از سنگ و ساروج قرار داده شده است، و  مى رس
چون ميانش اندكى گود بود، مانند مذبح يا سكوى اهداى نذورات 
ــتر نبود. هنگامى كه  ــايد سرستون واژگونى بيش مى نمود، ولى ش
مشغول بررسى خرابه هاى باستانى كنگاور بودم، به نظرية پيشين 

ــتم، و معتقد بودم كه اين ويرانه ها بازمانده هاى  خود گرايش داش
معبد آناهيتا، ايزد ايرانى آب هاى آسمانى، بود كه يونانيان وى را با 
آرتميس يا ديانا يكى مى دانستند، و پرستش وى در زمان اردشير 

[...] در سراسر ايران شايع بود.
چون به كتابخانه ام دسترسى يافتم توانستم مداركى از نويسندگان 
ــيك در تأييد نظر خويش دربارة هويت معبد به دست آورم،  كالس
ــناختن اين راز تا حدى ديگران بر  و در ضمن دريافتم كه در بازش
من پيش قدم هستند. جغرافيادان يونانى، ايسيدوروس خاراكسى، 
[...] از كنگور به اسم كنكوبار نام برده و به معبد آن كه متعلق به 

آرتميس است اشاره كرده است. [...]
ــورناهيد، ايزد  ــن معبد ويران كنگاور معبد خاص اردويس بنا بر اي
ــاختن پرستشگاهى جهت  ــت. موقعيت كنگاور براى س آب ها اس
ــت، زيرا در ميان قصبه آبشار  ــبى بوده اس اين ايزد موقعيت مناس
ــت، كه آب هايش را به ميان دشت مى ريزد، و پس از  كوچكى اس

آبيارى آنجا به رود گاماسب مى پيوندد، [...]
ــى مى دانم و معتقدم كه به  ــر من كه معبد را از عهد هخامنش نظ
ــت، با نظر ديوالفوا موافق نيست،  ــيلة اردشير دوم بنا شده اس وس
زيرا وى معتقد است كه ويرانه هاى معبد تركيبى از سبك معمارى 
ــتون هاى آن به طرح ستون هاى دوريك  ــان مى دهد، و س را نش
ــباهتى به معمارى تخت جمشيد كه داراى  ــت، معمارى آن ش اس
ــت ندارد، و لذا بايد آن را از دورة  ــبك مصرى اس خصوصيات س
پارتيان بدانيم و بناى آن را به يكى از شاهان اشكانى، كه همگى 

شديداً تحت نفوذ تمدن يونانى قرار داشتند، نسبت دهيم.22
اطالعات زير از متن فوق به دست مى آيد:

ــگاور را معبد آناهيتا مى داند و  ــون بناى تاريخى كن 1. جكس
براى آن به گفتة ايزيدور خاراكسى استناد مى كند.

ــمية جالبى براى كنگاور آورده  و آن را به  2. ايشان وجه تس
«گنگ دژ» اسطوره اى نسبت داده است.

ــر راه بيستون به  ــاره مى كند كه كنگاور بر س ــان اش 3. ايش
همدان قرار دارد.
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ــفرنامة هانرى  ــرى بايندر، س 23. هان
بايندر، ص 427. 

جاده ها  ــهريار  ش ناصرالدين شاه،   .24
ــفرنامة ناصرالدين شاه به عتبات)،  (س

ص 37.

4. نويسنده در اين گزارش به طور بسيار جامع وضعيت بنا را 
در زمان بازديدش توضيح داده است.

ــبك معمارى بنا را كامال يونانى تلقى كرده   ــون س 5. جكس
است.

ــا به زمان  ــخ پيدايى بن ــاد دارد كه، تاري ــن اعتق 6. همچني
ــت اردشير دوم ساخته  ــيان بازمى گردد و به دس هخامنش

شده است.

4. 4. سفرنامة هانرى بايندر (كردستان، 
بين النهرين، و ايران)

ــوى به نام هاى  ــرح سفر دو تن فرانس ــفرنامه در اصل ش اين س
ــت كه در اواخر قرن نوزدهم به  ــرى بايندر و اميل هاملن اس هان
ــاى تاريخى آن در اين  ــفر كرده اند. دربارة كنگاور و بن ــران س اي

سفرنامه چنين آمده است:
دوست داريم بقاياى معبد ديان كه آقاى فالندن آن را خاطرنشان 
ــاخته ببينيم. در زمان سفر فالندن اين معبد تا نيمه در زير آوار  س
ــى از آن باقى نمانده، اهالى  ــت. امروزه آثار جالب مدفون بوده اس
ــراى خانه هاى خود يافته  و  ــانى ب بر روى صفة معبد، زيربناى آس
ــراى خانه ها به وجود آورده اند.  ــتون تكيه گاه هايى ب از تنه هاى س

اكنون معبد در زير محالتى از دهكده مدفون گشته است.23
اطالعات زير حاصل از اين متن است:

ــنده در اين متن با استناد به گفته هاى فالندن بناى  1. نويس
تاريخى كنگاور را معبد ديان معرفى كرده است.

2. او در اين متن از به كار رفتن مصالح بنا در ساختمان هاى 
ساكنان روستاى روى صفه خبر مى دهد و به نقش عامل 

انسانى در تخريب بناى تاريخى كنگاور اشاره مى كند.
4. 5. سفرنامة ناصرالدين شاه به عتبات

اين سفرنامه گزارش روزانه سفر ناصرالدين شاه به كربال و نجف 
ــرف در سال 1287ق است. سفر او از مسير رباط كريم، ساوه،  اش
ــد. در اين  ــگاور ادامه پيدا مى كن ــوى كن ــدآباد به س همدان، اس

سفرنامه دربارة كنگاور چنين آمده است:
روز چهارشنبه بيست و سوم [رجب] امروز بايد رفت به صحنه. پنج 
ــنگ سنگين است. صبح از خواب برخاسته، سوار شديم. [...]  فرس
ــاى قصرالنسوس [قصر الصوص]  رفتيم به ده كنگاور براى تماش
ــته اند. [...]. كوچه هاى كنگاور بسيار كثيف  ــم گذاش كه اعراب اس
ــه [...] در باال عمارت و  ــت. قلع ــت. خانه ها كهنه و خراب اس اس
ــت [و] حاكم نشين است. هفتصد، هشتصد  درخت در ميانش هس
ــت. تا  ــت و بلند اس خانوار دارد خيلى از كوچه ها رفتيم. قصبه پس
رسيديم به جايى كه شش ستون داشت و روى اين ستون ها حاال 
مردم خانه ساخته اند. ارتفاع ستون ها تمام شده است. اما قطر زياد 

دارد. خيلى قطر دارند. سه بغل آدم نمى آيد.
اينجا معبدى يا عمارتى بوده است، بسيار قديم. البته دوهزار سال 
ــت. حال  ــتون ها دورتادور اين تپه بوده اس ــل از اين، و اين س قب
ــت و پى غريبى دارد كه از سنگ بزرگ و  همين شش ستون اس
ــر كرده اند كه به وصف  ــتحكام پ گچ پر كرده اند. به طورى با اس
نمى آيد. اهالى كنگاور متصل اين پى ها را مى كنند و گچ  اينجا را 
مى برند به اطراف مى فروشند و كار مى كنند. گچ اينجا را در قديم 
ــتون ها را از معدن شيرمردان (كه  ــتان آورده اند و سنگ س از لرس
كردها شل مران مى گويند) آورده اند، و در كوه كوچك ميانة مغرب 
ــت از بقية نصف كار ستون ها مى گويند  و جنوب قلعة كنگاور اس
ــنگ هاى  ــت به همين س ــبيه اس ــت و آن ش هنوز پاى معدن اس

ستون) مى آورده اند، كه نزديك كنگاور است. 
ــا كه تماشايى بد است، رفتيم پايين به جلگه  خالصه بعد از تماش

رانديم.24
اطالعات زير را از متنى كه گذشت مى توان به دست آورد:

ــود بناى تاريخى  ــظ قصر الصوص به خ ــن متن لف 1. در اي
كنگاور اتالق شده است.

ــنده بنا را معبد يا عمارتى مى داند كه، حدود دوهزار  2. نويس
سال قدمت دارد.

3. در متن آمده است كه، پى بنا را از سنگ و گچ پر كرده اند، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


58104

25. هوگو گروته، سفرنامة گروته، ص 
149 و 150.

سپس به استحكام فوق العادة پى اشاره كرده است.
ــردم مصالح پى ها را مى كنند و  ــت كه، م 4. در متن آمده اس
ــند. اين نكته به نقش پررنگ  به نواحى اطراف مى فروش

انسان در تخريب بناى مذكور اشاره مى كند.
ــت كه در  ــاره كرده اس ــن به معادنى اش ــنده در مت 5. نويس
ــت: «گچ اينجا را در  قديم محل تأمين مصالح بنا بوده اس
ــنگ ستون ها را از معدن شيرمردان  قديم از لرستان و س

مى آورده اند».  

4. 6. سفرنامة گروته
ــندة اين كتاب، جغرافى دان و قوم شناس  دكتر هوگو گروته نويس
مشهور آلمانى است كه در سال 1907 از راه بين النهرين به ايران 
ــان در سفرى شش ماهه  به ايران از كنگاور هم ديده اند  آمد. ايش

و بناى تاريخى آن را اين گونه گزارش كرده اند:
ــردش در خيابان  ــت. هنگام گ ــگاور داراى هفتصد خانوار اس كن
ــهر، كه از شمال به طرف جنوب كشيده شده، به ويرانة  اصلى ش
ــطحه اى به ارتفاع 5/4 متر قرار  معبدى برمى خوريم كه، روى س
ــاخته شده،  ــخت گرانيت س ــنگ هاى س دارد. اين معبد، كه از س
ــبك دوريك است. قطر اين ستون ها به  داراى چهار ستون به س
ــد. اين معبد احتماًال زمان پارت ها يا شايد هم زمان  2 متر مى رس
ــيان ساخته شده است و تأثير هنر يونان را، كه در دوران  هخامنش
ــتان در ايران بسيار رواج داشت، به خوبى نشان مى دهد. يكى  باس
ــدور خاراكس، كه در قرن اول  ــان يونان به نام ايزي از جغرافى دان
ــت، در اثر مشهورش به  ــرزمين ماد ديدن كرده اس ميالدى از س
ــهرى به نام كنكوبار ياد مى كند  ــافرت به دور پارت از ش نام مس
ــته است.  و مى گويد كه، در آنجا معبدى براى آرتميس وجود داش
ــان آناهيتا الهة آب هاى روان ايران را كه نامش در توصيف  يوناني

طاق بستان ذكر شد با آرتميس يكى مى شمرده اند.25
اطالعات زير از متن فوق حاصل مى شود:

ــگاور را معبد مى داند. با توجه به  ــه بناى تاريخى كن 1. گروت

ــاره اى كه به گزارش خاراكسى در گزارش آمده است،  اش
ــى او براى قضاوت دربارة  ــد كه، مأخذ اصل به نظر مى رس

كارايى بنا گزارش ايزيدور خاراكسى بوده است.
ــى يا پارتى  2. همچنين گروته تاريخ پيدايش بنا را هخامنش

مى داند.

تحليل اطالعات سفرنامه ها
ــت  بنا بر آنچه دراين بخش آمد به نتايج كلى زير مى توانيم دس

يابيم:
ــه از نظر گذرانديم با احتمالى  ــفرنامه هايى ك 1. در تمامى س

بناى تاريخى كنگاور را معبد ديان يا آناهيتا دانسته اند.
ــفرنامة ناصرالدين شاه به عتبات و كتاب سفارت  2. به جز س
ــندگان براى  ــادة ايران در ديگر متون مأخذ نويس فوق الع
ــتقيم  ــر دادن به معبد بودن بناى كنگاور، به طور مس نظ
ــطه، گزارش ايزيدور خاراكسى است. همان طور  يا با واس
ــى  كه پيش تر در تحليلى دربارة گزارش ايزيدور خاراكس
آمد، متن مذكور نمى تواند منبع معتبر و قابل دفاعى براى 
ــد، از اين رو بايد با  ــاب آي چنين اظهار نظرهايى به حس
ديدة ترديد به اظهار نظرهاى اين دسته از منابع نگريست.

ــفرنامة ناصرالدين شاه به عتبات و كتاب سفارت  3. تنها در س
ــودن بنا درنظر  ــراى معبد نب ــادة ايران احتمالى ب فوق الع
ــات بنا را  ــاه به عتب ــفرنامه ناصرالدين ش ــد. در س گرفته ان
ــارت يا معبدى عظيم خوانده اند و از اين حيث احتمالى  عم
براى معبد نبودن بنا نيز باقى گذاشته اند. در كتاب سفارت 
فوق العادة ايران نيز نويسنده دو احتمال ديگر را نيز در نظر 
ــانى باشد  مى گيرد: يكى اينكه بنا از ويرانه هاى عهد ساس
ــتحكمى باشد كه مردم براى  و ديگر اينكه تنها بناى مس
حفاظت از خود در برابر طغيان هاى احتمالى برپا كرده اند.

ــاى تاريخى  ــاب زمان پيدايش بن ــان در ب 4. سفرنامه نويس
كنگاور در متون مذكور، نظرهاى متفاوتى اظهار كرده اند 
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ــت هرتسفلد، تاريخ باستانى  26. ارنس
ايران بر بنياد باستان شناسى، ص 94 

و 95.
ــى  27. لويى واندنبرگ، باستان شناس

ايران  باستان، ص 107.

ــه دورة  ــان بنا را به هر يك از س و مى توان گفت كه ايش
ــبت داده اند. از اين رو  ــى، پارتى، و ساسانى نس هخامنش
ــان در اين باره  ــان نظرات ايش ــوان به اجماعى مي نمى ت

رسيد.
5. اما آخرين نكته اينكه، كامل ترين گزارش ها و توصيف ها 
ــدة اخير را  ــگاور در دو س ــاى تاريخى كن ــت بن از وضعي
ــته از  ــت. در اين دس ــته از منابع جس مى توان در اين دس
منابع گاهى به نكاتى جالب در بارة بنا، مانند محل تأمين 
ــم كه، در گزارش هاى  ــاختمانى بنا، برمى خوري مصالح س

مورخان و جغرافى دانان نبود.

5. ديدگاه پيشگامان و صاحب نظران 
باستان شناسى در ايران 

5. 1. ارنست هرتسفلد
هرتسفلد در كتاب تاريخ باستانى ايران بر بنياد باستان شناسى در 

سال 1313ش آورده است:
ــتخر» و «خورهه» در  ــار ادبى نيز مآخذى در بارة ابنية «اس در آث
ــت، ولى در باب «كنگاور» در كتاب جغرافياى ايران  ــت نيس دس
ــى در سال اول قبل از ميالد، نام برده شده  تأليف ايزيدور چركس

است.
اين كتاب را مولف به فرمان اوگوستوس قيصر روم براى كايوس 
ــع خود را حاضر  ــت كه، قيصر در آن موق ــر تأليف كرده اس قيص
ــد كند. در كتاب  ــرق تجدي ــكندر را در مش مى كرده كه، حمله اس
مواضع پارت كه اشاره به كتاب جغرافيايى ندارد، از شاهراه بزرگ، 
ــتان» از «كنگاور» نام برده و  ــرحد «هندوس مابين «فرات» تا س
مى گويد در آنجا معبد مشهورى است كه براى خداى «آرتميس» 

[...] 200 سال قبل از تاريخ كتاب بنا شده است.
تجزيه وتحليل معمارى به صورتى عجيب از اشكال سرستون هاى 
سبك عصر «دورى» با مهره هاى سبك «كورينت» جزئيات آن 

معبد را نشان مى دهد.26

ــفلد در اين متن با استناد به گزارش ايزيدور خاراكسى  هرتس
بناى تاريخى كنگاور را معبد خوانده  است. همچنين معمارى بنا 

را تحت تأثير معمارى يونان قلمداد كرده است.

5. 2. واندنبرگ
واندنبرگ در كتاب باستان شناسى ايران آورده است:

ــل خاراكس قرن اول پيش از ميالد، در  ــگاور كه ايزيدور از اه كن
ــار» ناميده، داراى آثارى از  ــكانيان آن را «كنكوب كتاب تاريخ اش
ــد كه، در حدود 200 سال پيش از ميالد  ــلوكى ها مى باش زمان س
ساخته شده. از معبدى كه براى الهه آناهيت در اين محل ساخته 
ــاختمان  ــتون باقى نمانده كه براى س ــده بود، بيش از چند س ش
ــهر به كار برده شده است ـ ساقة اين ستون ها صاف  خانه هاى ش
ــتون  آن ها از نوع سرستون دورى مى باشد كه، روى  بوده و سرس

آن يك «بالش كرنتى» قرار داده اند.27
در اين متن واندنبرگ با استناد به گزارش ايزيدور خاراكسى 
ــت. همچنين  ــد آناهيتا خوانده  اس ــاى تاريخى كنگاور را معب بن
ــارى يونان قلمداد كرده   ــات معمارى آن را برگرفته از معم تزيين

است.

5. 3. كلمان هوار
كلمان هوار در كتاب ايران و تمدن ايرانى آورده است:

ــتان كنكوبار نام داشت، بازمانده هاى  در كنگاور، كه در عصر باس
پرستشگاهى يافت شده است كه، در سبك آرايش شباهت زيادى 
با معابد يونانى دارد. اين بنا از يك تاالر مركزى و حياط پهناورى 
ــت. ايزيدور  ــبك معمارى يونانى اس ــده و بدلى از س ــاخته ش س
ــى مى گويد كه، بناى كنگاور پرستشگاه آرتميس بود. در  خاراكس
ــتش آناهيتا قرار  ــا همدان كنونى معبدى از جهت پرس اكباتان ي
ــته كه تا دورة برخورد ايرانيان با روميان هنوز مردم براى اين  داش

ايزدبانو قربانى مى كرده اند.28
ــتناد به گزارش ايزيدور  كلمان هوار در اين متن باز هم با اس
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ــدن  ــران و تم ــوار، اي ــان ه 28. كلم
ايرانى، ص 117.

ــمن، ايران از آغاز تا  29. رومن گريش
اسالم، ص 273 و 274.

ــتان،  ــدت پرادا، هنر ايران  باس 30. اي
ص 257.

31. آندره گدار، هنر ايران، ص 182.
32. همان، ص 206.

ــاهداتش بناى تاريخى كنگاور  ــى و البته با تكيه بر مش خاراكس
ــبيه به معابد يونانى معرفى كرده است. او در  ــيار ش را معبدى بس
تشبيه معمارى بنا به معمارى معابد يونانى تا آنجا پيش رفته كه، 

آن را بدلى از سبك معمارى يونانى خوانده است. 

5. 4. گريشمن
گريشمن در كتاب ايران از آغاز تا اسالم آورده است:

در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور 
ــاختمان اصلى،  ــد. در س ــده باش مى رود در حدود 200 ق م بنا ش
ــيد تقليد شده، اما  ــنگى سطحة تخت جمش ــتعمال قطعات س اس
ــت كه برفراز آن ها  ــتون ُدرى اس ــتون هاى آن ها داراى سرس س

تخته هاى كرنتى قرار گرفته است.29
گريشمن بناى تاريخى كنگاور را پرستشگاهى با طرح غربى 
ــى نبرده است،  قلمداد مى كند. اگرچه او نامى از ايزيدور خاراكس
از آنجا كه تاريخ احداث بنا را 200 قبل از ميالد معرفى مى كند، 
ــنهادى گزارش خاراكسى انطباق دارد،  و اين تاريخ با تاريخ پيش
ــتقيم يا  ــان هم، به طور مس مى توان تصور كرد كه احتماال ايش
غير مستفيم و از طريق تأليفات ديگر، از گزارش خاراكسى بهره 

برده اند.

5. 5. ايدت پرادا
پرادا در كتاب هنر ايران باستان آورده است:

ــاى يك بناى عظيم با مصالح  ــاه، بقاي در كنگاور نزديك كرمانش
سنگ هاى بزرگ چهارگوشه و ساختمان ستون دارى بر باالى آن، 
بر اساس اختالف هاى مفروض با شيوه هاى ساختمانى پارتى، به 
ــلوكى نسبت داده شده است. به هر  ــيلة هرتسفلد به دوران س وس
ــناخته  ــلم پارتى در ايران ش حال اين اختالف ها در هيچ بناى مس

نشده اند.30
ــاهدات خود تكيه كرده  ــت كه پرادا تنها بر مش مى توان گف
ــفلد آگاهى داشته است،  ــت. زيرا با وجود آنكه از آراى هرتس اس

هيچ اظهار نظر قطعى چه در باب تاريخ احداث بنا و چه در باب 
ــاى عظيم با مصالح  ــت و تنها آن را «بن ــرد آن نكرده اس عملك
ــاختمان ستون دارى بر باالى  سنگ هاى بزرگ چهارگوشه و س

آن» خوانده است.

5. 6. آندره  گدار
ايشان در كتاب هنر ايران نوشته اند:

ــلوكى در خاك ايران بسيار كم اند. در  آثار باقى ماندة ابنية عهد س
ــتون از يك ساختمان زمان سلوكى و  خورهه توابع محالت دو س
در كنگاور آثار معبدى از دورة پارت هاى اشكانى ديده مى شود كه 

به نام الهة آنائى تيس نام گذارى شده است.31
ــه آن بازمى گرديم، به  ــه اينك ب ــكانى، ك ابنية مذهبى دورة اش
ــكده اى  ــانده» و آتش ــامى» و «بدرنش صورت امكنة مرتفعة «ش
ــاختمان قابل  ــت و س ــليمان» معروف اس ــجد س كه به نام «مس
مالحظة «شيز» و معبد هلنيستيك «كنگاور» شناخته شده است. 
ساختمان اخير، كه ايزيدور خاراكسى آن را «معبد معروف آرتميز» 
ــوم يا اوايل قرن  ــا) مى داند، احتماًال متعلق به آخر قرن س (آناهيت
ــمتى از  ــت. در زير بناى مرتفعى، كه از قس دوم پيش از ميالد اس
حياط باقى است، جز چند ستون كه داخل خانه هاى شهر كوچك 
ــت و اشكالى از سبك هاى  ــده چيزى به جا نمانده اس كنگاور ش
ــاختمان در هم آميخته كه آن  دوريك و كورنتى چنان در اين س
ــه اى قرار دهد كه به هيچ يك از بناهاى ديگر به  را در رديف ابني
ــاختمان خورهه و همچنين به معبدى كه، آنتيوكوس سوم  جز س
ــر خود الئوديس بنا نهاده و اخيرا در نهاوند  ــلوكى به نام همس س

كشف شده شباهت ندارد.32
ــك از زمان  ــگاور را معبدى هلنيستس ــدار بناى كن آندره گ
اشكانى دانسته است؛ سپس با اشاره به گزارش ايزيدور خاراكسى 
ــكار مى كند. پس از آن بناى تاريخى  مأخذ اظهار نظر خود را آش
ــدى در نهاوند در يك  ــگاور را با بناى تاريخى خورهه و معب كن

گروه قرار مى دهد. 
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33. مالكوم كالج، پارتيان، ص 110و 
.111

ــام پوپ، معمارى ايران  34. آرتور اپه
پيروزى شكل و رنگ، ص 58.

5. 7. مالكوم كالج
مالكوم كالج در كتاب پارتيان آورده است:

ــوم آن  ــاهى [پارتى] به تعداد رس ــا معمارى دينى شاهنش [...] ام
پرتنوع نبود. در اين بخش نشان از ابتكار در دو سده اول حكومت 
ــنت هاى كهن همچنان چنگ  ــم مى خورد. س پارتى كمتر به چش

انداخته و از نفوذ خويش نمى كاستند.
ــگاه انوـ انتوم در اوروك به شيوة كهن بابلى  در 170 ق م پرستش
ساخته شد. سنت يونانى موجب پديد آمدن معبد هاى بسيار بزرگ 
(اگرچه از طريق اصلى انحراف جسته بودند) در خورهه و كنگاور 
ــزرگ چهارگوش  ــد. در اينجا يك حياط ب ــرب ايران گردي در مغ
ــط  ــتند و در وس ــتون ها قرار داش با ديوار بلند، كه در كنار آن س
ــتون، و در مدخل آن ستون  ــبك يونانى، با رديف س معبدى به س
ــته بودند، وجود دارد. انحرافى كه معماران در شكل هاى  برپا داش
يونانى در ساختن اين مكان هاى مقدس پديد آورده اند ماية خنده 
ــت. در خورهه  ــده اس ــان آثار يونان و روم ش ــان باستان شناس مي
ــتون ها شگفت  بلند سنگى را برآورده اند، كه پاية آن ها  معماران س
ــيار برآمده است، با تنه يك ميزان از سر و  ــبك شرقى و بس به س
ــبت هاى قطر پايه و بلندى ستون به 1:11  ــبى در نس ته. بى تناس

است. [...].
ــة آرتميس يا به  ــگاه كنگاور را به اله ــى پرستش ايزيدور خاراكس
ــنت  ــت. حجارى آن س ــبت داده اس ــالح ايرانى آناهيتا نس اصط
هخامنشى را نمودار مى سازد. شكل معمارى آن مشتمل است بر 
ستون هاى دوريك كه برفراز آن قسمت هموار سرستون كورنتى 

بر پايه هاى ايونى قرار دارد.
شكل هاى كهن هنر يونانى چنان دگرگون شده اند كه، به دشوارى 
ــدة  ــه تاريخ آن را تعيين كرد. اما گويا به دو س مى توان با مقايس
ــود. عجيب آنكه معمارى كنگاور  اخير پيش از ميالد مربوط مى ش

گونه اى ظرافت در بردارد.33
ــگاور را تقليد  ــته اش معمارى بناى كن ــوم كالج در نوش مالك
ــت و از اين  ــته اس ــرانه اى از معمارى معابد يونان دانس سبك س

ــته است. البته جالب  حيث با ديدة تحقير به بناى كنگاور نگريس
توجه است كه در پايان نيز به ظرافت معمارى بناى كنگاور اشاره 

كرده است.
ــتناد به گفته هاى خاراكسى، بناى مذكور را معبد  او نيز با اس
ــباهت حجارى هاى  آناهيتا و متعلق به دورة پارتى مى داند و از ش

آن به حجارى هاى هخامنشى سخن مى گويد. 

5. 8. آرتور اپهام پوپ
پوپ در كتاب معمارى ايران پيروزى شكل و رنگ آورده است:

ــود و تصور  ويرانه هاى كوچكى، كه امروزه در كنگاور ديده مى ش
ــده باشد، معبدى را  ــاخته ش مى رود حدود 200 پيش از ميالد س
نشان مى دهد كه داراى خصوصيات كامًال يونانى است. فقط ابعاد 
بسيار زياد آن، كه هر طرف آن 660 پا است، و سنگ هاى بسيار 
جسيم شالوده اش، كه سنگ هاى صفه هاى هخامنشى را به خاطر 
ــكيل مى دهد. اين بنا  مى آورد، عناصر معمارى ايرانى آن بنا را تش
ــتون دارى است، كه، سرستون هاى آن نوع دوريك و تاج  معبد س

آن هم كرنتى بوده، به آناهيت اهدا گرديده بود.34
ــگاور را معبدى متعلق  ــته اش بناى تاريخى كن پوپ در نوش
ــا خصوصيات كامًال يونانى و مربوط به 200 پيش از  به آناهيتا ب
ــباهت اين بنا به بناهاى ايرانى را  ــت. او تنها ش ميالد خوانده اس

ابعاد عظيم صفه و سنگ هاى به كار رفته در آن مى داند. 

5. 9. والديمير گريگورويچ لوكونين
ــكه هاى  ــبق بخش س والديمير گريگورويچ لوكونين (رئيس اس
ــال 1973 به دعوت  ــانى موزة آرميتاژ لنينگراد) در پاييز س ساس
آقاى سيف اهللا كامبخش فرد براى بازديد از بناى تاريخى كنگاور 
به ايران آمده اند. ايشان حاصل بازديد و مطالعاتشان دربارة بناى 
ــزارش كرده اند. متن مقاله در  ــگاور را در مقاله اى گ تاريخى كن
كتاب معبد آناهيتاى كنگاور نوشتة آقاى دكتر كامبخش فرد آمده 

است. در ادامه گزيده اى از آن گزارش آمده است:
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عبادتگاه آناهيتا در كنگاور يكى از مشهورترين آثار باستانى ايران 

است كه در جادة تاريخى بين همدان و كرمانشاه قرار دارد.
ــده  ــادآورى دربارة اين معبد به كرات در منابع گوناگون ذكر ش ي
ــور مفصل ا. فالندن و  ــدا ويرانه هاى معبد را به ط ــت و در ابت اس
ــرح داده بودند، طرح بازسازى معبد به شرح زيرين  ــت ش پ. كس
ــكويى به ابعاد 200×230 متر  ــط آن ها پيشنهاد شده بود: س توس
ــنگى انباشته گرديده و از چهار طرف تزيين و در  از بلوك هاى س
ــه رديفه طورى ساخته شده كه تشكيل زاوية قائمه  ستون هاى س
ــتون  ــتون در يك رديف و 432 س داده اند. روى هم رفته 144 س

در سه رديف.
ــكل مستطيل قرار گرفته كه در بين  در مركز كاخ، عبادتگاه به ش
ستون\ ها محصور شده است (11 ستون به سمت طول مستطيل 
ــتطيل). در ورودى با دو ستون  ــمت عرض مس ــتون به س و 6 س

محافظت مى شود.
ــازى بيش از همة معابد يونان  ــنهاد فالندن و كست در بازس پيش
ــال 1973  ــم، پالميرا را به خاطر مى آورد. [...] من در پاييز س قدي
ــه دعوت آقاى دكتر كامبخش فرد از كنگاور بازديد نموده و چند  ب
ــود معبد را از نزديك  ــنا گرديده و خ ــا مدارك حفارى آش روزى ب
ــاهده نمودم. دكتر كامبخش فرد عالوه بر چندين نشرية قبلى  مش
در رابطه با نتايج حفريات سال هاى 1972-73، عكس هاى جالب 
ــرم منقوش بوده، در اختيار  ــى كه در بلوك هاى پالتف و كتيبه هاي

من قرار داد.
ــف  ــان طبقاتى كش در حال حاضر روى پلة كنگاور، باستان شناس
ــوط به دوران  ــالم بود و مرب ــوط به دوران اس ــد كه، مرب كرده ان
ــود دارد كه، مربوط  ــرى وج ــد و زير آن ها قش ــيان مى باش عباس
ــن محوطه و اتاق  ــد و نيز چندي ــانيان مى باش به اواخر دورة ساس
سراميك و سكه هاى قرن اول تا سوم بعد از ميالد كشف گرديده 
ــت. زير ديوار شرقى پالتفرم قبرهاى كوچكى (مدفون شده در  اس
ــانيان پيدا شده  خم ها) و چندين دفينه مربوط به اواخر دورة ساس
ــمت شمال زياد مى شود،  ــت. روى ايوانى، كه ارتفاع آن به س اس

ــانيان  در حال حاضر حمام قرن چهارم هجرى و اواخر دوره ساس
حفر مى شود. تا كار حفارى پايان نپذيرد، مشكل است دربارة تمام 
ــيس اين بناى يادبود  ــات معمارى و همچنين زمان تأس خصوصي

پيچيده قضاوت كرد.
در حال حاضر هم در حفريات و هم در چاه هاى اكتشافى موادى 
ــت، ولى تعمير  ــت نيامده اس قديمى تر از قرن اول ميالدى به دس
ــت. در جلو ديوار  ــرم هم اكنون نتيجة جالبى ارائه نموده اس پالتف
ــنگى پلكان سنگى دوطرفه  به اندازة چهار قدم، كه به پالتفرم  س
ــده است (26 پله، ارتفاع هر پله در حدود  منتهى مى شود، پيدا ش
ــانتى متر). ديوار جنوبى  ــانتى متر، عرض پله در حدود 33 س 15 س
ــت كه در هر طرف 12 ستون از  ــتون هايى اس پالتفرم داراى س
ــرقى و جنوب غربى [وجود دارد] و به سمت مركز ادامه  جنوب ش

ندارد. 
ــده  ــتون در يك رديف پيدا ش ــرقى پالتفرم اثر 24 س در ديوار ش
ــت. تپة مركز پالتفرم هنوز حفارى نشده است، ولى هم اكنون  اس
روشن است كه، اگر در زير آن واقعًا عبادتگاه مركزى مخفى شده 
ــد، بايستى كامًال چيز ديگرى غير از طرح بازسازى از فالندن  باش
ــى باقى ماندة توده هاى سنگى ديواره هاى  و كست باشد. با بررس
شرقى و جنوبى پالتفرم خود ستون ها، كه كامًال ترميم گرديده اند، 
جالب هستند، به طورى كه معلوم شده آن ها هيچ وجه مشتركى با 
ساير كارهاى كالسيك ندارند. ستون ها به طور غيرمتعارف پست 
و كلفت هستند. مرتفع ترين آن ها فقط 45/3 متر و ضخامت آن ها 
بيش از 5/1 متر (اندازة بين ستون ها در همه جا به طور استاندارد 

75/4 متر) است.
ــنگى كه از پالتفرم دور ريخته  در جريان تعميرات، بلوك هاى س
ــال 1970 مدير حفارى در يكى  ــده بودند تميز گرديدند. در س ش
ــيارى از بلوك ها در  ــادآورى نمود كه، در بس ــات خود ي از گزارش
ــان ها و  ــم و آثارى وجود دارند. [...] نش ــت آن ها عالي طرف پش
ــش ماهى، و غيره) و  ــته، نق تصاوير گوناگون (صليب هاى شكس
عالمت هايى، كه مستقيمًا شباهت به سكه شناسى دورة ساسانيان 
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ــد  ــرد، معب ــيف اهللا كامبحش ف 35. س
آناهيتا كنگاور، ص 15ـ17.

ــرات (اكثرا با عالمت  ــنگ هاى قيمتى و جواه ــتند، و نيز س داش
ــاه مربوط به دوران  ــر از آن ها كتيبه هاى كوت ــاهى) و غي شاهنش
ــده اند.  ــاهده ش ــبيه كتيبه در بند مش ــانيان و نامة ش اواخر ساس
ــازى  ــرد اين گونه يافته ها را منحصراً در رابطه با بازس كامبخش ف
بخشى از پالتفرم به حساب مى آورد كه در اثر فرسودگى در اواخر 

دورة ساسانيان اتفاق افتاده بود.
ــال  ــانيان در اواخر س [...] تعداد يافته هاى كتيبه هاى دوران ساس
ــا بيش از 20 عدد گرديد. [...]  ــش يافت و تعداد آن ه 1973 افزاي
ــاختمانى دورة  ــانيان و كتيبه هاى س عالمت هاى اواخر دورة ساس
ساسانيان، آن گونه كه به نظر مى رسند، بر عظمت پالتفرم كنگاور 
ــده در روى آن و باألخره عظمت پلكان  ــتون هاى ساخته ش و س
كشيده شده به طرف سكو گواهى مى دهند. كلية آن ها بايد مربوط 

به اواخر دورة ساسانى باشد.
ــته  ــك در قرن اول بعد از ميالد وجود داش معبد آناهيتا بدون ش
است. احتماًال در اواخر ساسانيان در قرن ششم و آغاز قرن هفتم 
ــازى شده است (اين تاريخ در كتيبه ها نشان داده شده  كامًال بازس

است).
ــاه  [...] ارتباط دادن تعمير معبد آناهيتا در كنگاور با عصر شاهنش
خسرو پرويز دوم بسيار جالب بود. در اين عصر حرمت الهة آناهيتا 
ــه طور خارق العاده قبل از همه در اين گونه آثار هنرى باال رفت.  ب
مانند روى هم گذاشتن نقش برجستة خسرو دوم در تاقچة بزرگ 
ــمبل هاى قدرت پادشاهى خسرو دوم  تاق بستان در جايى كه س
ــود و نيز سكه هاى اين پادشاه  به اهورامزدا و آناهيتا تقديم مى ش
كه پشت سكه نقش آناهيتا به نوشته اى به زبان قبيله اى محصور 
ــرو پرويز دوم، در منطقة كرمانشاهان  ــت. در عصر خس شده اس
ــاختمان هاى  ــه معبد آناهيتا قرار دارد، س ــتون در محلى ك و بيس
ــاخته مى شد. پارادايز تاق بستان به اتاق هاى كوه پيكر و  عظيم س
ــهور، كمى كوچك تر، و كاخ بغل دستى آن  ــته اى مش نقش برجس
ــتان ساختمان هايى بودند كه در زمان خسرو دوم ساخته شد  بهس
ــت گالبتون ستون هاى سنگى كه با تصوير خود  و از آن جمله اس

ــت ها به خوبى  ــاهى در دس ــاه و الهة آناهيتا با تاج شاهنش شاهنش
ــنگى قرينة يكديگر و به  ــهور مى باشند. كاخ از ستون هاى س مش
ــنگ ها، با استفاده از همان روشى كه در  روش چيدن و تزيين س

كنگاور به كار رفته است، ساخته شده است.35
ــد آناهيتا مى داند و بر  ــن بناى تاريخى كنگاور را معب لوكوني
وجود اين بنا در قرن اول قبل از ميالد ترديد ندارد. اين اظهارات 
ــتنتاجات برخاسته از آن گزارش  ــى و اس باز هم گزارش خاراكس
ــاره اى به  ــتقيم اش ــه ياد مى آورد، ليكن لوكونين به طور مس را ب
ــت كه لوكونين به  ــى نمى كند. بايد در نظر داش گزارش خاراكس
دعوت آقاى دكتر كامبخش فردـ كه بنا را معبد آناهيتا مى  دانندـ 
براى بازديد از بنا به ايران آمد و با نظريات پاسكال ُكست و اوژن 
فالندن آشنايى داشته است. از اين  رو مى توان استنباط كرد كه، 
ايشان نيز تحت تأثير استنتاجات گزارش خاراكسى قرار داشته اند. 
ــن توصيف ها از وضعيت  ــت كه، يكى از كامل تري گفتنى اس

بناى تاريخى كنگاور در اين مقاله هست.

5. 10. ژاك دومورگان
ــاب مطالعات جغرافياى غرب ايران آورده  ژاك دومورگان در كت

است: 
ــه بر خرابه هاى  ــت ك ــهر كنگاور اس باز دورتر در جهت غرب، ش
ــبك معمارى يونانى ساخته شده، قرار دارد.  بناى عظيم، كه به س
ــترى درست شده، كه  ــنگ مرمر خاكس ــتون هاى اين بنا از س س
ــيده باال  ــنگ هاى مرمر تراش ــى كه از تخته س ــر روى ديوارهاي ب
ــاكنين شهر،  آورده اند، قرار گرفته اند. در كوچه ها و در خانه هاى س

با قسمت هايى از بناهاى قديمى برمى خوريم.36
دومورگان در نوشته هايش به عملكرد بناى كنگاور اشاره اى 
ــبك معمارى يونانى»  ــت و آن را «بنايى عظيم به س نكرده اس

خوانده است.
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ــات  مطالع ــورگان،  دوم ژاك   .36
جغرافياى غرب ايران، ص 139.

سبك شناسى  پيرنيا،  محمدكريم   .37
معمارى ايران، ص 105.

38. بهمن كريمى، راه هاى باستانى و 
پايتخت هاى قديمى غرب ايران، ص 

178 و 179.
ــه  مجموع ــرفراز،  س ــر  على اكب  .39
ــى و هنر دوران  دروس باستان شناس

تاريخى، ص 318.

5. 11. محمدكريم پيرنيا
ايشان در كتاب سبك شناسى معمارى ايران آورده اند:

ــاخته  ــاه س معبد آناهيتا يا ايزد آب در كنگاور در نزديكى كرمانش
ــده است. طرح آن مانند تخت جمشيد و ستون هاى آن همه از  ش
سنگ تراش است و روى آن با سنگ الشه كار شده است. بعضى 
ــتون ها وجود نداشته و ساخت آن ها را بى منطق  مى گويند اين س
ــتاى ستون ها مردگردى بوده است.  مى دانند، ولى در واقع در راس
اصل بنا از شيوة پارتى در دورة اشكانى است، كه در دوره ساسانى 

مرمت شده است.37
ــى كنگاور را معبد ايزد  ــنده در متن مذكور بناى تاريخ نويس
ــت و به شباهت طرح بنا به تخت  آب يا همان آناهيتا خوانده اس
جمشيد اشاره كرده است. همچنين بنا را متعلق به دورة پارنى و 

مرمت شده در دورة ساسانى دانسته اند. 

5. 12. دكتر بهمن كريمى
ــتانى و پايتخت هاى قديمى غرب  ــان در كتاب راه هاى باس ايش

ايران نوشته اند: 
كنگاور، كه تلفظ صحيح آن كين كيور است و مورخين التينى آن 
ــته اند، قصبه اى است كه قسمت اعظم خانه هايش  را كنكوبار نوش
ــده است، كه هنوز آثار  ــاخته ش در خرابه هاى معبد الهة آناهيتا س

آن نمايان است.
اين بناى وسيع در عهد اشكانيان ساخته شده و مشتمل بر حرمى 
ــط و رواقى به سبك يونانى در اطراف مى باشد و صد سال  در وس
قبل كست و فالندن اجزاى ساختمان را توانسته اند بيابند و نقشه 

را ترسيم كنند.
ــت كه راه كاروان از پاى آن  معبد مذكور در روى تپه اى واقع اس
گذشته و در زمان فتوحات عرب مأمن دزدان و راهزنان شده و به 
همان مناسبت قصر الصوص نام يافته، تقريبًا تمام آن بناى قديم 
را خانه و كوچه هاى جديد فراگرفته، سكويى كه بنياد معبد در آن 
ــده، ليكن در زاوية  بوده امروزه قرارگاه يكى از محالت كنگاور ش

ــجد كوچك قصبه سالم ترين قسمت از  شمال غربى نزديك مس
ــت و مى توان دانست كه [...] رواق از مرمر  معبد مزبور نمايان اس
ــفيد بسيار زيبا بوده و قطعاتى از ستون هاى مرمر هنوز در آنجا  س
ــذارده و عمارات جديد را  ــه در ديوار خانه ها كار گ ــت، ك باقى اس
ــتون هاى معبد بر زمين  ــته اند، سرستون ها و زيرس با آن نگه داش
ــنگ هاى كوچك تر را اهالى شكسته  و در بناهاى جديد  افتاده، س

به كار برده اند.38
ــه از متن اخير برمى آيد، آقاى دكتر بهمن كريمى نيز  چنان ك
ــته اند و آن را به دورة اشكانيان  بناى كنگاور را معبد آناهيتا دانس
ــتوار كردن  ــان براى اس ــت كه، ايش ــد. گفتنى اس ــبت داده ان نس
اظهاراتشان به نظرات پاسكال كست اوژن فالندن اشاره كرده اند.

5. 13. دكتر على اكبر سرفراز
ــگاه تهران بوده اند و در  ــان رئيس گروه باستان شناسى دانش ايش

مجموعه دروس باستان شناسى و هنر دوران تاريخى نوشته اند:
كاخ كنگاور در فاصلة بين همدان و كرمانشاه را بعضى متعلق به 
ــلوكى و بعضى متعلق به دورة پارت و عده اى هم مربوط  دورة س
به اواخر دورة ساسانى مى دانند. در اينجا يك حياط چهارگوش با 
ــت كه، در روى آن ستون هايى قرار داشتند،  ديوار بلند وجود داش
ــند در وسط آن معبدى به سبك يونانى با رديف هايى از  مى نويس

ستون ها وجود داشته است.39
ــگاور خوانده اند و در ذكر  ــرفراز بنا را كاخ كن ــاى دكتر س آق
تاريخ ساخت آن و نيز در ذكر بودن معبد و كيفيت و شكل آن در 
اظهار نظر راه ميانه را در پى گرفته اند و به اشاره به نقل قول هاى 

مشهور بسنده كرده اند.
5. 14. دكتر سيف اهللا كامبخش فرد

ــير مراحل و فصل هاى مختلف فعاليت هاى باستان شناسى در  س
اثر تاريخى كنگاور به شرح زير بوده است: 

ــى به طور رسمى مأمور  ــال 1347 هيئت باستان شناس از س
ــى و بازسازى اثر تاريخى كنگاور، مشهور به معبد  كاوش و بررس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


11158

ــرد، همان،  ــيف اهللا كامبخش ف 40. س
ص 12.

ــود. در ابتداى امر آقاى سيف اهللا كامبخش فرد طى  آناهيتا، مى ش
ــى به بررسى اين اثر مى پردازد.  هفت فصل كاِوش باستان شناس
ــعود آذرنوش كار هيئت  ــال هاى 1356 و 1357 آقاى مس در س
ــال 1365 آقاى  ــى را در خط الرأس تپه ادامه مى دهد. در س قبل
على ولى نورى يك فصل در كنگاور به كاِوش مى پردازد. آقايان 
ــگاه علمى تخت  ــان مرمتگران بن ــور و حق بي ــى على پ غالمعل
ــال 1364 مأمور مرمت و برپايى مانده هاى ديوار  ــيد از س جمش

شمال غربى مى گردند.
در سال 1367 مرحلة جديد فعاليت هاى باستان شناسى آغاز 
مى شود. كاِوش هاى جديد را آقايان احمد كبيرى و محمد مهريار 
ــاندند. پس از اين  ــال 1371 به انجام رس و عادل فرهنگى تا س
ــدداً كاوش هاى  ــاى فايق توحيدى مج ــال 1374 آق دوره، در س
ــال مجدداً آقاى  ــه مى دهند. در همين س ــى را ادام باستان شناس
ــى را به عهده   ــش در اين اثر تاريخ ــرى كار كاوش و پژوه كبي
ــى در اثر  ــال 1376 فعاليت هاى باستان شناس ــد. در س مى گيرن
تاريخى كنگاور تعطيل و متوقف مى شود و مجدداً در سال 1377 
به مدت كوتاهى كاوش هاى باستان شناسى از سر گرفته مى شود. 
پس از اين سال ديگر فعاليت باستان شناسى چشمگيرى در بناى 

مذكور انجام نشده است. 
آقاى كامبخش فرد نخستين باستان شناسى بود كه مأموريت 
كاوش هاى باستان شناسى بناى تاريخى كنگاور به او سپرده شد 
ــمًا در كنگاور آغاز به كار كرد. وى طى  ــال 1347ش رس و از س
ــى و دو فصل بازسازى توانست  هفت فصل كاوش باستان شناس
بخش عمده اى از بناى عظيم كنگاور را از زير خاك و زير قصبة 

تاريخى كنگاور بيرون آورد و بررسى كند.
ــت كه اين اثر معبد آناهيتا بوده  آقاى كامبخش فرد معتقد اس
ــت كه، در طى  ــى اس ــت و بنيان آن متعلق به دورة هخامنش اس
هزار سال تا پايان دورة ساسانى داير بوده است، ايشان در كتاب 

معبد آناهيتا نوشته اند:
بنيانى مذهبى كه در عهد هخامنشى پى افكنده شده، بر صخره اى 

ــنگ هاى بزرگ و كوچك، سه صفة  ــكل گرفت كه، با الشه س ش
ــه در آن به وجود آمد. طرح كلى  ــه طبقة پله پل چهارگوش و يا س
ــد  ــد معابد مطبق اورارتويى و كاخ ها و مقبرة كوروش مى باش مانن
كه، در باالترين سطح مراسم آتش در فضاى آزاد انجام مى گرفته 
ــت معمارى و  ــخصيت و هوي ــان ش ــت. مدارك باستان شناس اس
ــگاه را در سدة پنجم قبل از ميالد  تكميل مجموعة كهن پرستش

تعيين نموده است.40
ــاى كامبخش فرد در آخرين مقالة خود با عنوان  همچنين آق
ــتر تاريخ» همان  ــگاور در بس ــكل گيرى معمارى ناهيد كن «ش

مطالب را تكرار مى كند و مى نويسد:
رفتار مذهبى و نيايش پارتيان بنا به سنت هخامنشى، مشابه نقش 
پارتى بيستون، به صورت برات آتش در باالترين طبقة صفه ادامه 
ــكانيان به طور متوالى در بخش   ــت. زيرا گورهاى اش ــته اس داش
ــگاه و نيز تپه هاى شمالى كنگاور حاكى از حضور  خاورى پرستش
ــكانيان اوليه در حوزة پرستشگاه ناهيد مى باشد و  اليمايى ها و اش
ــت فصل كاوش از ويرانه هاى اين پرستشگاه،  آثارى كه طى هش
چه در دورة هخامنشيان، پارتيان، و ساسانيان به دست آمد، عمومًا 
اشيا و ميراث مذهبى و يا منسوب به آيين هاى دينى است. مصالح 
ــنگ هاى  و معمارى و حجارى و نقش و خط و عالئم منقور بر س
ــده اند. از  ــتند، با همين هدف خلق ش غيرحجارى، كه نذرى هس
ــرة ناهيد، ديوارهاى  ــى غير از بنيان صفه بر صخ دورة هخامنش
ــاخته اند، كه داراى طرحى از  ــى و پلكان دوطرفه را نيز س محيط
اين دوره است. آزمايشگاه «آركئومانيتيك» دانشگاه كيوتو از نظر 
ــدة پنجم ق م صحه  ــالوده و بعضى از اين آثار را در س قدمت، ش

نهاده است [...]. 
ــدة پنجم و چهارم قبل از ميالد تا پايان دورة  اين پرستشگاه از س
ــت. البته به لحاظ  ــال داير بوده اس ــانى، به مدت يك هزار س ساس
ــوزى،  ــرت، تعطيل، آتش س ــى، دوره هاى فت ــاى سياس جريان ه
ــده  ــت و به دفعات مرمت و دگرگون ش ــته اس و تخريب نيز داش
ــوان يك جايگاه  ــر و دگرگونى هاى مكرر آن به عن ــوة تعمي و نح
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41. همو، «شكل گيرى معمارى ناهيد 
كنگاور در بستر تاريخ»، ص 31ـ34.

ــوش، «كاوش هاى  ــعود آذرن 42. مس
كنگاور»، ص 18ـ54. 

ــاى  ــرى، «نويافته ه ــد كبي 43. احم
باستان شناسى در بناى تاريخى معبد 

آناهيتا كنگاور»، ص 676.

مذهبى همواره پايدار باقى مانده و هرگز تحت تأثير جالل و شكوه 
ــانى در طول  ــاهان ساس ــت. ش بنيادهاى دنيوى واقع نگرديده اس
سلطنت خود از اين پرستشگاه در راه تبليغ آرمان و آيين هاى زمان 
بهره برده اند و بديهى است كه خسرو پرويز هم يكى از شاهان اين 
سلسله بوده و اثرى از خود در اين پرستشگاه بر جاى نهاده است.41
ــان، كه در ميان ساير باستان شناسانى كه  چنانكه ديديم ايش
ــز دارند، بناى مذكور  ــگاور فعاليت كرده اند، فضل تقدم ني در كن
ــته اند و تاريخ احداث آن را زمان هخامنشى  را معبد آناهيتا دانس
ــال تا  ــان معتقدند كه بنا در طول هزار س مى دانند. همچنين ايش
پايان دورة ساسانى دوره هايى از فترت و آتش سوزى و تعطيلى و 

مرمت و بازسازى را پست سرگذاشته است.
 

5. 15. دكتر مسعود آذرنوش
دكتر مسعود آذرنوش دو فصل كاِوش باستان شناسى در سال هاى 
ــان كار كاِوش را  ــگاور انجام داده اند. ايش 1356 و 1357 در كن
ــكوى  ــمالى و صفه و س در خط الرأس تپه پى گرفتند و ضلع ش
بااليى را پى گردى كردند. ايشان در مقاله اى (به زبان انگليسى) 
تحت عنوان «كاوش هاى كنگاور»، كه در نشرية A.M.I در سال 
1981 به چاپ رسيد، بناى كنگاور را كاخ خسرو پرويز معرفى و 
ــانى قلمداد كردند. ترجمة اين مقاله را در  آن را از آثار دورة ساس

نشرية اثر شمارة 29 و 30 (سال 1377) منتشر كرده اند.42
ــل و مدارك  ــر دالي ــه، عالوه ب ــوش در آن مقال ــر آذرن دكت
باستان شناسى، به اسناد و مدارك تاريخى ـ جغرافيايى نيز استناد 
ــد بوده اند كه، اين اثر متعلق به دورة  ــد و در مجموع معتق كرده ان
ــبك معمارى و اسناد نيز نشان مى دهد كه،  ساسانيان است و س

بناى كنگاور كاخ يا قصرى است، و نه معبد.

5. 16. دكتر احمد كبيرى
ــور از  ــازمان ميراث فرهنگى كش ــناس س احمد كبيرى باستان ش
ــال هاى 1367 تا سال 1377 به طور غيرمستمر كارهاى زيادى  س

را در زمينة كاِوش و مرمت و پژوهش در اين بناى تاريخى به انجام 
ــان از سال 1374 به بعد مسئوليت هيئت پژوهش  رسانده اند. ايش
و مرمت بناى كنگاور را برعهده داشته اند و در مقالة «نويافته هاى 
كنگاور» گزارش نسبتًا  باستان شناسان در بناى تاريخى معبد آناهيتا
ــان دربارة  جامعى از مراحل كاوش و مرمت بنا داده اند. هرچند ايش
قدمت و تاريخ بنا اظهار نظر قطعى نكرده اند، اما توضيحاتشان در 
مقاله بسيار مفيد است و نگرشى همه جانبه  به بناى تاريخى كنگاور 

داشته اند. در مقالة ايشان آمده است:
ــتنباط از اظهار نظرات كارشناسى،  بر اساس مدارك موجود و اس
طاق گرا را متعلق به دورة ساسانى مى دانند و در مورد تاريخ بناى 
ــته اظهار و تا  ــد آناهيتاى كنگاور جرح و تعديل هايى از گذش معب

كنون به چاپ رسيده است.
خاراكسى در سال 37 ميالدى اين بنا را ساخته شده ديده است و آن 
را به آرتميس نسبت مى دهد. در پاره اى از مورد نظرات كارشناسان، 
ــى، طرح  ــكانى و آخرين نظر كارشناس ــب به دورة اش آن را منتس
معمارى آن را متعلق به دورة هخامنشى مى دانند. اگر اين بنا متعلق 
به دورة هخامنشى باشد، بايد نسبت به تاريخ گذارى طاق گرا تجديد 
ــود. چنانچه به دورة اشكانى هم نسبت داده شود، باز هم به  نظر ش
ــباهت طراحى قوس تاق و ساير عناصر در قياس با آن در  علت ش
اين مورد هم نيازمند تجديد نظر در تاريخ گذارى است. متأسفانه به 
دليل عدم [وجود] مدارك مكتوب [كتيبه] اظهار نظرات متفاوتى در 
ــده است. هرچند  عملكرد و تاريخ گذارى از اين اثر تاريخى ثبت ش
كه پيدايش دو عدد پايه ستون از نوع سنگ ماسه كه قابل مقايسه 
ــه الى خاك هاى  ــد] در الب ــتون هاى دورة تاريخى [باش با پايه س
ــده به دست آمده، ليكن اظهار نظر قطعى در اين مورد  مضطرب ش

منوط به كاوش هاى باستان شناسى در آينده است.43

5. 17. مهندس محمد مهريار
ايشان در مقاله اى با عنوان «معبد آناهيتاى كنگاور» آورده اند:

[...] برخى اين بنا را معبد آرتميس يا معبد آنائيتس، گروهى آن را 
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ــد آناهيتا  ــار، «معب ــد مهري 44. محم
كنگاور»، ص 23ـ26.

45. همان، ص 29.

كاخ شاهى دوره ساسانى و برخى آن را قصر الصوص دانسته اند و 
برخى نيز در انتظار به دست آوردن آگاهى هاى بيشترى مانده اند.

[...] پرهيزگارى از تزيين و سادگى مفرط در نماهاى بنا است كه 
نشان از آيينى بودن و كاربرى مذهبى بنا دارد.

ــعت و عظمت كه در اينجا  [...] پديد آمدن چنين بنايى با اين وس
در پيش رو داريم و با اين همه به صورت يك بناى يكپارچه ديده 
ــود و وحدتى [كه] ميان ساخت وساز همة اجزاى آن هست،  مى ش
ــت پربركت  ــاورزى دش ــانگر وضعيت اقتصادى، توليد و كش نش
ــان توان آن را داشته  ــت، چون ميزان بازدهى كار انس كنگاور اس
ــت كه هزينه و زحمت ايجاد يك چنين طرح و بناى عظيمى  اس

را تضمين بكند.
ــت كه، جذابيت هاى تودة  ــته توجه اين اس [...] نكتة ديگر شايس
ــر پيرامون آن  ــاده از فراز بنا كه ب ــنگ هاى فروافت عظيمى از س
ــكوه بنايى فراتر  ــت، جلوة هريك از آن ها پيام دار ش ــته اس انباش
ــاى گروهى در  ــا حتى نيازه ــان ي ــع نيازهاى انس ــاس رف از مقي
كاربرى هاى روزهاى ويژه است و بيشتر به جاودانگى هاى آيينى 
ــريفات آدابى و فراملى مى برازد، تا كاخى براى زندگى يك  و تش

والى يا قصرى براى امور حكومتى شاهى از شاهان پرشوكت.44
ــت كه تنها از يك لحاظ  ــباهتى اس [...] يك نكتة خيلى مهم،، ش
ــگاه اصفهان و معبد كنگاور وجود دارد و آن، از آن خود  ميان آتش
ــتر طبيعى اندرون سازه اى است كه بر آن استوار  كردن حجم بس

شده است.45
آقاى مهندس مهريار در اين مقاله با احتياط بيشترى دربارة 
عملكرد و تاريخ پيدايى بناى تاريخى كنگاور اظهار نظر كرده اند. 
ــان موقعيت جغرافيايى بنا را مناسب براى تمام عملكردهاى  ايش
مورد مناقشه خوانده اند. در عين حال سادگى مفرط نماهاى بنا را 
ــانى براى كاربرى مذهبى آن مى دانند. در نهايت نيز،  احتماًال نش
با توجه به ابعاد چشمگير و كيفيت ساخت بنا، آن را بنايى مناسب 
ــى خوانده اند تا  ــطحى مل ــراى انجام فعاليت هاى مذهبى در س ب

قصرى براى انجام امور پادشاهى. 

6. جمع بندى
ــذارى و ماهيت بنايى  ــه در باب تاريخ گ ــن مقاله ديديم ك در اي
ــار نظرهاى  ــت اظه ــاى تاريخى كنگاور ممكن اس همچون بن

متفاوت و بسيارى مطرح شده باشد.
ــاى فصول و مراحل  ــت حاصل گزارش ه همانطور كه گذش
مختلف كاوش هاى باستان شناسى در بناى تاريخى كنگاور با هم 
متفاوت و متعارض و حتى متناقض است. عالوه بر اين اطالعاِت 
ــفرنامه ها، و حتى  ــى ـ جغرافيايى، س ــاى متون تاريخ گزارش ه
ــناس در خصوص اين اثر تاريخى  ــگامان باستان ش نظريات پيش

گوناگون و مختلف است.
البته بايد توجه داشت كه، اعتماد بى چون وچرا بر متون تاريخى 
ــبب اشتباهات فراوانى گردد. همان طور كه دربارة  نيز مى تواند مس
ــاد مطلق بر يك گزارش  ــى ديديم، اعتم گزارش ايزيدور خاراكس
ــهادتى  ــيارى متون ديگر كه ش كوتاه تاريخى، و نديده گرفتن بس
ــيارى از  ــر خالف گزارش اول بودند، به اظهار نظرهاى عدة بس ب
ــگران و باستان شناسان جهت داده است، و اگر  محققان و پژوهش
ــؤال رود، همة خيل عظيم نظرياتى، كه  صحت آن گزارش زير س

بر پاية آن گزارش شكل گرفته  است، بى ارزش خواهد شد.
در پايان بايد گفت كه با بررسى همه جانبة مدارك خواه  ناخواه 
به اين نتيجه مى رسيم كه، در باب اين بنا، چه از منظر تاريخ گذارى 
ــت و  ــترى داش ــه از منظر كاربرى حقيقى آن، بايد صبر بيش و چ
منتظر ادامه يافتن فعاليت هاى باستان شناسى و پژوهش هاى ديگر 
ــتر  ــن رو بايد در مورد اين بنا با دقت نظر و احتياط بيش ــود. از اي ب
ــفتگى  ــد كه، آش به قضاوت و صدور رأى بپردازيم. به نظر مى رس
مشهود امروز در آراى مختلف صاحب نظران دربارة اين بنا بيشتر از 

قضاوت هاى سريع و يك جانبة آن ها ناشى گشته است.
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ــدان (بخش مربوط به  ــحاق همدانى. البل ــن فقيه، احمد بن محمد بن اس اب
ايران). ترجمة ح. مسعود، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1349.

ــران. با تعليقات  ــفرنامه ابودلف در اي ــعر بن مهلهل خزرجى. س ابودلف، مس
ــران: فرهنگ  ــيدابوالفضل طباطبايى، ته ــكى، ترجمة س ــر مينورس والديمي

ايران زمين، 1342.
ــتان، بين النهرين و ايران).  ــدر (كردس ــفرنامة هانرى باين بايندر، هانرى. س

ترجمة كرامت اهللا افسر، تهران: يساولى، 1370.
ــف مجيدزاده، تهران: دانشگاه  ــتان. ترجمة يوس پرادا، ايدت. هنر ايران باس

تهران، 1374.
ــكل و رنگ. ترجمة كرامت اهللا  ــوپ، آرتور اپهام. معمارى ايران، پيروزى ش پ

افسر، تهران: يساولى، 1365.
ــش غالمحسين  ــى معمارى ايران. به كوش پيرنيا، محمدكريم. سبك شناس

معماريان، تهران: نشر معمار، 1383.
جكسون، ابراهام ولنتاين ويليامز. سفرنامة جكسون (ايران در گذشته و حال). 

ترجمة منوچهر اميرى و فريدون بدره اى، تهران: خوارزمى، 1352.
خاراكسى، ايزيدور. ايستگاه هاى پارتى. ترجمة فيروز حسن عزيز، به كوشش 

نادر كريميان سردشتى، تهران: سازمان ميراث فرهنگى كشور، 1377.
ايران. ترجمة كاظم وديعى، تبريز:  غرب جغرافياى ژاك. مطالعات دومورگان،

چهر، 1331.
ــفارت فو ق العادة كنت  دو سرسى (ايران در سال  ــى، كنت  دو ادوارد. س سرس
1839ـ1840م). ترجمة احسان اشراقى، تهران: مركز نشر دانشگاهى، 1362.
ــر دوران تاريخى.  ــى و هن ــرفراز، على اكبر. مجموعه دروس باستان شناس س

تهران: جهاد دانشگاهى هنر، 1373.
ــم پاينده، 5 ج، تهران: بنياد  طبرى، ابن  جرير. تاريخ طبرى. ترجمة ابوالقاس

فرهنگ ايران، 1349. 
ــش منوچهر ستوده،  ــى، محمد بن احمد. عجايب  المخلوقات. به كوش طوس

تهران: بنگاه نشر و ترجمة كتاب، 1345.
ــين نورصادقى،  ــفرنامة اوژن  فالندن به ايران. ترجمة حس فالندن، اوژن. س

تهران: انتشارات اشراقى، 2536.
ــة عبدالرحمن  ــالد و اخبار العباد. ترجم ــد. آثار الب ــى، زكريا بن محم قزوين

شرفكندى، تهران: مؤسسة علمى انديشة جوان، 1366.
ــخنى در منابع مكتوب تاريخ معمارى ايران»  قيومى  بيدهندى، مهرداد. «س

در گلستان هنر، ش 15 (بهار 1388)، ص 5 ـ20.
ــران: اداره كل نگارش  ــعود رجب نيا، ته ــج، مالكوم. پارتيان. ترجمة مس كال

وزارت فرهنگ و هنر، 2537.
كامبخش فرد، سيف اهللا. «شكل گيرى معمارى ناهيد كنگاور در بستر تاريخ» 
در مجموعه مقاالت نخستين كنگرة تاريخ معمارى و شهرسازى ايران، جلد 

اول، تهران: سازمان ميراث فرهنگى كشور، 1374.
ــور،  ــازمان ميراث فرهنگى كش ـــ . معبد آناهيتا كنگاور. تهران: س ـــــــ

.1374
ــاى تاريخى معبد آناهيتا  ــى در بن كبيرى، احمد. «نويافته هاى باستان شناس
ــتين كنگرة تاريخ معمارى و شهرسازى  كنگاور» در مجموعه مقاالت نخس

ايران، جلد 2، تهران: سازمان ميراث فرهنگى كشور، 1374.
ــتانى و پايتخت هاى قديمى غرب ايران. تهران:  كريمى، بهمن. راه هاى باس

بى نا، چاپ چاپخانة بانك ملى ايران 1329. 
ــگاه شهيد بهشتى،  گدار، آندره. هنر ايران. ترجمة بهروز حبيبى، تهران: دانش

 .1377
ــر مركز،  ــه. ترجمة مجيد جليلوند، تهران: نش ــفرنامة گروت گروته، هوگو. س

.1369
ــمن، رومن. ايران از آغاز تا اسالم. ترجمة محمد معين، تهران: علمى  گريش

و فرهنگى، 2535.
ــترانج، تهران:  ــتوفى قزوينى، حمداهللا. نزهة القلوب. به اهتمام گاى لس مس

دنياى كتاب، 1362.
مقدسى، محمد بن احمد. احسن  التقاسيم فى معرفة االقاليم. ليدن، 1906م.
ــر، ش 35 (پاييز 1381)، ص  اث كنگاور» در آناهيتا ــد. «معبد محم ــار، مهري

23ـ52.
ــاه به عتبات). به  ــفرنامة ناصرالدين ش ــهريار جاده ها (س ــاه، ش ناصرالدين ش
ــش محمدرضا عباسى و پرويز بديعى، تهران: سازمان اسناد ملى ايران،  كوش

.1372
ــى ايران  باستان. ترجمة عيسى بهنام، تهران:  واندنبرگ، لويى. باستان شناس

دانشگاه تهران، 1345.
ــى. ترجمة  ــتانى ايران بر بنياد باستان شناس ــت. تاريخ باس ــفلد، ارنس هرتس

على اصغر حكمت، تهران: انجمن آثار ملى، 1354.
ــه، تهران: اميركبير،  ــن انوش هوار، كلمان. ايران و تمدن ايرانى. ترجمة حس

.1363
ــتنفلد، 6 ج،  ــوت حموى، ياقوت بن عبداهللا. معجم  البلدان. به اهتمام وس ياق

تهران: بى نا، چاپ افست اسدى،  1344.
ــوى. ترجمة محمدپروين گنابادى،  ــترك ياقوت  حم ــــــــ . برگزيدة مش

تهران: اميركبير، 1362.
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