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چکیــده | چارتاقــی حجــم اصلــی ،پایــه و بــا فراوانــی زیــاد در معمــاری ایــران اســت .از کارکردهــای قدیمــی
ایــن عنصــر میتــوان بــه ســاخت نیایشــگاه مهــر ،آناهیتــا و ســپس آتشــکده اشــاره کــرد کــه پــس از ورود
اســام نیــز ،بــه عنــوان شــاکلۀ اصلــی مســجد و امامــزاده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بســیاری از
صاحبنظــران ،چارتاقــی را نــه صرفــاً عنصــری عملکــردی ،بلکــه دارای جنبههــای اســطورهای و مقــدس
معرفــی میکننــد .از ســویی در میــان اســاطیر ایرانــی ،کــوه عنصــری چندوجهــی ،کارکــردی و مقــدس بــوده
اســت .بــه همیــن خاطــر ،بســیاری از آیینهــای باســتانی در ارتبــاط مســتقیم بــا کوههــا برپــا میشــده و
غارهــای داخــل کــوه نیــز ماننــد ســایر تمدنهــا ،از اولیــن معابــد در ایــران محســوب میشــوند و مشــاهده
میشــود ایرانیــان معابــد خــود را بــا توجــه بــه تقــدس کــوه و غــار بنــا کردهانــد .گاهــی معابــد را در دامنــه یــا
بــاالی کــوه و گاهــی همچــون ایالمیهــا ،آنهــا را بــه شــکل زیگــورات و بــا الهــام مســتقیم از کــوه میســازند.
بدینترتیــب ،معمــاری ســاختۀ بشــر ،گاه تقــدس خــود را از کــوه میگیــرد .لــذا در ارتبــاط بــا چارتاقــی ایــن
ســؤاالت مطــرح اســت کــه ریشــۀ تقــدس آن چیســت و چــه ارتباطــی میــان جنبههــای اســطورهای و تقــدس
آن ماننــد زیگــورات بــا کــوه وجــود دارد؟ پژوهــش حاضــر بــا روش کیفــی مطالعــۀ اســنادی و بــا رویکــردی
اکتشــافی بــه بررســی آیینهــای مشــترک طــواف و قربانــی میــان ســه عنصــر کــوه ،زیگــورات (بــه عنــوان
عنصــر واســطه) و چارتاقــی و همچنیــن رابطــۀ هریــک از ایــن عناصــر بــا مهــر یــا خورشــید پرداختــه اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد بــا ازمیانرفتــن زیگوراتهــا در ایــران ،رابطــۀ میــان کــوه و معمــاری معابــد
ایــران ازبیــن نرفتــه اســت .میتــوان گفــت ایــن رابطــۀ اســطورهای کمــاکان میــان چارتاقــی و کــوه برقــرار
بــوده و بــه تعبیــری چارتاقــی تــداوم تقــدس کــوه در معمــاری ایــران اســت.

واژگان کلیدی | آیینهای باستانی ایران ،مهر،کوه ،زیگورات ،چارتاقی.

مقدمـه | چارتاقـی پرتکرارتریـن عنصـر فضاسـازی ایرانـی و تـا
مدتهـا رکـن اصلی فضاسـازی در معمـاری ایران زمین بوده اسـت.
براسـاس تعاریـف ،چارتاقـی چهار پایه و سـتون اسـت در چهار کنج
زمینـه و قاعـدۀ مربعـی کـه هـر دو سـتون ،از بـاال ،با تـاق و هاللی
بـه یکدیگـر متصـل شـده باشـند و بـر روي ایـن سـتونها و تاقها،
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ُقبـه و ُگنبـدي نهـاده شـده باشـد (لغتنامـۀ دهخـدا ،1377 ،ذیل
مدخـل «چارتاقـی») ایـن عنصـر ،ابتـدا نیایشـگاه مهـر و آناهیتـا
بـوده و در دورۀ ساسـانی ،شـاخصترین سـبک معمـاری و آتشـکدۀ
زرتشـت خوانـده شـده و بـاورود اسلام بـه ایران ،بـاز هم بـه عنوان
شـاکلۀ اصلـی مسـاجد و امامزادههـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
اسـت (اتینگهـاوزن و گرابـر1381 ،؛ منصـوری و جـوادی.)1398 ،
چارتاقـی بـه عنوان یک شـکل تکرارشـونده و اصیـل ،در طول تاریخ

چارتاقی ،تداوم تقدس کوه در آیینها ،معماری و منظر ایران
معنایـی نمادیـن یافتـه اسـت .اگر سـاخت آن بـه دلیـل نمادگرایی
نبـوده باشـد ،بر اثر تکـرار به نمادی با امکان تفسـیر قدسـی تبدیل
شـده و بـه عنوان الگـوی معماری مقـدس ،معنوی و زیبـا ،در ذهن
ایرانیـان وجـود داشـته کـه در دوران اسلامی نیـز بخـش اصلی بنا
را تشـکیل میدهـد (منصوری و جـوادی .)1398 ،همچنین رویکرد
سـنتگرایانه ،چارتاقـی را شـکلی قدسـی میدانـد کـه ترکیـب
گنبـد و مکعـب ،نمـادی از آمیـزش آسـمان و زمین اسـت و طرح
چارتـاق را متجسـمترین مظهـر و تجلـی آفریـدگار میداننـد کـه
یـادآور چهـار عنصـر ،چهارجهـت ،چهـار بـاد و چهارفصل اسـت و
جنبههایـی از زندگانـی دنیـوی را بـه عالـم خیال عرضـه میکنند
(اردالن و بختیـار.)75 ،1379 ،
از سـوی دیگـر ،چارتاقـی عنصـری پیشـرفته در سـازه محسـوب
میشـود .ارتفـاع ،مرکزیـت ،عظمـت گنبـد ،وسـعت فضـای بـدون
سـتون و تزئینـات آن از جملـه ویژگیهایـی هسـتند کـه چارتاقـی
بـرای اعتلای فضـای معماری ارائه کرده اسـت .بویس معتقد اسـت
«خصيصـۀ عمـده و ثابـت در تمامـي چارتاقيهـا ،پالن مربع شـكل
بـا گنبدي برافراشـته به كمـك گوشوارهاسـت» ).(Boyce, 1975, 9
اردالن و بختیـار ( )76 ،1379هـم چارتـاق را نمـاد عالـی ایسـتایی
دانسـتهاند و از طرحهـای منـدلوار میخواننـد .در مجمـوع بـه دو
دلیـل میتـوان گفـت چارتاقـی یک فـرم صرفـاً عملکردی نبـوده و
عنصـری چندوجهـی اسـت :اوالً چنیـن فرمی در مدت زمان بسـیار
طوالنـی در معمـاری ایـران وجـود داشـته و بـا تغییـر جهانبینیها
و ادیـان ازبیـن نرفتـه اسـت؛ ثانیاً معمـاری چارتاقی فرمـی پیچیده
اسـت و برای عملکردی ابتدایی (یعنی نگهداشـتن سـقف روی دیوار
یـا سـتونها) بـا دانـش و امکانـات آن زمـان ،نیازمنـد چنیـن فـرم
پیچیـدهای نبـوده اسـت .لـذا تکـرار زیـاد و پیچیدگـی سـازهای آن
نشـان میدهـد که ایـن عنصر یک فـرم کالبدی صرف نبوده اسـت.
از سـویی رمزآلودبـودن و بلنـدای کوه برای پیشـینیان سـبب شـده
تـا کـوه مرکـز زمیـن و راهی بـرای بـرای رسـیدن به آسـمان تلقی
شـده و بـه عنصری مقـدس تبدیل شـود .همچنین زندگـی در کوه
نشـان بریـدن از تعلقـات دنیایـی و پیوسـتن به عالیـق آن جهانی و
نشـانهای از خضوع و خشـوع انسـان در برابر خالق خویش اسـت .به
همیـن خاطـر ،اغلـب آیینهای باسـتانی روی کوهها برپا میشـده و
غارهای داخل کوه هم از اولین نوع معابد بشـر محسـوب میشـوند.
«بیشـتر پیامبـران ،آییـن خویش را از کـوه بر آدمیان نـازل کردهاند
و ارتبـاط غیبـی آنـان در کوههایـی کـه وضعیتـی مثالـی یافتهانـد
برقرار شـده اسـت» (مختاری.)1379 ،
کوههـا نـزد ایرانیـان باسـتان فوایـد بسـیاری داشـتهاند .در کتـاب
«مینـوی خـرد» ،دانا سـبب ساختهشـدن کوههـا را از مینـوی خرد
میپرسـد و پاسـخ میشـنود کـه« :ایـن کوههـا در جهـان برخـی
انگیزنـدۀ بـاد و برخـی بازدارنـدۀ آن ،برخی جای ابر بارنـده و برخی
زننـدۀ اهریمـن و نگاهدارنـده و زندگیبخـش آفریـدگان اورمـزد
خداینـد» (عفیفـی .)592 ،1374 ،در اندیشـۀ ایرانیـان ،زمین کام ً
ال

همـوار و دسـتنخورده بـوده و هیـچ حرکتی در میان زمیـن و ماه و
سـتارگان وجود نداشـته اسـت؛ اما به دنبال تازش نخسـت اهریمن،
زمیـن ناگهـان دگرگـون شـده و در آن پویایـی پدید آمـده و کوهها
ایجـاد شـدند و رودخانههـا بـه جریـان افتادنـد و ماه و سـتارگان به
چرخـش درآمد (هينلـز.)22 ،1386 ،
همچنیـن فردوسـی در شـاهنامه و در داسـتان کیومـرث ،محـل
تاجگـذاری و زندگـی کیومـرث (اولیـن شـهریار زمیـن) را کـوه
میدانـد:
کیومرث شد بر جهان کدخدای
نخستین به کوه اندرون ساخت جای
(فردوسی)38 ،1389 ،
«هـرودت» دربـارۀ نیایشکـردن پارسـیان در دورۀ هخامنشـیان
مینویسـد« :نیایـش نـه درعبادتگاههـای بـزرگ بلکه در فضـای باز
و بـر روی کوههـا انجـام میگرفـت» (قرشـی .)1389 ،همچنیـن
خصلـت نمادیـن کـوه و نقـش قاطعـش در پاسـداری از محصوالت
زراعـی و حیـات ،در سراسـر تاریـخ معمـاری ایـران ادامـه داشـته و
گاه بـه صـورت نمادهای خـاص و گاه به شـکلهای دقیقتـر ،ظاهر
شـده اسـت (مرزبـان .)1373 ،لـذا ،کـوه نیز یک عنصـر چندوجهی
کارکـردی و اسـطورهای بـا تقـدس زیـاد و الهامبخش بـرای ایرانیان
بوده اسـت.
«فریـزر» معتقـد اسـت« :تمدنهـای بینالنهریـن ،فلات ایـران،
سـواحل مدیترانـه ،مصـر ،چیـن و قـارۀ آمریکا کـه عمدتـاً جوامعی
کوچـرو بودنـد ،بـا گـذر زمـان و افزایـش جمعیـت جوامـع اولیـه و
مهاجـرت جوامـع انسـانی بـه نقاط دیگـر ،در جهان به وجـود آمدند
و برخلاف شـکل سکونتشـان ،در آیینهایشـان تغییـر چندانـی
بهوجـود نیامـده بـود .لـذا آنهـا به سـاخت معابـد و سـاختمانهای
عظیـم پرداختند و بـرای خدایان نذورات و قربانیهـای فراوان انجام
میدادنـد» (فریـزر .)375 ،1384 ،در واقـع سـاختمانهای عظیـم
زیگوراتهـا ،اهـرام ،مقابـر و بناهـای برجی شـکل ،گنبدهـا و معابد
چندیـن طبقـۀ بلنـد ،در همهجـا ،نمـادی از کـوه و آسـمان بودنـد.
در ایـن میـان روابـط معنایـی و فرمـی قابـل اثبـات بسـیاری میان
معابـد زیگوراتـی و کـوه وجـود دارد کـه در پژوهشهـای بسـیاری
مورد بررسـی و تأییـد قرار گرفته اسـت (Van der Sluijs, 2011, 53؛
الیـاده107 ،1387 ،؛ الیـاده1385 ،؛ هال .)145 ،1380 ،در سـرزمین
میـانرودان ،علاوه بـر احـداث معابـدی باشـکوه بـرای خدایـان،
سـاخت بناهایـی بـه ماننـد کـوه در چندیـن طبقـه متشـکل از
سـکوهایی بـر روی هـم [زیگورات] مرسـوم بود .سـومریان و بابلیان
چـون کـوه مهمـی نداشـتند ،زیگوراتهـا و عبادتگاههـای خـود را
«کـوه آسـا» میسـاختند .آنهـا زیگوراتهـا را در ابتـدا بـه صـورت
سـکویی میسـاختند کـه در کنـار معبـد خـدای حامـی شـهر قرار
داشـت .ایالمیهـا نیـز در ابتـدا سـاخت زیگوراتهـا را بـه صـورت
سـاختمانهای بـزرگ مربع شـکلی با خشـت خـام شـروع کردهاند.
ایـن بنـای معتبـر بایـد تـا مدتها بـا معابـد سـایر خدایانـی که در
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بابک داریوش و همکاران
جـوار آن سـاخته شـده بـود مرتبـط بـوده باشـد کـه پـس از مدتی
معابـد بـه برجـی پلـهدار تبدیل شـده اسـت .بررسـی زیگوراتهای
ایـران نیـز نشـان میدهـد ،دلیـل سـاخت ایـن زیگوراتهـا همـان
فلسـفۀ وجـودی زیگوراتهـای بینالنهریـن اسـت ،یعنی نمـادی از
کوهسـتان مقـدس ،جایـگاه خدایـان و راهی بـرای رسـیدن به خدا
(موسـوی حاجـی و کیخایـی.)1387 ،
معابـد ایالمـی در ارتبـاط کـوه و آب شـکل گرفتهانـد« .مهـرداد
بهـار» معتقـد اسـت« :در تمـدن ایالمـی ایـزدی هسـت کـه ایـزد
کوهستانهاسـت ،کـه آبآور اسـت .این ایـزد ،نشسـته؛ از جلوی او
آب عظیمـی بلند میشـود تـا آسـمان» (بهـار.)544-545 ،1376،
مجیـدزاده نیـز معتقد اسـت معابد ایالمی در سـاحل رودها سـاخته
شـدهاند (مجیـدزاده .)1370 ،در سـرزمین سـومریها کـوه مهمـی
وجـود نداشـته امـا زیگوراتهـا کـه در تمـدن ایالمی به کوهسـتان
میرسـند ،بـه خاطر وجود کـوه ازبیـن رفتهاند و تبدیل بـه معابدی
بـر بـاالی کـوه شـدهاند« .در ایلام سـرزمینهای کوهسـتانی نیـز
وجـود داشـت امـا در کوهسـتانها دیگـر زیگـورات کـه معابـدی
کوهآسـا بودنـد سـاخته نمیشـد .در ایـن مـورد میتـوان بـه معبـد
ایالمـی کورنـگان فـارس کـه بـر قلـۀ کوهـی مشـرف بـه رودخانـه
سـاخته شـده اسـت اشـاره کرد .لـذا ،معبـد زیگوراتهـا در مناطق
کوهسـتانی بـر قلـۀ کوه شـکل میگیـرد و از خود زیگـورات خبری
نیسـت و بهجـای آن کوه حضور دارد» (موسـوی حاجـی و کیخایی،
.)1387
بنابرایـن مشـاهده میشـود که گذشـتگان ،معابـد خـود را بهنحوی
در ارتبـاط بـا کـوه و غارهـای آن بنـا میکننـد .گاهـی معابـد را در
دامنـه یـا بـاالی کوه و گاهـی دیگر آنهـا را مثل زیگوراتهـا و اهرام
بـه شـکل کـوه میسـازند .بدینترتیـب معمـاری در تقدسبخشـی
بـه کالبـد خـود ،از تقـدس کـوه اسـتفاده کـرده اسـت .بنابرایـن
میتـوان گفـت رابطـۀ میان کـوه و چارتاقـی (به عنـوان معابدی که
پـس از زیگوراتهـا در ایـران پدیـد آمدنـد) در ایـران وجود داشـته
و بایـد گفـت رونـد شـکلیابی چارتاقـی در ارتبـاط بـا کـوه از یـک
معنـای مشـترک ،کـه هـر دو مـکان قدسـی بودهانـد ،شـروع شـده
اسـت .معابـدی کـه پیـش از این بـه صورت غـار در دل کوههـا قرار
داشـته ،تدریجـاً بـا فـرم چارتاقـی ،بـه صـورت مسـتقل و در غالـب
معابـد آناهیتـا در کـوه ایجـاد شـده (همچـون قلعه دختر)؛ سـپس
بـه چارتاقیهـای نشـانه کـه در مسـیرهای کوهسـتانی قرار داشـته
(همچـون طـاق گـرا در قصـر شـیرین) ،مکانهـای مقـدس داخـل
کـوه (همچـون نیاسـر و نشـلج) و آتشـکدههایی بـر بلنـدی کوههـا
تبدیـل شـدهاند .در مرحلـۀ بعـد ،چارتاقـی به صـورت آتشـکده ،به
عنـوان عنصـر مقـدس داخـل شـهر (نطنز) ظاهر شـده اسـت .پس
از آن نیـز ایـن فـرم به قسـمت اصلـی مسـجد در مسـاجد گنبددار
(همچـون چارتاقی یزدخواسـت) و سـپس به عنوان شبسـتان اصلی
مسـجد بـا رواقهایـی که به آن میچسـبد تبدیل شـده و در نهایت
فضـای اصلـی مقابـر (امامزادههـا) ،کاخهـا ،خانههـا و مـدارس را
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شـکل میدهـد« .پوپ» معتقد اسـت وظیفـۀ دائم معمـاری ایرانی،
پركـردن شـكاف هولناك میـان دو دنیای خاكی و افالكـی به هر دو
صـورت طبیعـی و نمادیـن اسـت ) .(Pope, 1977از آنجا کـه روابط
فرمـی قابـل اثبات بسـیاری میـان معابد زیگوراتـی و کوه
معنایـی و
ِ
وجـود دارد و در ایـران ،پـس از معابـد زیگوراتـی معابـد بـه شـکل
چارتاقـی نمایـان شـدهاند ،این پرسـش اساسـی مطرح میشـود که
رابطـۀ میـان چارتاقـی و کـوه چگونه بوده اسـت؟
مسـئلۀ پژوهـش ،یافتـن ردپـای تقـدس کـوه در معابـد ایرانی پس
از زیگوراتهاسـت .البتـه چارتاقـی بازسـازی غارهـای طبیعـی یـا
دسـتکند کـوه بـوده و رابطـۀ مسـتقیم میـان چارتاقی و کـوه وجود
داشـته امـا از آنجـا کـه بـا ازمیانرفتـن زیگوراتهـا در ایـران،
چارتاقیهـا (کـه هـم در آییـن مهرپرسـتی و هـم آییـن زرتشـتی
بـا عناویـن مهرابـه ،معابـد مهـر و آناهیتا و آتشـکده ،معابـد ایرانیان
بودنـد) تبدیـل به یگانه فـرم اصلی معمـاری معابد در ایران شـدند،
بایـد سـایر وجـوه رابطـۀ میـان کـوه و چارتاقـی را نیز بررسـی کرد.
در ایـن پژوهـش بـرای تبیـن رابطـۀ کالبـدی و معنایـی میـان کوه
و چارتاقـی ،عنصـر زیگـورات بـه عنوان عنصری واسـطه میـان کوه
و چارتاقـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت .در ابتـدا نظریـات پیرامون
موضـوع و مسـئلۀ پژوهـش مـرور شـده و سـپس آیینهـا و روابطی
کـه در سـه عنصـر کـوه ،زیگـورات و چارتاقـی مشـترک هسـتند
بررسـی شـدهاند .آیینهـای طـواف و قربانـی آیینهـای مشـترک
میـان ایـن سـه عنصر هسـتند .همچنیـن از آنجا که این سـه عنصر
روابـط گسـتردهای بـا اسـطورۀ مهر دارنـد ،این رابطه نیز در هر سـه
نمونـه مطالعه شـده اسـت .بـا توجه بـه اینکه تـا به حال پژوهشـی
پیرامـون ایـن موضـوع صـورت نگرفتـه و پیشـینهای بـرای پژوهش
وجـود نـدارد و صرفـاً در برخـی از منابـع بـه وجـود رابطـهای میان
چارتاقـی و کوه اشـاره شـده اسـت؛ لـذا روش پژوهـش ،روش کیفی
مطالعـۀ اسـنادی بـا رویکردی اکتشـافی اسـت .همچنیـن ذکر این
نکتـه ضروری اسـت کـه در بررسـیها ،خانۀ کعبه به دالیل سـاخت
آن در دورۀ مهـری ،تأثیـر از معمـاری خاورمیانـه در آن دوره ،وجود
رابطـه بـا مهـر یا خورشـید (مـرادی غیـاث آبـادی )1387 ،و وجود
آیینهـای قربانـی و طـواف ،مـورد مطالعه قـرار گرفته اسـت.

مبانی نظری

نظریاتـی پیرامـون جنبههـای قدسـی و اسـطورهای چارتاقـی مطـرح
شـده اسـت« .سید حسن نصر» منشـأ فرم چارتاقی را به رموز کیهانی
نسـبت میدهد (نصر .)84 ،1394 ،در دورۀ ساسـانی ترکیب معماری
بناهـای مذهبـی چهـار دهانـه بـا گنبدخانـهای در میـان ،مرکزگرایی
را بـه خوبـی تداعـی میکنـد .در طـرح چارتاقیهـا ،آتش مقـدس در
مرکـز و زیـر گنبدخانـه افروختـه میشـد و تاقهـای بـاز آن امـکان
رؤیـت آن را بهویـژه در شـب از چهـار جهـت فراهم میکـرد (جودکی
عزیزی ،موسـوی حاجی و مهرآفریـن .)1393 ،صاحبنظرانی همچون
«فالمکـی» و «باسـتانی پاریـزی» بـا تکیـه بـر مسـتندات تاریخـی،

چارتاقی ،تداوم تقدس کوه در آیینها ،معماری و منظر ایران
چارتاقی را فضایی مذهبی و شـکل دگرگونشـدهای از نیایشـگاههای
ادیان باسـتانی میدانند و حتی آن را به آیین کهن ایرانی ،مهرپرسـتی
ربـط میدهنـد (فالمکی1371 ،؛ باسـتانی پاریـزی.)1380،
همچنیـن نظریـات مختلفـی پیرامـون نسـبت میـان معابـد و کـوه
مطرح شـده اسـت .به عنوان مثال «شـوالیه» و «گربـران» معتقدند
در مرکـز جهـان کـوه مقـدس وجـود دارد .در ایـن نقطه ،آسـمان و
زمیـن تالقـی میکننـد .تمامی معابـد و قصهها و شـهرهای مقدس،
یـا مقـر شاهنشـاهی بـه کوهـی مقـدس تشـبیه شـده و بدینگونه
بـه درجـۀ مرکـز ارتقـا یافتهانـد .از سـویی معبـد یـا شـهر مقـدس
جایـی اسـت که از آن سـتون کیهـان (محور جهان) عبـور میکند»
(شـوالیه و گربـران« .)317 ،1389 ،الیـاده» بـر ایـن بـاور اسـت که
علـت بهوجودآمـدن آتشـکدهها در کـوه ،تقـدس کـوه در آیینهای
باسـتانی اسـت .او معتقـد اسـت کـوه بـه دلیـل اینکـه نزدیکترین
نقطـه بـه آسـمان بـوده ،علاوه بـر جایـگاه عملکـردی دارای معانی
رمـزی بـوده اسـت .وی سـاخت بناهای مقـدس همچـون قربانگاه و
آتشـگاه را «بازسـازی کـوه کیهانی» و رمزی از مرکـز عالم میداند و
معتقـد اسـت شـهرها و بناهای مقدس همـواره در ترکیبـی جاودانه
بـا کـوه بودهانـد (الیـاده .)1385 ،منصـوری و جـوادی معتقدنـد
«ترکیـب چارتاقـی و گنبـد خـود نمـادی از کـوه اسـت ....شـاید
بتـوان احتمـال داد فـرم گنبـد چارتاقی برگرفتـه از فرم کوه باشـد.
عـدهای هـم بـر این باور هسـتند گنبـد بـر روی چارتاقـی از بقایای
آییـن مهـری و فـرم مهرابههاسـت کـه در غارهـا و شـکاف کوههـا
سـاخته میشـد» (منصـوری و جـوادی .)1398 ،بمانیان و سـیلوایه
( )26 ،1391معتقدنـد مسـئلۀ صعود و حرکـت از کثرت به وحدت،
بهروشـنی بیانگـر مرکزیـت اسـت که در کـوه و گنبد قابل مشـاهده
اسـت .چنانکه مالحظه میشـود ،در گذشـته برخی از پژوهشـگران
بـه رابطـۀ میـان معمـاری چارتاقـی و کـوه اشـاره داشـتهاند اما این
اشـارات بسـیار بـا احتیـاط و ذیـل متـون و مباحـث دیگـر مطـرح
شـده و تـا بهحال پژوهشـی جـدی برای تبییـن این رابطـه صورت
نگرفته اسـت.

••کوه

-کوه بهمثابۀ معبداليـاده بـر ايـن باور اسـت كـه« :قلة كـوه كيهانـي ،نهتنهـا بلندترين
نقطـة روي زميـن ،بلكـه نـاف زميـن نيـز بـه شـمار مـيرود .يعني
نقطـه يا ريشـهاي اسـت كـه آفرينش از آنجا آغاز شـده اسـت» .وی
همچنیـن رمزپـردازي «مركـز جهـان» را مشـتمل بر نمادهاي سـه
مجموعـة همبسـته و مكمل ميداند :نخسـت اينكـه در مركز جهان
«كوهسـتاني مقدس» واقع اسـت و در آنجاسـت كه آسـمان و زمين
بههـم ميپيوندنـد؛ دوم آنكـه هر معبـد يا هر كاخ و بهطور گسـترده
هر شـهر مقدس و اقامتگاه شـاهانه ،با «كوهسـتان مقدس» همانند
شـده و بدينگونـه بـه مقام مركز ارتقا يافته اسـت .آخـر آنكه چون
معابـد يـا شـهرهاي مقـدس مكانهايي هسـتند كه محـور جهان از
آنجـا میگـذرد ،پـس بـه نوبة خـود ،نقطـة اتصـال آسـمان و زمين

و جهـان زيريـن تلقـي ميشـوند (اليـاده .)351 ،1385 ،در جایـی
دیگـر الیـاده بیـان کرده،کـوه نقطـۀ تالقـی زمین و آسـمان بـوده و
در نتیجـه صاحـب قداسـت دوگانهای اسـت؛ هم رمز فضـای رفیع و
برتـر اسـت و هـم ظهور آثـار جوی همچـون بـاران و به ایـن اعتبار،
جایـگاه خدایـان اسـت (الیـاده .)106-107 ،1387 ،از نـگاه «مـی»
) (Mei, 1987برخـی از كوههـا بـه عنوان كوههـاي كيهاني ،در مركز
يـك جهانبينـي قـرار ميگيرنـد ،برخي ديگـر نيز مكانهـاي وحي
و شـهود يـا منزلـگاه و تجلـيگاه الوهيت بهشـمار ميروند.
سـاخت معبـد بـه صـورت معابـد غـاری در دل کوههـا ،نوعـی از
ارتبـاط معابـد بـا کوههـای مقـدس اسـت« .چنیـن رویکـردی در
معابـد ادیانی چون مهرپرسـتی و بودائیسـم و معابد اولیـۀ هندوها و
پیـروان جینیـزم و برخـی از معابـد مصر باسـتان مالحظه میشـود.
در آئین مهرپرسـتی ،حادثۀ کشتهشـدن گاو نخسـتین توسـط میترا
در درون غـار اتفـاق افتـاد و مراسـم مذهبـی در غارنماهـا (مهرابـه)
اجـرا میشـد» (کومـن 47 ،1380 ،و .)138
در آییـن زرتشـت (دیـن ایرانیـان باسـتان) نیـز کوهسـتان مقـدس
بـوده تا جاییکه مورد سـتایش و پرسـتش قـرار میگیرد .در اوسـتا
کتـاب زرتشـتیان آمـده اسـت« :ای هوم! میسـتایم ابرها و بـاران را
کـه پیکـر تـو را بـر َچـکا ِد کـوه میرویاند .میسـتایم سـتیغ کوهی
را کـه تـو بـر آن روییـدی» (دوسـتخواه .)144 ،1370 ،هـرودت نیز
دربـارۀ نیایشکـردن پارسـیان در دورۀ هخامنشـیان مینویسـد:
«نیایـش نـه درعبادتگاههـای بـزرگ بلکـه در فضـای بـاز و بـر روی
کوههـا انجـام میگرفـت» (قرشـی« .)131 ،1389 ،مقـدم» نیـز
معتقـد اسـت «در شـهرها کـه غـار طبیعی یافـت نمیشـد ،پیروان
مهـر پرستشـگاه خـود را بـا زدن طـاق و درسـتکردن طاقنماها به
صـورت غـار سـاختگی در میآوردنـد و هرجـا میشـد ایـن طاقیها
یـا تکیههـا را زیـر زمین میسـاختند که بیشـتر مانند غـار و تاریک
باشـد» (مقـدم.)50 ،1343 ،
گرامیداشـتن کوه و جایگاه مقدسـان بودن آن در شاهنامۀ فردوسی
بازتـاب ایـن چنینی دارد که عابدی موسـوم به هـوم از نژاد فریدون:
پرستش گهش کوه بودی همه
ز شادی شده دور و دور از رمه
کجا نا ِم آن پر هنر هوم بود
پرستنده ،دور از بر و بوم بود
(فردوسی)891 ،1389 ،
لـذا میتـوان گفـت چارتاقـی بازسـازی غار-معبدهـای طبیعـی یـا
دسـتکند بـوده و از ایـن طریـق چارتاقـی بـا کـوه دارای رابطـهای
مسـتقیم اسـت.
-کوه ،خانۀ مهر و خاستگاه آتشاز نظر ایرانیان ،مهر یا خورشـید در کوه زاده شـده و در آنجا زندگی
میکنـد« .از آنجـا کـه میگفتنـد مهـر از کـوه زاده شـده و در کـوه
میمیـرد ،لـذا هرجـا غار یـا کوهی کـه در دامنـۀ آن آب روان جاری
بـود آنجـا را زیارتـگاه مهـر و ناهیـد خوانـده و اوقـات معینـی بـرای
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بابک داریوش و همکاران
سـتایش ایـن دو مقـدس بدانجـا روی میآوردنـد و حاجـت خـود
را از آنـان میطلبیدنـد .ماننـد طـاق بسـتان در کرمانشـاه ،پیر چک
چـک در یـزد و بـی بی شـهربانو در تهـران» (جـوادی.)14 ،۱۳۸۶ ،
بـر پايـة مهريشـت ،مهر هـر روز پگاهان بـر گردونة زريـن خويش از
كـوه ســپند و آيينـي البـرز برميآيـد و آسـمان را درمينـوردد و با
هـزاران چشـم ،خانمانهـاي آريايـي را مينگـرد تـا مبادا كسـي به
كـژي بگرايـد و پيمـان بشـكند .بنابراين ،مهـر بر پيمانهــا نظارت
ميكنـد و بـراي بهتـر انجـامدادن چنيـن وظيفـهاي ،صفـت خداي
هميشه بيــدار را دارد و هرگز خواب بــه چشــمانش نمـيآيـد .در
روزگــاران سپســين ،مهــر بــا خورشـيد كه او نيز زرينهاي اسـت
آسـمانپوي ،در آميخته و يكي شـده است (موسـوی.)115 ،1388 ،
داسـتان پدیدآمـدن آتش و بنیادنهادن جشـن سـده نیـز که مرتبط
بـا کـوه اسـت ،در شـاهنامه بدینگونـه آمـد ه اسـت« :هوشـنگ بـا
چنـد تـن از نزدیـکان از کـوه میگذشـتند کـه مـار سـیاهی نمودار
شـد .هوشـنگ سـنگ بزرگـی برداشـت و بـه سـوی آن رهـا کـرد.
سـنگ به کـوه برخورد کـرد و آتش از برخورد سـنگها برخاسـت»
(مهـر .)190 ،1383 ،بـه گفتۀ فردوسـی در داسـتان هوشـنگ:
برآمد به سنگ گرانسنگ خرد
هم آن و هم این سنگ گردید خرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
جهاندار پیش جهان آفرین
نیایش همی کرد و خواند آفرین
که او را فروغی چنین هدیه داد
همین آتش آنگاه قبله نهاد
یکی جشن کرد آنشب و باده خورد
سده نام آن جشن فرخنده کرد
(فردوسی)42 ،1389 ،

••آیین طواف در کوهستان

خورشـید ایـزد بـزرگ آریایی کـه بین هندیـان و ایرانیان مشـترک
بـوده اسـت ،در دو فرهنگ شـباهتهای بسـیاری به یکدیگـر دارند
که علت آن را باید در همنژادی و داشـتن تاریخ اسـتورهای مشـترک
دو ملـت دانسـت و تفاوتهـا را بایـد در هزارههـای دورمانـدن ایـن
دو ملـت همنـژاد از یکدیگـر و جبـر محیـط متفـاوت و تأثیـر آن در
باورهـا جسـتجو کـرد (جـوادی و نیکویـی .)1394 ،کارکـرد دایـره
در اسـطورهها ،رؤیاهـا ،مانداالهـا ،آیینهـای پرسـتش خورشـید و
نیـز نقشـههای قدیـم شـهرها ،بیانگـر توجـه بـه تمامیت بـه عنوان
اصلیتریـن و حیاتیتریـن جنبـۀ زندگـی انسـان اسـت (یونـگ،
 .)379 ،1378براسـاس سـنتی هـزاران سـاله ،هرسـال هـزاران نفر
بـه زیـارت کوه کیالش در هندوسـتان میرونـد .زائران کـه از ادیان
مختلـف در هندوسـتان هسـتند معتقدنـد ،طـواف کـوه کیلاش با
پـای پیـاده بـرای تقدیـر آنها خوب خواهـد بود .البتـه جهت گردش
بـه دور کـوه میـان بودائیـان و هندوها متفاوت اسـت .مسـیر طواف
68
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 52کیلومتـر اسـت و برخی از زائـران معتقدند این مسـیر را باید در
طـول یـک روز طی کـرد ) .(Wise & Thurman, 1999سـعی میان
صفـا و مـروه (هفـت مرتبـه میـان دو کـوه صفـا و مـروه) ،از اعمـال
واجـب مسـلمانان در حـج نیز ،نوعی طواف در کوهسـتان اسـت .در
ادبیـات ایـران نیـز بارهـا بـه طواف کوه قاف توسـط سـیمرغ اشـاره
شـده اسـت .به عنوان مثـال موالنـا در «مثنوی معنـوی» ،دفتر اول
میگویـد:
ظل او اندر زمین چون کوه قاف
روح او سیمرغ بس عالی طواف
(مولوی)138 ،1389 ،
و همچنین عطار در «جوهرالذات» ،دفتر اول میگوید:
بگرد کعبۀ جان در طوافند
چو سیمرغان همه در کوه قافند
(عطار نیشابوری)86 ،1385 ،

••آیین قربانی در کوهستان

يكي از مهـمتـرين آيـينهـاي مـذهبي كـه پيونـد عميقـي بـا كـوه
دارد ،آيــين قربــاني اســـت كــه در اســطورههـــا و افــسانههــا
درخـــور توجــه بـــوده و در اديـان بـزرگ الهـي جـزو آيـينهـاي
عمــده بـهشــمار مـيرفتـه اسـت .معمـوالً ايــن آيـين در بلنـداي
كوهها یا در پای چشـمهها انجــام ميگرفتــه اســت .در روایتهای
تاریـخ ادیـان نیـز ،اولین قربانـی در داسـتان هابیل و قابیـل در کوه
بـوده اسـت .در آیین میترایـی اولین قربانی را مهر انجـام داده و مهر
بنـاي ایـن جهـان را با کشـتن و قربانیکـردن گاو نخسـتین ممکن
میسـازد« :مهـر کـه دارندۀ دشـتهای فراخ و زادگاهش سـینۀ کوه
و در غـار اسـت ،از آذرخـش دو قطعـه سـنگ در البـرز زاده شـده و
قربانـی مقـدس را در غـار انجام داده اسـت» (جـوادی.)15 ،۱۳۸۶ ،
بـه بـاور ِورمـا ِزرن« 1گاو همـان مهر نخــستین اسـت که با کشـتن
خـود برکتبخشـی را بـه جهانیـان هدیـه میدهـد» (ورمـازرن،
« .)1390دیویـد اوالنسـی» 2نیز معتقد اسـت هرگونه توجیه شـود،
واقعیتـی کـه مورد توجـه و اعتقـاد مؤمنین آیین میترا بـوده ،همان
دسـتیابی بـه نجـات بـه وسـیلۀ قربانـی و بهرهگرفتن از خـون ازلی
و همسانشـدن بـا خـدا در ایـن ابدیـت اسـت (اوالنسـی.)1380 ،
در آییـن زرتشـتی نیـز پارسـیان بـر بلندتریـن سـتیغ کوههـا بـاال
میرونـد و در راه اهورامـزدا دهـش میکنند .آنـان همچنین در کوه
بـرای خورشـید ،مـاه ،زمیـن ،آتـش ،آب و بـاد نیز َدهـش میکنند.
قلۀ کوه «هرئیتی» مكــاني اسـت كـه بزرگـان بـه مراسـم قربـاني
و ســتايش خــدايان مـيپرداختـهانــد (رضـی .)1346 ،در حـال
حاضـر نیز در برخی از نقاط ایران مثل روسـتای اسـفنجان در سـی
و ششـمین روز سـال مـردم بـر بلنـدای کوهـی مقـدس در مجـاور
روسـتا قربانی میکنند (میری خسروشـاهی و فریـد آقایی.)1393 ،

••زیگورات

-تقدسبخشی کوه به زیگوراتواژۀ سـومری بـرای زیگـورات )( U-Nir ،(Zigguratکـوه) اسـت

چارتاقی ،تداوم تقدس کوه در آیینها ،معماری و منظر ایران
کـه  Jastormآن را (مرئـی از راه دور) معنـی و تفسـیر کـرده اسـت
(الیـاده .)107 ،1385 ،اعتقـاد بـه زندگی خدایـان در مرکز کوه مرو
(سـومرو) نیـز باعـث شـکلدهی بسـیاری از معابـد مهـم هندویی و
بودایـی بـه شـکلی از کـوه مقـدس شـده اسـت ).(Mabbett, 1983
«پیتـر جنسـن» 3در سـال  1890زیگوراتهـا را از نظـر نمادیـن
بـا مفهـوم کـوه کیهانـی از نظـر بابلیهـا مرتبـط دانسـته اسـت
) .(Van der Sluijs, 2011, 53همچنیـن الیـاده بـر ایـن بـاور اسـت
کـه زیگـورات بابلیهـا بـدون اغـراق کوههـای کیهانـی بـوده اسـت
کـه هفـت طبقـه برج هفـت آسـمان نجومـی را ارائه میدهـد و فرد
روحانـی بـا عبـور از آنهـا بـه قلـۀ عالـم میرسـید (الیـاده.)1387 ،
هـال 4نیـز معتقـد اسـت زيگـورات ،نمـاد كـوه مقـدس بـوده كـه
آسـمان و زميـن را بههم پیوند میداده اسـت (هـال.)145 ،1380 ،
-رابطۀ زیگورات با مهر و آتشزیگوراتهـا از دو طریـق بـا مهـر در ارتبـاط بودهاند؛ رابطـۀ نمادین
و رابطـۀ کارکـردی .ارتبـاط نمادیـن بـا مهـر از طریق رنـگ طالیی
طبقـۀ آخـر زیگوراتهاسـت« .رنگ طبقههـای مختلـف زیگوراتها
از پایین به باال عبارت بود از :سـفید -سـیاه (به نشـانۀ جهان زیرین
و نامرئـی) -قرمـز (جهـان خاکـی) -آبـی (مظهـر آسـمان)  -گنبـد
یـا اتاقـک فـراز زیگـورات بـه رنگ طالیـی ،نمـادی از خورشـید [یا
خدایـان]» (ورجاونـد .)29 ،1385 ،رابطۀ کارکردی نیز مسـتقیماً با
تابـش خورشـید مرتبـط اسـت .بهطـور مثـال در یک ماکـت برنزی
مربـوط به دو زیگورات که در شـوش بهدسـت آمده ،شـاهد مراسـم
خاصـی هسـتیم کـه کاهنان معبـد در موقـع برآمدن خورشـید ،در
کنـار آن دو ستایشـگاه انجـام میدهنـد .این اثر نیز نمـود دیگری از
پیونـد مراسـم مذهبی بـا اجرام فلکی اسـت (پاتـس.)347 ،1397 ،
-آیین طواف در زیگوراتشـکل مـورب و مارپیـچ پلکانهـای زیگوراتهـا سـبب میشـده تـا
زائـران بـرای رفتـن به طبقات باالتر ،بـه دور زیگـورات بچرخند .البته
در رابطـه بـا مورببـودن ورودیهـا و پلکانی و مارپیچیبـودن معابد،
نظریههـای مختلفـی وجـود دارد .برخـی معتقدنـد ایـن مسـئله بـه
س بـودن مـکان خدایـان بازمیگردد .آنـان برای
اعتقـاد دور از دسـتر 
رعایت احترام و دوری از توهین نسـبت به خدایان و ارواح مقدسشـان
(کـه در باالتریـن قسـمت معبـد جـای داشـتند) ،همـۀ راههـا را بـا
پیچوخمهـای زیـاد ایجـاد میکردنـد و بـرای اینکـه زوار را ملـزم بـه
دورزدن کامـل آن کننـد ،پلکانهایی با ارتفاع متفـاوت و ورودیهایی
مورب میسـاختند (شمشادی و حسینی دسـتجردی .)1396 ،برخی
نیـز معتقدنـد در چهار طـرف زيگورات چغازنبیل ،چهـار پلكان وجود
دارد؛ بازديدكنندههـا و زائرانـي كه ميخواسـتند براي زيـارت به باال و
معبـد اعلا در طبقۀ پنج (كه به خداي اينشوشـيناك اهدا شـده بود)
برونـد ،مجبـور بودنـد كه بـهحالت طواف مسـير را طـي كنند .يعني
پلكانهـا طـوري سـاخته شـده بودنـد كه شـخص بـه طـواف مجبور
ميشـد (احمدزاده شـوهانی.)1385 ،

-آیین قربانی در زیگوراتدر آییــن میترایی ،قربانـیکــردن گاو نقطــۀ مترکز مراسم دینـی و
مظهــر پیـروزی بـر طبیعــت حیوانــی انسـان و حیات به واســطۀ
مــرگ اســت .قربانـیکـردن جانـوران ،رســمی عمیقـاً نمادین بـود
و در آثار شــکلگرفته براســاس اعتقــادات مهــری دیده میشـود
(افضل طوسـی و حسـنپور .)1391 ،الیاده معتقد اسـت قربانیکردن
در آییـن میترایـی سـبب عـروج کاهنان به جهـان کیهانی میشـود.
«در عـروج شـمنها به کمـک نردبان ،درخت کیهانـی پلکانی ،نردبان
هفـت پلـهای کـه رازآموز در آییـن میتـرا از آن باال مـیرود و نردبانی
کـه راز آیینهـای قربانـی از خـود میسـازد تـا بـه جهـان کیهانـی
برسـد ،همـه نمایانگـر فرارفتـن از جهان مـادی با دسـتیابی به رفعت
عالـم اسـت و رسـیدن بـه عالیترین نقطۀ کمـال که بـا مرکز کیهان
برابر گرفته شـده اسـت» (الیـاده.)118 ،1362 ،
مطالعـات صورتگرفتـه دربـارۀ چغازنبیـل بـه عنـوان بزرگتریـن و
مهمترین زیگورات برجای مانده نشـان میدهـد دروازۀ اصلی و مهم
که به عنوان دروازۀ پادشـاه معروف اسـت ،در جنوبشـرقی زیگورات
واقـع شـده اسـت .بعـد از دروازۀ نزدیک زیگـورات ،چهـارده ورودی
قربانی وجـود دارد ) .(Niroumand, Zain & Jamil, 2012همچنین
برخـی بـر ایـن بـاور هسـتند کـه سـاختار مربـع (مکعب) شـکل با
سـکوهای دایـرهای در چغارنبیـل ،بـرای انجـام مراسـم مذهبـی و
قربانی بوده اسـت (شمشـادی و حسـینی دسـتجردی.)1396 ،

••چارتاقی

-تقدسبخشی کوه به چارتاقیانتخـاب کـوه برای سـاخت چارتاقـی احتمـاالً ریشـه در رمزپردازی
کـوه در ادیـان باسـتانی منطقـۀ خاورمیانـه دارد .در ایـن ادیـان،
آسـمان رمـز جایگاه نور و عامل هسـتیبخش و منبـع نزوالت جوی
بـوده اسـت .کـوه نیز بـه سـبب آنکـه نزدیکتریـن نقطه به آسـمان
بـوده ،همـواره علاوه بر جایگاه عملکـردی خـود دارای معانی رمزی
بـوده اسـت .صاحبنظرانـی همچون فالمکـی و باسـتانی پاریزی ،با
تکیـه بـر مسـتندات تاریخـی ،چارتاقـی را فضایـی مذهبی و شـکل
دگرگونشـدهای از نیایشـگاههای ادیـان باسـتانی میداننـد و حتی
آن را بـه آییـن کهـن ایرانـی ،یعنـی مهرپرسـتی ارتبـاط میدهند.
باسـتانی پاریزی آتشـکدۀ آذرگشسـب را معبد آناهیتا آتشـکدۀ باکو
(که متعلق به پادشـاهان پیشـین ارمنسـتان که مسـیحی نبودهاند)
را جایـگاه خدایـان مهر و ناهیـد میداند (فالمکی1371 ،؛ باسـتانی
پاریزی.)1380،
در دورۀ زرتشـتی بـا افزایـش آتشـکدهها ،ایرانیـان قدیـم معابـد و
آتشـکدههای خـود را بـر بلنـدای کـوه میسـاختند و در آنجـا کـه
اثـری از کـوه نبـود ،آتشـکدهها را بـر فـراز تپههـا بنـا میکردنـد.
باسـتانی پاریـزی علـت قرارگیری معابـد ایرانی در کوههـا و قلههای
بلنـد و محفـوظ را ،بـه سـبب حفاظـت از حملات و غارت دانسـته
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بابک داریوش و همکاران
اسـت (باسـتانی پاریـزی .)1380،برخـی نیـز اولیـن نیایشـگاههای
آناهیتـا را ماننـد معابـد مهر ،غارهایـی میدانند کـه در آن ،آب روان
جـاری بـود (شـهرزادی .)1375 ،معابـد مهـر و آناهیتـا معمـوالً در
جـوار هم و در کنار آبهای جاری سـاخته میشـدند (بهار.)1376 ،
براسـاس منابع مختلف ،پیش از اسلام سه آتشـکدۀ بزرگ در ایران
وجـود داشـته که هر سـه بر بلندای کوه سـاخته شـدهاند :آتشـکدۀ
«فرنبـغ» کـه آتـش طبقـۀ دانایـان ،پیشـوایان و دبیـران بـوده و بنا
بـر منابـع در کـوه فرهمند قرار داشـته اسـت؛ آتشـکدۀ «آذربرزین»
کـه آتـش طبقـۀ کشـاورزان و برزیگران شـمرده میشـده و بـر فراز
کـوه ریونـد قـرار داشـته اسـت؛ آتشـکدۀ «آذرگشسـب» کـه آتش
شـاهان و بـزرگان بـوده و در کوههـای آذربایجـان (در منابع مختلف
کوههـای سـبالن یـا سـهند) قرار داشـته اسـت (جعفـری کمانگر و
مدبـری .)1382 ،جوادی چشـمههای مقدس در پـای کوه را مرتبط
بـا داسـتان پرتـاب تیـری میداند کـه میترا بـه دل صخـره انداخت
و از آن چشـمه جـاری شـد و تقـدس کـوه و سـاختن بسـیاری از
چارتاقیهـا و اختصـاص اماکـن مقدس بر بلندای کـوه و به خصوص
تقـدس کـوه البـرز نزد نیـاکان ایـران را از این رو میدانـد .همچنین
معتقد اسـت دلیـل آنکه در اعتقـادات دیگر اقوام ،معابد را به شـکل
کـوه یـا بـر فراز کـوه بنـا میکردند ،تقـدس کوهها بـوده کـه آنها را
جایـگاه خدایان میشـمردند (جـوادی.)۱۳۸۶ ،
یکـی از راههـای ارتبـاط میـان معبد و کـوه مقدس یا بـه بیانی دیگر
تقدسبخشـی به معبـد از طریق کوه مقدس ،اسـتفاده از سـنگهای
کـوه مقـدس در سـاخت بنای معبد اسـت .چنانکـه در منابع مذهبی
آمـده بنـای کعبه از پنج کوه مقدس سـاخته شـده اسـت .آدم همین
کـه بـه مکه رسـید ،خانـهای از سـنگ پنج کـوه بناکـرد  ...و پایههای
آن را از کـوه «حـرا» آورد ...خانۀ کعبه بـه همینگونه ماند تا هنگامی
کـه خـدا قـوم نـوح را غـرق کـرد و در ایـن هنـگام بـود که کعبـه از
میـان رفـت و تنهـا پایـۀ آن برجـای ماند تـا زمانـی که خـدا ابراهیم
را در آن سـرزمین جـای داد (ابـن اثیـر .)1371 ،کـوه ابو ُق َبیـس یکی
از پنج کوهی که کعبه با سـنگهای آن سـاخته شـده،کوه مقدسـی
اسـت که مشرف بر مسـجدالحرام اسـت .در فضیلت این کوه آوردهاند
زمانـی که حجراالسـود از بهشـت فـرود آمـد ،در این کوه بـه ودیعت
گذاشـته شـد .همچنیـن ایـن کـوه را نخسـتين و برترين كـوه زمين
خواندهانـد .برخـی از روایـات حجراالسـود را سـنگی میداننـد کـه
حضـرت ابراهیـم (ع) از کـوه «ابوقبیـس» آورد و در دیـوار کعبه جای
داد (ابن سـعد.)1374 ،
-چارتاقی و مهربسـیاری از مهرابهها چه در آسـیا و چه در اروپا ،برای گرامیداشـتن
مـادر مهـر ،به نـام ناهیـد نامگـذاری شـدهاند (مقـدم.)71 ،1343 ،
«جـان بویـر نـاس» 5آتـش را تمثیلی از خورشـید و نـور مقدس در
معابـد میدانـد کـه در معابـد زرتشـتی ،هندوهـا و یونـان باسـتان
اسـتفاده میشـده اسـت (ناس .)1387 ،زرتشـتیان معبد و آتشکده
را «در ِمهـر» نیـز میگفتهاند که یادآور سـنتهای پیشـین تاریخی
70
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در ایـران و آییـن مهـر یا میتراییسـم نیز هسـت .آتشـکده به معنی
خانـۀ آتـش و آتشـخانه اصطالحـاً بـه محلـی اطلاق میشـود کـه
زرتشـتیان آتـش مقـدس را در آن نگهـداری میکردنـد .در اوسـتا
واژهای کـه دقیقـاً بهجـای آتشـکده بـهکار بـرده شـده باشـد دیـده
نمیشـود ،امـا در پهلوی ،آتش مطلقاً بهمعنی آتشـکده آمده اسـت.
زرتشـتیان ایـران و هنـد ،آتشـکده را «آذربان» و «در مهـر» گویند.
در بینـش اشوزرتشـت خداونـد را بایـد در روشـنایی جسـتجو کـرد
پـس هر زرتشـتی به هنـگام نیایش رو به سـوی روشـنایی میکند.
از آنجـا کـه زرتشـتیان ،ایـزد مهـر را مسـئول رسـیدگی بـه اعمـال
آدمـی میداننـد ،بـه آتشـکدهها «دار» یـا « َدر مهـر» نیـز میگویند
(Boyce, 1975, 9؛ اوشـیدری.)1379 ،
رابطـۀ مهـر یـا آتـش بـا چارتاقـی ،در چارتاقـی کعبه نیز مشـاهده
میشـود .برخـي با توجه به مناسـبت معنايـي ابوقبيس بـا « َق َبس»
(قطعـهاي از آتـش) گفتهانـد كـه آدم (ع) از اين كـوه آتش برگرفت.
برخـی نیـز نـام ابوقبیـس را بـه صورتـی مصغـر مأخـوذ از « َق َبـس
النـار» دانسـتهاند ،زیـرا گفتهانـد کـه دو چـوب آتـش زنه (مـرخ) از
آسـمان بـر این کـوه فرود آمـد ،آدم (ع) آنها را برگرفـت ،چنانکه از
برخـورد آن دو آتـش پدیـدار شـد (یاقوت حمـوی.)1380 ،
-آیین قربانی در چارتاقی«رومـان گیرشـمن» در جلـد دوم از کتـاب «چغازنبیـل» پـس از
نقـل توصیفـی که «گزنفـون» از عهد کـورش دربارۀ اجرای مراسـم
دینـی انتقـال آتـش مقـدس به صـورت دسـتهجمعی و انجـامدادن
آییـن قربانـی توضیـح میدهـد ،معتقـد اسـت در عهـد ساسـانی،
بـا توجـه بـه پسزمینههـای فکـری عهـد عیالمـی و مزدایـی عهـد
هخامنشـی ،در برخـی جشـن و سـرورهای مذهبـی کـه جمعیـت
کثیـری از مردم شـهر یا روسـتا در آن حضور داشـتند ،یک مراسـم
دینـی انتقال آتش مقدس از آتشـگاه شـهر و روسـتا بـه مکان خارج
از شـهر و تختنشـینی موقتـی آن زیـر چارتاقـی انجـام میشـده و
پـس از پایـان جشـن مذهبـی ،دوبـاره آتـش را از چارتاق برداشـته
و بـه آتشـگاه روسـتا یـا شـهر بازمیگرداندنـد (گیرشـمن.)1375 ،
آییــن قربانی گاو در نیاسـر نیز همـهســاله پــس از برگزاری نماز
عیــد قربـان بــا حضــور جمـع زیـادی از مــردم برگزار میشـود.
هــر خانـواده بنـابــر اسـتطاعت مالـی خــود مبلغـی بـرای کمک
بــه ایــن آییــن میپــردازد و پــس از گرداندن گاو در محلههـای
نیاسـر ،آن را در کنــار چشــمه در نزدیکـی اثـر تاریخی چارتاقــی
ذبـح میکننـد (منصـوری .)1394 ،روایتی از قربانیکـردن برای باد
توسـط اهورامـزدا بهدسـتآمده اسـت کـه وی بـر تختی زریـن (در
زیـر سـایبانی زریـن که بـر سـتونهایی قـرار دارد) و فضایی شـبیه
بـه چارتاقی اسـت (اعتمـاد مقـدم.)34 ،1354 ،
-آیین طواف در چارتاقیطـواف بـه دور آتـش از رسـومات قدیمـی مهـری و زرتشـتی اسـت.
بـه عنـوان مثـال در بخـارا ایـن رسـم برقـرار اسـت کـه دامـاد بایـد
عـروس را پیـش از ورود بـه خانۀ بخت ،سـه بـار دور آتـش بچرخاند.

چارتاقی ،تداوم تقدس کوه در آیینها ،معماری و منظر ایران
آییـن چرخیـدن دور آتش در ازبکسـتان نیز متأثر از عادات زرتشـتی
دانسـته شـده اسـت .در روستاهای ارمنسـتان و همچنین بخشهایی
از هندوسـتان ،طواف دور آتش هنگام مراسـم عروسـی متداول است.
ایـن آیین در روسـتاهایی در اسـتان فـارس و کهگیلویـه و بویراحمد
ایـران نیـز وجـود دارد (شـهمردان120 ،1360 ،؛ قاره بایـف.)1384 ،
گروسی در مشاهدات خود از بنای یک چارتاقی در «خیر» شهرستان
اسـتهبان فـارس بیان کرده بنایـی چارتاقی در آنجا وجـود دارد که به
اعتقـاد گذشتگانشـان آن را «قبـر مـادر اردشـیر» میخواندهانـد .این
بنـا مـورد احتـرام اهالی بـوده و دیر زمانی پیشـتر ،هرکس کـه از آن
ناحیـه عبـور میکـرده ،بنابر نذر و نیازی که داشـته پا برهنـه دور آن
طـواف میکرده اسـت (گروسـی.)1355 ،
گرداگـرد برخـی چارتاقیهـا ،غالمگـرد و داالنـی بـوده کـه فضایـی
بـرای طـواف بـه دور کانـون بهوجـود مـیآورده و در مهـار رانـش
گنبـد هـم مؤثـر بـوده اسـت .شـاید رسـم طـواف بـه دور آتـش ،در
غالمگـردش چارتاقیهـای ساسـانی نیز معمـول بوده ،فضایـی که در
چارتاقیهـا وجـود داشـته و امـکان طـواف را مهیا میسـاخته اسـت.
مثـل چارتاقیهـای :کنارسـیاه فارس ،سـیاه گل در ایـوان ،تل جنگی
و کهنـارو در فیروزآبـاد ،آذرگشسـب در آذربایجان و چارتاقی گنبد در
فراشـبند (شـیرازی110 ،1314 ،؛ کاظمـی.)1393 ،

نتیجهگیری

پیچیدگـی در فـرم و فراوانـی چارتاقـی در معمـاری ایـران حاکـی از
آن اسـت کـه این سـازه ،عنصری تکبعـدی و صرفاً کالبدی نیسـت.
بررسـی نظریـات پیرامون وجـوه اسـطورهای و تقدس ایـن عنصر نیز
گواهـی بـر این مسـئله اسـت .از سـویی نیـز کوه یک عنصـر طبیعی
چندوجهـی (کارکردی و اسـطورهای) و الهامبخش بـرای ایرانیان بوده
و بـه عنـوان یـک عنصـر مقـدس جایـگاه ویـژهای در تقدسبخشـی
بـه معمـاری ایـران داشـته اسـت .چنانکـه در خصـوص زیگوراتهـا
کـه اولیـن نوع معابد ایران هسـتند این مسـئله قابل مشـاهده اسـت.

روابـط معنایـی و فرمـی قابـل اثباتـی میـان معابـد زیگوراتـی و کوه
وجـود دارد کـه نشـان میدهـد کـوه الهامبخـش زیگوراتهـا بـوده و
تقـدس زیگـورات مرتبـط بـا کـوه اسـت .بـا ازمیانرفتـن زیگوراتها
در ایـران ،چارتاقیهـا (کـه هـم در آییـن مهرپرسـتی و هـم در آیین
زرتشـتی بـا عناویـن مهرابـه ،معابد مهـر و آناهیتـا و آتشـکده ،معابد
ایرانیـان بودنـد) تبدیـل بـه یگانه فرم اصلـی معماری معابـد در ایران
شـدند .یافتههـای پژوهـش به دو گونه نشـان میدهد تقـدس کوه در
معمـاری ایـران با ازمیانرفتن زیگوراتها تمام نشـده ،بلکـه در معاب ِد
پـس از زیگـورات (که چارتاقیها هسـتند) با الهام از غـار و ارتباط آن
بـا کوه تـداوم یافت .دلیـل اول آنکـه چارتاقیها بر بلنـدای کوه و تپه
و یـا در جـوار آبهـای مقـدس برپا میشـدهاند .این رابطۀ مسـتقیم،
پـس از ورود دیـن زرتشـت نیز (کـه چارتاقیها به آتشـکدهها تبدیل
شـدهاند) وجـود داشـته و آتشـکدههای جدیـد در ارتبـاط مسـتقیم
بـا کـوه سـاخته شـدهاند .دلیـل دیگـر تـداوم آیینهـای مشـترک
طـواف و قربانـی کـوه و زیگـورات در عنصر چارتاقی اسـت .اشـتراک
ایـن آیینهـا در هـر سـه عنصـر (کـوه ،زیگـورات و چارتاقـی) و در
واقـع تـداوم ایـن آیینهـا در چارتاقـی ،نشـاندهندۀ وجـود رابطهای
معنایـی میـان چارتاقـی و کـوه اسـت و میتـوان گفـت ایـن رابطـۀ
معنایـی بـا ازمیانرفتـن زیگوراتها ،بـه معابد چارتاقی منتقل شـده
اسـت .مسـئلۀ مهم دیگر رابطۀ سـه عنصر ذکرشـدۀ کوه ،زیگورات و
چارتاقـی با اسـطورۀ مهر اسـت .همچنیـن یافتههای پژوهش نشـان
میدهـد ،مهـر (خورشـید یـا آتـش) در هـر عنصر کـوه ،زیگـورات و
چارتاقـی ،دارای جایـگاه مهـم و تأثیرگـذاری اسـت -کـوه خانـۀ مهر
اسـت و آتشـکده هـم دار مهـر -کـه ایـن رابطـه در زیگوراتهـا نیـز
وجـود داشـته اسـت .در نهایت ذکـر این نکته الزم اسـت کـه در این
پژوهـش ،رابطـۀ مسـتقیم بین عنصـر چارتاقی و زیگـورات به صورت
مسـتقیم یافـت نشـده و زیگـورات به عنـوان یکـی از فرمهـای اولیۀ
معمـاری معابـد ،دارای رابطـه با کـوه ،به عنوان عنصر واسـطهای بین
چارتاقـی و کـوه مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

پینوشتها

* این مقاله برگرفته از بخشی از رسالۀ دکتری «بابک داریوش» با عنوان «رویکرد منظرین در رابطه با کوههای البرز و شهر تهران» است که در «دانشگاه ژنو و
پژوهشکدۀ نظر» با راهنمایی دکتر «آن اسگارد» در حال انجام است.
Maarten Jozef Vermaseren .1
David Ulansey .2
Peter Jensen (1861-1936) .3
James Hall .4
John Boyer Nos .5

زمستان  1399شمارۀ 53

71

بابک داریوش و همکاران

فهرست منابع

••ابن اثیر ،عزالدین .)1371( .الکامل فی التاریخ (ترجمۀ ابوالقاسم حالت و عباس
خلیلی) .جلد اول ،تهران :مؤسسۀ مطبوعاتی علمی.
••ابن سعد ،محمد .)1374( .طبقات الکبری (ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی).
جلد اول ،تهران :فرهنگ و اندیشه.
••اتینگهاوزن ،ریچارد و گرابر ،اولگ .)1381( .هنر و معماری اسالمی( 3ترجمۀ
یعقوب آژند) .تهران :انتشارات سمت.
••اردالن ،نادر و بختیار ،الله .)1379( .حس وحدت؛ سنت عرفانی در معماری
ایران (ترجمۀ حمید شاهرخ) .تهران :نشر خاک.
••اعتماد مقدم ،علیقلی .)1354( .آیین و رسمهای ایرانیان باستان بر بنیاد
شاهنامۀ فردوسی .تهران :انتشارات ادارۀ فرهنگ و هنر.
••الیاده ،میرچا .)1362( .چشماندازهای اسطوره (ترجمۀ جالل ستاری) .تهران:
انتشارات توس.
••الياده ،ميرچا .)1385( .رساله در تاريخ اديان (ترجمۀ جالل ستاري) .چاپ
سوم ،تهران :انتشارات سروش.
••الیاده ،میرچا .)1387( .مقدس و نامقدس (ترجمۀ نصراهلل زنگویی) .تهران:
سروش.
••احمدزاده شوهاني ،لقمان .)1385( .دوراونتاش ،قلعۀ پادشاه ايالمي؛ شیوۀ
ساخت چغازنبیل زائران را به طواف وادار میکرد .تاریخ مراجعه،1398/06/20 :
قابل دسترس در.https://www.isna.ir/news/ 850611089 :
••افضل طوسـی ،عفتالسـادات و حسـنپور ،مریم .)1391( .نقـش نمادهای
آیینـی و دینـی در نشـانههای بصـری گرافیـک معاصر ایران .مطالعات ملی،
(.161-135 ،49)13
••اوالنسی ،دیوید .)1380( .پژوهشـی در میتراپرستی؛ کیهانشناسی و نجات و
رستگاری در دنیای باستان (ترجمۀ مریم امینی) .چاپ سوم ،تهران :نشر چشمه.
••اوشیدری ،جهانگیر .)1379( .نور ،آتش و آتشکده در آئین زرتشت .تهران:
جهانگیر اوشیدری.
••باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم .)1380( .خاتون هفت قلعه .تهران :روزبهان.
••بمانیان ،محمدرضا و سیلوایه ،سونیا .)1391( .بررسی نقش گنبد در شکلدهی
به مرکزیت معماری مسجد .آرمانشهر.30-19 ،)9(5 ،
••بهار ،مهرداد .)1376( .از اسطوره تا تاريخ .گردآورنده و ويراستار :ابوالقاسم
اسماعيلپور .تهران :نشر چشمه.
••پاتس ،دنیل .)1397( .باستانشناسی ایالم (ترجمۀ زهرا باستی) .تهران:
انتشارات سمت.
••جعفری کمانگر ،فاطمه و مدبری ،محمود .)1382( .کوه و تجلی آن در
شاهنامۀ فردوسی .پژوهشهای ادبی.72-63 ،)2(1 ،
••جوادی ،شهره .)1386( .اماکن مقدس در ارتباط با طبیعت (آب ،درخت و
کوه) .باغ نظر.22-12 ،)8(4 ،
••جوادی ،شهره و نیکویی ،علی .)1394( .استورة خورشید در هند و ایران .هنر
و تمدن شرق.21-15 ،)10(3 ،
••جودکی عزیزی ،اسداهلل؛ موسوی حاجی ،سیدرسول و مهرآفرین ،رضا.)1393( .
گونهشناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن .پژوهشهای
معماری اسالمی.86-64 ،)4(2 ،
••دوستخواه ،جلیل .)1370( .اوستا :کهنترین سرودها و متنهای ایرانی .تهران:
نشر مروارید.
••رضي ،هاشم .)1346 ( .فرهنگ اعالم اوستا .تهران :انتشارات فروهر.
••شمشادی ،رضوان و حسینی دستجردی ،سید مجید .)1396( .نقش و تأثیر
باورها و نمادهای آیینی در شکلگیری زیگورات چغازنبیل .پژوهش در هنر و
علوم انسانی .116-103 ،)6(2 ،شوالیه ،ژان و گربران ،آلن .)1389( .فرهنگ
نمادها (ترجمۀ سودابه فضایلی) .تهران :انتشارات جیحون.
••شهرزادی ،رستم .)1375( .موبد رستم .وهومن.51-46 ،)10( ،
••شهمردان ،رشید .)1360( .تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان .تهران :راستی.

72

شمارۀ  53زمستان 1399

••شیرازي ،فرصتالدوله .)1314( .آثار عجم .به اهتمام :عبدااهلل طهرانی .بمبئی:
مطبع نادری.
••عطار نیشابوری ،فریدالدین .)1385( .جوهرالذات .تهران :نشر اشراقیه.
••عفیفی ،رحیم .)1374( .اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشتههای پهلوی .تهران:
انتشارات توس.
••فالمکی ،محمدمنصور .)1371( .شکلگیری معماری در تجارب ایران و غرب.
تهران :نشر فضا.
••فردوسي ،ابوالقاسم .)1389( .شاهنامه .به كوشش جالل خالقي مطلق .چاپ
سوم ،تهـران :سخن.
••فریزر ،جیمزجورج .)۱۳۸۴( .شاخۀ زرین (پژوهش درجادو و دین) (ترجمۀ
کاظم فیروزمند) .تهران :نشرآگه.
••قاره بایف ،عثمان .)1384( .سنتها ،مراسم و جشنهای ازبکی .گردآوری:
عباسعلی وفایی .تهران :انتشارات بینالمللی الهدی.
••قرشی ،اماناهلل .)1389( .آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی .تهران :هرمس.
••کاظمی ،یاغش .)1393( .چهارتاقیها و آتشخانههای ایران .دانش مرمت و
میراث فرهنگی (ویژهنامۀ آتشکدهها و آتشگاههای ایران).102-44 ،)2( ،
••کومن ،فرانس والری ماری .)1380( .آئین پر رمز و راز میترایی (ترجمۀ هاشم
رضی) .تهران :بهجت.
••گروسی ،عباس .)1355( .آتشکدۀ بهرام و بررسی مختصر جغرافیای تاریخی
مناطق اطراف دهستان خیر .بررسیهای تاریخی.237-199 ،)66( ،
••گیرشمن ،رومان .)1375( .چغازنبیل (دور اونتاش) (ترجمۀ اصغر کریمی).
جلد دوم ،تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
••لغتنامۀ دهخدا .)1377( .علیاکبر دهخدا زیر نظر محمد معین و جعفر
شهیدی .چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران.
••مجیدزاده ،یوسف .)1370( .تاریخ و تمدن ایالم .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
••مختاری ،محمد .)1379( .اسطورۀ زال .تهران :انتشارات توس.
••مرادی غیاث آبادی ،رضا .)1387( .پیوندهای کعبه با خورشید و خانه خورشید .تاریخ
مراجعه98/05/2:قابلدسترسدر.http://www.ghiasabadi.com/kabe.html:
••مرزبان ،پرویز .)1373( .خالصۀ تاریخ هنر .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
••مقدم ،محمد .)1343( .مهرابه یا پرستشگاه دین مهر .تهران :انجمن فرهنگ
ایران باستان.
••منصوری ،سیدامیر .)1394( .نگاهی به منظر کاشان :گزارش سفر علمی
پژوهشگران منظر به شهر کاشان .تهران :پژوهشکدۀ نظر.
••منصوری ،سیدامیر و جوادی ،شهره .)1398( .سهگانۀ منظر ایرانی .تهران:
پژوهشکدۀ نظر.
••موسوی ،سیدرسول .)1388( .تصاوير بالغي خورشيد در شاهنامه و بازتاب
اسطورة مهر در آن .ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي.128-112 ،)14(5 ،
••موسوی حاجی ،سیدرسول و کیخایی ،مهدی .)1387( .زیگورات ،یک سازۀ
تمثیلی .پژوهشهای تاریخی.179-161 ،)2( ،
••مولوي ،جاللالدین محمد .)1389( .مثنوي معنوي .براساس تصحیح رنلدالین
نیکلسون .قم :کمالالملک.
••مهر ،فرهنگ .)1383( .دیدی نو از دینی کهن (فلسفۀ زرتشت) .چاپ هفتم،
تهران :جامی.
••میری خسروشاهی ،حمیده و فرید آقایی ،مریم .)1393( .بررسی مردم
شناختی آيین قربانی سی و ششمین روز بهار در اسفنجان .فرهنگ و مردم
ایران.144-129 ،)36( ،
••ناس ،جان .)1387( .تاریخ جامع ادیان (ترجمۀ على اصغر حكمت) .چاپ دهم،
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
••نصر ،سید حسین .)1394( .هنر و معنویت اسالمی (ترجمۀ رحیم قاسمیان).
تهران :انتشارات حکمت.
••ورمازرن ،مارتین .)1390( .آیین میترا (ترجمۀ بزرگ نادرزاده) .تهران :نشر

 معماری و منظر ایران، تداوم تقدس کوه در آیینها،چارتاقی
of Chogha Zanbil in earth architecture based on material, Structural
and Architectural Aspects. Advanced Materials Research, (457-458),
395-398.
• Mei, Y. P. (1987). «Mountains». In L. Jones & M. Eliade (Eds.),
Encyclopedia of religion. New York: Collier Macmillan Publishers.
• Pope, A. U. (1977). A survey of Persian art, from Prehistor Times to
Present. Tehran: Soroush Press.
• Wise, T. & Thurman, R. (1999). Circling the sacred mountain: A
spiritual adventure through the Himalayas. New York: Bantam.
• Mabbett, I. W. (1983). The symbolism of mount Meru. History of
Religions. 23(1), 64-83.
• Van der Sluijs, M.A. (2011). Traditional cosmology (4); The
Global Mythology of Cosmic Creation and Destruction; volume:
Disintegration. London: All-Round Publications.

.چشمه
 کاوش رصدخانۀ مراغه (و نگاهی به پیشینۀ دانش.)1385( . پرویز،••ورجاوند
. امیرکبیر: تهران.)ستارهشناسی در ایران
 فرهنگ نگارهاى نمادها در هنر شرق و غرب (ترجمۀ.)1380( . جيمز،••هال
. فرهنگ معاصر: تهران.)رقيه بهزادى
 شناخت اساطير ايران (ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد.)1386( . جان راسل،••هينلز
. نشر چشمه: تهران.)تفضلى
، جلد اول.) معجم البلدان (ترجمۀ علینقی منزوی.)1380( .••یاقوت حموی
. سازمان میراث فرهنگی کشور:تهران
 انسان و سمبولهایش (ترجمۀ محمود.)1378( . کارل گوستاو،••یونگ
. جامی: تهران.)سلطانیه

• Boyce, M. (1975). Review: on the Zoroastrian temple cult of fire.
Journal of the American oriental Society, 95(3), 454-465.
• Niroumand, H., Zain, M.F.M & Jamil, M. (2012). The important role

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to
Manzar journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوۀ ارجاع به این مقاله

. معماری و منظر ایران، تداوم تقدس کوه در آیینها، چارتاقی.)1399( . سیدامیر، آن و منصوری، بابک؛ اسگارد،داریوش
.73-64 ،)53(12 ،منظر

DOI: 10.22034/manzar.2020.238165.2066
URL: http://www.manzar-sj.com/article_115058.html

73

53  شمارۀ1399 زمستان

