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After the discovery of Iranian rock shrines in recent decades, the nature of 

these works has always been debated. Very faint and vague traces from the 
era of the emergence of these surviving works, the possibility of accurate and 
absolute chronology and absolute use for researchers and enthusiasts of 
difficult rock works. On the other hand, the rocky and cave nature of these 
neighborhoods has led most scholars to attribute it to the cult of Mehr;  
However, no evidence of the seal of worship has been discovered or identified 
in these sacred spaces. Rock shrines are among the valuable works of Iranian 
architecture that the nature of use and chronology of these works has always 
been discussed. In this research, Qadmagah shrine in Azarshahr city has been 
studied by comparative and historical studies-analysis method and seeks to 
answer the following questions:   ۱ . What is the relative chronology of 
Qadamgah based on archeological and architectural evidence? 2. What was 
the functional nature of this handicraft space? This research seeks to provide 
a more acceptable history and function for this shrine through a comparative 
study and review of some details, while examining and recognizing this sacred 
space. According to this research, according to the available evidence, this 
handicraft space is a rock shrine (monastery) related to the Islamic Middle 
Ages. Accordingly, attributing this area to the ritual of love has been far from 
the mind. Finally, although the chronology of other rock shrines requires 
independent research, perhaps the dating and relative use of the Azarshahr 
Qadamgah rock shrine may pave the way for other similar handicrafts. 
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اي ایران در چند دهه اخیر، ماهیت این آثار همواره مورد بحث بوده  هاي صَخره پس از کشف نیایشگاه 
مانده، امکان گاهنگاري و کاربري    ي جا رنگ و مُبهم از عصر پدید آمدن این آثار به است. ردپاي بسیار کم 

عالقه  و  پژوهشگران  براي  مطلق  و  آثار صخره دقیق  ماهیت  مندان  دیگر،  از سویی  است.  کرده  دشوار  اي 
را به آیین مهرپرستی نسبت  که آن   است؛   ها بیشتر پژوهشگران را بر آن داشته اي و غار بودن این محل صخره 

ین مهرپرستی در این فضاهاي ُقدسی کشف و شناسایی نگردیده  دهند؛ این در حالی است که شواهدي از آی 
که ماهیت کاربري و گاهنگاري    اي از جمله آثار ارزشمند معماري ایرانی هستند هاي صَخره است. نیایشگاه 

به روش   آذرشهر  در شهرستان  قدمگاه  نیایشگاه  پژوهش  این  در  است.  بوده  بحث  مورد  آثار همواره  این 
.  1هاي زیر است:  تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته و به دنبال پاسخ به پرسش   – اریخی  مطالعات تطبیقی و ت 

. ماهیت  2شناختی و معماري متعلق به چه دورانی است؟  گاهنگاري نسبی قدمگاه براساس شواهد باستان 
این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی و بازشناسی این  کارکردي این فضاي دستکند چه بوده است؟  

تر، براي این  تطبیقی و بررسی برخی جزئیات، تاریخ و کارکرد قابل قبول   ۀ فضاي قٌدسی، از طریق مطالع 
ي  ا یک نیایشگاه صخره   ، ، با مدارك موجود این فضاي دستکند حاضر   بر اساس پژوهش نیایشگاه ارائه دهد.  

به سده   (خانقاه)  اسالمی  مربوط  میانی  و هاي  می به   بوده  دانست م   رسد نظر  آئین  نسوب  به  محوطه  این  ن 
اي نیازمند پژوهش  هاي صخره مهرپرستی دور از ذهن بوده است. در نهایت، اگر چه گاهنگاري دیگر نیایشگاه 

اي قدمگاه آذرشهر بتواند راهگشایی براي  و کاربري نسبی نیایشگاه صَخره   گاهنگاري مستقل است، شاید  
 دیگر آثار دستکند مشابه باشد. 
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 مقدمه 

دهۀ   آغاز  معماري    50از  مواقع  بیشتر  در  خورشیدي 
آیین    هدَستکند را بخصوص فضاهاي نیایشگاهی  اي بهصخره

ترین دلیل پژوهشگران  عمده.  اندمهرپرستی منسوب دانسته
مهرپرستی   آیین  به  دستکند  فضاهاي  این  انتساب  در 

-ها و مهرابهاي در دامنۀ کوههاي صَخرهقرارگیري نیایشگاه
شده کشف  اروپایی،  کشورهاي  در  که  است  اند  هاي 

)Rahbar, 2013: 29ان معتقدند؛ مهر  ). با توجه به اینکه مهری
 ) متولد شده  از سنگ  و  غار  و  )  Common, 2007: 144در 

ب گاو  شدن  است  ه  کشته  داده  روي  غاري  در  او  دست 
)Vermazern, 2004: 81(  ،اساس اولین    برهمین  غارها 

ها استفاده  نیایش مهر از آن  براي هایی بودند که مهریان  مکان
بارز دستکند    بنابراین ویژگی)،  Beck,2006: 102اند ( هکردمی

اروپابرخی  بودن  (غار)   در  میترایی   ,Shorthaim(  معابد 

که هر فضاي معماري که در   ؛سبب شده است)،  113 :1992
ایران با این سبک و سیاق پدید آمده را معبد مهري معرفی 

-حالیست که شواهد دیگري که در میترائیوم  در کنند و این  
آثار  ه  این  از  شده،  یافت  رومی  است  اي  نشده  شناسایی 
 )Labaf Khanaki, 2012: 100-101 .(    با این وجود برخی از

ایرانی   ،؛  Azad, 2005؛  Varjavand, 1976( محققین 
Shekari niri, 1993  (  در مطالعات خود غارهایی را با عنوان

کرده  معرفی  مهري  براي    اند معابد  قبول  قابل  مدارك  که 
گیري  دوره شکل انتساب غارهاي فوق به آیین مهرپرستی و  

). احمد  Sattarnezhad et al, 2018: 79اند ( آن ارائه نکرده 
مهرابه  از  مفصلی  فهرست  کرده  حامی  منتشر  ایران  هاي 

و  .  است  امامزاده  غار،  ساختمان،  هر  فهرست،  این  در 
است   شده  نامیده  مهري  نیایشگاه  باعنوان  کلیسایی 

 )Rahbar, 2013: 29 ( ،   چون  محوطه   تاکنون اده  امامز هاي 
مراغه   )،  Shekari niri,2019؛  Varjavand, 1976( معصوم 

،  ) Shekari niri, 2020؛  Varjavand, 1976قدمگاه آذرشهر ( 
 ) داراب  سنگی  نیر  )،  Vardjavand, 1975مسجد  اباذر 

 )Mirfatah, 1996  &  Shekari niri صخره روستاي  اي  )، 
غار    ، غار کوگان لرستان سرعین،  کلخوران    ویند ،  صور بناب 

( ریس   کاشان   ,Razmjou and Amin Tafreshiنیاسر 

2010: html ) قلعه کوهزاد ،(Azad, 2005: 60قوري قلعه ،(  
 )Alibaigi et al, 2017  ،( داوود کازرون    ، دکان  بیشابور 

کرمان   میمند  و  کندوان  دشتستان  محمدآباد 
 )Homayoun, 1972 ( کا  ، معبد موساسیر و گوردخمه فخري
 )Raisinia, 1989/1: 415  در کرفتو  غار  از  بخشی   ،(

 ) مرتبط  Hozhabri, 2018کردستان  مهرپرستی  آیین  با   (
 است. گرفته شده  

صخره  نخستین  نیایشگاه  جزء  آذرشهر،  قدمگاه  اي 
است   هایی که با عنوان معبد مهرپرستی معرفی شده نیایشگاه 

 )Varjavand, 1976 (    محوطه این  اساس  همین  بستري  بر 
تی و دالیل انتساب این نیایشگاه  مناسب براي پی بردن به چیس 

به آیین مهرپرستی است؛ بنابراین درك صحیح از این مجموعه  
تحلیل   و  گاهنگارانه  چارچوب  در  آن  ایجاد  زمان  تفسیر  و 

می  آن  فضاهاي  مناسبی  کاربري  مطالعاتی  زمینه  خود  تواند 
هاي منتسب به آیین مهرپرستی در  براي تفسیر سایر نیایشگاه 

با  مناطق  صدد  سایر  در  پژوهش  این  تفاسیر،  این  با  شد. 
پاسخگویی به دو سؤال بنیادي در رابطه با: گاهنگاري نسبی و  

هاي  زمان ایجاد نیایشگاه؟ و کاربري فضایی آن؟ است. فرضیه 
پرسش  راستاي  در  شده  از  مطرح  عبارتند  شده  مطرح  هاي 

به  ( کاربري  اسالمی  نیایشگاه  مسجد عنوان  زمان  خانقاه،  و   (
صورت  نیز بر اساس مبانی گاهنگاري نسبی که به    ساخت آن 

، یعنی  سلجوقی گیرد، مربوط به بعد از دورة  تطبیقی انجام می 
باشد که شواهد آن در خود مجموعه دستکند وجود  ایلخانی می 

دارد که در راستاي انجام پژوهش حاضر این فرضیات به عنوان  
 نتایج پژوهش اثبات شده است. 

 
 ش پژوه اهمیت و ضرورت  

اي در ایران در چند  هاي صخره پس از کشف نیایشگاه 
دهۀ اخیر، گاهنگاري و کاربري این آثار همواره مورد بحث  

ها  اي و غار بودن این محل دلیل ماهیت صخره بوده است. به 
بر آن داشته است که آن  را  آیین  بیشتر پژوهشگران  به  را 

 

 

دهند.   نسبت  دستکند  مهرپرستی  در  نیایشگاه  قدمگاه 
نمونه  این  از  یکی  پژوهش آذرشهر  تاکنون  که  هایی  هاست 

چند در رابطه با آن انجام گردیده که متأسفانه در تمامی  
ها بدون آنکه خود محوطه بررسی جامعی شود؛ با ارجاع  آن 

به یک منبع و تقلید صرف از آن نسخه، تالش کلی بر آن  
عرفی نمایند؛  شده تا این اثر را به عنوان یک معبد مهري م 

شناختی در  بنابراین اهمیت و ضرورت پژوهش دقیق باستان 
نیایشگاه  مطالعه  براي  مناسبی  بستر  که  محوطه  هاي  این 

 . گردد ی اي است، بیشتر تأکید م صخره 
 

 پیشینه مطالعاتی پژوهش 

سال   در  آذرشهر  قدمگاه  خورشیدي    1346محوطه 
از  متشکل  هیأت  محمود  ،  فرد کامبخش   اله سیف   توسط 

ذبیح  و  قرار  موسوي  مطالعه  و  بازدید  مورد  رحمتیان  اهللا 
مقاله   فرد کامبخش   گرفت،  «بررسی در  عنوان  با  هاي  اي 
با  باستان  این فضاي دستکند  از  شناسی آذرشهر و مراغه» 

سده میانی اسالم نام برده    فضاي آیینی متعلق به عنوان یک  
 ) سال  Kambakhshfard, 1994: 145است  در   .(1350  
شناسی آلمانی از این  سرپرست هئیت باستان   کالیس ولفرام  

محل بازدید کرد و کاربري آن را انبار آذوقه در دوره پیش  
 ) گرفت  نظر  در  تاریخ  پرویز  ).  Kleiss, 1972 : 178-176از 

ماهیت کاربري    فرضیۀ نو پیرامون   1352در سال  ورجاوند،  
ن  ای   ورجاوند فضاي دستکند قدمگاه مطرح کرد. به عقیده  

 ) است  مهري  معبد  دستکند،  )،  Varjavand, 1976فضاي 
نظریه   است،    بدون   ورجاوند هرچند  کافی  و شواهد  دالیل 

گرفت  قرار  بعدي  پژوهشگران  استقبال  از .  مورد    غیر 
که سه نظریه متفاوت در  فرد، کالیس و ورجاوند  کامبخش 

داده  ارائه  آذرشهر  قدمگاه  دستکند  و    اند، مورد  عمرانی 
اي خود این فضاي دستکند را بازمانده یک  له مرادي در مقا 

 & Moradiاند ( گوردخمه از دوران ایلخانی در نظر گرفته 

Omrani 2020  .(  خانکی  پژوهشگران لباف  جمله  از  دیگر 
نیز به  نیا، میترا آزاد و غیره  )، علی جباري و فراهی 2012( 

. این پژوهشگران در  اند مطالعه این فضاي دستکند پرداخته 

ادامه  پیرامون  مطالعات خود عموماً  دهنده فرضیه ورجاوند 
-اند و دالیل کافی و تازه مهرابه بودن این نیایشگاه پرداخته 

نکرده  مطرح  ارائه  اي  به  حاضر  پژوهش  در  نگارنده  اند. 
از   با آنچه تاکنون  نیایشگاه، متفاوت  این  گاهنگاري نسبی 

 . آن ارائه شده و ماهیت کارکردي آن پرداخته است 
 

 پژوهش روش  

تحلیلی و تاریخی و    _پژوهش حاضر به شیوه توصیفی  
اي و بر اساس  ها و اطالعات به روش کتابخانه گردآوري داده 

است  میدانی  به  مطالعات  استناد  با  است  امیدوار  نگارنده   .
هاي میدانی صورت گرفته در سایر  نتایج حاصل از پژوهش 

اي پیرامون  انه مناطق و همچنین با تکیه بر مطالعات کتابخ 
باقی معابد صخره  فرهنگ اي  از  مذاهب   ها مانده  مختلف،    و 

هاي مطرح در خصوص این مجموعه پاسخ  بتوان به پرسش 
 منطقی و مستدلی ارائه داد. 

 

 منطقه مورد مطالعه 
غرب ایران شهرستان آذرشهر در پهنه جغرافیایی شمال

تان  شرقی قرار گرفته است. شهرسدر شمال استان آذربایجان
محدود   شمال  از  شهرستانآذرشهر  به اُ  به  جنوب  از  سکو، 

میعجب ختم  ارومیه  دریاچه  به  نیز  غرب  از  و  شود  شیر 
)Kambakhshfard, 1994: 2  .( محوطه دستکند قدمگاه در

شرقی کیلومتري جنوب    12بادامیار یا قدمگاه که در  روستاي  
 ). 1) (شکل Karang, 1995: 482آذرشهر واقع شده است ( 
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 اي قَدمگاه توصیف و معرفی نیایشگاه صخره 
کیلومتري آذرشهر قرار دارد    40اي قدمگاه در فاصله  نیایشگاه صخره 

 )1036 ,2017 :Alijabari & Farahi nia به نیایشگاه  این  صورت  ). 
 :Labaf Khanaki, 2012دستکند در دل صخره ایجاد شده است ( 

اي، روستاي بادامیار  ترین آبادي به این معماري صخره ). نزدیک 101
فاصله  (َق در  که  است؛  و    1دمگاه)  آن  شرقی  سمت  کیلومتري 

و    589461.00مختصات جغرافیایی     4170345.00متر شرقی 
ارتفاع  و  شمالی  است.  متر    1554  متر  شده  واقع  دریا  سطح  از 

  سنگ رسوبی   امنه شیب کوه و بستر  در د   محوطه دستکند قدمگاه 
در  شود.  ایجاد شده که امروزه با عنوان معبد قدمگاه شناخته می 

-اي جریان دارد و آبشاري کوچک از صخره آن پاي صخره، رودخانه 
 ). Azad, 2005 52ریزد ( سوي رود به داخل آن می 

فضاي دستکند مورد بحث درگاه سنگی دارد که از آن وارد دهلیزي  
متري، یک طاق سنگی که ظاهر طاق    د، در فاصله دو باریک ش 

قابل   طاق  این  است.  گرفته  قرار  بوده،  غار  قدیمی  درون سنگی 
باشد که در دورة ایلخانی  مقایسه با طاق محراب مصلی آذرشهر می 

تراشیده شده است. از این طاق تا درون غار باید راهرو ده متري  
اق سنگی هر دو کمی از  باریکی را پیمود. ناگفته نماند که پاي ط 

که  است  بلندتر  زمین  شود   سطح  فضا  درون  به  آب  ورود    مانع 
 )Karang, 1995: 490  مرکب است از دو پایه    مذکور ). قاب سنگی

و یک قوس سنگی که بر روي آن قطعه سنگی که بر روي دو پایه  
صورت یک    قرار دارد، چنان تراش داده شده که باالي ورودي را به 

با دو لچکی در دو جانب آن در آورده است. بر روي   دار قوس تیزه 

صورت  برگ به  ز با دوازده گل ها نقش یک گل رُ هر یک از لچکی 
-برجسته کنده شده است. باالي تیزه قوس نیز نقش جالبی به  

صورت دو چند ضلعی متقاطع شبیه عدد هشت التین کنده شده  
رو  و از این    متر است   1/ 15است. ارتفاع از کف تا زیر تیزه قوس  

درون گذارد.    طور کامل خم شد و قدم به براي ورود به معبد باید به  
  هجري   نماید که از قرن هفتم حجاري این ورودي تزئینی چنین می 

 ). 2) (شکل  Varjavand, 1976: 5تر نباید باشد ( کهن 
فضاي اصلی قدمگاه به فرم مخروطی که قطر دایره قاعده آن بین    

و قطر    12/ 30در نوسان است. ارتفاع مخروط    متر   15/ 70تا    15
) تنها در  3متر است (شکل  سانتی   105دهانه نورگیر باالي مخروط  

بدنه سمت راست یک قاب مستطیل شکل واقع گشته که درون  
شکل مقرنس ایجاد شده    دار و سه فرورفتگی به آن یک قوس تیزه 

قبله،    ). بر روي دیواره جنوبی یعنی Varjavand, 1976: 6است ( 
بر روي دیواره    ). Kleiss, 1972 : 177محراب تراشیده شده است ( 

به    براي هاي کوچکی  مدّور طاقچه  منظور  استقرار شمع و چراغ 
و    ایجاد روشنایی   آثار  دستکند  فضاي  دیواره  در سطح  که  شده 

).  Kambakhshfard, 1994: 5مانده است ( شواهدي از تراش باقی 
بزرگ صیقل خورده پوشانده شده  هاي  کف معبد به وسیله سنگ 

توان مشاهده کرد.  ها نمی سنگ   میان در    ط است و شواهدي از مال 
روشنایی درون فضاي دستکند به وسیله منفذ مدور ایجاد شده در  

  1347شد. این اثر دستکند در سال  مین می أ سوز ت مرکز گنبد و پیه 
ریخی  در فهرست آثار تا   779از سوي وزارت فرهنگ و هنر با شماره  

 ). Sattarnezhad, 2016: 58(   ایران به ثبت رسید 
 

 
 ) Author, 2020دهانه ورودي نیایشگاه قدمگاه ( . 2شکل 

 

 

 

 
 ). Varjavand, 1976پالن و مقطع نیایشگاه قدمگاه آذرشهر (.  3شکل 

 
 قبرستان محوطه

یا قدمگاه در   بادامیار  کیلومتري   12گورستان روستاي 
اي  شرقی آذرشهر و مجاور نیایشگاه دستکند بر قراز تپهجنوب

هایی قوچ،  ها و مجسمهنبشتهبزرگ قرار گرفته است. سنگ
قبرها با خطوط کوفی و  هایی روي الواح سنگشیر و کتیبه

چشم ثلث از آثار تاریخی مهمی است که در این گورستان به
(می فوقانی  ).  Pourrajabi, 2004: 149خورد  حاشیه  بر 

سنگ دیواره تاریخ هاي  و  قبر  صاحب  اسم  فقط  ساده  هاي 
سنگ است.  گردیده  نقر  عمدتاً فوت  گورستان  این  قبرهاي 

می مشایخ  و  عرفا  امرا،  به  در  باشمتعلق  مثال  عنوان  با  د. 
«کلش عبارت  قبري  سنگ  وله   یحاشیه  االوجهه  هالک 

الشیخ   المغفور  المرحوم  روضه  هذا  ترجعون،  الیه  و  الحکیم 
پیرطاهر علیجناب  ذنوبه  غفراهللا  االکرم  بن    االعظم 

پیرمیرحسین رحمه اهللا علیه، سنه ... تسعمائه هجري» نقش  
 . )4(شکل  )Karang, 1995: 483بسته است ( 
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 ) Author, 2020قبرستان تاریخی محوطه نیایشگاه دستکند ( . 4شکل 

 
 کارکرد فضاي دستکند 

محققان،   از  شماري  پذیرش  مورد  فرضیات  از  یکی 
آیینی   دستکند  فضاهاي  آن  –پیرامون  کاربري  ها  دینی، 

).  Homayoun, 1972: 87مرتبط با آیین مهرپرستی است ( 
 Beck)هاي اروپایی (اي (غار) نیایشگاهاختار صخرهس  معموًال

برخی از پژوهشگران و نویسندگان ایرانی   ي الگو  10 ,2006
اي به معابد مهري است؛ هاي صخرهدربارة انتساب نیایشگاه

به  فوق  غارهاي  انتساب  براي  قبولی  قابل  مدارك  اینان  اما 
نکرده  ارائه  (مهر،  وRahbar, 2013: 29اند  این  با  جود ). 

دستکند،   نیایشگاهی  فضاهاي  پیرامون  فرضیه  نخستین 
با    .ها با آیین مهرپرستی و دوره تاریخی ایران استارتباط آن

دستکند   نیایشگاه  ایجاد  زمان  کارکرد،  این  پذیرش  فرض 
 Biscione, 2006 :303گردد (می  ازقدمگاه به دوره اشکانی ب

& Khatib shahadi  تأیید یا رد این کاربري    براي )؛ بنابراین

بایستی فضاي دستکند مورد بحث را با معابد مهري کشف و  
آسیاي  و  اروپا  در  تاکنون  نمود.  مقایسه  شده  شناسایی 

آیین  جنوب با  مرتبط  تاریخی  اثر  چهارصد  از  بیش  غربی 
) شده  شناسایی  و  کشف  که  Clauss,200: 21میترائیسم   (

مهرابه این  کشینقشه  مستطیل  شکل  به  است  دهها  اي 
)Soltanzadeh & Ashtiani,2011: 74میترائیوم این  ها  )، 

باشد، بخش نخست پیش تاالر، بخش  عمدتاً سه بخشی می 
را فضاي اصلی    ومبه صورت یک تاالر طویل و بخش س  مدو

می تشکیل  (جایگاه  )،  Labaf Khanaki, 2012: 100دهد 
نیمکت مرکزي  راهروي  طرفین  در  سنگی  همچنین  هاي 

در معابد مهري .  )Vermazern, 2004: 50وجود دارد (طویل  
هاي دوران اشکانی عناصر تزیینی و نمادین  و برخی از محوطه
) مار  نقش  مهر    ،)Vermazern, 2004: 187چون  تندیس 

)Hopfe, 2008: 19  ؛Clauss, 2001, 81  هفتگانه عناصر   ،(

 

 

کاري کف معابد  و موزاییک(شیر، پدر، سرباز، کالغ و غیره)  
آن،کش مشابه  نمونه  که  شده  شناسایی  و  نیایشگاه   ف   در 

و قدمگاه،  دستکند   تزیینی  عناصر  این  از  شواهدي  تاکنون 
بنابراین مقایسه سازمان    گزارش نشده است؛هنري و نمادین  

فضایی،   مراتب  سلسله  سیرکوالسیون،  فضایی،  الگوي  و 
  میان هاي آشکاري  تزیینات معماري و اسناد تاریخی، تفاوت

). در  1  جدولدهد (نیایشگاه با معابد مهري را نشان میاین  
نیایشگاه دستکند قدمگاه،   بنابر آنچه گفته شد  هر صورت، 

است و دالیل پژوهشگران  نیایشگاهی متفاوت از معبد مهري  
در انتساب این نیایشگاه به آیین مهرپرستی فاقد دالیل کافی 

 و قابل استناد است. 

 
 )Author, 2020مانده در اروپا (هاي باقیمقایسه شباهت و تفاوت نیایشگاه قدمگاه با میترائیوم . 1جدول

 ها نیایشگاه
موقعیت  

 مکانی
 فرم

سازمان  
 فضایی

سلسله مراتب  
 فضایی

مجاورت  
 فضایی

تزیینات  
 معماري 

هاي  میترائیوم
 رومی

قرارگیري در 
کنار رودخانه و 

 چشمه 

فرم و شکل  
 غار مانند دارند

الگوي  
سازماندهی کلی 

فضاها در 
هاي  میترائیوم 

رومی خطی 
 است

تقریباً تمام  
معابد مهري  
داراي سلسله  
مراتب فضایی 

هستند. 
ترین انتهایی

فضا که جایگاه 
مقدس باشد با  
یک یا چند پله 
از فضاي قبلی  

 یابد.ارتفاع می

معابد   اغلب
مهري داراي  

الگوي مجاورت  
فضایی یکسانی 

 هستند. 

هاي  میترائیوم 
رومی داراي 

عناصر تزیینی و  
حتی پیکرك  

 میترا است. 

 قدمگاه آذرشهر 
کنار نهر آبی 
 واقع شده است

نیایشگاه داراي 
 فرم غار است.

 ندارد ندارد ندارد ندارد

 
 تاریخ معماري نیایشگاه دستکندرهیافت 

-در بررسی آثار دستکند، پی بردن به زمان ایجاد و دوره
اي برخوردار  ها اهمیت قابل مالحظههاي زمانی استفاده از آن

ها جز در مواردي که  است. تعیین زمان اولیه ایجاد مجموعه
اما   باشد، عمالً مقدور نیست؛  یا نوشته همراه داشته  کتیبه 

هاي زمانی استفاده از این آثار را با استفاده از  رهتوان دومی
-هاي باستانهاي مختلف تشخیص داد، از جمله کاوششیوه

پوشش  (نوع  معماري  شواهد  فضاها،  شناختی،  سقف  ها 
-هاي زمانی آن پیتزیینات معماري) به طور تقریبی به دوره

).  Mohammadifar & Hematiazandaryani, 2016: 109برد ( 
آن تاریخحال  در  دورهکه  و  ایجاد  زمان  زمانی  گذاري  هاي 

هاي زیادي استفاده از بناي دستکند قدمگاه آذرشهر کاستی
می تاریخدیده  در  محققان  به  شود.  نیایشگاه،  این  گذاري 

هاي فرهنگی،  عناصر معماري و تزیینی ایجاد شده و زمینه
طور  اند. همان  اجتماعی و تاریخی منطقه توجه کمتري داشته 

که اشاره شد زمان ایجاد نیایشگاه، به دوره پارتی در نظر گرفته  
حال    )؛ Biscione & Khatib shahadi, 2006 : 303شده است ( 

در دورة پارت شک و تردید   ایجاد نیایشگاه دستکند درآنکه 
هاي مختلف قابل بررسی  بسیاري وجود دارد. این امر از جنبه

گاه با بناهاي دوره پارتی است: نخست، بین معماري این نیایش
دیده  تفاوت  دستکند  می هاي  فضاهاي  سقف  پوشش  شود. 

همدان  اندور ارزانفود  چون   تاریخی 
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 )& Hematiazandaryani: 2012: 498  Khaksar،(    سامن
)Islahi, 2016: 75) کرفتو  غار   ،(Mohammadifar & 

Hematiazandaryani, 2016: 105(،  صورت قوسی شکل  به
گُنبد  است؛ که در   به صورت  قدمگاه پوشش فضا  نیایشگاه 

) است  شده  ).  Alijabari & Farahinia,1036:2017ایجاد 
شکل پوشش روند  از    گیري  ایران  معماري  تاریخ  در  گنبد 

 ,Zamaniاواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی آغاز شده ( 

همچون کاخ   هاي آن در بناهاي و نخستین نمونه)  48 :1973
کار رفته است. هرچند  یروزآباد و قلعه دختر بهاردشیر در ف

توسط   قبًال  مشابه،  یا  کوچکتر  گنبدهایی  چنین  احتماًال 
هاي آن از روستانشینان با خشت ساخته شده بود ولی نمونه 

در دوره اسالمی نمونه آجري گنبد در بناهاي .  بین رفته است
مورد   فراگیر  صورت  به  مقابر  و  مساجد  همچون  مذهبی 

اي قدمگاه از نظر نحوه  قرار گرفته است. گنبد صخره  استفاده
تراش و پهنا بسیار شبیه به پوشش گنبد فضاهاي دستکند  

) و آباذر  Sattarnezhad et al, 2020امامزاده معصوم مراغه (
خورموج Mirfatah & Shekariniri, 1996(  نیر بناي   ،(

)Varjavand, 1976: 5) حیدري  قالت   ،(98 :1987,Ball و  (
) خرقان    )Parhizkariو    Maraghi, 2015: 99طبلشکین 

امامزاده  دستکند  مجموعه  بررسی  در  بال  وارویک  است. 

این قبیل پوشش  ایلخانی معصوم ورجوي  از دوره  بعد  ها را 
(به است  دانسته  صفوي  عناصر  Ball,1979خصوص  سایر   .(

معماري این فضاي دستکند همانند تزیینات درگاه ورودي و  
)  Varjavand, 1976: 5( اسالمی است    ان وط به دور محراب مرب 

دور  )؛ 5(شکل   از  شواهدي  به  انبنابراین  خصوص تاریخی 
همچنین    ؛اي قابل مشاهده نیست اشکانی در این اثر صخره

-شناختی محوطه پیرامون نیایشگاه صخرهدر بررسی باستان
بر  ست؛  اسالمی قابل مشاهده ا  اناي، آثار و شواهدي از دور 

  ان اس شواهدي دال بر انتساب این نیایشگاه به دورهمین اس
 توان در نظر گرفت. تاریخی ایران نمی

وقایع و حوادث تاریخی ایران دلیل دیگري بر اثبات ایجاد  
صخره بر نیایشگاه  زیرا  است،  اسالمی  دوره  در  قدمگاه  اي 

ستور ویرانی معابد  اساس متن کتیبه کعبه زردشت، کرتیر د
)، با توجه Akbarzadeh, 2006: 89سایر اَدیان را داده است (

و  آذربایجان  منطقه  آذرگشنسب در  مهم  آتشکده  به وجود 
دور در  منطقه  این  طبقه حاکم    هاهمیت  براي  آن ساسانی 

داشته است در نتیجه، پذیرش این امر بسیار دشوار و   دوران
یشگاه در دوره پارتی ایجاد نماید که این نیادور از ذهن می

مانده و  شده و بدون تغییر و آسیب وارده تا دوره معاصر باقی
. مداوم مورد استفاده قرار گرفته است

 
 

     

محراب قدمگاه آذرشهر 
)Kleiss, 1972 ( 

سنگ قبر گورستان 
 & Moradi( النجق

Omrani, 2014: 61 ( 

قبر محراب سنگ
 روستاي ایوند مرند

)Moradi et al, 2015 

اي محراب صخره
کسن  داش

)104 :1975,Scarcia( 

محراب مسجد جامع  
 مرند 

 ) Author, 2020هاي مشابه بناهاي دوره ایلخانی (اي قدمگاه با نمونهفرم محراب صخره . 5شکل 

 
 

 

 

 بحث  

صخره نیایشگاهساختار  (غار)  الگوي هاي  اي  اروپاي، 
انتساب  دربارة  ایرانی  نویسندگان  و  پژوهشگران  از  برخی 

 ,Sattarnezhad(  اي به معابد مهري استهاي صخرهنیایشگاه

مدارك قابل قبولی    پژوهشگران  این  حال،با این؛  )43 :2016
 ,Rahbarاند ( براي انتساب غارهاي فوق به مهر، ارائه نکرده

بر همین اساس  29 :2013 )  Varjavand, 1976(  اوندورج ). 
صخره نیایشگاه  پیرامون  خود  پژوهش  بدون  در  قدمگاه  اي 

ارائه دالیل کافی و قابل اتکا، مهرابه بودن نیایشگاه را مطرح  
کرد الگوي که پژوهشگران بعدي به پیروي از نوشته ایشان،  

معرفی کرده مهري  معبد  عنوان یک  به  را  نیایشگاه  اند  این 
)Shekari niri, 1993: 20  ؛Labaf Khanaki, 2012: 101  ؛

29:2006,Biscione & Khatib shahadi  ,2017 :Alijabari 

& Farahi niaاي و استنباطی صحیح  ) که نه از نظر مقایسه
 شناختی قابل قبول است. باشد و نه از نظر باستانمی

اي بنا بر ضرورت و نیاز جوامع انسانی در اَدوار  آثار صَخره 
وجود هاي خاص و متفاوتی توسط انسان بهتمختلف و موقعی

هاي که داراي کاربري   )Sattarnezhad et al, 2020: 54(  آمده
متفاوتی از جمله: محل سکونت، پناهگاه، انبار غالت و علوفه،  

کاربري  و  حیوانات  نگهداري  بودهمحل  دیگري  اند هاي 
)Basafa et al, 2017: 38(  نوعی  این به  معماري  گونه 

(پاسخگوی بشر  اقلیمی  نیازهاي  به   & Mohammadifarی 

Hematiazandaryani, 2016: 97  (واقع است. در    ایجاد شده
سهند، الیۀ  حوزه  اي  توان گفت محل اصلی معماري صخرهمی

آتش  توف  کوهستان  وسیع  دامنۀ  در  شده  گسترده  فشانی 
ها و استقرارهاي این منطقه  سهند است که روستاها، آبادي 

جا  خود  در  دادهرا  به  ي  وضعیتی  چنین  وجود    واسطه اند. 
-فشانی کارپذیر و قابل حفاري، دامنههاي آتشهاي توفالیه

-هاي پیشین مأمن و مسکن گروههاي کوه سهند را از هزاره
) است  ساخته  انسانی  بر  .  )Razani et al, 2016: 45هاي 

ترین دلیل در توان مهمهمین اساس عامل مهرپرستی را نمی
 Sattarnezhadاي در نظر گرفت (ري فضاهاي صخرهگیشکل

et al, 2018: 79.(    این حال بارز صخرهبا  غار ویژگی  و  اي 
مانند بودن معابد میترایی در اروپا، سبب شده است که هر  
با سبک و سیاق پدید آمده را   فضاي معماري که در ایران 

)؛  Labaf Khanaki, 2012: 101معبد مهري معرفی کنند (
ایسه پالن، ساختار فضایی و عناصر موجود به خصوص که مق

در   مهر  معابد  آنتفاوت    ا،اروپ  هاي مهرابهتندیس  با  را  ها 
-مهرابهطوري که  بهدهد.  نشان می  منتسب به مهر در ایران را

براي  و  شده  بنا  یکسان  معماري  با  و  درویشانه  بسیار  ها 
قربانی  ، جائی بیش از یک مکان ستایش و یا  مهریان ظاهراً

). بر این اساس Shorthaim, 1993: 113مستمر بوده است (
-قرنهاي یافت شده در کشورهاي اروپایی در  بیشتر مهرابه

اند و ساختار کمابیش  ساخته شدهمیالدي  دوم و سوم    هاي 
مهرابه این  نقشه  دارند.  مستطیل  همانندي  شکل  به  ها 

آنکشیده از  نیمی  طویل  محور  که  است  راستاي  در  اي ها 
راستاي شمالی    –شرقی   نیمی دیگر در  و  جنوبی    –غربی 
) الگوي   بنابراین)؛  Soltanzadeh et al, 2011: 64است 
هاي هاي رومی و مهرابهدهی کلی فضاها در میترائیومسازمان

به میایرانی  خطی  ( صورت   :Labaf Khanaki, 2012باشد 

  ، همچنین بناهاي زیرزمینی و مذهبی در دوره پارت  ، )104
مهرابه کالبد  شامل  و  طرح  داراي  که  است  (میترائوم)  ها 

اي است که در مدخل مهرابه نقش  مستطیل و شناخته شده
است  گاوکُ مذهبی  جایگاه  این  نماد  مهر،  شی 

)Kambakhshfard, 1994: 173هایی  ). نظیر چنین میترائیوم
در فرانسه (بورسنت آندئول)، آلمان (شوارتزردن)، یوگسالوي  

دوراوروپوس، (کاوتات   کاراکاال،  هیدرنهایم،  معبد  اپیدورم)، 
 ) است  شناسایی شده   :Labaf Khanaki, 2012پرگرینروم 

نیایشگاه قدمگاه آذرشهر برخالف  6) (شکل  97 این ). پالن 
است  به ها،  مهرابه شکلی  گنبدي  مدور  فضاي  صورت 

)Shekari niri, 1993: 20(  ترین  که همین عامل یکی از مهم
 هاي فوق است. دینی با مهرابه –فضایی آیینی  تفاوت این
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 بحث  

صخره نیایشگاهساختار  (غار)  الگوي هاي  اي  اروپاي، 
انتساب  دربارة  ایرانی  نویسندگان  و  پژوهشگران  از  برخی 

 ,Sattarnezhad(  اي به معابد مهري استهاي صخرهنیایشگاه

مدارك قابل قبولی    پژوهشگران  این  حال،با این؛  )43 :2016
 ,Rahbarاند ( براي انتساب غارهاي فوق به مهر، ارائه نکرده

بر همین اساس  29 :2013 )  Varjavand, 1976(  اوندورج ). 
صخره نیایشگاه  پیرامون  خود  پژوهش  بدون  در  قدمگاه  اي 

ارائه دالیل کافی و قابل اتکا، مهرابه بودن نیایشگاه را مطرح  
کرد الگوي که پژوهشگران بعدي به پیروي از نوشته ایشان،  

معرفی کرده مهري  معبد  عنوان یک  به  را  نیایشگاه  اند  این 
)Shekari niri, 1993: 20  ؛Labaf Khanaki, 2012: 101  ؛

29:2006,Biscione & Khatib shahadi  ,2017 :Alijabari 

& Farahi niaاي و استنباطی صحیح  ) که نه از نظر مقایسه
 شناختی قابل قبول است. باشد و نه از نظر باستانمی

اي بنا بر ضرورت و نیاز جوامع انسانی در اَدوار  آثار صَخره 
وجود هاي خاص و متفاوتی توسط انسان بهتمختلف و موقعی

هاي که داراي کاربري   )Sattarnezhad et al, 2020: 54(  آمده
متفاوتی از جمله: محل سکونت، پناهگاه، انبار غالت و علوفه،  

کاربري  و  حیوانات  نگهداري  بودهمحل  دیگري  اند هاي 
)Basafa et al, 2017: 38(  نوعی  این به  معماري  گونه 

(پاسخگوی بشر  اقلیمی  نیازهاي  به   & Mohammadifarی 

Hematiazandaryani, 2016: 97  (واقع است. در    ایجاد شده
سهند، الیۀ  حوزه  اي  توان گفت محل اصلی معماري صخرهمی

آتش  توف  کوهستان  وسیع  دامنۀ  در  شده  گسترده  فشانی 
ها و استقرارهاي این منطقه  سهند است که روستاها، آبادي 

جا  خود  در  دادهرا  به  ي  وضعیتی  چنین  وجود    واسطه اند. 
-فشانی کارپذیر و قابل حفاري، دامنههاي آتشهاي توفالیه

-هاي پیشین مأمن و مسکن گروههاي کوه سهند را از هزاره
) است  ساخته  انسانی  بر  .  )Razani et al, 2016: 45هاي 

ترین دلیل در توان مهمهمین اساس عامل مهرپرستی را نمی
 Sattarnezhadاي در نظر گرفت (ري فضاهاي صخرهگیشکل

et al, 2018: 79.(    این حال بارز صخرهبا  غار ویژگی  و  اي 
مانند بودن معابد میترایی در اروپا، سبب شده است که هر  
با سبک و سیاق پدید آمده را   فضاي معماري که در ایران 

)؛  Labaf Khanaki, 2012: 101معبد مهري معرفی کنند (
ایسه پالن، ساختار فضایی و عناصر موجود به خصوص که مق

در   مهر  معابد  آنتفاوت    ا،اروپ  هاي مهرابهتندیس  با  را  ها 
-مهرابهطوري که  بهدهد.  نشان می  منتسب به مهر در ایران را

براي  و  شده  بنا  یکسان  معماري  با  و  درویشانه  بسیار  ها 
قربانی  ، جائی بیش از یک مکان ستایش و یا  مهریان ظاهراً

). بر این اساس Shorthaim, 1993: 113مستمر بوده است (
-قرنهاي یافت شده در کشورهاي اروپایی در  بیشتر مهرابه

اند و ساختار کمابیش  ساخته شدهمیالدي  دوم و سوم    هاي 
مهرابه این  نقشه  دارند.  مستطیل  همانندي  شکل  به  ها 

آنکشیده از  نیمی  طویل  محور  که  است  راستاي  در  اي ها 
راستاي شمالی    –شرقی   نیمی دیگر در  و  جنوبی    –غربی 
) الگوي   بنابراین)؛  Soltanzadeh et al, 2011: 64است 
هاي هاي رومی و مهرابهدهی کلی فضاها در میترائیومسازمان

به میایرانی  خطی  ( صورت   :Labaf Khanaki, 2012باشد 

  ، همچنین بناهاي زیرزمینی و مذهبی در دوره پارت  ، )104
مهرابه کالبد  شامل  و  طرح  داراي  که  است  (میترائوم)  ها 

اي است که در مدخل مهرابه نقش  مستطیل و شناخته شده
است  گاوکُ مذهبی  جایگاه  این  نماد  مهر،  شی 

)Kambakhshfard, 1994: 173هایی  ). نظیر چنین میترائیوم
در فرانسه (بورسنت آندئول)، آلمان (شوارتزردن)، یوگسالوي  

دوراوروپوس، (کاوتات   کاراکاال،  هیدرنهایم،  معبد  اپیدورم)، 
 ) است  شناسایی شده   :Labaf Khanaki, 2012پرگرینروم 

نیایشگاه قدمگاه آذرشهر برخالف  6) (شکل  97 این ). پالن 
است  به ها،  مهرابه شکلی  گنبدي  مدور  فضاي  صورت 

)Shekari niri, 1993: 20(  ترین  که همین عامل یکی از مهم
 هاي فوق است. دینی با مهرابه –فضایی آیینی  تفاوت این
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 ).Labaf Khanaki, 2012طرح برخی معابد مهري شناسایی شده در اروپا ( . 6 شکل

 
  انجام شده شناختی  هاي باستان بر اساس مطالعات و بررسی   

هاي  اي؛ هیچ یک از شواهدي که در میترائیوم در فضاهاي صخره 
 Labafرومی یافت شده، در این نیایشگاه شناسایی نشده است ( 

Khanaki, 2012: 100-101  ؛ بنابراین مدارك قابل قبولی براي(
ندارد   به مهر، وجود  این غارها    . ) Rahbar, 2013: 29( انتساب 

-شناختی در فضاهاي صخره هاي باستان تاکنون با وجود کاوش 
و    Hemmatiazandariani, 2013اي از جمله ارزانفود همدان ( 

Khaksar ) 2010)، غار نیاسر کاشان  ,Razmjou & Tafreshi  ،(
،  )، سامن مالیر Sattarnezhad, 2016رجوي ( امامزاده معصوم َو 

  هاي مشابه، سایر محوطه و  د شهر، تپه قلعه  ، سفی آباد کاشان نوش 
شواهد و مدارك مربوط به آیین مهرپرستی کشف و شناسایی  

 نشده است. 
هاي در رابطه با کاربري فضاي دستکند برخالف پژوهش

پیشین سندي دال بر مهرابه بودن در دست نیست، همان 
اي بودن مجموعه طوري که قبالً اشاره شد صرفاً غار و صخره

مهرابه    دلیل براي  باشد  نمی  نیایشگاه  بودنکافی  تواند 
از رویکرد  تبیین کاربري فضاي دستکند قدمگاه    براي   بنابراین
گرفته شد؛ بنابراین در این مقاله  شناسی فضایی بهره  باستان

تالش شده تا به گردآوري کلیه شواهد و مدارك موجود در  
پرداخته   بیرونی آنرابطه با کاربري فضا در محیط درونی و  

در بنا    شود که شامل محراب، قبرستان محوطه، فرم طاق سر
و بستر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی منطقه آذرشهر در طول  
تاریخ است؛ بنابراین با در دست داشتن عناصر فوق و مقایسه 

 توان دست یافت. هاي مشابه به نتایج مطلوبی میآن با نمونه

 ,Kleissاي دستکند قدمگاه ( فضوجود محراب در داخل  

اسالمی   گرنشان   )1972 دوران  در  فضا  نیایشگاهی  کاربري 
) تاریخی  منابع  اساس  بر   ,Rawdat al-Jannanاست. 

آذرشهر جایگاه  شناختی،  ) و شواهدي باستان72-73 :1970/2
طوري که در دورة و عرفان دارد، به  تصوفمهمی در مقوله  

داشته که شاهد این مدعا،    ایلخانی این منطقه عارفان بزرگی
از جمله قبرستان  ؛  مانده از آن دوران استهاي باقیقبرستان

، قبرستان تورامین و  )Karang, 1995: 510محراب مصلی ( 
نیایشگاه    پیرحیران، مجاور  همان قدمگاه  قبرستان  است. 

-ها و مجسمهحجاري   ،هانبشتهطوري که اشاره گردید سنگ
 ,Kleiss(   خوردمگاه به چشم میهاي متنوع در قبرستان قد

ها و الواح قبور به دو خط کوفی و ثلث نوشته  سنگ  ).1972
پیر چوپان شده و  قبور خواجه علی  بر دو گوشه سنگ  اند. 

عبارت (الاله اال اله) و (محمد رسول اهللا) و در زیر عبارت اول 
اسم خواجه علی در زیر عبارت دوم اسم پیر چوپان کند شده  

یوسف    است. خواجه به خدمت خواجه  مردم خوي  از  علی 
کرد.   احراز  بلندي  مرتبه  نمود؛  ارادت  و  رسید  دهخوارقانی 
برادرزاده  چوپان  پیر  به  مشهور  ابراهیم  ابواسحق  خواجه 
خواجه یوسف دهخوارقانی بود که در نزد خواجه علی تربیت  
و  تبریز  در  زاویه  هفت  وي  رسید.  کمال  درجه  به  و  یافت 

اط  و  سال  دهخوارقان  در  سرانجام  و  کرد  بنا  آن    724راف 
هجري در ایام سلطنت سلطان ابوسعید خان بهادر درگذشت.  

آید که خواجه علی بادامیاري در سال  ها بر مینبشتهاز سنگ
)  Khamachi, 1972: 39هجري قمري درگذشت است (  699

سنگ از  مینبشتههمچنین  نیز  مشایخ  مقابر  به هاي  توان 

 

 

ر بن پیرمیرحسین چوپانی و قبربابا شیخ  کتیبۀ قبر پیرطاه
) کرد  اشاره  قبور Karang, 1995: 487چوپانی  اساس  بر   .(

توان حدس زد که بناي مذکور،  مشایخ اطراف نیایشگاه می
چون پیر چوپان، خواجه    مشایخیمحل خانقاه و زاویه عرفا و  

دیگر   و  بوده    مشایخعلی  آذرشهر  منطقه  مشهور 
)Sattarnezhad et al, 2020: 159ها در ) که نام برخی از آن

 :Rawdat al-Jannan, 1970/2منابع عرفانی ذکر شده است (

به عنوان عزلتگاه عرفا و    بر همین اساس این نیایشگاه)،  72
مشایخ معروف بوده که قبرستان اسالمی در کنارش حکایت 

ها  هرچند که خانقاه).  Shekari niri, 1993: 20از آن دارد (
-تارها و فضاهاي خاص از جمله داشتن محل چلهداراي ساخ

به مرور  که احتماًال فضاهاي چلهخانه و ریاضت است   خانه 
 تخریب شده یا زیرآواري از خاك مدفون شده است. 

ها به شهرهاي بزرگ اختصاص  ها برخالف مدرسه خانقاه 
هاي  نداشت. مشایخ تصوف معموًال در بیرون از شهرها در آبادي 

زندگی   نیز  می دوردست  خانقاهی  بود  پیري  و هر جا  کردند 
گرچه  .  ترین جا براي مسافران بود وجود داشت و خانقاه مناسب 

پیدایش و گسترش مفهوم خانقاه در قلمرو کشورهاي اسالمی  
توان یافت؛ زیرا خانقاه  آن نمی   امري است که تاریخ معینی بر 

داشته  به مفهوم محلی براي آسودن و اعتکاف، همیشه وجود  
و قدر مسلم این است که در قرن چهارم اماکنی براي تجمع  
است   داشته  روستاها وجود  و  از شهرها  بسیاري  در  صوفیان 

 )Ibn Munawwar, 1992: 127  رواج با  ایلخانی  دورة  در   .(
تشیع،   به  تمایلشان  و  اسالم  دین  به  ایلخانان  تدین  و  اسالم 

ها  و توسعه خانقاه   تصوف را در این دوره تقویت کرده و در ایجاد 
 :Mortazavi, 1991(   است   ثر بوده ؤ و توجه به اهل تصوف م 

به  188 غازان )  گرایش  که  حمایت  طوري  و  اسالم  به  خان 
اهللا از مشایخ صوفی، فصل  ي وزیرش رشیدالدین فضل گسترده 

خان که مرید شیخ  نوینی را در گسترش تصوف گشود. غازان 
)، در ایام دولت  Ibn Bazzaz, 1998: 38-39زاهد گیالنی بود ( 

او در جمیع قري و   به موجب فرمان  پادشاه عالی همت  آن 
قصبات والیات عراقین و فارس و کرمان و آذربایجان حمامات  

 ) ساختند  خوانق  و  مساجد  )،  Khandmir, 2001/3: 189و 

تصوف،   به  ایلخانان  رویکرد  تداوم  در  بزاز همچنین  در    ابن 
نویسد: شیخ  الدین اردبیلی می توصیف ارادت ابوسعید به صفی 

 Ibnگفت که با کودکی گویند ( با پادشاه سخن همچنان می 

Bazzaz, 1998: 280 قبرها  )؛ بنابراین با توجه به تاریخ سنگ
هجري است، فرم گنبد و طاق    8که عمدتًا مربوط به سدة  

سیاسی   تحوالت  به  مربوط  را  نیایشگاه  این  سردر    – سنگی 
ایلخانی   دورة  غازان اجتماعی  از  می (بعد  نظر  خان)  در  توان 

دینی    گرفت.  محوطه  امامزاده    – این  محوطۀ  همانند  آیینی 
 ) مراغه  نیر  Kambakhshfard, 1994معصوم  اباذر  و   (

 )Mirfatah & Shakariniri, 1996  به تدریج با افول تصوف در (
 ) مسجد  به  تبدیل  صفوي  و  Varjavand, 1976: 8دوره   (

 محوطه تدفینی شده است. 
 

 گیري نتیجه 

اساس   شدهبر  انجام  تنها    مطالعات  پژوهش،  این  در 
،  ها مهرابهدمگاه با  قَ  دستکندنیایشگاه    میانشباهت موجود  

طوري که اشاره  . همانبودن مجموعه است  دستکند (غار)در  
اقلیمی و  گردید، معماري دستکند   به دالیل  در هر منطقه 

منحصر به  هاي خاص و  محیطی داراي ویژگیشرایط زیست
است زمینه  ؛فردي  اساس  بر  اجتماعی،  که  فرهنگی،  هاي 

ناحیه شکل  آن  و شرایط خاص  اقلیمی  کالبدي  و  تاریخی 
صخره.  گیردمی معماري  از  بخشی  آیینی  تنها  کاربري  اي 

نمیدارد؛   نظر گرفتن یک ویژگی  با در  توان بنابراین صرفاً 
  کرد. با   اي را به آیین مهرپرستی منسوبهاي صخرهنیایشگاه

اي نیایشگاه صخره جزئیات به  ترموشکافانه  نگاهی  وجود، این
 ،گردید اشاره آن  از مهمی موارد به باال  در قدمگاه، چنانکه

است. در پژوهش حاضر   ساخته  آشکار را ناگفتۀ بسیاري  نکات
ارائه دالیلی چون   با  سبک پوشش گنبدي فضا    -1نگارنده 

خصوص دوران  اسالمی بهکه قابل مقایسه با گنبدهاي دوران  
وجود محراب در دیواره جنوبی    -2ایلخانی و پس از آن است؛  

شناختی  شواهد باستان  -3فضا که نشانگر جهت قبله است؛  
آنچون سنگ تعلق  که  فضا  در  سر  و شکل  به قبرها  را  ها 

مطالعه تطبیقی پالن    -4دهد؛  قرون میانی اسالمی نشان می
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ها  هرچند که خانقاه).  Shekari niri, 1993: 20از آن دارد (
-تارها و فضاهاي خاص از جمله داشتن محل چلهداراي ساخ

به مرور  که احتماًال فضاهاي چلهخانه و ریاضت است   خانه 
 تخریب شده یا زیرآواري از خاك مدفون شده است. 

ها به شهرهاي بزرگ اختصاص  ها برخالف مدرسه خانقاه 
هاي  نداشت. مشایخ تصوف معموًال در بیرون از شهرها در آبادي 

زندگی   نیز  می دوردست  خانقاهی  بود  پیري  و هر جا  کردند 
گرچه  .  ترین جا براي مسافران بود وجود داشت و خانقاه مناسب 

پیدایش و گسترش مفهوم خانقاه در قلمرو کشورهاي اسالمی  
توان یافت؛ زیرا خانقاه  آن نمی   امري است که تاریخ معینی بر 

داشته  به مفهوم محلی براي آسودن و اعتکاف، همیشه وجود  
و قدر مسلم این است که در قرن چهارم اماکنی براي تجمع  
است   داشته  روستاها وجود  و  از شهرها  بسیاري  در  صوفیان 

 )Ibn Munawwar, 1992: 127  رواج با  ایلخانی  دورة  در   .(
تشیع،   به  تمایلشان  و  اسالم  دین  به  ایلخانان  تدین  و  اسالم 

ها  و توسعه خانقاه   تصوف را در این دوره تقویت کرده و در ایجاد 
 :Mortazavi, 1991(   است   ثر بوده ؤ و توجه به اهل تصوف م 

به  188 غازان )  گرایش  که  حمایت  طوري  و  اسالم  به  خان 
اهللا از مشایخ صوفی، فصل  ي وزیرش رشیدالدین فضل گسترده 

خان که مرید شیخ  نوینی را در گسترش تصوف گشود. غازان 
)، در ایام دولت  Ibn Bazzaz, 1998: 38-39زاهد گیالنی بود ( 

او در جمیع قري و   به موجب فرمان  پادشاه عالی همت  آن 
قصبات والیات عراقین و فارس و کرمان و آذربایجان حمامات  

 ) ساختند  خوانق  و  مساجد  )،  Khandmir, 2001/3: 189و 

تصوف،   به  ایلخانان  رویکرد  تداوم  در  بزاز همچنین  در    ابن 
نویسد: شیخ  الدین اردبیلی می توصیف ارادت ابوسعید به صفی 

 Ibnگفت که با کودکی گویند ( با پادشاه سخن همچنان می 

Bazzaz, 1998: 280 قبرها  )؛ بنابراین با توجه به تاریخ سنگ
هجري است، فرم گنبد و طاق    8که عمدتًا مربوط به سدة  

سیاسی   تحوالت  به  مربوط  را  نیایشگاه  این  سردر    – سنگی 
ایلخانی   دورة  غازان اجتماعی  از  می (بعد  نظر  خان)  در  توان 

دینی    گرفت.  محوطه  امامزاده    – این  محوطۀ  همانند  آیینی 
 ) مراغه  نیر  Kambakhshfard, 1994معصوم  اباذر  و   (

 )Mirfatah & Shakariniri, 1996  به تدریج با افول تصوف در (
 ) مسجد  به  تبدیل  صفوي  و  Varjavand, 1976: 8دوره   (

 محوطه تدفینی شده است. 
 

 گیري نتیجه 

اساس   شدهبر  انجام  تنها    مطالعات  پژوهش،  این  در 
،  ها مهرابهدمگاه با  قَ  دستکندنیایشگاه    میانشباهت موجود  

طوري که اشاره  . همانبودن مجموعه است  دستکند (غار)در  
اقلیمی و  گردید، معماري دستکند   به دالیل  در هر منطقه 

منحصر به  هاي خاص و  محیطی داراي ویژگیشرایط زیست
است زمینه  ؛فردي  اساس  بر  اجتماعی،  که  فرهنگی،  هاي 

ناحیه شکل  آن  و شرایط خاص  اقلیمی  کالبدي  و  تاریخی 
صخره.  گیردمی معماري  از  بخشی  آیینی  تنها  کاربري  اي 

نمیدارد؛   نظر گرفتن یک ویژگی  با در  توان بنابراین صرفاً 
  کرد. با   اي را به آیین مهرپرستی منسوبهاي صخرهنیایشگاه

اي نیایشگاه صخره جزئیات به  ترموشکافانه  نگاهی  وجود، این
 ،گردید اشاره آن  از مهمی موارد به باال  در قدمگاه، چنانکه

است. در پژوهش حاضر   ساخته  آشکار را ناگفتۀ بسیاري  نکات
ارائه دالیلی چون   با  سبک پوشش گنبدي فضا    -1نگارنده 

خصوص دوران  اسالمی بهکه قابل مقایسه با گنبدهاي دوران  
وجود محراب در دیواره جنوبی    -2ایلخانی و پس از آن است؛  

شناختی  شواهد باستان  -3فضا که نشانگر جهت قبله است؛  
آنچون سنگ تعلق  که  فضا  در  سر  و شکل  به قبرها  را  ها 

مطالعه تطبیقی پالن    -4دهد؛  قرون میانی اسالمی نشان می
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باقی  شواهد  آیین  و  از  مهري  مانده  معابد  در  مهرپرستی 
-شناسایی شده در مناطق مختلف با نیایشگاه قدمگاه، تفاوت

طوري که پالن دهد. بهها را نشان میهاي آشکاري میان آن
معابد مهري مستطیلی بوده و عناصر تزینی و نمادین چون  

مانده است.  ها باقینقش مار، پیکره مهر، کالغ و غیره در آن
صورت مدور ه پالن نیایشگاه قدمگاه به در حالی است؛ کاین

است.   مهرپرستی  عناصر  هرگونه  فاقد  و  و    - 5بوده  مطالعه 
تحلیل در اوضاع سیاسی و مذهبی منطقه آذربایجان ایران 

-خصوص شهرستان آذرشهر در دوران اسالمی نشان میبه
دهد که تصوف در این منطقه در دوران ایلخانی و پس از آن  

طور کلی دالیل باال برخوردار بوده است. بهاز جایگاه مهمی  
دهد که نیایشگاه قدمگاه برخالف باور پژوهشگران نشان می

این  بلکه  است؛  نشده  تراشیده  پارتی  دوران  در  پیشین، 
 نیایشگاه در دوران اسالمی (ایلخانی) ایجاد شده است. 

پژوهش حاضر مسجل شد؛ معماري صخره اي  آنچه در 
ن اسالمی با ورود مغوالن و گسترش  دینی در دورا  – آیینی  

تصوف خانقاهی رونق پیدا کرد و فضاهایی دستکند زیادي  
منطقه شمال  گرفت.  در  ایران شکل   هنوز هم اگرچهغرب 

هاي مشابه  و نمونه   اثر این کاست و  کمبی و دقیق تاریخ تعیین
،  دهنگارن گمان به است، قطعی ناممکن طوربه در سایر مناطق

  دستکند تر گفته شد، نیایشگاه  اردي که پیشبه مو توجه با
-اسالمی دارد که در راستاي سیاست  قدمتقدمگاه آذرشهر،  

هاي گسترش تصوف در دورة ایلخانی شکل گرفته است. در  
است آن  امید  پژوهش مطالعه این که انتها   هاي راهگشاي 

دقیق گاهنگاري  براي  نوینی کارکرد  تبیین  معابد   دیگر ترو 
 . باشد ایران مهر، درآیین دستکند منتسب به 

 نوشت پی 

شناسی فضاها تالشی است علمی در جهت بازیافت  باستان 
اطالعات از ارتباطات فضایی و همچنین الگوهاي رفتاري انسان  

هاي درون سایتی و برون  در ارتباط با فضاهایی معماري و شبکه 
 ). Karimian, 2005: 112-113هاست ( سایتی پیرامون آن 

حافظ حسین کربالیی روایت کرده است: «حضرت خواجه  
یوسف دهخوارقانی در نگه داشتن چند چیز به برادرزاده خود  
وصیت کرده بود. یکی خرقۀ حضرت رسول و... یکی دیگر کوه  
بادامیار و آنگاه خود اظهار نظر کرده که غرض از سفارش کوه  

اهللا  جا اهل همیشه در آن بادامیار، قري، مبارکۀ بادامیار است که  
اند الی یومنا هذا چه از اوالد حضرت پیرچوپان ولی  ساکن بوده 

 . (Rawdat al-Jannan,1970: 79-80و چه غیر ایشان ...» ( 
 

 سپاسگزاري 
را در انجام پژوهش حمایت   نویسندهاز تمامی کسانی که  

 شود.اند، سپاسگزاري میکرده
 

 

 مالی   منابع 
 است.   شده   تهیه   ه نویسند   توسط   مطالعه   این   مالی   منابع 

 
 منافع   تعارض 

  مالی   حمایت   بدون  که  است  مستقل  پژوهشی  مقاله  این
  ه نویسند   حاضر،  ي مطالعه   انجام  در  . است  شده  انجام   سازمانی

اند. نداشته  منافعی تضاد گونههیچ
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