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چکیده

پــس از کشــف آثــار دســتکند در ایــران در چنــد دهــ ۀ اخیــر ،ماهیــت و کاربــری ایــن آثــار
همــواره مــورد بحــث بــوده اســت .ردپــای بســیار کمرنــگ و مبهــم از عصــر پدیــد آمــدن
ایــن آثــار بهجــای مانــده ،از آنروی امــکان گاهنــگاری و کاربــری دقیــق و مطلــق بــرای
پژوهشــگران و عالقهمنــدان آثــار صخــرهای دشــوار کــرده اســت؛ از ســویی دیگــر ،ماهیــت
صخــرهای و غــار بــودن ایــن محلهــا بیشــتر پژوهشــگران را بــر آن داشــته کــه آنهــا را بــه
آئیــن مهرپرســتی نســبت دهنــد .بههــرروی ،مطالعــات اخیــر دربــارۀ محوطــۀ صخــرهای
روســتای «ورائــوی» مراغــه (موســوم بــه ِ«امامــزاده ُم َ
المعصــوم» یــا «معبــد ِمهــر») کــه
تاحــدودی از نظــر دادههــای باستانشــناختی غنیتــر اســت ،دالیــل بیشــتری بــرای
انتســاب ایــن آثــار بــه دورۀ اســامی ارائــه میدهــد؛ هرچنــد کــه پژوهشهــای ژرف و دقیــق،
بــه گمانهزنیهــای باستانشــناختی و علمــی نیــاز دارد .در ایــن پژوهــش ســعی شــده ،بــا
تکیهبــر تحلیلهــای فضایــی و دادههــای مقایس ـهای ،بــرای روش ـنتر شــدن گاهنــگاری
و کاربــری بنــای حاضــر بــه نکاتــی پرداختــه و شــناختی باستانشناســانه ارائــه شــود کــه
پیــش از ایــن مــورد توجــه چندانــی قــرار نگرفتــه اســت .پژوهــش حاضــر بـهروش توصیفــی
و ســپس بــا روشهــای تحلیلــی و تطبیقــی بهدنبــال پاســخ بــه پرس ـشهای ذیــل اســت؛
 )1گاهنــگاری نســبی و زمــان شــکلگیری مجموعــۀ آثــار دســتکند َورجــوی مراغــه چــه
بــوده اســت؟  )۲کاربــری فضاهــای ایــن مجموعــه چیســت؟ فرضیههــای مطــرح شــده
در راســتای پرس ـشهای فــوق عبارتنــداز :زمــان ایجــاد ایــن مجموعــه دســتکند براســاس
مبانــی گاهنــگاری نســبی کــه بهصــورت تطبیقــی انجــام میگیــرد ،کاربــری اولیــۀ مجموعــه
دســتکند َو ُ
رجــوی یــک معبــد بودایــی متعلــق بــه دورۀ ایلخانــی پیشــنهاد میشــود کــه
بعــد از اصالحــات دینــی «غازانخــان» ،تبدیــل بــه خانقــاه میشــود؛ بــر همیناســاس
منســوب دانســتن ایــن محوطــه بــه آئیــن مهرپرســتی دور از ذهــن اســت .درنهایــت ،ا گرچــه
گاهنــگاری دیگــر نیایشــگاههای صخــرهای نیازمنــد پژوهــش مســتقل اســت ،بهنظــر
تاریخگــذاری و کاربــری نســبی فضاهــای دســتکند امامــزاده َمعصــوم مراغـهای بتــوان بــرای
ایــن آثــار راهگشــا باشــد.
َ
کلیــدواژگان :مجموعــۀ دســتکند ِامامــزاده معصــوم ،معمــاری دســتکند ،گاهنــگاری،
کاربــری ،معبــد بودایــی.

 .Iدانشــجوی دکتــری باستانشناســی ،گــروه
باستانشناســی ،دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی،
دانشــگاه محقــق اردبیلــی ،اردبیــل ،ایــران
(نویســندۀ مســئول).

saeidsattarnejad@yahoo.com

 .IIدانشــجوی دکتــرای باستانشناســی گــروه
باستانشناســی ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم
انســانی ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،تهــران ،ایــران.
گــروه
 .IIIدکتــری باستانشناســی،
باستانشناســی ،دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی،
دانشــگاه محقــق اردبیلــی ،اردبیــل ،ایــران.
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فضاهــای َدســتکند ،گونــۀ خاصــی از معمــاری کــه در آن مصالحــی بــرای تولیــد فضــا اســتفاده
نمیشــود و بــا زدودن تودههــای صخــرهای توســط انســان از بســتر کــوه و صخــره ،فضــا ایجــاد
میشــود .ایــن معمــاری در هــر منطقــه بهدالیــل اقلیمــی و شــرایط زیســتمحیطی دارای
ویژگیهــای خــاص و منحصربهفــردی اســت (محمدیفــر و همتیازندریانــی.)98 :1395 ،
برهمیناســاس ،هــر بنــای دســتکند براســاس زمینههــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،تاریخــی و
کالبــدی اقلیمــی و شــرایط خــاص آن ناحیــه (باصفــا و همــکاران )38 :1396 ،و مطابــق بــا
نیازهــای ســاکنان شــکل میگیــرد .گاهــی آثــار معمــاری دســتکند و صخــرهای بــا جنبههــای
اعتقــادی و دینــی بشــر پیونــد عمیــق دارد .از علــل مهــم تمایــل انســان در مکاتــب مختلــف
بــر معمــاری صخــرهای ،ســاختار دینــی و مذهبــی جامعــه بــود کــه روی آوردن بــه صخرههــا و
کوهســتانها را ایجــاب مینمــود (محمدیفــر و همتیازندریانــی.)102 :1395 ،
در منطقــۀ شــمالغرب ایــران ،تاکنــون شــماری معابــد صخــرهای شناســایی و
معرفــی شــده اســت (ســتارنژاد و همــکاران .)1397 ،یکــی از وســیعترین نیایشــگاههای
صخــرهای منطقــه ،نیایشــگاه دســتکند امامــزاده معصــوم مراغـهای اســت .ایــن مجموعــه،
نخســتینبار در دهــۀ پنجــاه هجــری شمســی بــا عنــوان «معبــد ِمهــری» معرفــی شــد
ً
(کارنــگ .)۴۴ :۱۳۵۰ ،اصــوال ویژگــی بــارز دســتکند و غارماننــد بــودن معابــد میترایــی در
اروپــا ،ســبب شــده اســت کــه هــر فضــای معمــاری کــه در ایــران بــا ایــن ســبک و ســیاق
پدیــد آمــده را معبــد مهــری معرفــی کننــد و ایــن درحالیســت کــه شــواهد دیگــری کــه در
میترائیومهــای ُرمــی یافــت شــده ،در ایــن آثــار شناســایی نشــده اســت (لبــاف-۱۰۰ :۱۳۹۱ ،
 .)101نیایشــگاه دســتکند امامــزاده معصــوم نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .بــا توجــه به
نظریــات ارائــه شــده ،تاریــخ ایجــاد مجموعــۀ دســتکند میــان یــک معبــد ِمهــری ،آتشــکدۀ
زردشــتی ،خانقــاه و مســجد اســامی و حتــی یــک امامــزاده شــناور اســت و متخصصــان و
صاحبنظــران تاریخهــای متفاوتــی بــرای ایــن بنــا ذکــر کردهانــد.
در پژوهــش حاضــر ،کوشــش شــده تــا بــا نگاهــی نــو و ریزبینانهتــر بــه مجموعــۀ دســتکند
صخــرهای امامــزاده معصــوم و بــا تکیــه بــر تحلیلهــای فضایــی و دادههــای مقایس ـهای،
شــناختی باستانشناســانه ارائــه و یکســری اصالحــات در نوشــتههای پیشــین انجــام
پذیــرد؛ بنابرایــن درک صحیــح ایــن مجموعــه و تفســیر زمــان ایجــاد آن در چارچــوب
گاهنگارانــه و تحلیــل کاربــری فضاهــای آن میتوانــد خــود زمینــۀ مطالعاتــی مناســبی بــرای
تفســیر نیایشــگاههای دســتکند در مناطــق همجــوار باشــد کــه دربــارۀ آنهــا مطالعاتــی
انجــام شــده اســت و یــا در آینــده پژوهــش خواهــد شــد.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :انجــام ایــن پژوهــش در صــدد پاســخگویی بــه دو
پرســش اساســی در رابطــه بــا مجموعــۀ بنــای امامــزاده معصــوم اســت؛  )1گاهنــگاری نســبی
و زمــان شــکلگیری مجموعــۀ آثــار دســتکند َورجــوی مراغــه چــه بــوده اســت؟  )۲کاربــری
فضاهــای ایــن مجموعــه چیســت؟ فرضیههــای مطــرح شــده در راســتای پرســشهای
فــوق عبارتنــداز :زمــان ایجــاد ایــن مجموعــۀ دســتکند براســاس مبانــی گاهنــگاری نســبی
کــه بهصــورت تطبیقــی انجــام میگیــرد ،مربــوط بــه دورۀ ایلخانــی اســت کــه شــواهد ایــن
ادعــا در مجموعــۀ امامــزاده معصــوم وجــود دارد کــه در راســتای انجــام پژوهــش بررســی
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شــده و کاربــری آن بهعنــوان محــل تجمــع و نیایشــگاه بوداییــان ســاکن شــهر مراغــه و
مجموعــۀ علمــی رصدخانــه اســت.
روش پژوهــش :در ایــن پژوهــش ،در وهلــۀ اول ســعی خواهــد شــد بــا اســتناد بــه
دادههــای جمـعآوری و مســتندنگاری شــده و همچنیــن اطالعــات کتابخانـهای ،مجموعه
را بــا رویکــردی باستانشناســانه و بــهروش توصیفــی ،معرفــی و ســپس بــا روشهــای
تحلیلــی و تطبیقــی بههمــراه رویکــرد باستانشناســی فضایــی بــه ارائــۀ گاهنــگاری نســبی
و کاربــری آن پرداختــه شــود.

پیشینۀ پژوهش

در دهههــای اخیــر ،تحقیقاتــی بهصــورت مکتــوب در مــورد معمــاری دســتکند امامــزاده
معصــوم و کارکــرد و گاهنــگاری آن توســط محققــان ایرانــی و غیــر ایرانــی انجــام شــده
اســت .در اینمیــان محققانــی نظیــر «ورجاونــد» (۱۳۵۱؛ « ،)۱۹۷۵کامبخشفــرد»
(« ،)۱۳۷۳وارویــک بــال» ( )۱۹۷۹بــه تشــریح کاملتــری از مجموعــه پرداختهانــد .از
میــان محققــان دیگــر نیــز در دهههــای اخیــر افــرادی چــون «شــکارینیری» (۱۳۷۲؛
« ،)1385شــجاعدل» و «علیپــور» ( )۱۳۸۴و «آزاد» ( )2010هرکــدام ســعی کردهانــد بــه
بررســی مجموعــه بپردازنــد؛ همچنیــن در راســتای پا کســازی فضاهــای داخلــی مجموعــه
دســتکند ،در دهــۀ هفتــاد و هشــتاد هجریشمســی توســط میراثفرهنگــی اقداماتــی
انجــام شــده اســت کــه نتایــج آن منجــر بــه شناســایی فضاهــای دســتکند  Aو قبــور داخــل
فضــای ( Bکــف نیایشــگاه) شــد (ســتارنژاد .)106 :1395 ،در اواخــر دورۀ قاجاریــه« ،ویلیامــز
جکســن» امریکایــی بــرای نخســتینبار بــدون ذکــر نامــی مشــخص از ایــن مجموعــه ،بــه
گفتــن ایــن نکتــه بســنده میکنــد کــه «در نزدیــک مراغــه زیرزمینــی یــا آتشــگاهی هســت
کــه آنجــا را پرستشــگاهزرتشــت میشــمارند» ( .)۷۹ :۱۳۵۷بــا توجــه بــه نوشــتۀ جکســن
ً
بهنظــر میرســد کــه احتمــاال ایــن مجموعــه در دورۀ قاجاریــه و پهلــوی بــه آتشــکدۀ
ً
زردشــت معــروف شــده اســت و محتمــا ایــن اظهارنظــر ســبب شــکلگیری زمینــۀ فکــری
پژوهشــگران بعــدی بــوده اســت .ایــن مجموعــۀ دســتکند در ســالهای اخیــر نیــز توســط
محققــان مختلــف مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه اســت (ر.ک .بــه :ســتارنژاد)۱۳۹۵ ،؛
کــه در اینمیــان مطالعــات ژئوفیزیــک محوطــه توســط «کــوروش محمدخانــی» (،)۱۳۹۳
ساختارشناســی مالطهــای تاریخــی و انــدود نیایشــگاه توســط «مهــدی رازانــی» و «یاســر
حمــزوی» ( )1397از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.

مبانی نظری پژوهش

از کاربردیتریــن رویکردهــای مطالعاتــی کــه میتــوان در راســتای تحلیــل کاربــری
مجموعههــای دســتکند از آن اســتفاده کــرد ،رویکــرد باستانشناســی فضایــی اســت (باصفــا
و همــکاران .)۳۹ :۱۳۹۶ ،ایــن رویکــرد علمــی ،بازیافــت اطالعــات تمدنهــای کهــن از طریــق
مطالعــۀ ســاختارهای معمــاری و فضاهــای اســتقراری و شــبکههای مؤثر درون ســایتی و برون
ســایتی پیرامــون آنهاســت .از آنجاییکــه ایــن علــم بــا بهرهگیــری از علــوم متعــدد در ســطوح
مختلــف فضاهــای معمــاری و بافتهــای کهــن ادوار مختلــف را مطالعــه میکنــد ،میتوانــد
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بهطــور گســترده مــورد اســتفادۀ متخصصــان پیشازتاریــخ تا قــرون معاصر قرار گیــرد (کریمیان
و احمدیــان .)۱۰۴ :۱۳۹۴ ،مطالعــۀ فضاهــای برجامانــده ،ســهم بســزایی در درک ســاختار
سیاســی ،اداری ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جوامــع بهوجــود آوردنــدۀ آنهــا ایفــا میکند
(کریمیــان)۱۱۲ :۱۳۸۴ ،؛ برهمیناســاس ،باستانشناســی فضایــی در گونههــای مختلــف
قابلیــت پژوهــش دارد ،کــه یکــی بررســی فضاهــای یــک مجموعــۀ معمــاری کــه پژوهشــگر
اقــدام بــه گــردآوری کلیــۀ شــواهد و مــدارک موجــود در رابطه بــا کاربری فضاها و موارد اســتفاده
در محیــط درونــی آنهــا میکنــد .در ایــن روش ،پژوهشــگر اقــدام بــه آزمایــش فرضیــات
مختلــف در رابطــه بــا کاربــری فضاهــا ،تطبیــق فضاهــا بــا نمونههــای مشــابه و مدلســازی
براســاس ابعــاد و اندازههــای موجــود و آزمــون مدلهــا در رابطــه بــا فرضیــات مطــرح شــده
میکنــد (باصفــا و همــکاران .)۳۹ :۱۳۹۶ ،براســاس ایــن مقدمــۀ کوتــاه ،در پژوهــش حاضــر
تــاش شــده اســت بــا درنظــر گرفتــن مفهــوم فضا در معمــاری ،ابتدا به گــردآوری کلیۀ شــواهد و
مــدارک موجــود در رابطــه بــا کاربــری فضاهــا در محیــط درونــی و بیرونــی آنها شــود که شــامل:
محــراب ،ســتون مرکــزی ،طاقچههــای دســتکند کمعمــق ،نقشمایــۀ اســلیمی ،فضاهــای
چلهخانــه ،راهــروی تاریــک ،پوشــش شــیروانی و مســطح و کتیبــۀ قرآنی اســت .نگارنــدگان ،با
در دســت داشــتن عناصــر فــوق و مقایســۀ آن بــا نمونههــای مشــابه در ایــران و نیایشــگاههای
آســیای مرکــزی و تطبیــق بــا متــون تاریخــی بــه نتایــج مطلوبــی دسـتیافتهاند.

موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه

ُ
روســتای َو ُ
رجــوی کــه بــه زبــان بومــی (ترکــی) َ«ورائــوی» ( )Var-Öviخوانــده میشــود
( ،)Azad, 2010: 215در اســتان آذربایجانشــرقی و  6کیلومتری جنوبشــرق شهرســتان
مراغــه (کارنــگ ،)44 :1350 ،واقــع شــده اســت .ایــن روســتا در مســیر شهرســتان تــکاب
( )Farahi Nia & AliJabbari, 2017: 1033و راه تاریخــی مراغه-سیســر قــرار دارد.
روســتای َورجــوی از قدیمیتریــن مناطــق زیســت انســانی در منطقــۀ شــمالغرب ایــران
اســت کــه شــواهد و آثــار انســانی از دورۀ پارینهســنگی میانــی تــا دورۀ اســامی متأخــر را در
خــود جــای داده اســت (ســتارنژاد و پرویــن .)7 :1397 ،ایــن روســتا بهدلیــل برخــورداری
از موقعیــت کلیــدی و شــرایط محیطــی ،همــواره مــورد توجــه بــوده و باعــث شــکلگیری
آثــار تاریخــی در ایــن روســتا شــده اســت؛ ازجملــه آثــار فرهنگــی شــایان توجــه در ایــن
روســتا کــه میتوانــد بهعنــوان شــواهدی از جایــگاه و اهمیــت ایــن روســتا در مطالعــات
باستانشناســی ،تاریــخ ادیــان ،معمــاری و ســایر علــوم مــورد توجــه قــرار گیــرد ،معمــاری
صخــرهای زیرســطحی ،محوطــۀ امامــزاده معصــوم اســت .ایــن مجموعــۀ صخــرهای ،ابتــدا
بــا شــمارۀ ثبتــی  788بــا نــام «امامــزاده مــأ معصــوم مراغـهای» و مجــدد در ســال  1356بــا
نــام «نیایشــگاه مهــری» و بهشــمارۀ ثبتــی  3/1556در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــده اســت
(مخلصــی .)168 :1371 ،ایــن مجموعــۀ دســتکند در مختصــات جغرافیایــی 609704.50
متــر شــرقی و  4132468.63متــر شــمالی و زیــر قبرســتان تاریخــی روســتای ُ
ورجــوی قــرار
دارد .براســاس کتیبههــای نقــر شــده ،قدمــت بیشــتر ایــن ســنگقبرها مربوطــه بــه ســدۀ
ُنــه و َده هجریقمــری اســت (کامبخشفــرد .)153 :1373 ،ایــن گورســتان بــه شــمارۀ
 9416در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت (تصویــر .)1
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تصویــر  .1موقعیــت جغرافیایــی شــهر مراغــه در
ایــران و معمــاری صخــرهای معبــد ورجــوی (رازانــی
و حمــزوی.)4 :1397 ،

توصیف و معرفی فضاهای دستکند

محوطــۀ دســتکند ِامامــزاده َمعصــوم مراغـهای ،چســبیده بــه روســتا و زیــر قبرســتان تاریخی
و فعلــی روســتای ورجــوی قــرار دارد .ایــن محوطــه جــزو فضاهــای دس ـتکند زیرســطحی
بــوده کــه از ایــن حیــث بــا مجموعــۀ صخــرهای ســامن مالیــر (خاکســار ،)1387 ،ارزانفــود
همــدان (محمدیفــر و همتیازندریانــی ،)1395 ،قدمــگاه آذرشــهر (ورجاونــد،)1355 ،
َ
آبــاذر نیــر (میرفتــاح و شــکاری )1367 ،و مجموعــۀ دســتکند تپــه َرصدخانــه (ســتارنژاد
و همــکاران )1397 ،قابــل مقایســه اســت .محوطــۀ تاریخــی امامــزاده معصــوم ،شــامل:
قســمت اصلــی نیایشــگاه ،چلهخانــه صخــرهای ســمت غربــی نیایشــگاه ،محوطــۀ منســوب
بــه اصطبــل اســت؛ هرچنــد براســاس گفتــۀ مــردم محلــی و مطالعــات ژئوفیزیــک ،وســعت
محوطــۀ دســتکند زیرســطحی وســیعتر اســت و بخشــی از ایــن فضاهــای دســتکند ،زیــر
خانههــای مســکونی روســتا قــرار دارد .بــرای تشــریح و توصیــف دقیقتــر ایــن فضاهــا،
بهترتیــب از ســمت غــرب :فضــای چلهخانــه دســتکند « ،»Aفضــای نیایشــگاه « »Bو
فضــای منســوب بــه ِاصطبــل « »Cبــا نامگــذاری شــد (تصویــر .)2

فضای A

فضــای  Aدر غربیتریــن قســمت محوطــه و زیــر قبرســتان تاریخــی ایجــاد شــده اســت .ایــن
فضــا در فاصلــۀ  80ســانتیمتر ســمت غربــی فضــای  Bقــرار دارد .فضــای مذکــور بهصــورت
زیرســطحی در بســتر صخــره تراشــیده شــده اســت .راه ورود بــه فضــای  Aدر ســمت شــمال
بــوده و بهصــورت نامتقــارن کــه بــا شــیب مالیــم ایجــاد شــده اســت .ایــن فضــا در راســتای
شــرقی-غربی بــه عــرض  590ســانتیمتر و طــول آن بهطــور متوســط  9متــر اســت .در
فضــای  Aتعــداد  6فضــای دســتکند بــا پوشــش طاقآهنــگ ایجــاد شــده کــه فضاهــا در
دو ســمت شــرقی و غربــی و مقابــل هــم قــرار دارد .تعــداد  3فضــا در ضلــع غربــی و  3فضــا
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تصویــر  .2موقعیــت فضاهــای دســتکند مجموعــۀ
َ
ِامامــزاده معصــوم (.)Google Earth

تصویــر  .3فضاهــای دســتکند ( Aنگارنــدگان،
.)1398

در ضلــع شــرقی در بســتر صخــره تراشــیده شــده اســت .فضاهــای ایجــاد شــده بــه ابعــاد
 180×157ســانتیمتر و ارتفــاع آن بــه طــور متوســط  240ســانتیمتر اســت .ایــن فضاهــای
ایجــاد شــده دارای دهانــۀ ورودی بــه ارتفــاع  109ســانتیمتر و عــرض  50ســانتیمتر تعبیــه
شــده و بــا اســتناد بــه فرضیــۀ اســتفاده انســانی از ایــن فضاهــا بــرای نشــیمن مــورد آزمایــش
قــرار گرفتــه اســت .پدیــدهای کــه در ایــن فضاهــا جــای تأمــل دارد ،بــرش قســمت فوقانــی
دهانــۀ ورودی اســت؛ بهطوریکــه دیــوارۀ قســمت دهانــه از نقطــۀ پایــان ســقف دهانــه تــا
قســمت ســقف فضــا ،بهطــور کامــل تراشــیده شــده و حالــت یــک ســکو بــا ســطح نامتقــارن
ایجــاد شــده اســت .در داخــل بعضــی از ایــن فضاهــا ،ســکوی نشــیمن بــه ابعــاد 60×60×30
ســانتیمتر تعبیــه شــده اســت .بــر همیناســاس ،ایــن فضاهــا بهعنــوان محــل نشــیمن
ایجــاد شــده اســت (تصویــر  .)3براســاس بررسـیهای کــه توســط نگارنــدگان انجــام شــده،
کار تــراش ایــن قســمت از مجموعــه هماننــد ســایر فضاهــای دســتکند ،ناتمــام باقیمانــده
اســت.
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فضای B

فضــای  ،Bیــا فضــای نیایشــگاهی قســمت اصلــی و مهــم ایــن مجموعــه دســتکند اســت
کــه بــا تــراش غــار طبیعــی و گســترش آن بــه صــورت یــک نیایشــگاه درآوردهانــد (438
Smith, 1979:؛  .)Ball, 1979: 330دهانــۀ ورودی ایــن نیایشــگاه رو بــه ســمت شــمال و
همراســتا بــا رصدخانــۀ خواجــه نصیرالدیــن توســی اســت .دهانــۀ ورودی بــا شــیب متوســط
ً
ایجــاد شــده کــه اخیــرا توســط میراثفرهنگــی پلههــای ســنگی تعبیــه شــده و تعــدادی از
پلههــای ســنگی بهکاررفتــه از نــوع ســنگقبرهای محوطــه اســت .عــرض راهــرو ورودی
در قســمت جلــو  7/20متــر و در انتهــا  6/20متــر و عمــق قســمت سرپوشــیدۀ آن حــدود
 4/70متــر میباشــد .در انتهــای ایــن فضــا ،ورودی دیگــری بــه عــرض  1/80متــر در صخــره
تراشــیده شــده اســت (ورجاونــد .)93 :1351 ،پــس از داالن ورودی تــاالر مرکــزی و فضاهــای
متعــدد پیرامــون تــاالر مشــاهده میشــود (تصویــر .)4

در فضــای شــرقی (ســمت چــپ) قســمت ورودی یــک فضــای در دل صخــره ،ایجــاد
شــده کــه پــان آن بهصــورت مربــع بــه ابعــاد آن  10×10متــر اســت .در وســط ایــن فضــا ،یــک
ســتون بهصــورت هشـتضلعی بــه قطــر آن  5/5ســانتیمتر قــرار دارد .در ســطح دیوارههای
ایــن مجموعــه شــماری طاقچــه در دیــوار تاالرهــا بــا وجــود فرســایش قابلمشــاهده بــوده
(Ball, 1979: 332؛ )Azad, 2010: 221؛ کــه کار تــراش تعــدادی از طاقچههــا نیمهتمــام
باقیمانــده اســت .آنچــه در ایــن طاقچههــای ایجــاد شــده جــای تأمــل دارد عمــق کــم
طاقچههاســت؛ بهطــوری کــه ایــن طاقچــه بــه عمــق  5-3ســانتیمتر ایجــاد شــده کــه
بــر ایناســاس امــکان قــرار دادن اشــیاء داخــل آنهــا مقــدور نمیباشــد؛ همچنیــن کــف
تعــدادی از طاقچــه هــم ســطح کــف مجموعــه میباشــد.

تصویــر  .4پــان و بــرش فضــای ( Bشــکاری
نیــری1385 ،؛ .)Ball, 1979 :331-333
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بــرروی جــرز چهارگــوش ســمت غــرب ورودی مستطیلشــکل ،موتیــف مــار (اســلیمی)
ماننــد در هــم تافتــه شــده و نقــش دو لوزی بهصورت نقشبرجســته باقیمانده اســت (330
 .)Ball, 1979:عنصــر ســازماندهندۀ فضاهــا در ایــن مجموعــه ،تــاالر مستطیلشــکل
مرکــزی اســت (شــکارینیری ،)113 :1385 ،طــول آن حــدود  12متــر و پهنــای آن نزدیــک
 6/30متــر اســت .پوشــش ایــن قســمت بهصــورت تخــت بــوده و تنهــا در گوشـههای دیــوار
اندکــی از آن باقیمانــده کــه دورۀ متأخــر پوشــش آجــری بــرای ســقف ایــن قســمت ایجــاد
شــده اســت .قســمتی از دیــوارۀ ضلــع غربــی فضــای مرکــزی کتیبــه بهخــط نســخ ایجــاد
شــده اســت (کامبخشفــرد )152 :1373 ،کــه ایــن خــط یکــی از مشــخصههای خطاطــی
دورۀ ایلخانــی کــه در تــاالر مرکــزی امامــزاده معصــوم بــهکار رفتــه اســت (1979: 337
 .)Ball,در مطالعــات پیشــین ،مضمــون کتیبــۀ تــاالر مرکــزی ،بــه اشــتباه آیــۀ  129از ســورۀ
آلعمــران خوانــده شــده اســت (کارنــگ44 :1350 ،؛ ورجاونــد95 :1351 ،؛ شــجاعدل
 )115 :1385کــه در اصــل آیــۀ  14از ســورۀ مبارکــه
و علیپــور51 :1384 ،؛
شــکار َینیریَ ،
َ َّ ُ ْ
َ
ُ
ـماوات َو ْال ْرض َی ْغ ِفـ ُـر ِل َمـ ْـن َیشـ ُـاء َو ُی َعـ ّ ِـذ ُب َمـ ْـن َیشـ ُـاء َو کانَ
ّ
فتــح میباشــد« :و ِل ملــک السـ
ِ
ِ
ً
ُ َُ ً
اهَّلل غفــورا َر ِحیمــا»« ،مالکیــت و حاکمیــت آســمانها و زمیــن از آن خــدا اســت ،هــر کــس را
بخواهــد (و شایســته بدانــد) میبخشــد و هــر کــس را بخواهــد مجــازات میکنــد و خداونــد
غفــور و رحیــم اســت» .در دیــوارۀ غربــی درگاه ورودی تنهــا از کتیبــه کلمــۀ مقــدس «بــاهلل
و» باقیمانــده اســت (ســتارنژاد)102 :1395 ،؛ کــه نشــان میدهــد ایــن کتیبــه بهصــورت
کمربنــدی تمــام دیــوار ،حاشــیه و مدخلهــا را دور میزنــد (کامبخشفــرد .)150 :1373 ،در
دیــوارۀ غربــی تــاالر مرکــزی ،هماننــد قســمت شاهنشــین محــراب وجــود دارد (1975: 436
Vardjavand,؛ Ball, 1979: 336؛  .)Azad, 2010: 221ایــن محــراب مقرنــسکاری
شــده در ارتفــاع نیممتــری از کــف فضــای مرکــزی و رو بــه ســمت غــرب ایجــاد شــده اســت
(تصویــر .)5

تصویــر  .5قســمتی از کتیبــۀ نیایشــگاه امامــزاده
معصــوم (نگارنــدگان.)1398 ،

در ســمت شــرقی و غربــی فضــای مرکــزی ،دو فضــای مــدور بــا پوشــش گنبــدی ایجــاد
شــده کــه ســطح دیــواره ایــن دو فضــا آثــار تــراش باقیمانــده اســت .دهانــۀ ورودی فضــای
غربــی بــه ارتفــاع  50ســانتیمتر و قطــر مدخــل نیــز  50ســانتیمتر اســت .ایــن مدخــل مربــوط
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بــه راهرویــی نقیبماننــد اســت کــه بــه آرامــگاه دیگــری جــز آرامــگاه اصلــی را پیــدا میکنــد.
ایــن آرامــگاه محوطــۀ دایرهایشــکلی کــه براســاس گفتــۀ مــردم محــل ،مربــوط بــه مــادر
کســی بــوده کــه ایــن معبــد و آرامــگاه اصلــی متعلــق بــه اوســت (کامبخشفــرد.)1373 ،
ســومین بخــش مجموعــۀ نیایشــگاه ُمالمعصــوم بخــش عبادتــگاه آن اســت .نمــای خارجی
آنرا یــک گنبــد کوچــک و محقــر آجــری و دو بــام تشــکیل میدهنــد .بهفاصلــۀ  5متــر از
چهــار غرفــه یــا حفــره کــه پیشتــر اشــاره شــد ،دهانــۀ غــار زیرزمیــن ُمالمعصــوم بــه عــرض
 5/40متــر و ارتفــاع  2/5متــر جلــب نظــر میکنــد .محوطــۀ اصلــی امامــزاده عبارتســتاز:
یــک فضــای دایرهشــکل بــه قطــر  5/90متــر کــه در جانــب جنوبــی آن بــا ارتفــاع یــک پلــه
از کــف ،محرابــی مستطیلشــکل بــهدرازا و پهنــای  2/60×2متــر بــا ســقف هاللیشــکل
وجــود داردِ .ازارۀ ســنگی ایــن ستایشــگاه بــهارتفــاع دو متــر بــا دقــت خــاص حجــاری و
دور دو و ســه آن
صــاف شــده اســت .از آنجــا بــهبعــد پاطــاق گنبــد بهصــورت ســه دور کــه ِ
قطاربنــدی بهگون ـهای مقرنــس دارد (ورجاونــد .)97 :1351 ،پوشــش قســمت شاهنشــین
(امامــزاده معصــوم) بهصــورت گنبدیشــکل اســت (Vardjavand, 1975: 436؛ 438
Smith, 1975:؛ .)Ball, 1979: 334
در قســمت شــرقی محــراب فرورفتگــی دیگــری بــه ابعــاد  60×100ســانتیمتر وجــود دارد
کــه فقــط یــک نفــر ،آنهــم نشســته در آن جــای میگیــرد .هیــچ نــوع تزئیناتــی بهچشــم
نمیخــورد و بــه احتمــال قــوی فــردی کــه بــزرگ معبــد بــوده لبــاس یــا نــذورات مــردم را در
آن قســمت میگذاشــته اســت (شــجاعدل و علیپــور .)52 :1384 ،ایــن فضــای مــدور از دو
جنــاح بــا تــاالر بــزرگ ارتبــاط پیــدا میکنــد؛ یکــی بهصــورت درگاه مســتقیم ،و دیگــری بــا
یــک راهــروی پیچیــده کــه اتاقهــا و تونلهــا مســیر آنرا شــکل میدهنــد .راهــروی ایجــاد
شــده بــه یــک فضــای کوچــک بانــام «چلهخانــه» منتهــی میشــود .ایــن فضــای کوچــک
ً
و تاریــک دارای پوشــش خرپشــته بــوده و ســطح آن کامــا دودزده اســت .در دیــوارۀ ضلــع
غربــی ایــن فضــا ،طاقچـهای کوچــک بــا عمــق بســیار کــم ایجــاد شــده اســت.

فضای C

فضــای  Cدر قســمت شمالشــرقی فضــای  Bو بــه فاصلــۀ  50متــری از آن قــرار گرفتــه
اســت .ایــن فضــا بیشــتر در بیــن پژوهشــگران بــا عنــوان فضــای منســوب بــه «اصطبــل»
نامگــذاری شــده اســتَ .مدخــل اصطبلهــا دهانــۀ غــاری اســت کــه بــه زیرزمیــن منتهــی
میگــردد (شــجاعدل و علیپــور )53 :1384 ،در جبهــۀ راســت َمدخــل اصطبلهــا ،دهلیــزی
بهطــول  9و عــرض  2/70متــر بهشــکل مربع-مســتطیل کــه در یکطــرف آن هشــت آخــور
تعبیــه شــده اســت .روب ـهروی ایــن مدخــل نیــز دهلیــز دیگــری بــه طــول  9و عــرض  3متــر
ّ
ایجــاد شــده اســت .در ســمت راســت محــل اخیــر الذکــر معبــر باریکــی کنــده شــده کــه دهلیــز
ً
را بــه محوطــۀ مســتطیلی بــه طــول  11/5و عــرض  3متــر میپیونــدد و در آن جمعــا 10
َ
آخــور دیگــر کنــده شــده اســت .تمــام ایــن  24آخــور ،در حالحاضــر فقــط یــک مدخــل بیشــتر
ندارنــد؛ ولــی میتــوان تصــور کــرد کــه در زمــان رونــق نیایشــگاه زیرزمینــی بــه آن راه داشــت
(کامبخشفــرد( ،)143 :1373 ،تصویــر .)6
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تصویــر  .6فضاهــای دســتکند ( Cنگارنــدگان،
.)1398

کارکرد مجموعه

یکــی از فرضیــات مــورد پذیــرش شــماری از محققــان ،ایــن اســت کــه نیایشــگاه دســتکند
امامــزاده معصــوم ،معبــد ِمهــری اســت ( .)Vardjavand, 1975بــا فــرض پذیــرش ایــن
کارکــرد ،تاریــخ ایجــاد ایــن نیایشــگاه دســتکند هماننــد نیایشــگاه قدمــگاه شهرســتان
آذرشــهر بــه دورۀ اشــکانی برمیگــردد (.)Biscione & Khatib Shahadi, 2006 :303
بررســی و مقایســه معابــد مهــری (شــورتهایم113 :1370 ،؛ ورمــازرن )1383 ،بــا مجموعــۀ
دســتکند امامــزاده معصــوم ،نشــانگر تفــاوت ایــن نیایشــگاه دســتکند بــا معابــد مهــری
اســت (کامبخشفــرد)163 :1373 ،؛ بــا اینحــال در دهههــای اخیــر برخــی از محققــان
همچــون« :ورجاونــد» (« ،)1975اســمیت» (« ،)438 :1975شــکارینیری» (1372؛
« ،)1385شــجاعدل» و «علیپــور» ( ،)1384بــا الگــو قــراردادن غارهــای مهرپرســتی
کشــورهای اروپــای (ر .ک .بــه :ورمــازرن )1383 ،و بــدون ارائــه دالیــل و مــدارک مســتند
و کافــی ،ایــن مجموعــه را جــزو معابــد مهــری معرفــی کردهانــد .ایــن درحالیســت کــه آثــار
و شــواهدی از مهرپرســتی در مهرابههــای اروپــا وجــود دارد (شــورتهایم ،)1371 ،در ایــن
مجموعــه و محوطههــای مشــابه کشــف و شناســایی نشــده اســت (رهبــر .)29 :1392 ،بــا
اینوجــود در مطالعــات پیشــین ،پژوهشــگران بــا اســتناد بــه پــان و برخــی عناصــر تزئینــی
و معمــاری ایــن مجموعــه را معبــد مهرپرســتی معرفــی کردهانــد.
پــان نیایشــگاه امامــزاده معصــوم در پژوهشهــای انجــام شــده بهصــورت یــک انســان
مشــعل بهدســت درنظــر گرفتــه شــده کــه ایــن فــرم پــان ،تجســمی از خــدای ِمهــر اســت
(شــکارینیری .)1385 ،تاکنــون در مهرابههــای باقیمانــده چنیــن پالنــی مشــاهده
نشــده اســت؛ بهطــوری کــه در اروپــا و آســیای جنوبغربــی بیــش از  400اثــر تاریخــی
مرتبــط بــا آئیــن میترائیســم کشــف و شناســایی شــده ( )Clauss, 2000: 21کــه نقشــۀ ایــن
مهرابههــا بهشــکل مســتطیل کشــیدهای اســت (ســلطانزاده و آشــتیانی.)74 :1390 ،
ً
ایــن میترائیومهــا عمومــا ســه بخشــی میباشــند؛ بخــش نخســت پیــش تــاالر ،بخــش
دو بهصــورت یــک تــاالر طویــل ،و بخــش ســه را فضــای اصلــی جایــگاه تشــکیل میدهــد
(لبــاف ،)100 :1391 ،همچنیــن در طرفیــن راهــروی مرکــزی ،نیمکتهــای ســنگی
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طویــل وجــود دارد (ورمــازرن)50 :1383 ،؛ بــر همیناســاس ،نمیتــوان شــباهتی میــان
پــان نیایشــگاه امامــزاده معصــوم بــا معابــد مهــری درنظــر گرفــت (کامبخشفــرد:1373 ،
)163؛ همچنیــن در معابــد مهــری آثــار و شــواهدی از خــدای ِمهــر همچــون :تندیــس مهــر،
کتیبــه ،ســنگنگاره ،ســکوی عبــادت ،نقــوش حیوانــی و انســانی وجــود دارد (شــورتهایم،
 )125-113 :1371کــه در ایــن مجموعــه کشــف و شناســایی نشــده اســت؛ بهطــور کلــی،
پــان نیایشــگاه امامــزاده معصــوم تشــابهاتی بــا پــان مســجد ســنگی داراب (1986: 119
 )Bier,کــه در دورۀ ایلخانــی ایجــاد شــده اســت (شــیخالحکمایی و حســنی )1395 ،دارد؛
همچنیــن قابلمقایســه بــا پــان برخــی معابــد بودایــی کــه شــکل کریــدور آنهــا بهصــورت
مستطیلشــکل و پــان مــدور قســمت شاهنشــین ()Okazaki & Nakamura, 2016: 30
اســت.
در معابــد مهــری عناصــر تزئینــی و نمادینــی همچــون نقــش مــار ایجــاد شــده اســت
(ورمــازرن )187 :1383 ،کــه برهمیــن اســاس نقــش گل پیچـکدار (اســلیمی) ایجــاد شــده
در قســمت ورودی نیایشــگاه ( ،)Ball, 1979: 330عامــل دیگــر انتســاب ایــن مجموعــه بــه
آئیــن مهــری اســت .ایــن تزئیــن ایجــاد شــده ،بــا عنــوان نقــش مــار در آئیــن مهرپرســتی معرفی
شــده اســت (شــجاعدل و علیپور .)50 :1384 ،براســاس آثار کشــف و شناســایی شــده از معابد
مهــری در اروپــا ،نقــش مــار در کنــار تندیــس مهــر و گاو قــرار دارد (شــورتهایم)137 :1387 ،؛
بنابرایــن تزئیــن مذکــور ،در قســمت ورودی نیایشــگاه نقــش مــار نبــوده ،بلکــه در حقیقــت
نمــاد زندگانــی و نیــرو بخشــی پــس از مــرگ اســت ()Toynbee, 1971: 189؛ کــه در فرهنــگ
اســامی بــا عنــوان -غنــای پایانناپذیــر خلقــت الهــی و نمــاد مذهبــی اشــاره بــه بهشــت و
گ بودایــی نیــز بهعنــوان
خداونــد -اســت (هیلنبرانــد .)123 :1380 ،ایــن نمــاد در فرهنــ 
ســبک بالــغ گوپتــای در هنــد و شــکوه بــودا -معرفــی میشــود (.)Patry Leidy, 2008: 50در کاوشهــای باستانشــناختی معبــد «ســنت پریســک» ایتالیــا ،تصاویــر و نمادهــای
از مهرپرســتی کشــف و شناســایی گردیــده اســت (ورمــازرن)171 :1383 ،؛ ایــن نمادهــا
عبارتنــداز تصاویــر :شــیر ،پــدر ،کالغ ،ســرباز و غیــره بــوده کــه نمونههــای قابلمقایســه آن
در کاوشهــای باستانشــناختی قلعــه زهــاک هشــترود پیــدا شــد ه اســت (عمرانــی و مــرادی،
 .)1393بــر همیناســاس ،مقایســۀ پــان و عناصــر تزئینــی و معمــاری مهرابههــای شناســایی
شــده تفاوتهــای میــان ایــن معابــد بــا نیایشــگاه دســتکند امامــزاده معصــوم مراغ ـهای را
نشــان میدهــد .در هــر صــورت ،بنابــر آنچــه گفتــه شــد ،مجموعــۀ دســتکند آئینی-دینــی
امامــزاده معصــوم ،نیایشــگاهی متفــاوت از معبــد مهــری اســت.

رهیافت تاریخ معماری نیایشگاه دستکند

در بررســی آثــار دســتکند ،پیبــردن بــه زمــان ایجــاد و دورههــای زمانــی اســتفاده از آنهــا
اهمیــت قابلمالحظ ـهای برخــوردار اســت .تعییــن زمــان اولیــۀ ایجــاد مجموعههــا جــز در
ً
مواردی که کتیبه یا نوشــته همراه داشــته باشــد ،عمال مقدور نیســت؛ اما میتوان دورههای
زمانــی اســتفاده از ایــن آثــار را بــا اســتفاده از شــیوههای مختلــف تشــخیص داد؛ ازجملــه:
کاوشهــای باستانشــناختی ،شــواهد معمــاری (نــوع پوش ـشها ســقف فضاهــا ،تزئینــات
معمــاری) بهطــور تقریبــی بــه دورههــای زمانــی آن پیبــرد (محمدیفــر و همتیازندریانــی،
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 .)109 :1395حــال آنکــه در گاهنــگاری و دورههــای زمانــی اســتفاده از مجموعــۀ دســتکند
امامــزاده معصــوم کاســتیهای زیــادی دیــده میشــود .محققــان در تاریخگــذاری ایــن
نیایشــگاه ،بــه عناصــر معمــاری و تزئینــی ایجــاد شــده و زمینههــای فرهنگــی ،اجتماعــی و
تاریخــی منطقــه توجــه کمتــری داشــتهاند؛ همانطورکــه اشــاره شــد زمــان ایجــاد نیایشــگاه،
در دورۀ پارتــی درنظــر گرفتــه شــده اســت (کارنــگ)46 :1350 ،؛ حــال آنکــه میــان ایجــاد
نیایشــگاه دســتکند در دورۀ پــارت شــک و تردیــد بســیاری وجــود دارد .ایــن امــر از جنبههــای
مختلــف قابــل بررســی اســت؛ نخســت ،میــان معمــاری ایــن نیایشــگاه بــا بناهــای دورۀ پارتــی
تفاوتهــای دیــده میشــود .پوشــش ســقف فضاهــای دســتکند دورۀ تاریخــی چــون ارزانفــود
همــدان (همتیازندریانــی و خاکســار ،)498 :1391 ،ســامن مالیــر (خاکســار )1386 ،غــار
کرفتــو (محمدیفــر و همتیازندریانــی )105 :1395 ،بهصــورت قوسیشــکل اســت؛ کــه
ش فضاهــا بهصــورت خرپشــته و گنبدیشــکل اســت.
در نیایشــگاه امامــزاده معصــوم پوش ـ 
پوشــش گنبدیشــکل ایــن مجموعــه قابلمقایســه بــا پوشــش فضاهــای دســتکند آبــاذر
ِن َیــر (میرفتــاح و شــکارینیری ،)1367 ،قدمــگاه آذرشــهر (کامبخشفــرد ،)1373 ،مســجد
ســنگی داراب ( ،)Bier, 1986معبــد بودایــی دســتکند بامیــان افغانســتان (2013: 178
 )Nricpt,و برخــی مقابــر بودایــی شــمال چیــن اســت ( .)Steinhardt, 1998: 237پوشــش
خرپشــتهای در فضاهــای دســتکند منطقــۀ شــمالغرب ایــران در دوران اســامی رواج پیــدا
کــرده کــه نمونــۀ چنیــن پوششــی در فضاهــای دســتکند تپــه رصدخانــه ،متعلــق بــه دورۀ
ایلخانــی ایجــاد شــده اســت (ســتارنژاد و همــکاران .)1397 ،پوشــش فضاهــای  Aبهصــورت
تیــزهدار (طاقآهنــگ) اســت کــه از ایننظــر قابلمقایســه بــا بناهایــی چــون :مســجد جامــع
یــزد (ایلخانــی) ،مســجد جامــع اصفهــان (ســلجوقی) اســت .پــان فضــای دس ـتکند  Cو
طاقچههــای ایجــاد شــده در ایــن قســمت ،بســیار شــبیه بــه نمونههــای ایجــاد شــده در معابد
بودایــی منطقــۀ تخت ُرســتم افغانســتان (( ،)Naweed, 2013: 259تصویــر  )7اســت.

تصویــر  .7بــاال :معبــد بودایــی تخترســتم
افغانســتان ()Naweed, 2013: 260؛ پاییــن :فضــای
دســتکند ( Cنگارنــدگان.)1398 ،
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دو ،مطالعــۀ عناصــر تزئینــی نیایشــگاه دســتکند امامــزاده معصــوم ،عامل دیگر انتســاب
ایــن نیایشــگاه بــه دورۀ اســامی اســت؛ ازجملــه نقــوش اســلیمی ایجــاد شــده در مجمومــۀ
امامــزاده معصــوم بــا نمونههــای مشــابه در کتیبــۀ گچبــری بر جمقبــرۀ کبــود مراغــه
ُ
(ســلجوقی) ،نقــش گل زندگانــی در معبــد بودایــی داشکســن زنجــان (،)Scarcia, 1975
محــراب امامــزاده ربیعهخاتــون اشــترجان (ویلبــر :1346 ،تصویــر  ،)68آجرهــای رصدخانۀ
مراغــه (خیــری )120 :1389 ،قابلمقایســه اســت .نقــش دو مربــع پشــت بههــم ایجــاد
شــده در قســمت فوقانــی ایــن تزئیــن ،قابلمقایســه بــا تزئینــات محــراب مقبــرۀ بایزیــد
بســطامی (ویلبــر :1346 ،تصویــر  ،)37آجرهــای رصدخانــۀ مراغــه (خیــری)261 :1389 ،
و تزئینــات معبــد بودایــی کاربیــل 1ترکمنســتان ،معبــد بودایــی گرابگاریهــای 2هندوســتان
ً
( ،)Nisarkhan, 2015: 38وجــود دارد .ایــن عنصــر تزئینــی عمدتــا همــراه بــا ســایر عناصــر
تزئینــی ،ازجملــه -نقــوش اســلیمی -بــهکار مــیرود .محــراب و مقرنسهــای نیایشــگاه
دســتکند امامــزاده معصــوم ،بــا مقرنسهــای گنبــد غفاریــه (ایلخانــی) ،نیایشــگاه بودایــی
داشکســن زنجــان ( ،)Scarcia, 1975: 104محــراب ســنگی مســجد داراب و مســجد ایــج
( ،)Bier, 1986محرابهــای ایجــاد شــده روی ســنگقبرهای ایلخانــی روســتای َ
ایونــد
شهرســتان مرنــد (مــرادی و همــکاران )1394 ،قابلمقایســه اســت (تصویــر .)8
در مجموعــۀ دســتکند امامــزاده معصــوم ،تعــداد زیــادی طاقچــه در قســمتهای
مختلــف ســطح دیوارهــا ایجــاد شــده اســت (Ball, 1979: 332؛ .)Azad, 2010: 221
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عهــای ایجــاد
جــدول  .1نقــش اســلیمی و مرب 
شــدۀ دهانــۀ ورودی نیایشــگاه و نمونههــای
قابلمقایســه (نگارنــدگان.)1398 ،

تزئین اسلیمی (گل زندگانی) امامزاده معصوم

معبد بودایی داشکسن

تزئین اسلیمی آجرکاری رصدخانه مراغه

محراب مسجد شترجان

مربعهای تزئینی امامزاده معصوم

مربعهای تزیینی معبد گرابگاریهای

آجرکاری رصدخانه مراغه

مقبره بایزید بسطامی

محراب و کتیبه امامزاده معصوم

معبد داشکسن

محراب سنگ قبر روستای ایوند شهرستان مرند

محراب گنبد غفاریه
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جــدول  .2ســتون مرکــزی و طاقچههــای
نیایشــگاه امامــزاده معصــوم و نمون ههــای مشــابه
(نگارنــدگان.)1398 ،

بعضــی از ایــن طاقچههــا از عمــق کمتــری برخوردارنــد و کــف تعــدادی از آنهــا هــم
ســطح کــف فضاهاســت؛ بنابرایــن شــکل طاقچههــا شــباهت زیــادی بــه طاقچههــای
قســمت چلهخانــۀ مجموعــۀ دســتکند تپــه رصدخانــه (ســتارنژاد و همــکاران،)1397 ،
طاقچههــای معابــد بودایــی ( )Lagerwey & Lü, 2009دارد؛ همچنیــن ســتون ســنگی
فضــای  Bقابلمقایســه بــا ســتون مرکــزی معابــد بودایــی اســت کــه راهبــان دور آن طــواف
میکننــد .نمونــۀ مشــابه اینگونــه ســتونها کــه ســطح آن بــا طاقچــه تزئیــن شــده اســت
در معبــد بودایــی «کیزیــل بــل» منطقــۀ اویغــور ( )Lagerwey & Lü, 2009: 670معبــد
بودایــی «قــول تــوت» افغانســتان میتــوان مشــاهده کــرد (تصویــر .)2

طاقچههای ایجاد شده در فضاهای با پالن مدور

()Nricpt, 2013

امامزاده معصوم

ستون مرکزی و طاقچههای ایجاد شده در دیواره آن

کیزیل بل منطقه اویغور

()Lagerwey & Lü,2009:670

www.alamy.com

معبد بودایی قول توت افغانستان ()google.com

مطالعــۀ منابــع تاریخــی و شــواهد باستانشــناختی ازجملــه پوشــش فضاهــا ،عناصــر
تزئینــی معمــاری و ســنگقبرهای گورســتان (کامبخشفــرد )153 :1373 ،نشــانگر ایجــاد
مجموعــه در دوران اســامی اســت .براســاس بررس ـیهای انجــام شــده ،شــواهدی از دورۀ
پیــش از اســام در ایــن مجموعــه وجــود نــدارد؛ بهطوریکــه غالــب ســفالینهها متعلــق
بــه قــرون میانــی و متأخــر اســامی اســت .همچنیــن شــکلگیری نیایشــگاهی بــا وســعت
ً
نســبتا زیــاد در بســتر صخــره ،نیازمنــد نیــروی انســانی و مالــی فراوانــی بــوده اســت؛ بــر

ستارنژاد و همکاران :بررسی و تحلیل ماهیت کاربری معماری...

همیناســاس ایجــاد ایــن مجموعــۀ دســتکند بایســتی بــا حمایــت حاکمــان وقــت منطقــه
انجــام شــده باشــد .برهمیــن اســاس ،در تاریــخ اقتصــادی و سیاســی مراغــه ،دورۀ ایلخانــی
کــه مصــادف بــا پایتختــی مراغــه اســت ،بهتریــن دوره بــرای ایجــاد ایــن مجموعــۀ دســتکند
میتوانــد باشــد .در نتیجــه ا گــر آغــاز تــراش ایــن اثــر تاریخــی را در دوران اســامی جســتجو
ً
ً
کنیــم ،ایــن جســتجو نهایتــا بایــد بــه ســال  656هـ.ق .ختــم شــود؛ زیــرا دقیقــا در همیــن
ســال بــود کــه مراغــه بــا عنــوان پایتخــت ایلخانــی انتخــاب شــد .در ایــن شــهر بــه دســتور
«هالکــو» و صــدارت «خواجــه نصرالدیــن طوســی» بناهــای عظیــم چــون :مجموعــۀ علمــی
رصدخانــه (جامعالتواریــخ ،)1331 ،کلیســا (ســتارنژاد و همــکاران ،)1397 ،معابــد بودایــی
(بیانــی )1371 ،ایجــاد شــد .از طرفــی بعیــد بهنظــر میرســد کــه مجموعــۀ نیایشــگاه
امامــزاده معصــوم قبــل از پایتختــی مراغــه ایجــاد شــده باشــد؛ در غیــر اینصــورت بعیــد بــود
کــه مورخــان و نویســندگان ســدههای پیشــین همچــون «زکریــای قزوینــی» کــه اشــاره بــه
معابــد قدیمــی دارنــد ،خبــری هرچنــد مختصــر از ایــن نیایشــگاه دســتکند در آثــار خــود یــاد
نکــرده باشــند (ر .ک .بــه :قزوینــی.)1373 ،
وقایــع و حــوادث تاریخــی ایــران ،دلیــل دیگــری بــر اثبــات ایجــاد مجموعــۀ دســتکند
در شــهر مراغــه در دوران اســامی اســت؛ زیــرا براســاس متــن کتیبــۀ کعبهزردشــت« ،کرتیــر»
َ
دســتور ویرانــی معابــد ســایر ادیــان را داده اســت (ا کبــرزاده ،)89 :1385 ،بــا توجــه بهوجــود
آتشــکدۀ مهــم آذرگشنســب بعیــد بهنظــر میرســد نیایشــگاهی بــه ایــن بزرگــی در مراغــه
ســالم باقیبمانــد؛ همچنیــن در ســدۀ ســوم هجریقمــری مراغــه مرکــز ســپاه اعــراب
بــوده (طبــری ،)5824 :1375/13 ،بنابرایــن بایســتی ایــن نیایشــگاه در ایــن دوره تبدیــل
بــه یــک مســجد اســامی میشــد و در متــون تاریخــی نیــز ذکــری از آن باقیمیمانــد .در
نتیجــه ،پذیــرش اینامــر بســیار دشــوار و دور از ذهــن مینمایــد کــه ایــن نیایشــگاه در دورۀ
پارتــی ایجــاد شــده و بــدون تغییــر و آســیب وارده تــا دورۀ معاصــر باقیمانــده و مــداوم مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

بحث و تحلیل

بــر اســاس آنچــه در متــن مقالــه اشــاره شــد ،زمــان شــکلگیری ایــن نیایشــگاه دســتکند
مربــوط بــه دوران اســامی و پایتختــی شــهر مراغــه در دورۀ حکمرانــی هوال کــو اســت .بــا
بررســی متــون تاریخــی ،در ایــن دوره بناهــای مذهبــی بــا کاربــری نیایشــگاهی بــرای
پیــروان ادیــان مســیحی (ســتارنژاد و همــکاران )1397 ،و بودایــی ســاکن (بیانــی،)1371 ،
مجموعــۀ علمــی رصدخانــه در مراغــه شــکلگرفت .نیایشــگاه مســیحیان در دامنــۀ
ً
ســمت غربــی تپــه رصدخانــه در بســتر صخــره در وســعت نســبتا زیــادی ایجــاد شــده اســت
(ســتارنژاد و همــکاران)1397 ،؛ بنابرایــن لــزوم ایجــاد نیایشــگاهی بــرای پیــروان بودایــی
ســاکن مجموعــۀ علمــی رصدخانــه نیــز وجــود داشــت .در ایــن دوره ،بوداییــان در ســاختار
سیاســی ،اجتماعــی و دینــی خانــان ایلخانــی جایــگاه مناســبی داشــتند؛ بهطوریکــه
گروهــی از مغــوالن بــه دیــن بودایــی گرایــش داشــتند و معابــد بودایــی در سراســر ایــران
پرا کنــده بــوده اســت (اشــپولر .)187 :1368 ،هالکــو دســتور ســاخت بتخانههایــی در
خــوی را داده اســت (رشــیدالدین فض ـلاهلل ،)734 :1331/3،ایــن تمایــل بــه دیــن بــودا
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زمینــۀ مناســبی بــرای گســترش ایــن آئیــن در ایــران فراهــم کــرد؛ بهطوریکــه انــدک زمانــی
ُ
ســیل کارگــزاران مشــاوران و راهبــان بودایــی از چیــن ،تبــت ،ســرزمین ایغــور ،و حتــی هنــد
بــه ایــران ســرازیر شــد .نفــوذ ایــن دیــن در غــرب ایــران جلــوۀ بیشــتری پیــدا کــرد و مراغــه،
خــوی ،اران مکانهــای مناســب بــرای معابــد آنهــا گردیــد (بیانــی.)375 :1371 ،
بوداییــان در سراســر قلمــرو ایلخانــی معابــد بودایــی برپــا کردنــد و بــه اجــرای آئیــن مذهبــی
خویــش پرداختنــد .بــرای ســاخت ایــن نیایشــگاهها ،هالکــو از خزانــۀ امــوال زیــادی در
اختیــار آنــان قــرار داد (صالحــی و همــکاران .)79 :1393 ،تعــدادی از ایلخانــان نیــز پیــرو
آئیــن بــودا شــدند و از مشــاورت بوداییــان بهــره میبردنــد ،چنانکــه هالکــو و «آباقاخــان»
مشــاوران بودایــی در دربــار خــود داشــتند؛ ازجملــه میتــوان بــه «جنــگالون» اشــاره نمــود
کــه از «بخشــیان» بودایــی بــود کــه از مشــاوران اعظــم وی بهشــمار میرفــت (رشــیدالدین
َ
فضـلاهلل)767 :1331/2 ،؛ و یــا «ارغونآقــا» از قبیلــۀ «ایــورات» کــه بخشـیگری آموختــه
در «ســلک بتکچیــان» انتظــام داشــت بــه حکومــت خراســان ســرفراز گشــت (خواندمیــر،
 .)50-51 :1380/3در ایــن دوره ،مســیحیان و پیــروان بــودا ا کثریــت داشــتند و مســلمانان
در اقلیــت بودنــد (اشــپولر.)188 :1368 ،
در دورۀ حکمرانــی هالکــو در فاصلــۀ  8کیلومتــری ســمت جنوبشــرقی تپــه رصدخانــه
و در راســتای یــک خــط مســتقیم نیایشــگاه امامــزاده معصــوم باعنــوان معبــد بوداییهــای
ســاکن رصدخانــه (رشــیدالدین )1176 :2/1373 ،و شــهر مراغــه (،)Morgan, 2015: 66
در دســتور کار قــرار گرفــت .بهطوریکــه بررســی و تحلیــل باستانشناســی فضاهــای
ایجــاد شــده نیــز داللتبــر نیایشــگاه بودایــی در مجموعــه اســت؛ ازجملــه دالیــل میتــوان،
نخســت ،پــان مستطیلشــکل تــاالر مرکــزی بــا فــرم مــدور قســمت شاهنشــین بــا پوشــش
گنبــدی آن اشــاره نمــود کــه بــا معابــد بودایــی آســیای مرکــزی (Nakamura &, 2016: 34
 )Okazakiو معابــد دســتکند بامیــان افغانســتان ( )Nricpt, 2013: 178دارد .معمــاری
فضــای  Cنیــز بــا معبــد بودایــی تخت ُرســتم افغانســتان ( ،)Naweed, 2013: 359قابــل
ً
مقایســه اســت؛ همچنیــن وجــود طاقچههــای نســبتا زیــاد در فضاهــای ایــن مجموعــه
(Ball, 1979: 332؛  ،)Azad, 2010: 221قابلمقایســه بــا طاقچههــای ایجــاد شــده در
ً
معابــد بودایــی اســت .اصــوال ایجــاد طاقچههــای بــا عمــق کــم و تعــداد زیــاد در یــک بنــای
مذهبــی حکایــت از کاربــری خــاص آن دارد .نمونههــای از ایــن طاقچههــا را در معابــد
ً
بودایــی کیزیــل منطقــۀ اویغــور و بامیــان افغانســتان میتــوان مشــاهده کــرد؛ کــه عمدتــا
اطــراف طاقچههــا ّ
مزیــن بــه نقاشــیهایی کــه ایــن نــوع تزئیــن در معابــد غــاری شــکل
بودایــی متــداول بــوده اســت ( .)Stavisky, 1980: 90در فضــای  Bســتون ســنگی کــه
ســطح آن بــا طاقچههــای تزئیــن شــده نوعــی کاربــری آئینــی دارد .چنیــن ســتونهای در
معابــد بودایــی بــه منزلــۀ ســتون مرکــزی کــه دور آن طــواف انجــام میشــود (2009: 622
 .)Lagerwey & Lü,در نیایشــگاه امامــزاده معصــوم فضاهــای بــا عنــوان چلهخانــه وجــود
دارد کــه ایــن فضاهــا تاریــک بــوده و محلــی بــرای ریاضــت و چلهنشــینی اســت کــه در دورۀ
ایلخانــی چلهنشــنی در فضاهــای خلــوت رواج داشــت (جامعالتواریــخ-1180 :1373/2 ،
 .)1179در ســفرنامههای تاریخــی نیــز اشــاره بــه شــباهت نیایشــگاههای دســتکند منطقــۀ
مراغــه بــه معابــد بودایــی شــده اســت (.)Drouville, 1825: 225
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بررســیهای میدانــی نشــان میدهــد کــه نیایشــگاه امامــزاده معصــوم ناتمــام مانــده
اســت؛ از جملــه دالیــل ناتمــام مانــدن ایــن نیایشــگاه میتــوان بــه طاقچههــا و ورودی
فضاهــای مــدور ســمت شــرق و غربــی تــاالر مرکــزی اشــاره نمــود کــه بهصــورت کامــل
تراشــیده نشــده اســت؛ همچنیــن ســطح دیوارههــای داخــل فضاهــا بــرای ایجــاد نقــش
و نــگار بهصــورت صــاف و یکدســت صیقــل و گاهــای مــاطکاری شــده (رازانــی و
حمــزوی ،)1397 ،بــا اینوجــود عنصــر تزئینــی در ســطح آن اجــرا نشــده و در جریانــات
سیاســی دور ۀ بعــد ،تــراش مجــدد در ســطح دیوارههــا ایجــاد شــده اســت .عامــل ناتمــام
مانــدن مجموعــه را میتــوان در تغییــرات دینــی و سیاســی دورۀ ایلخانــی جسـتوجو کــرد.
بوداییــان تــا زمــان «تکــودار» کــه نــام «احمــد» را بــر خــود گزیــده بــود در حکومــت ایلخانــی
بــه فعالیــت خــود ادامــه دادنــد؛ ولــی بــا مســلمان شــدند تکــودار اوضــاع تغییــر کــرد و نســبت
بــه بوداییــان ســختگیری شــدید معمــول داشــت و معابــد آنــان را ویــران کــرد .همیــن
ُ
رویــه را غازانخــان و الجایتــو نیــز ادامــه داد .غازانخــان ،دیــن بــودا را یکبــاره ریش ـهکن
کــرد .معابــد بودایــی چپــاول و ویــران شــد و یــا آنرا بهشــکل مســجد درآوردنــد (اشــپولر،
)192 :1368؛ بنابرایــن پــس از اصالحــات غازانخــان ایــن معبــد بودایــی هماننــد کلیســای
صخــرهای تپــه َرصدخانــه دچــار آســیب گردیــد (ســتارنژاد و همــکاران .)91 :1397 ،وجــود
آثــار دودزدگــی و تــراش ثانویــه ســطح دیوارههــای نیایشــگاه نشــانگر غلبــۀ اســام و تخریــب
نیایشــگاه دســتکند اســت .در دورۀ غازانخــان بــا تغییــر و افــزودن عناصــری همچــون
کتیبــۀ نیایشــگاه ماهیــت اســامی پیــدا نمــوده اســت .طراحــان کتیبــه دلیــل خاصــی در
َ
انتخــاب ســورۀ فتــح در ایــن نیایشــگاه دســتکند داشــتند .مضمــون کتیبــه ،اشــاره بــه
فتــح اســام بــر ســایر ادیــان نیرومنــد دارد (ســتارنژاد)103 :1395 ،؛ بهطوریکــه در دورۀ
ایلخانــی پیــروان دیــن بودایــی نســبت بــه مســلمان بســیار نیرومنــد بــوده اســت (اشــپولر،
)188 :1368؛ بنابرایــن ســورۀ فتــح در کتیبــۀ بناهــای ماننــد :گنبــد ســلطانیه ،شــیخحیدر
مشکینشــهر ،مجموعــۀ بســطام و ...نقــر شــده کــه ایــن بناهــا در دورۀ پــس از اصالحــات
مذهبــی غازانخــان ایجــاد شــدهاند (ســتارنژاد.)103- 104 :1395 ،
بعــد از تغییــر ماهیــت نیایشــگاه بــه بــاور اســامی ،مجموعــۀ دســتکند امامــزاده معصــوم
کاربــری خانقاهــی پیــدا کــرده اســت .در دورۀ ایلخانــی بــا رواج اســام و ّ
تدیــن ایلخانــان
بــه دیــن اســام و تمایلشــان بــه ّ
تشــیع ،تصــوف را در ایــن دوره تقویــت کــرده (کیانــی،
 )229 :1369و در ایجــاد و توســعۀ خانقاههــا و توجــه بــه اهــل تصــوف مؤثــر بــوده اســت
(مرتضــوی)188 :1370 ،؛ بهطوریکــه گرایــش غازانخــان بــه اســام و حمایــت گســتردۀ
وزیــرش «رشــیدالدین فض ـلاهلل» از مشــایخ صوفــی ،فصــل نوینــی را در گســترش تصــوف
گشــود (کیانــی ،)231-230 :1369 ،غازانخــان کــه مریــد «شــیخ زاهــد گیالنــی» بــود
(ابنبــزاز ،)38-39 :1377 ،در ایــام دولــت آن پادشــاه عالــی همــت بــه موجــب فرمــان
او در روســتاهای آذربایجــان خانقاههــای ایجــاد شــد (خواندمیــر)189 :3/1380 ،؛
همچنیــن در تــداوم رویکــرد ایلخانــان بــه تصــوف« ،ابنبــزاز» در توصیــف ارادت ابوســعید
بــه «صفیالدیــن اردبیلــی» مینویســد :شــیخ بــا پادشــاه ســخن همچنــان میگفــت کــه
بــا کودکــی گوینــد (ابنبــزاز .)280-289 :1377 ،در مراغــه ،اردبیــل و خلخــال ،شــیخ
َ
صفیالدیــن اردبیلــی و یارانــش بســاط ارشــاد گســترده و مریــدان یــا سرســپردگی کامــل
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بــه مرشــدان و پیــران خــود اقتــداء میکردنــد (کیانــی .)234-233 :1369 ،بازرگانــان و
ً
طبقــات متوســط شــهرها عمومــا مریــد شــیخ صفــی و ســایر شــیوخ شــده و صوفــی شــدن و
نــام صوفــی داشــتن افتخــار و امتیــاز بــوده اســت (کامبخشفــرد.)154 :1373 ،
مطالعــۀ توپونومهــای 3منطقــه ،ماننــد :پیرهاشــم ،روســتای خانقــاهِ ،چلهخانــا،
رودخانــۀ صوفــی و شــکلگیری قبرســتان تاریخــی مجــاور نیایشــگاه نشــانگر بــاور خانقاهــی
در ایــن مجموعــه اســت .خانقاههــای عصــر ایلخانــی در منطقــۀ آذربایجــان در دورۀ صفویه
دچــار تغییــر و تحــوالت بنیادیــن شــدهاند؛ بهطوریکــه بــا قدرتیابــی «شــاه طهماســب
صفــوی» بســیاری از صوفیهــا و آداب خانقاهــی رو بــه افــول نهــاد و بهتدریــج در عرفــان
اســتحاله گردیــد (قرباننــژاد .)102 :1392 ،بــر همیناســاس خانقاههــای مراغــه ،ماننــد:
«خانقــاه شــیخبابا»« ،شــیخ ُمعزالدیــن» تبدیــل بــه مســجد شــدهاند و یــا ماننــد «خانقــاه
پیراوحدالدیــن مراغـهای» متــروک گردیــده و بــا عنــوان قبرســتان تاریخــی تــا دورۀ قاجاریــه
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت؛ بنابرایــن نیایشــگاه دســتکند مذکــور ،در دورۀ شــاه طهماســب
تبدیــل بــه مقبــره شــده و کاربــری خانقاهــی آن فرامــوش گردیــد .امــروزه ایــن محــل بــا
عنــوان اولیــاء و امامــزاده معصــوم مراغـهای 4در بــاور مــردم منطقــه جایــگاه خاصــی دارد و
در ایــام محــرم مراســماتی در آن اجــرا میشــود.

نتیجهگیری

بــه حکومــت رســیدن ایلخانیــان در قــرن هفــت هجریقمــری و تســلط آنــان بــر شــهر
مراغــه ،تحــت حمایتهــای سیاســی-مذهبی آنــان انگیزههــای نــو بهمنظــور توســعه
و رونــق شــهر آغــاز شــد .آنــان از بازتــاب مثبــت ایــن فعالیتهــا بــرای رســیدن بــه اهــداف
بلندمــدت سیاســی-مذهبی خــود اســتفاده میکردنــد .هوال کــو و جانشــینان بودایــی مذهــب
بــا ســاخت نیایشــگاههای بــرای ادیــان بودایــی و مســیحی توانســتند حمایتهــای معنــوی
و علمــی آنهــا را بهدســت آورنــد .تغییــر سیاســت دینــی غازانخــان منجــر بــه ناتمــام
مانــدن و تخریــب بســیاری از نیایشــگاههای بودایــی ایــن منطقــه شــد .تفکــرات مذهبــی
بعــد از غازانخــان موجــب شــد نیایشــگاه دســتکند امامــزاده معصــوم تغییــر کاربــری داد و
در دوران بعــدی بهلحــاظ کارکــرد و قدمــت در هالــهای ابهــام قــرار گیــرد .بهگونــهای کــه
براســاس آخریــن مــدارک مکتــوب تاریخــی ،در دورۀ قاجاریــه کارکــرد و اســامی متفاوتــی بــه
ً
ایــن مجموعــه نســبت داده شــده کــه مســلما نامهایــی مجعــول و ســاختگی اســت .ازلحــاظ
معمــاری نیــز مقایســۀ دســتکند امامــزاده معصــوم بــا مجموعههــای از ایــن نــوع ،نشــان
میدهــد کــه ایــن بنــا از نظــر نقشــۀ قابلســنجش بــا بســیاری از نیایشــگاههای صخــرهای
بودایــی و مقابــر مغولــی اســت؛ همچنیــن برخــی از عناصــر معمــاری و تزئینــی مجموعــۀ
دســتکند امامــزاده معصــوم نیــز از تعــدادی بناهــای دورۀ ایلخانــی تأثیــر پذیرفتــه اســت.
نیایشــگاه امامــزاده معصــوم بعــد از اصالحــات مذهبــی غازانخــان تبدیــل به خانقاه اســامی
میشــود کــه تحــوالت ســدۀ هشــت هجریقمــری؛ و بهخصــوص دورۀ صفــوی باعــث تــرک
باورهــای صوفیگــری و آداب خانقاهــی مجموعــه شــده اســت؛ بهطوریکــه نیایشــگاه در
دورۀ صفــوی بــا عنــوان مقبــرۀ امامــزاده معصــوم مراغـهای و پیروانــش مطــرح شــده اســت و
امــروزه بــا اســامی اولیــاء و امامــزاده ُمالمعصــوم در میــان اهالــی منطقــه قداســت خاصــی دارد.

ستارنژاد و همکاران :بررسی و تحلیل ماهیت کاربری معماری...

نتیج ـهای کــه از ایــن پژوهــش بهدســت آمــد ،تنهــا حاصــل از بررســی شــواهد بصــری
موجــود در مجموعــه دســتکند ،تحلیــل فضایــی بــا اســتناد بــه ســاختارهای موجــود در
فضاهــا و بررســی ســاختاری در محــدودۀ مکانی-تاریخــی (بســتر تاریخی-سیاســی)
مجموعــۀ دســتکند امامــزاده معصــوم ،همچنیــن دادههــای مکتــوب اســت؛ بنابرایــن
بــرای کشــف و خواناســازی فضاهــای زیرزمینــی انباشــت شــده ،مطالعــۀ وســعت مجموعــه
و تاریخگــذاری دقیقتــر نیــاز بــه عملیــات میدانــی اســت؛ لــذا بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود
کاوشهــای علمــی باستانشــناختی پیشــنهاد میگــردد.

پینوشت
1. Karabil
2. Garbhagriha

 .3واژههــای «پیــر»« ،خانقــاه»« ،چلهخانــه» و «صوفــی» از اصطالحــات رایــج بــا باورهــای صوفیگــری اســت؛ ماننــد:
«صوفیــان خانقاهــی»« ،چلهخانههــا»« ،پیرمغــان» و «پیرخرابــات» (کیانــی )1369 ،ایــن واژههــا بــا گذشــت زمــان در اســامی برخــی
مکانهــای تاریخــی و رودخانــۀ مراغــه باقیمانــده اســت.
ُ .4م َ
المعصــوم مراغـهای ،یکــی از علمــای بــزرگ قــرن  13هـ.ق .ایــن شــهر بــوده اســت .نویســندۀ کتــاب خطــی تفســیر صافــی
ُ
َ
او را بهعنــوان یکــی از فقیهتریــن فقهــا بهحســاب آورده اســت (مخلصــی.)168 :1371 ،

سپاسگزاری

از خانم دکتر زهره زهبری به پاس در اختیار نهادن برخی منابع سپاسگزاری میشود.
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