آ ﺗ ﺸ ﮑﺪه

ﺻﯽ از آن ﻗﺮار دارد و ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ آﯾﯿﻦھﺎی دﯾﻨﯽ آﻧﺎن در آنﺟﺎ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .از زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ آﺗﺸﮑﺪهھﺎ اطﻼع
آﺗﺸﮑﺪه ،ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه زردﺷﺘﯿﺎن اﺳﺖ .آﺗﺶ در ﺟﺎی ﺧﺎ ّ
دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ظﺎھﺮا از ﺳﺪه  ۴ق م ﺑﮫ ﺑﻌﺪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﺮدم ﺑﯿﻦاﻟﻨﺤﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺒﺪ و آﺗﺸﮑﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﻮع آﺗﺸﯽ ﮐﮫ در آن اﺳﺖ ،ﺑﮫ  ٣دﺳﺘﮫ ﺑﮭﺮام ،آدران و دادﮔﺎه ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ آﺗﺸﮑﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ظﺎھﺮا ً زردﺷﺘﯿﺎن از ﺳﺪه ۴قم ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﺮدم ﺑﯿﻦاﻟﻨﮭﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ آﻧﺎن در ﻓﻀﺎی آزاد و ﺑﮫ
وﯾﮋه ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪیھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ درﺑﺎره آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً از دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .آﺗﺸﮑﺪهھﺎی آن دوران ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻨﺎی ﻣﮑﻌﺐ ﮔﻨﺒﺪداری ﺑﻮده ﮐﮫ ﭼﮭﺎر طﺎق
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺮ آﺗﺸﮑﺪه ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺗﺶ در آن ﻧﮕﺎهداری ﻣﯽﺷﻮد ،اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﻣﮑﻌﺐ ﯾﺎ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﻨﺒﺪ )در اﺻﻄﻼح زردﺷﺘﯿﺎن اﯾﺮان( ،ﯾﺎ آﺗﺸﮕﺎه )در
اﺻﻄﻼح زردﺷﺘﯿﺎن ھﻨﺪوﺳﺘﺎن( .اﺻﻄﻼح ﮔﻨﺒﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﻧﯿﺰ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﺗﺸﮑﺪهھﺎی زردﺷﺘﯿﺎن ھﻨﺪ

در آﺗﺸﮑﺪهھﺎی زردﺷﺘﯿﺎن ھﻨﺪ )ﭘﺎرﺳﯿﺎن( دﯾﻮار اﯾﺖ ،اﺗﺎق ﻣﺸﺒّﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺗﺶ را از دور ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ آﺗﺸﮑﺪهھﺎ دارای دری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺑﺪان ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ
آﺗﺶ از آن در وارد اﺗﺎق آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﺗﺸﮑﺪهھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن

آﺗﺸﮑﺪهھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن دارای اﺗﺎق ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ )ﺑﮫ ﻧﺎم َﮔَﮭْﻨﺒﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺤﺮاب و ﻏﯿﺮه( ﮐﮫ ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﺗﺶ در اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺠّﺰا ﺑﺎ دﯾﻮارھﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﺑﮫ دور
از ﭼﺸﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺎهداری ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن آﺗﺶ و آﻟﻮده ﻧﺸﺪن آن ،ﺟﺰ روﺣﺎﻧﯿﺎن زردﺷﺘﯽ ھﯿﭻﮐﺲ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ آن اﺗﺎق و دﯾﺪن آﺗﺶ ﻣﻘﺪس ﻧﺒﻮد .در ﺳﺪهھﺎی  ١٣و ١۴ش ،در ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد
و ﺗﮭﺮان آﺗﺸﮑﺪهھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ آﺗﺸﮑﺪهھﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ھﻨﺪ )آﮔﯿﺎری( ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در آنھﺎ آﺗﺶ در اﺗﺎق ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در وﺳﻂ ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و از ﭘﻨﺠﺮهھﺎی ﺷﯿﺸﮫای
ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ.
آﺗﺸﺪان در ﮔﻮدی ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮔﺮد و ﺳﻔﺎﻟﯽ )در ﻗﺪﯾﻢ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﮫ ﻧﺎم َﻣﻐِﺮب در ﮐﺮﻣﺎنَ ،ﮐﻠَﮏ در ﯾﺰد و آدُْﺧﺶ در ﺷﺮﯾﻒآﺑﺎد اردﺳﺘﺎن( در زﯾﺮ ﻗﺒّﮫای ﻧﮭﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﺗﺸﮑﺪهھﺎی دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
از ﻣﯿﺎن آﺗﺸﮑﺪهھﺎی دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ  ٣آﺗﺸﮑﺪه ﮐﮫ در آنھﺎ آﺗﺶ ﺑﮭﺮام ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ.١ :آذَْر ﻓَْﺮْﻧﺒَﻎ؛  .٢آذَْر ُﮔْﺸﻨَﺴﺐ؛  .٣آذَر ﺑُﺮزﯾﻦ ﻣﮭﺮ.
ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺳﺎن اﺳﺖ :ﻓَْﺮْﻧﺒَﻎ آﺗِﺶ روﺣﺎﻧﯿﺎنُ ،ﮔﺸﻨﺴﺐ آﺗِﺶ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و ﺑُﺮزﯾﻦ ﻣﮭﺮ آﺗِﺶ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ .آذر ﻓﺮﻧﺒﻎ در دوره
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﯾﺎن ﻓﺎرس ﺟﺎی داﺷﺘﮫ ،اﻣﺎ ﺑﺮ طﺒﻖ اﻓﺴﺎﻧﮫای ،اﺻﻼً از ﺧﻮارزم ﺑﺪان ﻧﺎﺣﯿﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ُﮔﺸﻨﺴﺐ ﮐﮫ ظﺎھﺮا ً آﺗﺶ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻐﺎن ﻣﺎد ﺑﻮده ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﮫ اورﻣﯿﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺷﯿﺰ )ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن( در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮده و در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ آﺗﺸﮑﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﮫاﺳﺖ.
ﺑُﺮزﯾﻦﻣﮭﺮ در ﮐﻮه رﯾَﻮْﻧﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ  ٣آﺗﺸﮑﺪه ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﯽ از  ٣ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدھﺎ و ﭘﺎرتھﺎ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑُﺮزﯾﻦﻣﮭﺮ ،آﺗﺶ
ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﺎرت ،ﺑﮫ ﻋﻠﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از اھﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ٣آﺗﺸﮑﺪه ﻣﮭﻢ و ﺑﺰرگ ،آﺗﺸﮑﺪهھﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺧﺮاﺑﮫھﺎی ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ھﻨﻮز ﺑﺮ
ﺟﺎی اﺳﺖ.
ﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺟﻠﻮس آﺗﺸﯽ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺪأﺳﺎلھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﻣﻮر آﺗﺸﮑﺪهھﺎ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻋﮭﺪه دﯾﻮان ﺧﯿﺮات )دﯾﻮاِن ِﮐﺮدَﮔﺎن( ﯾﺎ
اوﻗﺎف )ُرواﻧَﮕﺎن( ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺧﻄﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪان ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪه »آﺗﺶ َھﻤﺎر دﻓﯿﺮه« ﻧﺎم داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻗﺴﺎم آﺗﺶ

آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﻮع آﺗﺸﯽ ﮐﮫ در آن اﺳﺖ ،ﺑﮫ  ٣دﺳﺘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :آﺗِﺶ ﺑَْﮭﺮام ،آدُران و دادﮔﺎه:
← آﺗِﺶ ﺑﮭﺮام
ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ آﺗﺶ ﺑﮭﺮام)در زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮي آﺗَْﺨِﺶ َوْھﺮام(  ١۶آﺗﺶ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آﺗﺶ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻏﯿﺮه ﮔﺮدآوری ﻣﯽﺷﻮد و در طّﯽ دﻋﺎﺧﻮاﻧﯽھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ
دﻗﯿﻖ و طﻮﻻﻧﯽ »ﺗﻄﮭﯿﺮ« و »ﺗﻘﺪﯾﺲ« ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،آﺗﺶ ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﯾﻨﯽ ﺧﺎص در اﺗﺎق ﻣﺨﺼﻮص در آﺗﺸﮑﺪه در زﯾﺮ ﻗﺒﮫ ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮭﻨﺪ ،ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺑﺪاﻧﯽ ﮐﮫ
دارای ﺷﺮاﯾﻂ و درﺟﺎت ﺧﺎص دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاری ﺑﮫ آن اﺗﺎق )ﮔﻨﺒﺪ( داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ .آﺗﺸﮑﺪهای ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ آﺗﺶ در آن ﺟﺎی دارد ،ﺑﮫ وﯾﮋه آﺗﺸﮑﺪه ﺑﮭﺮام )ﯾﺎ آﺗِﺶ ﺑﮭﺮام
)اﯾﺰد ﭘﯿﺮوزی در ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
← آﺗﺶ آدران
ﺗﻘﺪﯾﺲ آدُران )ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭘﺎرﺳﯿﺎن ھﻨﺪ آدرﯾﺎن ،در ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻋﺎم آدُر ﯾﺎ آﺗَْﺨﺶ( ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ ۴ .ﻧﻮع آﺗﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺮ ﺗﺨﺖﻧﺸﺎﻧﺪن آن
در ﮔﻨﺒﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺑﮭﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاری آن ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع آﺗﺸﮑﺪه در اﯾﺮان دَِر ﻣﮭﺮ ،و در ھﻨﺪ آﮔﯿﺎری ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
← آﺗﺶ دادﮔﺎه
دادﮔﺎه )در ﭘﮭﻠﻮي آدَروگ( آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﯾﮏ آﺗﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻘﺪﺳﯽ ﺷﺪه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﺗﻘﺪﯾﺲ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ روﺣﺎﻧﯽ زردﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ھﺮ ﻓﺮد ﻋﺎدی
زردﺷﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﺰم و ﺑﻮی ﺧﻮش ﺑﺮ آن ﻧﮭﺎدن ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ اﺳﺖ.
آﺗﺶ دادﮔﺎه در  ٢ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﮑﯽ در ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دو آﺗﺶ دﯾﮕﺮ در ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮی در اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ دﺧﻤﮫ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ
ﻣﺮدم ﻋﺎدی زردﺷﺘﯽ از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻋﯿﺎﻧﯽ زردﺷﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ،آﺗﺶ دادﮔﺎه ﺑﺮای اﺟﺮای اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ ﻧﮕﺎهداری ﻣﯽﺷﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ
آﺗﺶھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻌﺪا ً در ﻣﻌﺒﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺘﮫ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ آﺗﺸﮑﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﺗِﺶ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد و اﮔﺮ آﺗﺸﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﺗﺸﮑﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎ آﺗﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آن آﺗﺸﮑﺪه در زﯾﺮ ﯾﮏ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ آﺗﺶ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه در اﺗﺎﻗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎهداری ﻣﯽﺷﻮد و دو آﺗﺶ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﭘﺲ از اﺳﻼم

ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺑﺮﺧﯽ آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوش اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ اﺳﻼم ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺷﻤﺎر آنھﺎ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ وﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ .وﯾﺮاﻧﮫھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ اﮐﻨﻮن
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ آﺗﺸﮑﺪهھﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﯾﺎ اردﺳﺘﺎن و ﺟﺰ آن .در ﻣﻌﻤﺎری دوره اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ ،از طﺮح
ﺑﻨﺎی آﺗﺸﮑﺪه )ﭼﮭﺎر طﺎق( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﺗﺸﮑﺪه در ﺑﺎبھﺎی ﺻﻼت ،وﻗﻒ و ﻗﻀﺎء ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻗﻮل ﻣﺸﮭﻮر ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در آﺗﺸﮑﺪه ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
] [١ﻧﺠﻔﯽ ﺟﻮاھﺮی ،ﷴﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،٨ص.٣۶۶
وﻗﻒ ﺑﺮ آﺗﺸﮑﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
] [٢ﻧﺠﻔﯽ ﺟﻮاھﺮی ،ﷴﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،٢٨ص.٣۴-٣٣
اﺣﺪاث آﺗﺸﮑﺪه در ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت اﺣﺪاث ،ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع واﺟﺐ اﺳﺖ آن را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.
] [٣ﻧﺠﻔﯽ ﺟﻮاھﺮی ،ﷴﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،٢١ص.٢٨٠

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

) (١اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﺰه ،اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﯽ ﺣﺪوث اﻟﺘﺼﺤﯿﻒ ،ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ آل ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﺑﻐﺪاد ،ﻣﮑﺘﺒﮫ اﻟﻨﮭﻀﮫ١٣٨٧ ،ق ،ص.۶٧
) (٢ﺑُْﻨﺪَھﺸﻦ ،ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ب ت اﻧﮑﻠﺴﺎرﯾﺎ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﻨﺠﺎﯾﺖ١٩٠٨ ،م ،ﻓﺼﻞ  :١٨ﺑﻨﺪ  ،١٧ﻓﺼﻞ  :٢۶ﺑﻨﺪ .۴۴
) (٣ﺧﻮارزﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم ،ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺎن ﻓﻠﻮﺗﻦ ،ﻟﯿﺪن١٨٩۵ ،م ،ص.١١٨
) (۴رواﯾﺎت ﭘﮭﻠﻮی ،ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ب ن داﺑﺎر ،ﺑﻤﺒﺌﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﻨﭽﺎﯾﺖ١٩١٣ ،م ،ص.١٣۶
) (۵زاِدْﺳﭙََﺮم ،ﮔﺰﯾﺪهھﺎی زاِدْﺳﭙََﺮم ،ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ب ت اﻧﮑﻠﺴﺎرﯾﺎ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ١٩۶۴ ،م ،ﻓﺼﻞ  :٢٩ﺑﻨﺪ .٣
) (۶ﻓﺮخ ﻣﺮدوھﺮام ،ﻣﺎدﯾﮕﺎن ھﺰار دادﺳﺘﺎن ،ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ت د اﻧﮑﻠﺴﺎرﯾﺎ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ١٩١٢ ،م.٢/٣٧ ،
) (٧ﮐﺮﯾﺴﺘﻦ ﺳﻦ ،آرﺗﻮر ،اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮫ رﺷﯿﺪ ﯾﺎﺳﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ١٣۴۵ ،ش ،ص١٨٢ـ.١٩٢
) (٨ﻣﻌﯿﻦ ،ﷴ ،ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ و ادب ﭘﺎرﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان١٣٣٨ ،ش ،ص٢٧٣ـ .٣٧۵
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﻧﺠﻔﯽ ﺟﻮاھﺮی ،ﷴﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،٨ص.٣۶۶
 ↑ .٢ﻧﺠﻔﯽ ﺟﻮاھﺮی ،ﷴﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،٢٨ص.٣۴-٣٣
 ↑ .٣ﻧﺠﻔﯽ ﺟﻮاھﺮی ،ﷴﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،٢١ص.٢٨٠

ﻣﻨﺒﻊ

ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﻘﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ،ج ،١ص.١٢٠-١١٩
داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »آﺗﺸﮑﺪه« ،ج ،١ص.۵۵
ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﯽ | اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن | زرﺗﺸﺘﯿﺎن

