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مقدمه
ثبت آثار ملی به دست سازمان ميراث فرهنگی انجام و اعالم می شود. این سازمان مسئول فهرست 
آثار ملی پيش بينی شده در قانون است. ثبت آثار فرآیندی دارد كه در انتهای آن سازمان ایستاده 
اس��ت و تش��خيص و تشریفات قانونی ثبت را عهده دار شده اس��ت، اما شناسایی، پيشنهاد، و تهيۀ 
صد درصد  پرون��ده را هر نهاد یا ش��خص حقيقی و حقوقی می تواند به انجام رس��اند. امروز تقریباً
فرآیند ثبت با توان و منابع س��ازمان ميراث فرهنگی صورت می گيرد و از گذش��ته تا به حال نيز 
چنين بوده اس��ت؛ جز موارد انگشت ش��مار. با گذش��ت زمان به جمع نهادهایی كه در زمينه های 
گوناگ��ون مي��راث فرهنگی فعال اند، افزوده می ش��ود اما ب��ه همان اندازه ظرفي��ت بالقوۀ آنها در 
فعاليت های بنيانی چون ثبت آثار ملی به ظهور نمی رس��د. امروز رشته هایی چون باستان شناسی، 
مرمت )بنا، بافت و آثار و اشياء(، معماری، مطالعات معماری، پژوهش هنر، صنایع دستی و هنرهای 
س��نتی، و موزه داری در دانشگاه های بيشتر استان های ایران دایر شده است، اما این دانشگاه ها در 
حيطۀ ثبت، كمتر تجربه اندوخته اند. در سوی دیگر فعاالن مردم نهاد كه عالقمندان به موضوعات 
گوناگون ميراث فرهنگی هس��تند، نيز چنين وضعی دارند. برای تس��ریع در چرخۀ ثبت، استفاده 
از تمامی این ظرفيت ها می تواند مؤثر باش��د. عالوه بر این هدف، حفظ آثار تاریخی � فرهنگی به 
مثابه یک وظيفۀ سازمانی و حاكميتی، دست كم به بستر تخصصی و مردمی نيز كشانيده می شود. 
گ��زارش ثبت 41 اثر تاریخي � فرهنگي به اط��الع خوانندگان گرامي  اثر در ش��مارۀ حاضر مجلۀ
در فهرس��ت آثار ملي جا گرفته اند. فهرست این آثار به تفکيک  مي رس��د. این آثار در پایيز 1394
استان ها در جدول مدون شده )جدول 1( و چند اثر نيز به اختصار معرفي شده اند. آثار ثبت شده در 
استان هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، كرمانشاه، 
مازندران، مركزی، و یزد قرار دارند. در اینجا از همۀ دس��ت اندركاران ثبت آثار در دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي كه كار ثبت را پيش می برند، همکاران فعال در اس��تان ها 
كه زحمت تهيۀ پرونده را بر عهده دارند و اعضاي محترم كميتۀ ثبت و حریم آثار ملّي غير منقول 

كه بررسی و نظارت بر ثبت را به انجام می رسانند، قدرداني مي شود.
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پژوهشگر دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایرانشهر
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چکیده
کنگاور در میانۀ راه همدان ـ کرمانشاه قرار دارد. کنگاور در دوران اسالمی شهر  تاریخِی شهر 
یا آبادی قابل توجهی بوده و ذکر آن در اکثر متون جغرافیای تاریخی آمده است. شهرت عمدۀ 
کنگاور به واسطۀ محوطۀ تاریخی موسوم به قصر خسرو پرویز/ معبد آناهیتا است. این محوطۀ 
از  اولیه اسالمی را به خود جلب کرده است.  تاریخی نظر اکثر مورخان و مسالک نویسان قرون 
کم و کیف ]آبادِی[ کنگاور در زمان ورود اعراب و سپاه اسالم اطالع دقیقی در دست نیست. اما 
می باید آبادی ای بوده باشد. زیرا اهالی آن به سپاه اعراب دستبرد زده و از این رو در تاریخ عرب 
به قصراللصوص/ قصر دزدان شهره شده است. هارون الرشید در سال 181ق در کنگاور اقامت کرده 
و عید قربان را در آنجا گرامی داشته است. کنگاور در اوایل سدۀ چهارم هجری صاحب مسجد 
این شهر در  بنا شد.  قاهرباهلل  و  مقتدرباهلل  امر مونس االستاد، حاجِب به  جامع معتبري شد که 
بزرگی بوده باشد که حاجب دو تن از خلفای عباسی در  سدۀ چهارم هجری می باید شهر نسبتاً
آن مسجد نیکویی ساخته بوده است. اغلب مورخان و مسالک نویسان به این مسجد اشاره کرده 
 اند. از نسبت مسجد مونس و دیگر مساجد کنگاور در آن زمان اطالعی در دست نیست. در این 
مقاله، مسجد مونس را مسجد جامع عتیق نامیده  ایم. از این مسجد امروز اثري نمانده است. شهر 
آناهیتا جای گرفت. در  معبد  یا  بر روی خرابه های قصر خسرو  اسالم  اول  کنگاور در سده های 
کاوش های باستان شناسی ـ که از سال 1347ش آغاز شد ـ آثار و بقایای بسیاری از دوران اسالمی 
یافت شد؛ از جمله بقایای حمامی منسوب به سدۀ چهارم هجری بر روی صفۀ میانی قصر خسرو 
یا معبد آناهیتا. طی فعالیت های باستان شناسی آثار و بقایای معماری و شهری کنگاور در دورۀ 
اسالمی برای رسیدن به آثار پیش از اسالم برچیده شد و راه را برای بازخوانی تاریخ کنگاور در 
کاوش ها از آثار و بقایای  الیه ها و یافته های معماری بسته شد. در گزارش دورۀ اسالمی بر اساس 
مسجد جامع عتیق کنگاور چیزی گفته نشده است. احتماالت مختلف و ضعیفی دربارۀ این که 
مسجد عتیق کنگاور کجاست وجود دارد. از جمله اینکه گزارش های تاریخی دربارۀ این مسجد 
را با وضع موقع مساجد کنگاور مطابقت دهیم. کنگاور مساجد متعددی دارد. سه از این مساجد 
تاریخی اند: مسجد جامع، مسجد مالحسن، و مسجد امامزاده ابراهیم )ع(. مسجد جامع فعلی که 
مدرسه هم هست در دورۀ فتحعلی شاه قاجار و در حاشیۀ شهر کنگاور ساخته شده و در چند دهۀ 
اخیر بازسازی شده است. در تصویری از کنگاور در اوایل دورۀ قاجار )ترسیم شده توسط فالندن( 
آثار منارۀ بلندی دیده می شود که به احتمال بر فراز پشتۀ معبد آناهیتا قرار داشته است. در این 
موجود در پی یافتن جای آن هستیم. مقاله با مطالعۀ متون و اسناد و بررسی آثار تاریخی و وضِع

واژه هاي کلیدي 
معبد آناهیتا، مجموعۀ امامزاده ابراهیم)ع(، مسجد جامع عتیق، مساجد کنگاور.
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majidmaora@gmail.com

مقدمه
ثبت آثار ملی به دست سازمان ميراث فرهنگی انجام و اعالم می شود. این سازمان مسئول فهرست 
آثار ملی پيش بينی شده در قانون است. ثبت آثار فرآیندی دارد كه در انتهای آن سازمان ایستاده 
اس��ت و تش��خيص و تشریفات قانونی ثبت را عهده دار شده اس��ت، اما شناسایی، پيشنهاد، و تهيۀ 
صد درصد  پرون��ده را هر نهاد یا ش��خص حقيقی و حقوقی می تواند به انجام رس��اند. امروز تقریباً
فرآیند ثبت با توان و منابع س��ازمان ميراث فرهنگی صورت می گيرد و از گذش��ته تا به حال نيز 
چنين بوده اس��ت؛ جز موارد انگشت ش��مار. با گذش��ت زمان به جمع نهادهایی كه در زمينه های 
گوناگ��ون مي��راث فرهنگی فعال اند، افزوده می ش��ود اما ب��ه همان اندازه ظرفي��ت بالقوۀ آنها در 
فعاليت های بنيانی چون ثبت آثار ملی به ظهور نمی رس��د. امروز رشته هایی چون باستان شناسی، 
مرمت )بنا، بافت و آثار و اشياء(، معماری، مطالعات معماری، پژوهش هنر، صنایع دستی و هنرهای 
س��نتی، و موزه داری در دانشگاه های بيشتر استان های ایران دایر شده است، اما این دانشگاه ها در 
حيطۀ ثبت، كمتر تجربه اندوخته اند. در سوی دیگر فعاالن مردم نهاد كه عالقمندان به موضوعات 
گوناگون ميراث فرهنگی هس��تند، نيز چنين وضعی دارند. برای تس��ریع در چرخۀ ثبت، استفاده 
از تمامی این ظرفيت ها می تواند مؤثر باش��د. عالوه بر این هدف، حفظ آثار تاریخی � فرهنگی به 
مثابه یک وظيفۀ سازمانی و حاكميتی، دست كم به بستر تخصصی و مردمی نيز كشانيده می شود. 
گ��زارش ثبت 41 اثر تاریخي � فرهنگي به اط��الع خوانندگان گرامي  اثر در ش��مارۀ حاضر مجلۀ
در فهرس��ت آثار ملي جا گرفته اند. فهرست این آثار به تفکيک  مي رس��د. این آثار در پایيز 1394
استان ها در جدول مدون شده )جدول 1( و چند اثر نيز به اختصار معرفي شده اند. آثار ثبت شده در 
استان هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، كرمانشاه، 
مازندران، مركزی، و یزد قرار دارند. در اینجا از همۀ دس��ت اندركاران ثبت آثار در دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي كه كار ثبت را پيش می برند، همکاران فعال در اس��تان ها 
كه زحمت تهيۀ پرونده را بر عهده دارند و اعضاي محترم كميتۀ ثبت و حریم آثار ملّي غير منقول 

كه بررسی و نظارت بر ثبت را به انجام می رسانند، قدرداني مي شود.
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مقدمه
ثبت آثار ملی به دست سازمان ميراث فرهنگی انجام و اعالم می شود. این سازمان مسئول فهرست 
آثار ملی پيش بينی شده در قانون است. ثبت آثار فرآیندی دارد که در انتهای آن سازمان ایستاده 
اس��ت و تش��خيص و تشریفات قانونی ثبت را عهده دار شده اس��ت، اما شناسایی، پيشنهاد، و تهيۀ 
پرون��ده را هر نهاد یا ش��خص حقيقی و حقوقی می تواند به انجام رس��اند. امروز تقریباً صد درصد 
فرآیند ثبت با توان و منابع س��ازمان ميراث فرهنگی صورت می گيرد و از گذش��ته تا به حال نيز 
چنين بوده اس��ت؛ جز موارد انگشت ش��مار. با گذش��ت زمان به جمع نهادهایی که در زمينه های 
گوناگ��ون مي��راث فرهنگی فعال اند، افزوده می ش��ود اما ب��ه همان اندازه ظرفي��ت بالقوۀ آنها در 
فعاليت های بنيانی چون ثبت آثار ملی به ظهور نمی رس��د. امروز رشته هایی چون باستان شناسی، 
مرمت )بنا، بافت و آثار و اشياء(، معماری، مطالعات معماری، پژوهش هنر، صنایع دستی و هنرهای 
س��نتی، و موزه داری در دانشگاه های بيشتر استان های ایران دایر شده است، اما این دانشگاه ها در 
حيطۀ ثبت، کمتر تجربه اندوخته اند. در سوی دیگر فعاالن مردم نهاد که عالقمندان به موضوعات 
گوناگون ميراث فرهنگی هس��تند، نيز چنين وضعی دارند. برای تس��ریع در چرخۀ ثبت، استفاده 
از تمامی این ظرفيت ها می تواند مؤثر باش��د. عالوه بر این هدف، حفظ آثار تاریخی � فرهنگی به 
مثابه یک وظيفۀ سازمانی و حاکميتی، دست کم به بستر تخصصی و مردمی نيز کشانيده می شود. 
در ش��مارۀ حاضر مجلۀ اثر گ��زارش ثبت 41 اثر تاریخي � فرهنگي به اط��الع خوانندگان گرامي 
مي رس��د. این آثار در پایيز 1394 در فهرس��ت آثار ملي جا گرفته اند. فهرست این آثار به تفکيک 
استان ها در جدول مدون شده )جدول 1( و چند اثر نيز به اختصار معرفي شده اند. آثار ثبت شده در 
استان هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، کرمانشاه، 
مازندران، مرکزی، و یزد قرار دارند. در اینجا از همۀ دس��ت اندرکاران ثبت آثار در دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي که کار ثبت را پيش می برند، همکاران فعال در اس��تان ها 
که زحمت تهيۀ پرونده را بر عهده دارند و اعضاي محترم کميتۀ ثبت و حریم آثار ملّي غير منقول 

که بررسی و نظارت بر ثبت را به انجام می رسانند، قدرداني مي شود.



نام اثر: خانۀ كتابي
شماره و تاريخ ثبت:31330 مورخ 1394/7/5

اي��ن  اث��ر در اوايل دورۀ پهلوي و به س��ياق معم��اري آن دوره در 
ش��هر اصفهان بنياد ش��ده اس��ت. ابعاد اين خانه 53 متر در 19 متر 
اس��ت. بنا به صورت كوشك و در دو اش��كوِب همانند ساخته شده 
اس��ت كه ب��ا پلكاني كه در ميانۀ ضلع جنوبي ق��رار دارد با يكديگر 
مرتب��ط هس��تند. يك ت��االر در مركز بن��ا قرار دارد ك��ه فضاهاي 

تصوير 1. تزيينات داخلي خانۀ كتابي )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 1. پالن زيرزمين خانۀ كتابي )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير 2. تزيينات ورودي خانۀ كتابي )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

اطرافش را س��امان بخشيده اس��ت. وفور تزيينات در اين بنا بسيار 
چش��م گير اس��ت )تصوي��ر1( و در ان��واع گچبري، آيين��ه كاري، و 
ارسي هاي رنگي با نقوش و تركيب هاي متنوع برپا شده است. پالن 
داراي يك محور تقارن اس��ت )نقش��ۀ 1(. نقش��ۀ اتاق هاي جنوبي 
ب��ه صورت نيم هش��ت اس��ت و از پنجره هاي آن چش��م انداز حياط 
ديده می ش��ود. نماي خانه ه��م با انواع تزيين��ات آجري، قاب هاي 
دوِر پنج��ره، كاش��ي با نقش گل��دان و ديگر عناص��ري كه تزينات 
 دوره قاجاري��ه را به ياد مي آورد، آراس��ته ش��ده اس��ت )تصوير 2(.1
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نام اثر: خانۀ لباف )مشير(
شماره و تاريخ ثبت: 31332 مورخ 1394/7/5

اين  اثر در اوايل دورۀ پهلوي و به س��ياق معماري س��نتی در شهر 
اصفهان بنيان ش��ده اس��ت. ابعاد اين خانه 52 متر در 30 متر است. 
حياط خانه در ميان قرار دارد و در سه سوي آن فضاهای معماری پا 
گرفته است. بخش اصلی خانه در شمال حياط و در دو اشكوب ايجاد 
ش��ده اس��ت )تصوير 3(. در اين بخش تاالری چليپايي و اتاق هاي 
پيرامون آن در دو اشكوب تكرار شده است. فضاي زيباي حوضخانه 

تصوير 3. ضلع شمال غربی خانۀ لباف )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 2. پالن همكف خانۀ لباف )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير 4. فضاي حوض خانۀ خانۀ لباف )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

با س��تون هاي بلند و نورگير هشت گوش بر فراز آن در شمال شرقي 
اث��ر ق��رار دارد )تصوير 4( و نيز ايواني با ده س��تون گچبري ش��ده 
مشرف بر حياط قرار دارد. بخش هاي خدماتي نيز در جنوب و شرق 
عرصه ساخته شده اس��ت. ورودي خانه در گوشۀ جنوب غربي قرار 
دارد. ورودي ش��امل س��ردر، هش��تي و راهروي بلندي است كه با 
گردشي 90 درجه به حياط مي رسد )نقشۀ 2(. در ضلع جنوبي حمام 
اختصاصِي خانه قرار دارد كه فضاهاي مختص آن از جمله س��ربينه 
 و گرم خانه و خزينه در گوش��ۀ جنوب شرقي خانه قرار گرفته است.2 
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نام اثر: خانۀ مهدي اعلم
شماره و تاريخ ثبت: 31358 مورخ 1394/8/16

خان��ۀ مهدي اعلم در محدودۀ قديم ش��هر يزد واقع ش��ده اس��ت. 
معماری اين خانه در ميان خانه های يزد خاص و متفاوت اس��ت؛ به 
اي��ن ترتيب كه خانه چهارايوانی اس��ت و طرح چهارصفه با حياطی 
گش��اده دارد. مساحت اين اثر كه در يك چند ضلعي نامنظم سامان 
يافته، 640 متر اس��ت )نقش��ۀ 3(. در هر چهار طرف حياط مركزي 

تصوير5. ايوان ضلع غربي و تزيينات خانۀ مهدي اعلم 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير6. بادگير و ضلع شمالي خانۀ مهدي اعلم )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 3. پالن همكف خانۀ مهدي اعلم 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

فضاهاي متنوعي ش��كل گرفته است. از جمله ايوان جنوبي با طاق 
آهنگي كه بخش��ي از آن تخريب ش��ده، دو ايوان در شرق و غرب 
حياط )تصوير5( و ديگر فضاهاي مس��تقر پيرام��ون حياط مركزي 
ك��ه به زمين كاماًل نامتقارن، نظمي قابل تأمل بخش��يده اس��ت. از 
تزيينات اين اثر نيز مي توان به ابزارهاي گچي و گچبري ها، مقرنس 
و ِگل بري ها اشاره كرد. در ضلع شمالي نيز بادگير چهارطرفه اي قرار 

دارد3 )تصوير 6(.
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نام اثر: روستاي اصفهك
شماره و تاريخ ثبت:31336 مورخ 1394/7/14

روستای اصفهك در بخش ديهوك شهرستان طبس قرار دارد. 
اصفهك در سال 1357ش بر اثر وقوع زمين لرزه به كلي ويران 
ش��د )تصوي��ر 7 و 8( و اهالي روس��تا، مجبور به خ��روج از آن 
و س��كونت در روستاي امروزي ش��ده اند. چهار رشته قنات به 
نام هاي پايو، ده نو، اسكندرآباد، و عماديه زندگي را در اين منطقه 
خش��ك امكان پذير كرده بود كه امروزه همگي خشك شده اند. 
درخت��ان قديمي نخل نيز از ديگ��ر مصاديق ميراث طبيعي اين 
روس��تا هس��تند. از ش��واهد و بقايای معماری روس��تا می توان 
اس��تنباط كرد كه بيش��تر بناهای برجای مان��ده متعلق به دورۀ 
قاجار اس��ت اما پيشينۀ روستا طوالنی تر است و وجود محوطه و 
بقايای معماری دست كند در جنوب شرق روستا، نشان از قدمت 
استقرار انسان در منطقه دارد. اين روستا عالوه بر كالبد تاريخي، 
حامل مصاديقي از ميراث ناملموس و طبيعي اس��ت )تصوير 9( 
 ك��ه هر كدام مي تواند ب��ه مثابه يك اثر مطالعه و ثبت ش��ود.4

تصوير 7 و 8. نماهاي عمومي از بافت تاريخي روستا كه پس از زلزله متروك شده است 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير 9. نماي عمومي از بافت تاريخي روستا و باغ ها و درختان پيرامون آن )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: گراند هتل
شماره و تاريخ ثبت: 31351 مورخ 1394/8/12

اين هتل در دورۀ پهلوي اول در ش��هر تبريز س��اخته ش��ده اس��ت 
و ظاه��راً هي��چ ارتباط��ي با هتل ه��اي زنجيرهاي گران��د هتل در 
جاه��ای ديگر ايران ندارد. بلكه به دليل معماري و تجمالت خاص 
آن دوره، ب��ه گراند هتل ش��هرت يافته اس��ت. اين اث��ر در يكي از 
ش��لوغ ترين خيابان هاي ش��هر قرار دارد. عرض گراند هتل 21 متر 

تصوير 11. ورودي هتل در طبقۀ همكف و نماي اصلي هتل 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير 10. زيرزمين هتل و پوشش هاي سنتي در سقف )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

و طول آن 30 متر اس��ت. مجموعۀ فضاهاي هتل ش��امل: فضاي 
زيرزمي��ن )تصوي��ر 10(، فضاه��اي همكف )تج��اري( و فضاهاي 
اقامتي طبقۀ اول اس��ت. در طبقۀ اول بالكن هاي مشرف به خيابان 
ام��ام وجود دارد و مجموع��ًا هجده اتاق براي اقام��ت مهمانان در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. از ويژگي ه��اي مهم اين اث��ر مي توان به 
ان��واع تزيينات نماي آجري )تصوير 11( بنا اش��اره كرد كه تلفيقي 
 اس��ت از طرح ه��اي معم��اري م��درن و طرح هاي س��نتي ايراني.5
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دولت  آباد  دوازده  امام  مسجد  پالن     .4 نقشۀ 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير 12.  عكسي از اجراي تعزيه در جلوي ورودي گنبدخانۀ كه در دورۀ 
پهلوي انداخته اند )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نام اثر: مسجد دوازده امام دولت آباد
شماره و تاريخ ثبت:31350 مورخ 1394/7/5

مس��جد دوازده امام دولت آباد در ش��هر دولت آباِد شهرس��تاِن برخواِر 
اس��تاِن اصفه��ان واقع ش��ده اس��ت. ش��الودۀ اصل��ي آن در دورۀ 
صف��وي س��اخته ش��ده و بخش هاي ديگ��ري چون حياط ش��رقي 
و حس��ينيۀ ش��مالي به آن الحاق ش��ده اس��ت. بنا از يك گنبدخانه 
ب��ه ابعاد داخل��ي 6/6 الي 6/7 مت��ر، اي��وان ورودي )تصوير 12( و 
يك حياط )در ش��رق( كه در جلوي ورودي گنبدخانه ش��كل گرفته 
)نقش��ۀ 4 و 5( و يك حسينيه در بخش شمالي تشكيل شده است. 
كل مجموع��ه در ح��دود 2 مت��ر باالتر از معابر اط��راف قرار دارد و 
 با ايجاد پله هايي دسترس��ي به داخل مس��جد ممكن ش��ده است.6

نقشۀ 5.  برش مسجد دوازده  امام دولت  آباد )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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تصوير 14. تراش ها و شيارهاي روي سنگ )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير 13. نماي عمومي معدن و آثار برداشت ستون )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نام اثر: معدن اله دانه
شماره و تاريخ ثبت: 31335 مورخ 1394/7/13

معدن اله دانه در در ش��مال ش��رق كنگاور در روس��تای اله دانه قرار 
دارد. در اي��ن مح��ل، آث��ار قابل مالحظ��ه ای از اس��تخراج و قواره 
ك��ردن چند جزء س��تون )تصوير13( و چندين قطعۀ حجاری ش��دۀ 
مكعبی شكل ديده می شود. همچنين وجود شيارهای موازی بر روی 
چند تخته س��نگ و سوراخ های موجود در سنگ های ديگر، برداشت 
س��نگ از اين معدن را گواهی می دهد. آنچ��ه اين معدن را متمايز 
می كند وجود نقوش تجريدی روی س��نگ های واقع در محل است 

كه ش��باهت نزديكی با نقوش س��نگ های به كاررفته در ساختمان 
معبد آناهيتا دارد. از جمله نقش��ی انتزاعی ش��بيه يك ماهی با چهار 
باله در پهلو، روی يكی از س��نگ های حجاری موجود در محل و نه 
بر س��نِگ الشه ايجاد شده اس��ت. نقش مذكور به صورت برجسته 
پديد آمده و از اين باب نيز با عالئم سنگ های معبد آناهيتا متفاوت 
اس��ت. نمونۀ اين نقش را بر س��نگ های به كاررفته در س��اختمان 
معبد می توان جس��ت. همچنين ش��يارهای ايجادشده بر سنگ های 
اي��ن محوطه )تصوير 14( ش��باهت وافری با نمونه های مش��ابه در 
 معدن تخ��ِت س��ليمان و قس��مت هايي از معدن چل م��ران دارد.7
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حفظ ٍ اح٘بٕ ه٘شاث هؼٌَٕ ٍ عج٘ؼٖ(.آسضَ٘ )هأخز: 1394پبٗ٘ضضذُ دس فْشست آثبس هلٖ دسهٌمَل ثجت. آثبس غ٘ش1جذٍل  دفتش ثجت آثبس ٍ

شذٌآثار ثبتوام استان
تاريخ ثبتثبتِشمارقذمتوام اثر

3136930/09/1394غفَٕثبصاساسٍهِ٘دٍضبتچٖآرربايجان غربي
3135416/08/1394لبجبساًجبس خًَٖآةيسد

3135616/08/1394اٍاٗل پْلَٕآثبداًجبس هحوذآة
3136107/09/1394لبجبسصادُحى٘نٔخبً
3135716/08/1394پْلَٕـلبجبسغبدل٘بىٔخبً
313521394/08/13اٍاٗل پْلَٕهج٘ذ اثشٗطؤٖ س٘ذخبً
3135516/08/1394لبجبسهجطش همذمٔخبً
3133714/07/1394پْلَٕالذٗي حبج غذسهؼ٘يس٘ذٔخبً
3135816/08/1394لبجبسهْذٕ اػلنٔخبً
3135313/08/1394پْلَٕـلبجبسه٘شصا هحوذ فشخٖ خشمٔخبً

3136623/09/1394اضىبًٖضٌبختٖ اٗطبى اثَالفلَسثبستبىٔهحَعخًزستان
3136323/09/1394اضىبًٖهشصُٔضٌبختٖ تپثبستبىٔ هحَع
3136523/09/1394سبسبًٖضٌبختٖ تل پْيثبستبىٔهحَع
3136223/09/1394اضىبًٖ؟ـّخبهٌطٖتل ضىبلضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3136423/09/1394اٍاخش سبسبًٖتل گَشنضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3134018/07/1394پٌجن لجل اص ه٘الدّٓضاسخشهي خبنضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3134218/07/1394اٍاٗل اسالهٖگاللذٍىٔتپضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3133918/07/1394سبسبًٖـ ػ٘الم ه٘بًِتل صسٌٖٗ جٌَثٖضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3134318/07/1394ػ٘الم ه٘بًِتل عشٗفِضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3134118/07/1394ػ٘الم ه٘بًِتل هبٍاضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع

3133105/07/1394غفَٕجبثشصادُٔخبًاصفُان
3133005/07/1394پْلَٕوتبثٖٔخبً
3133205/07/1394پْلَٕلجبف )هط٘ش(ٔخبً

3135027/07/1394غفَٕآثبداهبم دٍلتهسجذ دٍاصدُ
3136825/09/1394لبجبسخل٘ل٘بىٔخبًمازوذران

3136725/09/1394تبسٗخٖـػػش آّي ثضسٍدپٖٔللؼ
3133818/07/1394اضىبًٍٖستو٘يضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع

3133306/07/1394لبجبسض٘شاصٕٔخبًمق
3133406/07/1394لبجبسالجَسدٕٔخبً

3134927/08/1394لبجبسآساهگبُ پ٘ش الجبءمركسي
غفَٕآساهگبُ پ٘ش هؼػَم

3136020/08/1394اسالهٖٔلشٍى ه٘بًداسستبىاهبهضادُ اسوبػ٘لٔتپضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3134419/07/1394ّجش8ٍٕ 7لشىگٌذُٔ پتضٌبختٖثبستبىٔهحَع
3134519/07/1394ّجش8ٍٕ 7لشىهآًت٘تپٔ ضٌبختٖثبستبىٔهحَع
3134619/07/1394اضىبًٖتپِجبًؼلٖضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3134719/07/1394اضىبًٖووبًهٔ تپضٌبختٖثبستبىٔهحَع

3133614/07/1394لبجبسثبفت سٍستبٕ اغفْهخراسان جىًبي
3135112/08/1394پْلَٕگشاًذ ّتلآرربايجان شرقي

3134825/07/1394لبجبسهسجذ حبج ػلٌ٘مٖ
3133513/07/1394تبسٗخٖداًِهؼذى الِكرماوشاٌ

1394/ 09/ 3137030لبجبسصسآثبدٕٔ خبًقسييه

جدول 1. آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي در پاييز 1394 )مأخذ: آرشيو دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي(.
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3134118/07/1394ػ٘الم ه٘بًِتل هبٍاضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع

3133105/07/1394غفَٕجبثشصادُٔخبًاصفُان
3133005/07/1394پْلَٕوتبثٖٔخبً
3133205/07/1394پْلَٕلجبف )هط٘ش(ٔخبً

3135027/07/1394غفَٕآثبداهبم دٍلتهسجذ دٍاصدُ
3136825/09/1394لبجبسخل٘ل٘بىٔخبًمازوذران

3136725/09/1394تبسٗخٖـػػش آّي ثضسٍدپٖٔللؼ
3133818/07/1394اضىبًٍٖستو٘يضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع

3133306/07/1394لبجبسض٘شاصٕٔخبًمق
3133406/07/1394لبجبسالجَسدٕٔخبً

3134927/08/1394لبجبسآساهگبُ پ٘ش الجبءمركسي
غفَٕآساهگبُ پ٘ش هؼػَم

3136020/08/1394اسالهٖٔلشٍى ه٘بًداسستبىاهبهضادُ اسوبػ٘لٔتپضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3134419/07/1394ّجش8ٍٕ 7لشىگٌذُٔ پتضٌبختٖثبستبىٔهحَع
3134519/07/1394ّجش8ٍٕ 7لشىهآًت٘تپٔ ضٌبختٖثبستبىٔهحَع
3134619/07/1394اضىبًٖتپِجبًؼلٖضٌبختٖ ثبستبىٔهحَع
3134719/07/1394اضىبًٖووبًهٔ تپضٌبختٖثبستبىٔهحَع

3133614/07/1394لبجبسثبفت سٍستبٕ اغفْهخراسان جىًبي
3135112/08/1394پْلَٕگشاًذ ّتلآرربايجان شرقي

3134825/07/1394لبجبسهسجذ حبج ػلٌ٘مٖ
3133513/07/1394تبسٗخٖداًِهؼذى الِكرماوشاٌ

1394/ 09/ 3137030لبجبسصسآثبدٕٔ خبًقسييه
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نام اثر: آب  انبار محمدآباد نُدوشن
شماره و تاريخ ثبت:  31356 مورخ 1394/8/16

اين آب  انبار در كشتزار جوی نو، يكی از كشتزارهای وابسته به قنات 
محمدآباد، در ندوش��ن قرار دارد. قدمت اثر به دورۀ قاجار می  رسد و  
در زمان پهلوی اول بانويی خِيّر به  نام كوكب، از اهالی ندوشن، بانی 
تعمير و تغيير آب  انبار ش��د. اين اقدامات به  قصد آس��ايش كشاورزان 
و بهره  مندی ايش��ان از آب آش��اميدنی خنك و سالم به  انجام رسيد. 
آب  انبار محمدآباد از يك مخزن چهارضلعی كه بادگيری دوطرفه در 

پش��ت آن قرار دارد، فضای پلۀ پاشير و اتاق استراحت تشكيل شده 
است. اين بنا با خشت و ِگل ساخته شده و مخزن آن آجری است و 
اندود ضخيم آهكی س��خت ماليده دارد. معموالً مخزن آب  انبارهای 
ش��يردار گِرد اس��ت، اما در اين جا چنين نيست. سسب اين است كه 
آب  انب��ار در ابتدا از نوع دس��تی8 بوده و س��پس در جريان تغييرات 
صورت گرفته به آب  انبار ش��يردار تبديل شد. به اين ترتيب كه ديوار 
رو به پلكان مس��دود شد و ش��يری بر آن نصب گرديد و هم چنين 

بادگيری در پشت مخزن ساخته شد9.

نقشۀ 7.  برش و نماي آب انبار محمدآباد ندوشن )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.نقشۀ 6.  پالن آب انبار محمدآباد نُدوشن )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير 15. نماي عمومي از آب انبار محمدآباد نُدوشن )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.



پي نوشت ها
1.پروندۀ خانۀ كتابي به كوشش فهيمه نقاش زرگر تهيه شده است.
2. پروندۀ خانۀ لباف به كوشش فهيمه نقاش زرگر تهيه شده است.
3. پروندۀ خانۀ مهدي اعلم به كوش��ش سيده  س��ميه هاشمي تهيه 

شده است.
4.پرونده روس��تاي تاريخي اصفهك به كوش��ش كاظم شبنم زاده 

تهيه شده است.

5. پروندۀ گراند هتل تبريز به كوشش اكرم رزم  گير و بابك جليلي  نيا 
تهيه شده است.

6. پروندۀ مس��جد دوازده  امام دولت  آباد به كوشش محمد آزادمنش 
تهيه شده است.

7. پرونده معدن اله  دانه به كوشش اكرم طهماسبي تهيه شده است.
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نام اثر: آب  انبار محمدآباد نُدوشن
شماره و تاريخ ثبت:  31356 مورخ 1394/8/16
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اندود ضخيم آهكی س��خت ماليده دارد. معموالً مخزن آب  انبارهای 
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آب  انب��ار در ابتدا از نوع دس��تی8 بوده و س��پس در جريان تغييرات 
صورت گرفته به آب  انبار ش��يردار تبديل شد. به اين ترتيب كه ديوار 
رو به پلكان مس��دود شد و ش��يری بر آن نصب گرديد و هم چنين 

بادگيری در پشت مخزن ساخته شد9.

نقشۀ 7.  برش و نماي آب انبار محمدآباد ندوشن )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.نقشۀ 6.  پالن آب انبار محمدآباد نُدوشن )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصوير 15. نماي عمومي از آب انبار محمدآباد نُدوشن )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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 دفتش ثجت آثبس ٍ حفظ ٍ اح٘بٕ ه٘شاث هؼٌَٕ ٍ عج٘ؼٖ(.آسضَ٘ )هأخز:  1394 پبٗ٘ض ضذُ دس فْشست آثبس هلٖ دس هٌمَل ثجت . آثبس غ٘ش1جذٍل 

 شذٌآثار ثبت وام استان
 تاريخ ثبت ثبت ِشمار قذمت وام اثر

 30/09/1394 31369 غفَٕ ثبصاساسٍهِ٘ دٍضبتچٖ آرربايجان غربي
 يسد

 

 16/08/1394 31354 لبجبس اًجبس خًَٖآة
 16/08/1394 31356 اٍاٗل پْلَٕ آثبداًجبس هحوذآة
 07/09/1394 31361 لبجبس صادُحى٘ن ٔخبً
 16/08/1394 31357 پْلَٕ ـ لبجبس  غبدل٘بى ٔخبً
 1394/08/13 31352 اٍاٗل پْلَٕ هج٘ذ اثشٗطؤٖ س٘ذخبً
 16/08/1394 31355 لبجبس هجطش همذم ٔخبً
 14/07/1394 31337 پْلَٕ الذٗي حبج غذسهؼ٘يس٘ذ ٔخبً
 16/08/1394 31358 لبجبس هْذٕ اػلن ٔخبً
 13/08/1394 31353 پْلَٕ ـلبجبس  ه٘شصا هحوذ فشخٖ خشم ٔخبً

 23/09/1394 31366 اضىبًٖ ضٌبختٖ اٗطبى اثَالفلَسثبستبى ٔهحَع خًزستان
 23/09/1394 31363 اضىبًٖ هشصُ ٔضٌبختٖ تپثبستبىٔ هحَع
 23/09/1394 31365 سبسبًٖ ضٌبختٖ تل پْيثبستبى ٔهحَع
 23/09/1394 31362 اضىبًٖ؟ ـ ّخبهٌطٖ تل ضىبلضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع
 23/09/1394 31364 اٍاخش سبسبًٖ تل گَشنضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع
 18/07/1394 31340 پٌجن لجل اص ه٘الد ّٓضاس خشهي خبنضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع
 18/07/1394 31342 اٍاٗل اسالهٖ گاللذٍى ٔتپضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع
 18/07/1394 31339 سبسبًٖـ  ػ٘الم ه٘بًِ تل صسٌٖٗ جٌَثٖضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع
 18/07/1394 31343 ػ٘الم ه٘بًِ تل عشٗفِضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع
 18/07/1394 31341 ػ٘الم ه٘بًِ تل هبٍاضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع

 05/07/1394 31331 غفَٕ جبثشصادُ ٔخبً اصفُان
 05/07/1394 31330 پْلَٕ وتبثٖ ٔخبً
 05/07/1394 31332 پْلَٕ لجبف )هط٘ش( ٔخبً

 27/07/1394 31350 غفَٕ آثبداهبم دٍلتهسجذ دٍاصدُ
 25/09/1394 31368 لبجبس خل٘ل٘بى ٔخبً مازوذران

 25/09/1394 31367 تبسٗخٖ ـػػش آّي  ثضسٍدپٖ ٔللؼ
 18/07/1394 31338 اضىبًٖ ٍستو٘يضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع

 06/07/1394 31333 لبجبس ض٘شاصٕ ٔخبً مق
 06/07/1394 31334 لبجبس الجَسدٕ ٔخبً

 27/08/1394 31349 لبجبس آساهگبُ پ٘ش الجبء مركسي
   غفَٕ آساهگبُ پ٘ش هؼػَم

 20/08/1394 31360 اسالهٖ ٔلشٍى ه٘بً داسستبى  اهبهضادُ اسوبػ٘ل  ٔتپضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع
 19/07/1394 31344 ّجشٕ 8ٍ  7لشى  گٌذُٔ پت ضٌبختٖثبستبى ٔهحَع
 19/07/1394 31345 ّجشٕ 8ٍ  7لشى  هآًت٘تپٔ  ضٌبختٖثبستبى ٔهحَع
 19/07/1394 31346 اضىبًٖ تپِجبًؼلٖضٌبختٖ ثبستبى ٔهحَع
 19/07/1394 31347 اضىبًٖ ووبًهٔ تپ ضٌبختٖثبستبى ٔهحَع

 14/07/1394 31336 لبجبس ثبفت سٍستبٕ اغفْه خراسان جىًبي
 12/08/1394 31351 پْلَٕ گشاًذ ّتل آرربايجان شرقي

 25/07/1394 31348 لبجبس هسجذ حبج ػلٌ٘مٖ
 13/07/1394 31335 تبسٗخٖ داًِهؼذى الِ كرماوشاٌ

 1394/ 09/ 30 31370 لبجبس صسآثبدٕٔ خبً قسييه

 

جدول 1. آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي در پاييز 1394 )مأخذ: آرشيو دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي(.
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 30/09/1394 31369 غفَٕ ثبصاساسٍهِ٘ دٍضبتچٖ آرربايجان غربي
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پي نوشت ها
1.پروندۀ خانۀ كتابي به كوشش فهيمه نقاش زرگر تهيه شده است.
2. پروندۀ خانۀ لباف به كوشش فهيمه نقاش زرگر تهيه شده است.
3. پروندۀ خانۀ مهدي اعلم به كوش��ش سيده  س��ميه هاشمي تهيه 

شده است.
4.پرونده روستاي تاريخي اصفهك به كوشش كاظم شبنم زاده تهيه 

شده است.
5. پروندۀ گراند هتل تبريز به كوشش اكرم رزم  گير و بابك جليلي  نيا 

تهيه شده است.

6. پروندۀ مس��جد دوازده  امام دولت  آباد به كوشش محمد آزادمنش 
تهيه شده است.

7. پرونده معدن اله  دانه به كوشش اكرم طهماسبي تهيه شده است.
8. آب  انبار دستی با استفاده از هدايت آب باران پُر می  شوند و پله  ها 

مستقيم به مخزن راه دارد.
9.  پرونده آب  انبار محمدآباد به كوشش ناصر بابايی و سميه هاشمی 
از اداره كل ميراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان يزد تهيه شده 

است.

137




