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چکیده
تاریخِی کنگاور در میانۀ راه همدان ـ کرمانشاه قرار دارد. کنگاور در دوران اسالمی شهر  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  امر مونس االستاد، حاجِب مقتدرباهلل  به  جامع معتبري شد که 
سدۀ چهارم هجری می باید شهر نسبتاً بزرگی بوده باشد که حاجب دو تن از خلفای عباسی در 
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 
دورۀ اسالمی بر اساس  الیه ها و یافته های معماری بسته شد. در گزارش  کاوش ها از آثار و بقایای 
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 
مقاله با مطالعۀ متون و اسناد و بررسی آثار تاریخی و وضِع موجود در پی یافتن جای آن هستیم.

واژه هاي کلیدي 
معبد آناهیتا، مجموعۀ امامزاده ابراهیم)ع(، مسجد جامع عتیق، مساجد کنگاور.
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مقدمه1
ــاه قرار  ــگاور در میانۀ راه همدان ـ کرمانش ــهر تاریخِی کن ش
ــگاور آثار تاریخِی قابل توجهي دارد؛ نامدارترین آنها  دارد. کن
محوطۀ تاریخی موسوم به »معبد آناهیتا« است. اهل تحقیق 
ــند. دیگر آثار تاریخي کنگاور همواره  این محوطه را می شناس
ــهرت معبد آناهیتا مهجور مانده و کم  تر به چشم  ــایۀ ش در س
ــت. اغلب  ــي علمي قرار گرفته  اس آمده و مورد توجه و بررس
ــت که از آن جمله حمام   ــالم اس این آثار متعلق به پس از اس
ــن خان(، حمام بزرگ )یا  توکل، حمام میدان )یا چاله یا حس
ــجد جامع و مدرسه اش، خانۀ حشمت اهلل خان  سرجوب(، مس
ساري اصالني، قره ُمصلي، کوچه و کاروانسراهاي بغدادراه، بازار 
ــوق، و امامزاده ابراهیم)ع(، و محالت قدیمي کنگاور  و چهارس

را مي توان برشمرد.2 
امامزاده ابراهیم)ع( در مرکز شهر کنگاور و در گوشۀ شمال 
ــمالی، معبر  ــرار دارد. بازار کنگاور در جانب ش ــي معبد ق غرب
ــَون در مغرب این امامزاده  ــي »بغدادراه«3 و محلۀ ُگرَگ تاریخ
ــزاده، محلۀ  ــرقی امام ــرقی و جنوب ش اند. قباًل در جانب ش
ــت. این محله با آغاز فعالیت هاي  ــکوني گچ کن قرار داش مس
ــال  ــۀ معبد آناهیتا از س ــازي عرص ــي و آزادس باستان شناس
1348ش طبق برنامۀ اداره باستان شناسي به تملک آن اداره 
ــۀ معبد برچیدند؛ به  ــار و خانه هاي آن را از عرص درآمد و آث

نحوی که دیگر از محلۀ گچ کن فقط نامی باقی است.
ــردر و سنگاب، مسجد  ــامل بقعه، س امامزاده ابراهیم)ع( ش
ــنگ کتیبه  است. بقعۀ امامزاده ابراهیم)ع( روي  شبستاني و س
ــي موقعیت و  ــت. بررس ــنگي معبد جاي گرفته اس ــوار س دی
ــتر تاریخي و فرهنگي اش با  ــبت امامزاده ابراهیم)ع( با بس نس
ــت؛ برچیدن بناهاي اطراف امامزاده  ــواري هایي همراه اس دش
ــال 1348ش به بعد که به قصد دست یابي و آشکار کردن  از س
ــۀ بقعه با  ــت، امکان مطالع ــا صورت گرف ــای معبد آناهیت بن
ــه اي از ابهام فرو برد. اگر قبل از آغاز  ــت پیرامون را در هال باف
فعالیت هاي باستان  شناسي و پاک سازي و تخریب محلۀ گچ  کن، 
آنجا را مستندسازي مي کردند، امروزه مي  توانستیم بدانیم چه 
ــت. این موضوع به  ــمندي در آنجا بوده اس ــار مّهم و ارزش آث
ــرد. البته باید به یاد  ــاي امروز و آینده کمک مي  ک پژوهش  ه

ــال 1336ش زمین   لرزۀ مهیبي شهر کنگاور را  آورد که در س
لرزاند و به احتمال موجب ویراني بناهاي بسیاري شد. چنان 
ــجد جامع و بقعه امامزاده را تجدید بنا کردند، اما آثار  که مس

فراواني از جمله حمام  هاي کنگاور سالم ماندند.

کنگاور در دورۀ اسالمی
ــالمي ایران  در تاریخ نامه  ها و کتاب  هاي جغرافیایي دوران اس
ــوص4، کاخ دزدان، کنگور، کنکور،  ــگاور به نام قصراللص از کن
ــی، 1355: 420ـ 423(. دقیقاً  ــوار یاد کرده  اند )بهمن و کنگ
ــران، کنگاور چه  ــه اعراب به ای ــم که در زمان حمل نمي دانی
ــهر معتبری بوده  ــته است، اما به نظر می رسد ش وضعي داش
ــته به سال 282ق( نوشته  ــد. ابوحنیفۀ دینوری )درگذش باش
ــال 189ق به ری رفت و یک  ــت که هارون الرشید »در س اس
ــد قربان را در  ــت و عی ــپس به بغداد برگش ماه آنجا بود و س
ــپس وارد بغداد شد« )دینوری، 1386:  قصراللصوص بود و س
ــگاور در اواخر قرن دوم هجری  ــاید بتوان گفت کن 432(. ش
ــان را آنجا گرامی  ــارون، عید قرب ــوده که ه ــهر معتبری ب ش
ــت. ابن خردادبه )قرن سوم هجری( در شرح راه  ها  داشته اس
ــت )ابن خرداذبه،1371: 25(.5  و منازل از کنگاور نام برده اس
ــته )290ق( نیز به کنگاور و مجاورت آن با آنچه امروز  ابن رس
ــاره کرده است: »از ُدکان تا  ــیم اش به معبد آناهیتا می شناس
قصراللصوص هفت فرسخ است. ]...[ این کاخ و ایوان خسروان 
است که از گچ و آجر ساخته شده. این قصر بر قریه اي مشرف 
ــت« )ابن رسته، 1380: 196(. در البلدان )تألیف 290ق(  اس
ــنده شده است )ابن فقیه،  به ذکر مختصري از قصر دزدان بس

.)34 :1349
ــال 341ق( در وصف کاخ  ــفرنامه اش )به س ابودلف در س
خسرو گفته است »در نزدیکي آن، شهر بزرگي است که یک 
ــجد دارد« )ابودلف، 1342: 65ـ 66(. شاید این نخستین  مس
متني است که به وجود مسجدي در کنگاور اشاره کرده است. 
ضمن آن که کنگاور را شهر بزرگی دیده است. ابن حوقل در 
ــهرهاي  ــمار ش صورة االرض )تألیف 367ق( کنگاور را در ش
مشهور جبال برشمرده )ابن حوقل، 1345: 105( و به مسجد 
ــاره کرده و گفته »منبر آن را مونس مظفر ساخته  آن هم اش

80



ــس،6 امیراالمرای دربار  ــت« )همان: 203ـ 204(. این مون اس
ــیان و معاصِر المقتدر باهلل )282ـ 320ق( و القاهر باهلل  عباس
ــری، 1377: 215ـ 224؛ دهخدا، ذیل  ــن عب ــت )اب بوده اس
ــد که  ــهر مّهمی بوده باش »مونس«(. پس کنگاور می باید ش
ــجد جامع آن را حاجب خلیفه فرموده باشد.7 از بنای این  مس
ــت کم بر ما معلوم نیست.  ــجد چیزی نمانده است یا دس مس
ــجد زیر مسجد فعلی  ــت پی ها و پایه های این مس ممکن اس
ــهر  ــزاده و یا زیر الیه  های امروزی ش ــع در مجموعۀ امام واق

کنگاور مدفون باشد و در آینده آشکار شود. 
ــوم به معبد آناهیتا،  امروزه بر روی صفۀ میانی بنای موس
بقایای حمامی ـ که آن را متعلق به قرن چهارم دانسته  اند ـ 
ــجد  وجود دارد. تاریخ بنای این حمام را هم زمان با بنای مس
ــام حین حفاری های  ــا برآورد کرده اند. این حم مورد نظر م
اواخر دهۀ چهل و اوایل دهۀ پنجاه از زیر خاک درآمد8 )نک: 

کامبخش فرد، 1374: 165ـ 203(. 
ــت.  ــت اس تا اواخر دورۀ مغول اخباری از کنگاور در دس
ــت: »قصر ـ  ــب  المخلوقات )تألیف 556 ق( آمده اس در عجای
ــت  ــت بدین حدود آن را کنگور گویند، بناها اس ــهري اس ش
ــر هم دیگر نهاده ]295[« )طوسي،  ــنگ ها بر س عجب از س

1345: ؟(. در سدۀ هفتم نیز از کنگاور به عنوان شهر یاد شده 
ــت. در معجم  البلدان )623ق( نوشته شده  است: »کنکور،  اس
ــر الکافین و سکون  النون و فتح  الواو: بلدۀ بین همدان و  بکس
ــین و فیها قصر عجیب یقال له قصراللصوص ذکر في  قرمیس
ــور و هي اآلن خراب ]...[« )یاقوت، بی تا: 259(. زکریاي  القص
قزویني در آثارالعباد و اخبارالبالد )تألیف 674ق( نوشته است 
کنگاور قصبه اي میان همدان و کرمانشاه است و خسرو پرویز 
در آن قصري بنا کرد. این قصر ناتمام ماند. وي توصیف خود را 
تماماً به قصر خسرو اختصاص داده و چیزي از شهر و مسجد 
عتیق اش نگفته است )قزوینی، 1373: 521ـ 522(. حمداهلل 
مستوفي مورخ اواخر دورۀ ایلخانان گفته است »مونس االستاد 
ــاخت به  غایت خوب و عظیم« )مستوفی،  در کنگور جامعي س

.)108 :1362
ــه وفور دیده  ــگاور در منابع دورۀ قاجار ب ــهر کن وصف ش
ــت  ــل دورۀ قاجار تصاویری از کنگاور به دس ــود. از اوای می ش
ــکال  ــیه،9 اوژن فالندن،01 و پاس ــارل تکس اروپاییانی چون ش
ــۀ 1 و 2(. ناصرالدین شاه در  کست11 ترسیم شده است )نقش
ــفرنامه  اش از وضع کنگاور و تاریخ بنای باستانی آن سخن  س
گفته است )ناصرالدین شاه، 1372: 35ـ 38(. در این سفر نیز 

نقشۀ 1. نقشۀ کنگاور. )مأخذ: تکسیه. به نقل از آذرنوش: 1377،  54(.
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ــته شده که برای مطالعۀ  عکس های متعددی از کنگاور برداش
ــته  ــیار داش کنگاور و معبد آناهیتا در دورۀ قاجار اهمیت بس
ــان دیگری هم کنگاور  ــاه، کس ــت. عالوه بر ناصرالدین ش اس
ــناد و مدارکی ارائه  ــخن گفته یا اس ــارۀ آن س ــده و درب را دی

ــناس آلمانیـ   ــمیت21 باستان ش کرده  اند. اریش فردریش اش
آمریکایی در 1937 دو قطعه عکس هوایی از کنگاور برداشته 
است )تصویر 1(. این عکس  ها  وضع شهر کنگاور بقایای معبد 
آناهیتا راـ  که بخش عمدۀ آن زیر خانه ها و معابر مدفون بوده 

نقشۀ 2. نقشۀ کنگاور در سال 1840م )نقشه از : فالندن، 1356، نام اماکن از نگارنده است(.

تصویر 1. عکس هوایی کنگاور در 
1937م )مأخذ: اشمیت، 1376(.
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است ـ به خوبی می نماید )اشمیت، 1376: 249(.
ــهر یا  ــالمی همواره ش خالصه این که کنگاور در دورۀ اس
قصبۀ دایری بوده و به  احتمال در هیچ برهه ای از سکنه خالی 
نبوده است. اکنون از مجموع آثار دوران 1400 سالۀ اسالمي 
ــدۀ  ــب به س بر روي معبد آناهیتا فقط بقایاي حمامي منتس
ــجد و  ــامل بقعه، مس ــارم هجری و امامزاده ابراهیم)ع( )ش چه
ــرون از محوطۀ معبد  ــردر( باقي مانده و در بی ــرداب، و س س
ــه حمام قاجاری برجای مانده است. کنگاور دو  آناهیتا نیز س
مسجد دیگر دارد که نوسازی شده است. یکی از اینها مسجد 
ــت. جای این مسجد روی نقشه 1840م نشان  جامع فعلی اس
ــتیم که محل مسجد  ــده است. اکنون در پی آن هس داده ش
ــدهـ   ــخن گفته ش ــگاور راـ  که در منابع از آن س ــق کن عتی

بشناسیم.
ادارۀ کل باستان شناسی و فرهنگ عامه در سال 1347ش 
ــتانی  ــرد مأموریت داد محوطۀ باس ــیف اهلل کامبخش ف ــه س ب
ــتردۀ کاوش« آن جا  ــی و »طرح جامع و گس کنگاور را بررس
ــرد، 1374: 3(. در آن زمان محوطۀ  را ارائه کند )کامبخش ف

تاریخی کنگاور زیر بافت شهری مدفون بود:

ــیاری روی مجموعۀ معبد تاریخی و در یک بافت و  مردمان بس
محلۀ قدیمی و محقر سکنی گزیده طی چندین سده بر حسب 
ــرا،  ــه، کاروانس ــجد، امام زاده، مدرس نیاز دارای گذر، بازار، مس

حمام و باب های تجاری شده بودند )همان(.31  
کامبخش فرد در مجموع 48 ماه در قالب نه فصل در کنگاور به 
کاوش و بازسازی و تعمیرات پرداخت )کامبخش فرد، 1374: 
5(. برچیدن بافت شهری که بر روی محوطۀ تاریخی کنگاور 
شکل گرفته بود از اقدامات هیئت باستان شناسی مذکور برای 
دست یافتن به الیه های باستانی )پیش از اسالم( بود )تصویر 
2(. اغلب بخش های دورۀ اسالمی کاوش شد و دوره بندی زیر 
برای آثار دوران اسالمی این محوطه حدس زده شده است: 

1. دوره های قاجاری و صفویه )سده های 10ـ 13ق/ 16ـ 19م(؛ 
ــده که طی آن آثار پراکنده ای از  ــه س 2. وقفه ای نزدیک به س
ــده های  ــا روی کار آمدن صفویه ]وجود دارد[ )س ــان ت ایلخان
ــواهد سکونت  ــامل ش 10ـ 13ق/ 13ـ 16م(؛ 3. یک طبقه ش
گسترده ای از دورۀ سلجوقی: خانه ها، حمام )؟(، شبکه آبرسانی 
ــای اندک  ــده های 6ـ 7 ق/ 12ـ 13م(؛ 4. بقای ــالب )س و فاض
پراکنده ای از نخستین سده های اسالمی )تکه  های سفالینه ها، 

تصویر 2. تخریب بافت مسکونی واقع بر فراز معبد آناهیتا در اواخر دهۀ 1340ش )مأخذ: آرشیو مرکز اسناد معبد آناهیتا(. 
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ــده های 3ـ 5ق/ 9ـ 11م( )آذرنوش، 1377:  ــکه ها، ...( )س س
 .)23

ــای کنگاور به تفصیل  ــم کتاب معبد آناهیت در فصل شش
دربارۀ »کاوش در الیه های اسالمی معبد آناهیتا« سخن گفته 
شده است. آثاری از قرن دوم هجری در محدودۀ این محوطه 
ــکل گرفته بوده است که به استثنای حمامی واقع در صفۀ  ش
ــدند: »مجموعۀ حمام، معبر و گذر،  میانی به کلی برچیده ش
ــکونی، مسجد، شبکۀ آب و فاضالب از  کاروانسرا، مناطق مس
مشخصات دورۀ سلجوقی است که بخشی از این بافت را روی 
معماری معبد مذهبی بازیافته  ایم«41 )کامبخش فرد، 1374: 
ــف، مستندسازی، و برچیده شدن این آثار  168(. گزارِش کش

در این کتاب آمده است. 

مکان یابی مسجد جامع عتیق 
در شهر امروزِی کنگاور از مسجد عتیق خبری نیست. به نظر 
ــد این مسجد از میان رفته است. پرسش این است که  می رس
ــجد عتیق با سه مسجد  ــجد کجاست؟ آیا مس محل این مس

قدیمي کنگاور ـ که باقی مانده اند ـ نسبتی دارد؟ 
ــِل آن را  ــي دارد که اص ــجد جامع ــگاوِر امروزی، مس کن
ــار در دورۀ حکومت فتحعلي شاه ساخته بود.  فرج اهلل خان افش
این مسجد بدواً به صورت مسجد و مدرسه بنا شده بود که در 
ــد و همان  جا مسجد جدیدی  زلزله 1336ش به کلی ویران ش
با اجازۀ آیت اهلل بروجردی و به همت مرحوم محمدباقر عراقي 
ــاخته شد )گلزاری، همان، 172(. فرج اهلل خان موقوفاتی  باز س
ــت. متن این وقف نامه را  ــجد تأسیس کرده اس برای این مس
ــنگ های معبد کنده  اند.51 در این وقف نامه،  ــنگی از س بر س

موقوفات و مصارف آن بیان شده است:
ــه را برابر  ــع در این قصب ــاب از دکاکین احداثی واق ــت ب هش
ــرا قدیمی و حمام جدید و یک  باب آسیابی که متصل  کاروانس
ــت و دو شعیر از مزارع کنگاور به جهت مصارف  به باغ نقی اس
ــۀ ایشانند و تولیت آن را به  ــاکن مدرس اخراجات طالبی که س
سرکار ذوی العز و االقتدار عبداهلل خان الملقب به باباخان فرزند 

سعادتمند خود مفوض نمود ]...[. 
ــت و در صحن امامزاده  تاریخ نگارش کتیبه 1242ق اس

ــت امامزاده  ــال قبل آن را به فضای پش ــت. چند س قرار داش
)کنار ستون های گوشه شمال غربی( منتقل کردند. اگر سنگ 
ــد می توان  ــت در صحن امامزاده بوده باش کتیبه از روز نخس
ــه در این مکان  ــنگ کتیب ــن نتیجه گرفت که وجود س چنی
ــان از این دارد که در هنگام ساخت مسجد جامع، صحن  نش
امامزاده، جائی عمومی و محل رجوع مردم بوده است. تا پیش 
ــط حکومت  ــیه و فالندنـ  در اواس ــیم طرح  هاي تکس از ترس
ــاره  ــاهـ  به وجود بارگاه و بقعه امامزاده ابراهیم)ع( اش محمدش

نشده است.
ــت در 1840ـ 1842م به  ــکال کس ــدن و پاس اوژن فالن
ــجدي کوچک و بازاري  کنگاور رفته  اند: »]کنگاور[ امروز مس
مختصر و دروازه هایي دارد«. )فالندن، 1356: 188(.61 فالندن 
ــاره ای نکرده  اند، اما در تصاویری که  ــت به امامزاده اش و کس
ــجد دیده می شود که ممکن  ــیده  اند گنبدی در پس مس کش

است گنبد بقعۀ امامزاده ابراهیم)ع( باشد. 
ــجد جامع فعلی  ــجد جامع کنگاور پیش از بنای مس مس
ــجد  ــت؟ آیا فرج اهلل خان مس در اوائل دورۀ قاجار کجا بوده اس
ــت؟ فالندن  ــاخته اس ــجد کهن تری س جامع را بر بقایای مس
ــت. این  ــجد کوچک چیزی نگفته اس از محل و موقع آن مس
ــبه در فاصلۀ دوري از مرکز شهر قدیم کنگاور  ــجد بالنس مس
ــاخته شده است. مورخان  ــرو( س و معبد آناهیتا )یا کاخ خس
ــرف  ــجد آن مش ــان گفته بودند کنگاور و مس و مسالک نویس
ــع را بر بقایای  ــجد جام ــت. از این رو مس ــرو اس بر قصر خس
ــجد عتیق نساخته  اند.71 مسجد جامع فعلی و مدرسه اش  مس
به  احتمال این مسجِد نوسازی بوده و آن را بر بقایای مسجد یا 
ــۀ قدیم  تری نساخته  اند. از منابع دورۀ قاجار هم چنین  مدرس
فهمیده می شود. عضدالملک در اواخر سال 1283ق از طرف 
ــد خشت هاي طالي گنبدهاي مطهر  ناصرالدین شاه مأمور ش
امام علي النقي )ع( و امام حسن العسکري)ع( را به عتبات ببرد. او 
ــته و در سفرنامه اش )1283ق( به موقعیت و  از کنگاور گذش

بناي مسجد جامع اشاره کرده است:
اول کوچه، در پهلوي دروازه، باباخان پدر حاجي محمدعلي خان 
مسجد و کاروانسرایي ساخته. ]...[ مسجد را به طرز مدرسه اي 
ــد و پهلوي  ــته  ان ــد که در حجرات آن طالب نشس ــاخته  ان س

84



ــجد کوچه اي است که راه عمارات حکومتي و محل تمکن  مس
خوانین از آنجا است )عضدالملک، 1370: 50(.

عبد العلي  خان ادیب الملک در نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم هجري 
ــوادگان حضرت  ــک امامزاده که از ن ــجد و ی از وجود دو مس
ــت )ادیب الملک،  ــر داده اس ــت در کنگارو خب ــجاد)ع( اس س
ــفرنامۀ  ــیر الطریق، س ــي س ــق ف 1364: 42-44(. در التدقی
ــفر در 1314ـ  ــي )س ــلطنه کباب ــان سدیدالس محمدعلي خ
1316ق( از »دو مسجد معروف به مسجد مالحسن و مسجد 
ــلطنه، 1362:  ــت )سدیدالس ــده اس قلعه« در کنگاور یاد ش
ــن روبه  روي معبد آناهیتا، پایین  تر از  ــجد مالحس 311(. مس
ــجد قلعه همان  ــت و به احتمال منظور از مس حمام توکل اس
مسجد جامع فعلي است که در کنار قلعه و عمارات حکومتي 

واقع بوده است. 
ــگاور یادی نکرده  اند.  ــجد عتیق کن منابع قاجاری از مس
ــع، آن چه را دیده  اند وصف  ــاالً پدیدآورندگان این مناب احتم
ــوان دریافت  ــن منابع می ت ــۀ مهمی که از ای ــرده  اند. نکت ک
ــگاور به دورۀ  ــجد جامع فعلی کن ــاس مس ــت که اس این اس
ــۀ دوری از معبد  ــد و چون فاصل ــار می رس ــاه قاج فتحعلی ش

ــده  ــاخته ش ــجد عتیق س آناهیتا دارد، نمی تواند بر جای مس
باشد. منابع قاجاري ما را از مکان و چند و چون مسجد عتیق 
ــته یا به این اسم  ــجد عتیق یا وجود نداش آگاه نمی کنند. مس

در روزگار قاجار شناخته نبوده است. 
در عرصۀ معبد آناهیتا کشف بقایاي مسجد گزارش نشده 
ــتین هیئت حفاري کنگاور نیز گفته  ــت نخس ــت. سرپرس اس
است که بقایاي مسجد عتیق در بخش هاي کاوش شده یافت 
ــجد عتیق کنگاور همان مسجد واقع در مجموعۀ  ــد و مس نش
ــت که چندبار خراب و بازسازي شده  امامزاده ابراهیم )ع( اس
ــت )کامبخش فرد، 1374: 201(. مسجِد امامزاده دوطبقه  اس
دارد؛ طبقۀ باال شبستان و طبقۀ زیرین سردابه است. سردابۀ 
ــتان متشکل از دو طاق آهنگ و تویزۀ جناغی است که  شبس
ــبه است. قباًل در این  امروز به صورت غرفه هایی در اجارۀ کس
ــردابه آب گوارایي روان بوده و در آنجا وضو مي ساخته  اند  س
ــتان از پیش طاق  )گلزاری، همان: 162ـ 164(. ورودي شبس
ــۀ 3 و 4(. در گذشته  ــت )نقش ــردر در صحن امامزاده اس س
ــمت چپ محراب شبستان بوده است.  منبري از سنگ در س
ــتان  ــاهان و کردس تصاویری از این محراب در کتاب کرمانش

تصویر 3. »گوشۀ شمال غربی بنای باستانی. نمای بنای افزوده بر فراز بنای باستانی« در سال 1350ش )مأخذ: مهریار، 1369: 13(. طاق های شبستان و 
سردابۀ مسجد فعلی امامزاده دیده می شود. این طاق ها در جداره سازی های بعدی پنهان شدند. 
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تصویر 4. جدارۀ بازسازی شدۀ مسجد امامزاده. 
طاقی که در تصویر باال مشخص شده است در این 

تصویر به مغازه تبدیل شده است 
)عکس از نگارنده(.

تصویر 6. محراب سنگي مسجِد امامزاده ابراهیم)ع( 
)مأخذ: گلزاري، بی تا(. 

تصویر 5. یکی از طاق های سردابۀ که در اجارۀ کسبه 
است )عکس از نگارنده(.
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نقشۀ 3. نقشۀ موقعیت مجموعۀ امامزاده ابراهیم)ع( واقع در گوشه شمال غربي معبد آناهیتا  )ترسیم از: نگارنده(. 
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نقشۀ 4. نقشۀ مجموعۀ امامزاده ابراهیم)ع( و مسجد واقع در گوشۀ شمال غربي معبد آناهیتا )ترسیم از: نگارنده(. 
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وجود دارد )تصاویر 3 تا 6(.

در ط��رح فالندن، قس��مت های فوقانی )قل��م و نعلبکی/ 
تونگه( مناره اي دیده مي شود. شاید این مناره برای یافتن جای 
مسجد عتیق کنگاور راهگشا ش��ود. طرح و شیوۀ ساختمانی 

این مناره به مناره های قرون چهار و پنج ش��بیه است. الحاق 
این قبیل مناره ها به مساجد قرون اولیه مانند تاریخانۀ دامغان 
در ایران بی سابقه نیست. بنابرین یکی از گزینه ها برای تعیین 
موقعیت مسجد عتیق کنگاور همان جایی است که این مناره 
دیده می ش��ود؛ یعنی بر فراز قسمت های میانی یا شرقی کاخ 
خسرو/ معبد آناهیتا81 )تصاویر 10 و 11(. از این مناره چیزی 
باقی نمانده و مشخص نیست در چه زمانی از بین رفته است. 
وانگهی کلیۀ عرصۀ کاخ خس��رو/ معبد آناهیتا کاوش نش��ده 
اس��ت. ش��اید در مطالعات باستان شناس��ی آینده بقایای این 

مناره یا عناصر و ملحقات آن کشف شود. 

پينوشتها
بخش��ي از اطالعات و نقش��ه  هاي این مقاله حاصل مطالعات . 1

میداني در سال  1384 است. نقشه  های امامزاده ابراهیم برای 
نخستین بار در این مقاله منتشر مي شود. 

ب��راي اطالع بیش  تر از اح��وال و آثار کن��گاور، نک: گلزاري، . 2
1358: 111� 201؛ نظري، 1385: 257� 275.

بغدادراه نام بخش��ی از مس��یر عتبات در ش��هر کنگاور است. . 3
این راه از کنار امامزاده می گذش��ته اس��ت. امروزه گذر غربی 

چهارسوق به همان نام قدیم یعنی بغدادراه اشتهار دارد. 
س��بب نامگ��ذاري کاخ دزدان به روایت طبري چنین اس��ت: . 4

»وقت��ي نعیم و همراه��ان در کنکور منزل��گاه کردند، دزدي 
چهارپای��ي از آن مس��لمانان را ب��رد و آنج��ا را قصراللصوص 

تصویر 7. منظرۀ معبد آناهیتا و مسجد و امامزاده )؟( )طرح از: فالندن(.

 تصویر 8. جزییات تصویر 7؛ تصویر مناره )طرح از: فالندن(. 
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ــد و مقابل  ــر دزدان[ نامیدند. آنگاه نعیم از تپه روان ش ]قص
ــقي در  همدان فرود آمد«. طبري، 1349،ج 5: 1972(. دمش
نخبۀ الدهر کوشک دزدان گفته است )دمشقي، 1382: 290(. 

ــخ، از قصرالصوص 5.  ــا قصرالصوص ]کنگاور[ 7 فرس »از دکان ت
ــخ، از خنداد تا گردنه همدان، و از آنجا تا ده  تا خنداد 7 فرس
ــل3 فرسخ، از ده عسل تا همدان 5 فرسخ راه است« )ابن  عس

خردادبه، 1371، 25(.
ــتاد، مونس خادم، و مونس المظفر . 6 مونس با القاب مونس االس

مشهور بوده است.
ــالک الممالک )340ق( منازل پس و پیش . 7 ــري در مس اصطخ

ــهر و آثارش به میان  ــمرده و ذکري از ش قصراللصوص را برش
ــی در احسن التقاسیم في معرفة  االقالیم  نیاورده است. مقدس
ــتون هاي قصر،  ــگفتي از س ــف 375ق( ضمن اظهار ش )تألی
کنگاور را شهري کوچک معرفي کرده اما از مسجدش سخنی 

نگفته است )مقدسی، 1385: 303(.
سیف اهلل کامبخش فرد سرپرست هیئت باستان شناسی کنگاور . 8

ــل 6 کتاب معبد آناهیتا کنگاور را به »کاوش در الیه های  فص
اسالمی معبد آناهیتا« اختصاص داده است.

9. Félix Marie Charles Texier (18021871  -   in 
Paris).

10. Jean-Baptiste Eugène Napoléon Flandin (1809-  
1889).

11. Xavier Pascal Coste (1787 - 1879).
12.  Erich Friedrich Schmidt (1897 - 1964).

ــت و گلی، . 13 ــا و دکان های مهجور و محقر خش ــوه خانه ه »انب
ــیاری  ــای پایین و باالی تپه که مردم بس ــا و بیغوله ه زاغه ه
ــهر  ــا زندگی می کردند، آمیخته با زباله های روزمرۀ ش در آنه
کنگاور که اینجا و آنجا به چشم می خوردند، منظرۀ رقت باری 

را به وجود آورده بودند« )کامبخش فرد، 2535: 238(.
متأسفانه آثار دوران اسالمی محافظت نشد. نگاهداری این آثار . 14

ــت زمینۀ شناخت ما را با ابعادی  و پژوهش در آنها می توانس
از تاریخ کنگاور در دوره ای )دست کم( هزارساله فراهم سازد. 
ــر حمام های تاریخی  ــاید اگ ــت. ش از این آثار هیچ نمانده اس
ــده اندـ  در محدودۀ  ــه بیرون از محوطه واقع ش ــگاورـ  ک کن
ــتند، برچیده می شدند. به هر حال در  معبد آناهیتا قرار داش
ــالم  ــیدن به الیه های پیش از اس آن ایام، هدف کاوش ها رس
ــت: »در ترانشۀ GXV پس از حفاری و خاکبرداری  بوده اس
ــکو]ی مرکزی[ واقع در زیر تأسیسات مربوطه  از روی این س
ــذف کامل بناهای  ــلجوقی و ح ــابق الذکر دورۀ س به حمام س

ــتیابی به ابعاد کامل و کاربرد معماری  ــالمی، با هدف دس اس
سکوی مرکزی آشکار شد« )کامبخش فرد، 1374: 175(. نیز 
ــن بخش از مجموعۀ  ــب خانه هایی که روی ای ــد از تخری »بع
ــیۀ شرقی سکو آثار  ــده بودند، در حاش معماری ناهید واقع ش

اسالمی نیز برداشته شد« )کامبخش فرد، همان: 184(.
این کتیبه در سال  1385 در صحن امامزاده قرار داشت. بعداً . 15

ــه بردند و آن بخش از صحن ـ که  ــت بقع آن را به فضای پش
ــواد دیگری از این وقف نامه  ــقف شد. س کتیبه آنجا بود ـ مس
ــجد جامع بوده است )گلزاری، همان:  ــنگ مرمر در مس بر س

173 و 174(.
ــن )1862ـ 1937م( کنگاور را شهر کوچکي با . 16 ویلیامز جکس

ــیار معرفي کرده که جایگاه ویرانه هاي مهمي است  قدمت بس
)جکسن، 1369 : 149(: »از میان بناها و عمارت هاي کنگاور 
یک یا دو مسجد و ارگي آجري جالب توجه است« )جکسن، 

همان: 227(.
ــت قاجار کنگاور را . 17 ــح اولیویه ـ که در ابتداي حکوم از توضی

ــتـ  نیز چنین برمي آید که شهر کنگاور در محدودۀ  دیده اس
ــکل گرفته است: »طرف شمال ]معبد[  دیوار شمال معبد ش
ــمت به ده متصل  ــت. ]...[ چون این قس با بقیه اختالف داش
ــیده بود« )اولیویه،1371 :48(.  ــتِر خرابي به آن رس بود، بیش 
ــۀ فالندن )ترسیم در 1842( و عکس هاي قاجار  از روي نقش
ــز به خوبي مي توان  ــمیت )1937( نی و عکس هاي هوایي اش
ــجد جامع فعلي در حاشیۀ شمال  فهمید که در آن زمان مس
ــجد عتیق در این مکان  ــرقي راه بوده و بعید است که مس ش

بوده باشد. 
ــه اي که تکسیه از کنگاور کشیده است در ضلع غربي . 18 در نقش

ــتاني دیده مي شود. در نگاه  معبد آناهیتا بنایي با طرح شبس
نخست ممکن به نظر برسد که این بنا، حمام توکل است. دو 
ــو طرح این بنا با بخشي از  ــت: از یک س نکته قابل توجه اس
ــباهت است اما از سوي دیگر اگر موقعیت این  حمام توکل ش
ــیه را با وضع موجود تطبیق دهیم معلوم  ــۀ تکس بنا در نقش
مي شود که محل بناي مورد نظر و حمام توکل یکي نیست و 
این بنا در جنوب این حمام واقع شده است؛ جایي که امروزه 
ــجد نوسازي شده  ــجد مالحسن قرار دارد. این مس بناي مس
است اما اصل آن دست کم در دورۀ قاجار وجود داشته است. 
ــیه پاي مفروض دیگري را به  ــۀ تکس وجود چنین بنایي نقش

میان مي کشد.   
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