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  كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست  دارند از آن به دير مغانم عزيز مي

  مقدمه

پس از مهاجرت قوم آريا به ايران، عالوه بر تغييراتي كه به اقتضاي محيط در روايات قديم پديد 

، بر هيات ديگري نيز ميان اين قوم به وجود آمد كه سينه به سينه گشتآمد به تدريج داستانها و روا

همانطور كه گفتيم نقش آتش در ميان . اثر تسلسل روايات در هر يك تغييراتي ايجاد شده است

پرستيدند اما همواره  ايرانيان باستان آتش را نمي. ايرانيان از اهميت بااليي برخوردار بوده است

اي كه در آبان يشت مورد توجه قرار گرفته   مسئلهترين بزرگ. تي داشته استبراي آنان ارزش حيا

است كه داستان هوشنگ به دليل كشف آتش ... و داستان هوشنگ، جمشيد، ضحاك، فريدون و 

با ) كيومرث(شروع داستان شاهان از نخستين بشر . سزايي برخوردار است توسط او از اهميت به

اي اساطيري و تاريخي براي ه ده است و ايرانيان كهن بين دورهآغاز ش) هوشنگ(نخستين شاه 

بنابراين . ندكرد انند دوران تاريخي تصور مياند و دوران اساطيري را م م امتيازي قائل نبودههيچ كدا
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داستان كشف آتش جنبة كامالً تاريخي و واقعي براي ايرانيان داشته است، آتش بنابر تعريف 

ن به جسمي داراي روشنايي و گرما كه از سوختن چوب و ذغال و محمد معين در فرهنگ معي

در . پنداشتند يكي از عنصرهاي بسيط چهارگانه ميشود و آن را  پديد آمده اطالق ميمانند آن 

شد، كسي كه در  افروزي و روشن كردن آتش از جمله افتخارات مردم محسوب مي گذشته آتش

كرد را   را آرايش كرده و آتش روشن ميجشنها مخصوصاً جشن آخر سال و نوروز خود

  .ناميدند كرد آتشبان مي افروز و كسي كه از آتش نگهباني و پاسداري مي آتش

گفتند، يعني جايي كه آتش روشن  ها و دورن آنها آتشخانه مي به بخاريهاي كنار خانه  

رفي مخصوص به نام ها ظ در آتشكده. نمودند تا براي گرما و روشنايي منزل از آن استفاده كنند مي

با توجه به اهميت آتش نزد ايرانيان . شد آتشدان وجود داشت كه آتش مقدس در آن نگهداري مي

: مثالً. وجود دارد.... المثلهاي فراواني در مورد آتش، اجاق، خانه و  اصطالحات و ضرب

ات روشن  هانشاءاهللا اجاق خان«يا اينكه . »اجاقش خاموش است«: گويد المثلي هست كه مي ضرب

  .»....باشد و 

المثلها در ادبيات فارسي ايران بسيار است، با توجه به مهاجرت اين قوم و  مانند اين ضرب  

طوالني بودن زمستان در مقابل تابستان، حفظ آتش و داشتن مكاني براي آتش از جمله اولويتهاي 

ت و برگزاري جشنهاي ها از آيرانه وئجه به داخل فال مهاجرت آريايي. هر ايراني بوده است

و ساير ) سدك(فراوان، از جمله جشنهايي كه به نيايش عناصر الهي مربوط بوده، جشن سده 

يت آتش در آن از جشنهاي ديگر كه اهم. جشنها با آتش و مقدس بودن آن ارتباط داشته است

ان يا آذر به معني آتش است و ايرانيان در روز جشن آذرگ.  بوده استزياد است جشن آذرگان

ها رفته، به پرستش اهوراي يكتا  شود به آتشكده آذر جشن كه در روز آذر از ماه آذر انجام مي

شد و شب آخر سال در پشت   آخر سال مراسم گهنبار پنجه برگزار مي  روز۵پرداختند و در  مي

رگاه روز سح. گذاشتند كه تا بامداد روشن بود افروختند و چراغي بر لبة بام خود مي بامها آتش مي

آميختند و  كردند و با زمزم اوستا به هم مي افروزي مي اول عيد در پشت بامها براي بار ديگر آتش

. آمدند هاي لرزان آتش در هواي سحرگاهي و آهنگ موزون اوستا به وجد مي افراد با ديدن شعله

. استجشن سده يكي از جشنهاي بزرگ و با عظمت ايران باستان و جشن پيدايش آتش بوده 
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اي بوده كه براي حفظ اين خاطرة كهن جشن سده  پيدايش آتش و اهميت آن نزد ايرانيان به اندازه

دهند، خوب است كه  روايات ايراني آن را به هوشنگ، پادشاه پيشدادي نسبت مي. را بنا نهادند

ر شاهنامه اين شاعر نامدار د. گذاري اين جشن را از زبان شاعر ايراني، فردسي بشنويم شرح بنيان

  :گويد ضمن توصيف پادشاهي هوشنگ پيشدادي چنين مي

  گذر كرد با چند كس هم گروه      يكي روز شاه جهان سوي كوه

  سيه رنگ و تيره تن و تيزباز         از دور چيزي درازدپديد آم

  گون زدود دهانش جهان تيره    دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون

   يكي سنگ و شد پيش جنگگرفتش      نگه كرد هوشنگ با هوش و هنگ

  جهانسوز مار از جهانجوي جست        به زور كياني ميازيد دست

  هم آن و هم اين سنگ گرديد خرد      برآمد به سنگ گران سنگ خرد

  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ      فرودي پديد آمد از هر دوسنگ

  پديد آمد آتش از آن سنگ باز        نشد مار كشته وليكن زراز

  نيايش همي كرد و خواند آفرين        ن آفرينجهاندار پيش جها

    همين آتش آنگاه قبله نهاد      كه او را فروغي چنين هديه داد

  پرستيد بايد اگر بخردي     بگفتا فروغي است اين ايزدي

  همان شاه در گرد او با گروه      شب آمد برافروخت آتش چو كوه

  سده نام جشن فرخنده كرد      يكي جشن كرد آن شب و باده خورد

   چون او دگر شهرياربسي باد      اند اين سده يادگارزهوشنگ م

روش برگزاري جشن سده بدين صورت بود كه كوهي از هيزم و خار و خاشاك تهيه   

كردند و در روز دهم بهمن ماه همراه با ساز و آوازها هنگام غروب آفتاب در حالي كه موبد  مي

گشتند و در حين سرودن   دور كوه هيزم مياللة روشني به دست و زمزمة اوستا بر زبان داشت

با . كشيد شد و به سوي آسمان شعله مي ور مي آتش به تدريج شعله. زدند نيايش، هيزم را آتش مي

در واقع اين جشن به . كردند افروخته شدن آتش مردمي كه به دور آن حلقه زده بودند شادي مي
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هاي  قت در آثار به جاي مانده از دورهدبا . ياد آن كشف بزرگ هوشنگ در مورد آتش بوده است

  .رسيم  مي و مكان تعبية آنها در ساختمانهاكهن به جايگاه بخاريها

ترين  در مهم .از جمله اسناد تاريخي براي اهميت آتش و جايگاه آن نزد ايرانيان اوستاست  

هاي  ارهدر منظومة يادگار زرير در شم. بخشهاي اوستا به اهميت آتش بسيار اشاره شده است

ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم، ابتداي مجلة سخن با مقدمه و مقايسة دقيق آن با گشتاسپنامة 

 –بگو بغان : در اين كتاب ويشتاسپ به زرير فرمان داد. دقيقي، نكاتي در مورد آتش وجود دارد

 ستايند و – ه آتش بهرام ك– بگوي كه به جز مغ مردان – به شهر و پهلوانان –آتش بفرماي كردن 

و يا در شاهنامه آتش به عنوان سمبلهايي از .....  هيچ مرد نپايد – از ده تا هشتاد سال –نگاه دارند 

مورد استفاده قرار گرفته كه فردوسي در داستان سياوش براي اثبات پاكي و ... پاكي، نجابت و 

دهندة اهميت اين عنصر  كند كه اين نشان نجابت و معصوميت او به گذر سياوش از آتش اشاره مي

  .در نزد ايرانيان باستان بوده است

دانيم در زمان  همانطور كه مي. اهميت بخاريهاي ديواري در دوران ساساني بيشتر شده است  

گرديد و در همه جا معبدهاي آنان قرار داشت كه در آنها آتش  ساسانيان، دين زرتشت دين مي

آتش شاه و سپاهيان در پارس آتش مغان و در ) يجانآذربا(در آرتورپاتكان . شد نگهداري مي

هاي  خراسان آتش دهقانان، سه آتشكدة اساسي بودند و با توجه به اين مسئله تمام ايرانيان در خانه

به جز اين جايگاه كه معموالً پدر نگهبان . اند خود جايگاهي بس مهم براي نگهداري آتش داشته

ها وجود داشت كه در بهترين مكان خانه بنا  نشين خانه ر شاهد) شومينه(آن بود بخاريهاي ديواري 

در واقع محرابها از نظر فرم . طرح اين بخاريهاي ديواري شبيه محرابهاي دورة صفويه بود. شد مي

با توجه با اهميت بخاريهاي ديواري نزد ايرانيان . به ساختار بخاريهاي ديواري كهن شباهت داشتند

در دوران پيش از اسالم نيز از . خاريها از اهميت بااليي برخوردار بوده استتزئينات و زيبايي اين ب

  .شد كاشيهاي رنگين براي تزئين بخاريها در منازل استفاده مي

اي را مشاهده كرد كه  الخلقه توان شير، گاو نر و جانوران عجيب در ميان نقوش برجسته مي  

شاهان با شيرها در حال جنگند و مراسم مذهبي در بعضي از نقوش، پاد. شكلي نسبتاً طبيعي دارند
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شود، در دوران اسالمي نقشهاي بخاريها از تصاوير انسانها و  نيز در برخي از اين بخاريها ديده مي

  .حيوانات به طرحهاي اسليمي و گل و گياهان جادويي تبديل شد

كردند و  ستش نمياهميت آتش نزد ايرانيان بسيار زياد بوده است اما آنان هرگز آتش را پر  

زرتشت وجود خداي برتر از همه به نام اهورامزدا را به . مذهب آنان مبني بر توحيد بوده است

. اهورامزدا عامل تقدس بود. مردم اعالم داشت و او را خالق آسمان و زمين و بشر معرفي كرد

  .نگيدج داشت و پيوسته با قواي تاريكي و بدي مي راستي و خوبي و دليري را دوست مي

كردند، اما بيشتر اوقات او را بر  هگاه اهورامزدا را با عالئم رمزي و تصويرهايي معرفي ميگ  

نمودند و آتش به دليل  ها با افروختن آتش و خواندن دعا و تقديم نوشيدنيها ستايش مي فراز تپه

 نكرده بود اگر انسان آتش را اختراع. روشنايي و زيبايي در دل شبهاي تاريك اهميت داشته است

ايرانيان . گرفت گرفته بود صنعتهاي مختلف نيز شكل نمينو راه به دست آوردن آسان آن را فرا 

ترين دشمني خود يعني  فن درست كردن آتش را به مرحلة كمال رسانيدند و با آتش بزرگ

را تاريكي شب را شكست دادند و از آن استفادة حرارتي نمودند و توانستند نواحي سردسير خود 

بينيم در   ما ميطور كه همان. خوار نمودند با آتش فلزات را نرم و چكش. براي زندگي مهيا نمايند

ايران باستان صنعتگري رواج بسيار داشته است و ايرانيان مصنوعات خود را به سراسر جهان 

كردند   براي آتش برپا مييجشنهاي متعدد. نمودند فرستادند و اين معجزة طبيعي را ستايش مي مي

نگهباني از آتش نيز از جمله كارهاي مهم و . دادند و آن را مركز زندگاني و خانة خويش قرار مي

در خانوادة ايراني جايگاه آتش و نگهداري از آن فقط مربوط به فصل . شد بزرگ محسوب مي

به سرما نبود بلكه در تمام مدت سال جايگاهي ويژه براي اين معجزة مهم و ارزشمند داشتند و 

در . شد ها از واجبات محسوب مي دنبال آن داشتن مكاني براي نگهداري آتش در تمام خانه

قسمتهاي بعدي اين مقاله به نحوة چيدن مواد سوختي در بخاري و كاركرد آن براي ايرانيان و 

اند كه كاري بس دشوار و  معموالً زنان در معابد، نگهبان آتش بوده. تزئينات آن خواهيم پرداخت

مركز اجتماع خانواده، آتشدان بود و سعي بر اين بود آتش . شد ر مسئوليت براي فرد محسوب ميپ

شد كه برخي داليل  اين كار از واجبات هر خانواده محسوب مي. خانوادگي هيچگاه فسرده نشود
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ا ناپذير آسمان، يعني خورشيد، را به عنوان مظهر يافته و اهورامزد آتش خاموشي. آن را ذكر كرديم

  .كردند را پرستش مي

خورشيد صبحگاهي بايد كه تا نيمروز تقديس «: در كتاب مقدس كهن چنين آمده است  

شود و خورشيد نيمروز را بايد كه هنگام پسين تقديس كرد و خورشيد پسين تا شامگاه تعظيم 

واهد و آنان كه به بزرگداشت خورشيد برنخيزند كارهاي نيكشان در آن روز به حساب نخ... شود 

  .»آمد

در جايي ديگر از كتاب . براي خورشيد و آتش و اهورامزدا ارزش بسياري قائل بودند  

اي بسازد كه داراي آتش، گوسفند و گاو  هر آينه جايي كه مرد مقدس خانه.... «: مقدس آمده است

 و  پس از آن گاو و گوسفند بسيار و آرد بسيار و علف بسيارو زن و فرزند و اهل بسيار باشد،

در اين جمله » ...هاي بسيار و آتش و بساط و اسباب زندگي خوب بسيار باشد سنگ بسيار و بچه

فضاي مناسب (هاي بسيار  توان به اهميت آتش نزد ايرانيان پي برد و وجود بخاريها و شومينه مي

آنچه مهم و مسلم است اين است . را جزء اركان اصلي هر خانه لحاظ كرد) براي نگهداري آتش

ها مورد احترام و ستايش بوده، بيش از زرتشت اهميت و مقام  االيام ميان آريايي كه آتش از قديم

اي است براي نشان  توان يافت و اين كنايه خاصي داشته است و از روي وداها اين موضوع را مي

ي اي كامالً ايران دادن عظمت و مقام آتش و آن نيز سندي است بر اين موضوع كه شومينه ريشه

داشته و از ايران به فرهنگهاي ديگر منتقل شده و در عصر كنوني به صورت ناموزون از فرهنگهاي 

  .ديگر بر ما وارد شده است كه ريشة اصلي آن از ايران بوده است

 چهل و سوم، سه نهم از آتش و احترام آن و اينكه نشانة ايزدي است –در گاتاها، يسناها   

 .ترين ذكر آتش در اوستاست سخن رفته است و اين قديمي...) ا و كنندگي آلودگيه به علت پاك(

در سراسر اوستا به آتش درود فرستاده، آتش سرور راستان، يار سپنتامينو و خصم اهريمنان و 

ديوان است و در روايات متأخر مذهبي موارد بسياري وجود دارد كه آتش، عنصر نيكي است و 

خوانيم، براي سنجش پاكي  طور كه در داستان سياوش مي همان. كند اهريمنان بدكردار را نابود مي

سوزانيده است،  دادند و آتش، نيكان را سالم و بدان را مي و درستي افراد آنان را از آتش عبور مي

چون اغلب استامشاسپندان كه يشتي ويژه ندارند، آذر نيز داراي يشتي جداگانه نيست زيرا آتش 
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پرستيده شود زيرا تنها ديني كه در روزگار كهن يكتاپرست بوده، دين مورد احترام است نه آنكه 

اساطير . زرتشت است ولي در همه جاي اوستا كراراً از اين آذر به نيكي و علو مقام ياد شده است

هاي بسياري در مورد آتش در فرهنگ ايراني وجود دارد كه اهميت آن را بر ما روشن  و افسانه

اي فراوان است و چون  يراني آتش و آفرينش آن داراي روايات افسانهسازد و در اساطير ا مي

داشتند به عقيدة آنان آتش مظهر و نشانة خدا بر روي زمين است كه در  ايرانيان آتش را گرامي مي

كند و در عهد باستان براي آتش كه با چوب و عطر در  ميخانة مردمان پارسا و پاكدل مسكن 

هاي ايراني از  در افسانه. شد احترام فراواني قائل بودند آتشدانها و بخاريهاي ديواري نگاهداري مي

بسيار «يا ) Berezisavanh(» به ره زي سه و نه«: شود، به اين ترتيب چند نوع آتش نام برده مي

رام، يعني آتشي كه همواره نزد اهورامزدا روشن است، دوم كه نام كلي آتش به» سودمند

كه آتش عزيز است كه در بدن آدميان و چارپايان »  نيك يار«يا ) Vohufryana(» وهوفريانه«

» افزا شادي«يا ) Urvazishta(» اوروازيش ته«سوم . دارد فروزان است و آنها را همواره گرم نگاه مي

» وازيش ته«چهارم . انگيزد د و در نتيجة سايش، شعله برميآتشي كه در گياهان اشتعال دار

)Vazishta ( گراياند و سرانجام  كه آسمان و برقي است و گنبد نيلي را به پاكي مي» آتش برق«يا

يا ) Spenishta(» سپه نيش ته«كند و  آتشي كه ديو پليد را نابود مي) Spenjafrya(» سپن جفريه«

در ايران بخاريها را در بهترين مكان . افكند ان برابر اهورامزدا پرتو ميكه در مينو جه» بسيار مقدس«

نشين منازل قرار  در واقع بخاريها در شاه. كردند، در جايگاهي كه افراد پشت به آتش نكنند بنا مي

در دوران اشكانيان بخاريها با رنگهاي متنوع و بيشتر به رنگهاي قرمز اخرايي، زرد و آبي . داشتند

 ميالدي ۱۱-۹هاي  معماري ايران در سده. خورد كه رنگ زرد و قرمز قالب بود م ميبه چش

پيشرفت زيادي كرد و در بخاريها شكلهاي چهارگوشه و مستطيلي ديده شد و طول آنها بلندتر 

شد كه در ساخت بخاريهاي ديواري به  اي تشكيل مي خشت پخته در ايران از مصالح عمده. شد

هاي شهري با  دهند بيشتر خانه نويسان سدة دهم ميالدي خبر مي  جغرافيرفت و چنانچه كار مي

كاري و در برخي  بخاريها از درون و بيرون با خشت پخته كنده. شد گل و خشت خام ساخته مي

در دوران صفويه آرايش بخاريهاي . شدند بري و با طرحهاي گياهي و حيواني تزئين مي موارد گچ

دار رنگين و يا نقش و نگارهاي رنگارنگ بر روي گچ و  شيهاي لعاباز كا) ها شومينه(ديواري 
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آهك بوده است كه اين رنگها و طرحهاي دوران صفويه يادآور رنگها و طرحهاي دورة اشكاني 

ها در دوران سلجوقيان و ايلخانيان بيشتر حالت آجري داشته و  طرح روي شومينه. است

ست اما در دوران صفويه كه كاشيهاي لعابدار مورد هايي از آنها بر روي آجر حك شده ا نمونه

استفادة بسيار قرار گرفته معموالً در شهرهاي اصفهان، كاشان، نائين، شيراز، كرمان، يزد و مشهد 

كاري ايران به شكوفايي  سازي و كاشي زيرا در اين دوران سفال. مورد استفادة بسيار بوده است

بازد و جاي خود را به بخاريهاي  رحهاي ايراني رنگ مياز دوران قاجار به بعد ط. رسيده است

سازي ايران از بين رفته، سبك  د، شومينهده ل و وارداتي از اين كشورها مياروپايي با فرمي نامتعاد

ها در منزل اشراف و قصرها قرار  در كشورهاي اروپايي شومينه. آيد ايران و اروپا به وجود مي

 مردم در هر جايگاه اجتماعي كه قرار داشتند به علت سابقة داشت در حالي كه در ايران همة

هاي  معموالً در شومينه. داشتند) بخاري ديواري(هاي خود شومينه  تاريخي و اهميت آن در خانه

هاي ايراني چوبها را به  در شومينه. هاي اروپايي متفاوت بود ايراني نحوة چيدن چوبها با شومينه

خاريهاي ايراني بدون برخي از ب. كردند چوبهاي معطر استفاده ميچيدند و از  صورت عمودي مي

هاي  اكثر خانه. شد  و از طريق عبور جريان هوا در دو سمت بخاري هوا تهويه ميدودكش بودند

در . كرد ايراني داراي سقفهاي بلندي بودند كه اين موضوع به جريان و عبور حرارت كمك مي

هاي ايراني در فيلم نقشة بخاري(شد  حداكثر گرما توليد ميبخاريهاي ايراني با حداقل انرژي 

در دوران صفويه در اصفهان و فارس جهت گرمايش از بخاريهاي ديواري بهره ). موجود است

شد كه در درون آن قرار  از ذغال آماده استفاده مي) بخاريها(هاي ايراني  در بيشتر شومينه. بردند مي

در آن . ايران كمتر پاسخگوي نيازهاي واقعي مردم بوده استدادند، سيستمهاي گرمايي در  مي

دوران مواد سوختي بيشتر حالت فسيلي داشته زيرا از نظر مواد سوختني از قبيل چوب كمبود 

در عصر حاضر و از دوران قاجار بخاريهاي ديواري بيشتر جنبة تزئين داشته، . وجود داشته است

و بيشتر از كرسي براي گرم كردن ) رم و معماري اروپاييبا ف(شدند  در اتاق پذيرايي ساخته مي

نمودند و به علت اينكه بخاريها جنبة تشريفاتي بيشتري در منازل داشتند، زيباترين هنر  استفاده مي

  .كاري در آن استفاده شده است بري و كاشي گچ
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در منازل هن جنبة تزئيني بخاريها از دوران صفويه رواج بيشتري پيدا كرد و طبق سنت ك  

افراد خانواده در مكان تجمع آتش دور هم . گرفت  گاهي كمتر مورد استفاده قرار ميساخته شد كه

نشست و افراد خانواده گرد او در  شدند و پدر خانواده در اتاق پذيرايي در قسمت باال مي جمع مي

داشته  ... شدند و خاموشي آتش در خانه نشان از بدبختي و كمي خانوار و كنار آتش جمع مي

، يعني »فالن شخص اجاقش كور است«: گويد المثل قديمي مي است به طوري كه يك ضرب

اجاقهايي كه . المثلها در فرهنگ ايراني بسيار زياد است از اين نوع ضرب. شود صاحب اوالد نمي

ها را اي هستند كه در چغازنبيل نمونة آن ها وجود داشتند بخاريهاي اوليه به صورت مستقل در خانه

اي نسبتاً  بينيم، با توجه به اينكه كشور ايران از نظر پوشش گياهي ضعيف است و در ناحيه مي

در گذشته بيشتر از خار براي گرما استفاده . خشك واقع شده با كمبود سوخت مواجه هستيم

تار گرفتند بنابراين ساختار بخاريهاي ايراني متناسب با ساخ نمودند و كمتر از چوب بهره مي مي

كردند زيرا  خار و خاشاك است و گاه از ريشة چوبهاي محكم و خارهاي سخت استفاده مي

معموالً از كندة درختان استفاده . قدرت ماندگاري بيشتري نسبت به چوب درخت داشته است

كنده، . نيز گوياي اين مطلب است» شود دود از كنده بلند مي«: المثل كردند به طوري كه ضرب مي

در دوران جديد با از بين رفتن جنگلها با . سوزد  محكم است و مدت زمان زيادي ميپيچيده و

معماري كهن ايراني به صورتي بوده كه با كمترين مواد . مشكل كمبود چوب مواجه هستيم

شده و بعد از اسالم در دوران صفويه اوج اين خالقيتها بوده  سوختني بيشترين انرژي حاصل مي

از اسالم، دوران هخامنشي، اشكاني و ساساني طرحهاي جديدي از در دوران پيش . است

در حال حاضر بناهاي بسيار كمي از دوران قبل از . ديواري به وجود آمد) ها شومينه(بخاريهاي 

توجهي مسئولين ميراث فرهنگي  اسالم وجود دارد كه متأسفانه همان بناهاي اندك نيز به علت بي

نابودي بناها توسط .  راه را براي تحقيقات بيشتر خواهد بستبه سرعت در حال نابودي است و

اعراب از يكسو و نابودي بناهاي به جاي مانده توسط خود ما از سوي ديگر باعث شده تحقيقات 

تاريخي به صورت ناقص ارائه شود و ما نتوانيم در مورد مصرف انرژي و استفادة بهينة ايرانيان 

در دوران اسالمي به علت اهميت محرابها . ادي به دست آوريمدوران كهن از انرژي اطالعات زي

با دقت و . اند در مساجد، آنها را به شيوة بخاريهاي قبل از اسالم و آتشدانهاي مقدس بنا نموده
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. توانيم به شباهت و علت شباهت اين دو مكان در معماري ايراني پي ببريم بررسي در اين آثار مي

اند   ايرانيان بعد از ساليان دراز با حفظ معماري سنتي خود توانستهآنچه مسلم است اين است كه

  .فرهنگ كهن را حفظ نمايند

متأسفانه در دوران قاجار ايران با تهاجم شديد فرهنگ بيگانه و از بين رفتن معماري سنتي   

ستيم رو شد و با پيشرفت اين روند امروزه شاهد ساخت بناهايي نامتناسب با اقليم ايراني ه روبه

بيشتر از هر قسمت ديگر در بناها . كه برگرفته از معماري كشورهاي عربي و گاه اروپايي است

اند و نه تنها جنبة كاربردي براي  هايي هستيم كه در دوران معاصر در آنها قرار گرفته شاهد شومينه

هاي آن را  مونهكه ن(بنا ندارد بلكه به صورت نامتعادل و به عنوان عضوي زائد در بنا وجود دارد 

معماري ايراني داراي فلسفه بوده و براي هر قسمت از ). كنيم هاي ناميرا مشاهده مي در فيلم شعله

هاي ايراني كه ناشي از فلسفة كهن ايرانيان بود به  انديشه. بنا فلسفة خاصي وجود داشته است

خاص در بنا نه تنها بهترين وجه در بناها وجود داشته است و بخاريها به علت ارزش و اهميت 

هاي مختلف  بناهايي از دوره. شده است جنبة كاربردي داشته بلكه به صورت سمبل محسوب مي

برخي از . ها و بخاريهاي ديواري و اجاقها موجود است بر جاي مانده كه در اين بناها آثار شومينه

  :باشد اين بناها به شرح زير مي

هرچند بخشهايي از آن ويران شده . گونه آثار هستيم يندورة ايالميان در چغازنبيل شاهد ااز   

  . ساله دارد۶۰۰۰اي  است و معماري بخاريها در ايران سابقه

از دورة هخامنشيان در كنار برج نقش رستم آثاري بر جاي مانده است و تخت جمشيد و   

كاخ اردشير اول، توان به  از زمان پارتيان مي. دهد قلعة كنگ دژ از بقاياي بخاريهاي كهن خبر مي

از جمله آثار . اند كوه خواجه و بناهاي كاردان سراي در دوران بعدي اشاره كرد كه بازسازي شده

 نياسر، قصر توان به قلعة دختر، آتشكدة برجاي مانده از بخاريهاي ديواري دوران ساسانيان مي

 ةليساهاي ارامندر دوران بعدي در ك.  آتشكدة نوبهار اشاره نمودشيرين، آتشكدة چك چك و

 ميالدي مسجد جامع شيراز و نائين داراي ۱۰در قرن . ايران نيز بخاريهايي موجود بوده است

آثاري از بناهاي كهن دورة ساساني است كه بقاياي بخاريهاي ديواري از دورة ساساني در آن 

زاده جعفر متوان به بقعة بايزيد بسطامي، برج طغرل، اما در نيمة دوم سدة نهم مي. موجود است
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از زمان غزنويان در چند آرامگاه به صورت اجاقي كوچك . اشاره نمود) ۱۲ و ۱۱قرن (اصفهان 

موجود است و در دورة بويهيان در كاخ عضدالدوله در شيراز و قسمتهايي از مسجد جامع 

اه در بناي پير علمدار، مسجد جامع كاشان، محراب پيربكران، خانق. توان اشاره نمود اصفهان مي

نطنز، مدرسة خواجه نظام و مسجد پامنار نيز هنوز آثاري از بخاريهاي قديمي بر جاي مانده و در 

برخي ديگر اين بخاريها تغيير كاربردي دارند و حتي با اصالحاتي به صورت محراب در مساجد 

 توان به مسجد جامع جورجير، قلعة تبرك خوراسگان اشاره از دوران ديلميان مي. درآمده است

نمود و تاالر تيمور و سردر خانقاه نصرآباد و بقعة شهشهان در اصفهان نيز از زمان تيموريان به 

سازي  در دوران صفويه كه دوران شكوفايي مجدد معماري و خصوصاً بخاري. يادگار مانده است

 در اين كاخ در هر طبقه. قاپوي اصفهان اشاره نمود توان به كاخ عالي در بناها بوده است مي

كنندگان آن داراي تزئينات  بخاريهاي ديواري وجود دارد كه با توجه به جايگاه اجتماعي استفاده

ها نوشتة  هاي عالي قاپو به كتاب شومينه جهت اطالعات بيشتر در مورد شومينه(متفاوتي است 

سرا در اصفهان  كاخ هشت بهشت اصفهان، كاخ چهل ستون، چند كاروان). اينجانب مراجعه شود

آثار بسيار متعددي در ايران مركزي وجود دارد . مدرسة لنبان اصفهان نيز از اين امر برخوردارندو 

از جملة اين . توان به چند نمونه از آنها در شهر اصفهان اشاره نمود كه هنوزبرجاي مانده و مي

ي، توان به خانة انگورستان ملك، خانة چرمي، خانة حاج حسن غفور بناهاي داراي شومينه مي

خانة حاج رسوليها، خانة امين، خانة حاج منصورالملكي، خانة داويد، خانة دكتر اعلم، خانة 

االسالم، خانة شيخ هرندي،  دهدشتي، خانة زوروليان، خانة سرتيپي، خانة سوكياسيان، خانة شيخ

ترز، ، خانة كريمي، خانة كهكشان، خانة لباف، خانة مارتاپيهزاده و شريف، خانة قدسي خانة عكاف

و چندين ) مربوط به دورة صفويه(خانة وثيق انصاري، خانة يداللهي و مدرسة علمية اصفهان 

از اين نوع بناها در استان اصفهان بسيار . مدرسه و مسجد در ميدان نقش جهان اصفهان را نام برد

ميد ا. توجهي مسئولين ميراث فرهنگي در حال نابودي است فراوان است كه متأسفانه در اثر بي

نظير را از نابودي نجات داد  دوستان و مسئولين محترم بتوان اين بناهاي بي است كه با همت ايران

هاي  در مورد جزئيات شومينه. (و گامي مهم و مؤثر در راه حفظ فرهنگ و سنت ايراني برداشت
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در برخي . ايراني در كتاب بخاريهاي قديمي نوشتة اينجانب توضيح كامل داده شده است

  ).باشد تندات در فيلمي كه به پيوست ارسال گرديده موجود ميمس

ها متعلق به ايرانيان بوده و  توان بيان كرد كه شومينه با توجه به اسناد موجود به صراحت مي  

متأسفانه در . ذوق و هنر ايراني توانسته با مهارت كافي در راه تكامل آن نقش مهمي ايفا نمايد

گ كهن و فلسفة وجودي شومينه در منازل به صورت تقليدي عصر حاضر با فراموشي فرهن

نماييم كه متناسب با فرهنگ و روش زندگي  هاي خود از اين عنصر استفاده مي كوركورانه در خانه

ها توجه  ذوق ايراني به قدري باال بوده است كه حتي در چيدمان چوب در شومينه. ما نيست

كرده است و به همين  رت عمودي در بخاري استفاده ميشناسي هنري داشته و آن را به صو زيبايي

هاي ايراني حالت كشيده و بلقه داشته برخالف نوع اروپايي آن و به غير از جنبة  علت شومينه

زيرا ايرانيان جزء معدود اقوامي .  بنا نيز اشاره نمودتوان به جنبة تزئيني آن دو اري ميكاربردي بخ

كاريها اهميت بسيار  ن و زيبايي و آرايش آن و توجه به ريزهدر جامعة كهن بودند كه به تزئي

 . دادند مي

  

  


