آﺗﺸﺪه ﺟﺎوﯾﺪا )ﺳﺮ ﻣﺴﺠﺪ(
آﺗﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺮﻣﺴﺠﺪ ﯾ ازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﺷﻬﺮ
ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺮار دارد .آﺗﺸﺪه ﺟﺎوﯾﺪان )ﺻﻔﻪ ﺳﺮﻣﺴﺠﺪ( واﻗﻊ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻨﺎﯾ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ از آن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ،آﺗﺸﺪه ﺟﺎوﯾﺪان
اورارﺗﻮﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮدن از ﻣﻼت و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨ ﺧﺸ روی ﺳﻨ ﺧﺸ دﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ ،ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﮐﺘﺎب »اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم« ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ
اﻟﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﻫﻤﻮاره در آن آﺗﺸ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮده ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺳﻔﻪ ﺳﺮﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﻘﺮ
ﺣﻮﻣﺘ ﭘﺎرسﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﺗﺸﺪه ﺳﺮﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﯾ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﻨﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺪﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در
آن  4ﺗﺎ  5ﺗﻦ وزن دارد .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮارﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻼﺗ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮر در ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺰش اﯾﻦ ﺳﻨﻫﺎی ﺧﺸﻪﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺤﺮاب آﺗﺸﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن  ۸ ‐۷ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾ ﺳﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎی  ۲۰در  ۲۵ﭘﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗ
ﻣﺤﺮاب ﻗﺴﻤﺘ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﺗﺸﺪه ﻣﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻤﺖ ﻏﺮب اﯾﺮان ﻣﻘﺪس وﯾﮋه ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﻮده و
در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑ آﺗﺸﺪه  3ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮای  3ﺗﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﮐﻪ  2ﺗﻦ از آﻧﺎن ﻫﺮاﮐﻠﯿﻮس و آﺗﻨﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﯾ ﭘﻠﺎن ﺑﻪ ﻋﺮض  ۲۵ﻣﺘﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﺑﻪ روی ﺻﻔﻪ ﻧﺰدﯾ ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺪس ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺎﯾﺶ
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘ از ﻫﻤﺎن راه ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﯾ ﭘﻠﺎن دﯾﺮ در ﮔﻮﺷﻪ دﯾﺮ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺎرس در ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣرﺳﺪ .ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟ،
ﺳﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و آﺛﺎر ﮐﻬﻨ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮزهﻫﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻧﻬﺪاری
ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﺣﺘ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﺮداﻧ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﺗﺸﺪه ﺳﺮﻣﺴﺠﺪ در ﺳﺎل  1316و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  300ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﻠ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪه.
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