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  ∗تحليلي تاريخي و كالبدي؛  و بررسي انطباق مكاني آن با تخت سليمان: شيز

  ∗∗ ابوذر جعفري           
  28/10/84    :                                                                                                                                             تاريخ دريافت مقاله

  6/12/84  :                   تاريخ پذيرش نهايي                                                                                                                           

  :چكيده
تخت سليمان نيز محل آثار باقيمانده اي از همان دوران . تشيز به عنوان يك شهر مهم مذهبي در دوران قبل از اسالم مطرح اس      

اين مطالعه در دو بخش صورت مي گيرد؛ يكي بحث تطبيق مكاني . مي باشد كه امروزه در جنوب استان آذربايجان غربي واقع است

كاني از آتشكده اي به نام در بحث تطبيق  م . از شيز مي باشديشيز با محل كنوني تخت سليمان و ديگري تحليلي تاريخي و كالبد

بار تطبيق مكاني  با استفاده از منابع و اسناد تاريخي در دو قسمت جداگانه، يعني يك. آذرگشنسب به عنوان واسطه استفاده شده است

 هاي تحليل تاريخي شيز در دوره. بار تطبيق مكاني آتشكده با شهر شيز انجام گرفت آتشكده آذرگشنسب با تخت سليمان كنوني و يك

 و ايلخاني در تخت سليمان بر جاي مانده ينظر به اينكه تنها آثار دوره هاي ساسان.  و اسالمي انجام گرفتيهخامنشي، پارتي، ساسان

ررسي هاي انجام گرفته نتيجه گرفته شد كه محل كنوني تخت ببعد از .  نيز صورت گرفتياست، براي اين دو دوره تحليل كالبد

  . شيز استسليمان منطبق بر شهر 

  
  
  

  :واژه هاي كليدي
  .آتشكده آذرگشنسب، دوره ساساني، دوره ايلخاني  شيز، تخت سليمان،

                                                           
 زحمت بازخواني آن را  منوچهر طبيبيان است؛ همچنين جناب آقاي دكتر سيد محسن حبيبي انجام گرفتههاي جناب آقاي دكتر ين مقاله حاصل پژوهشي است كه با راهنماييا  ∗

  . تشكر و قدرداني مي گرددبر عهده داشته اند كه در اينجا از هردو بزرگوار
  E-mail: abjafari@ut.ac.ir.                                                برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشگاه تهران-دانشجوي كارشناسي ارشد شهرسازي ∗∗
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 ٢۶   
 1385بهار    25شماره   نشريه هنر هاي زيبا

  مقدمه             
   

 42 تخت سليمان نامي است كه بر ويرانه هاي بر جاي مانـده در                  
كيلومتري شمال شرقي شهر تكاب و جنوب استان آذربايجان غربـي           

 در 1سـر روبـرت كرپـورتر   لين بار توسـط  ها او  غربي.اطالق مي شود  
بعـدها توسـط  سـر        ؛ با تخت سليمان آشنا شدند      ميالدي 1819اوت  

 ميالدي  1838؛ او در سال        مورد بازديد قرار گرفت    2هنري راولينسون 
اريك ) 1382،125ناومان،( 3.توصيفي جامع از تخت سليمان ارائه كرد      

 از تخـت    1937 هاي هوايي را در جوالي     اولين عكس  4اشميدت. ف
تهيــــه )  كيلــــومتري تخــــت5/1( ســــليمان و كــــوه زنــــدان

  .)184و1376،183،اشميدت(كرد
رپرسـتي  هـانس هينينـگ        با س  1958ها در سال     اولين حفاري       

رانـه  يها چهره ناشـناخته و      اين حفاري  6.شروع گرديد  5فون دراوستن 
آنچه ويرانـه هـاي تخـت سـليمان را اهميـت و              .ها را آشكار ساخت   

 يكي از سه آتشكده     عتبار بخشيده، تطبيق آن با آتشكده آذرگشنسب      ا
 شيز در  نوشـته هـاي        . و شهر شيز باستاني است     اصلي دوره ساساني  

مورخيني چون گيرشمن، پيگولوسكايا، مينورسكي، كريـستين سـن و          
به عنوان ... رخين اسالمي چون ابن الفقيه، ابودلف و      وو همچنين م  ... 

مطرح ) و حتي گاهي به عنوان پايتخت     ( ايران  يكي از شهرهاي مهم     
 براي اثبات منطبق بودن شهر شيز و تخت سليمان كنوني           .بوده است 

از آتشكده آذرگشنسب به عنوان واسط استفاده خواهيم كرد و در واقع            
با اثبات وجود اين آتشكده در شهر شيز و همچنين در تخت سـليمان              

در مـورد   . ر هم خواهيم بـود    كنوني، سعي در اثبات انطباق دو محل ب       
هـاي منـابع تـاريخي در        وجود آتشكده در تخت سليمان از توصـيف       

مورد معماري و خصوصيات طبيعي، كالبدي و محيطي محل آتشكده          
و مقايسه آن با وضعيت كنوني محل تخت سليمان اسـتفاده خـواهيم             

  . كرد
 آتـشكده    ز ابتـدا توصـيفي مختـصر ا        در ايـن مقالـه      به اين جهـت،    
ذرگشنسب را ارائه خواهيم داد و در ادامه توصيفي اجمـالي از تخـت              آ

 و آنگـاه وارد     ؛ خواهيم آورد   و خصوصيات كالبدي آن    سليمان امروزي 
 بعـد از اثبـات منطبـق         . خواهيم شـد   مساله تطبيق بحث اصلي يعني    

 ابتـدا توصـيفي تـاريخي از دوره هـاي           بودن شيز و تخـت سـليمان،      
 بـا اسـتفاده از خـصوصيات      د؛ و سـپس   مختلف شيز بيان خواهيم كـر     

وارد كالبـد شـهر شـيز       كنوني محل تخت سليمان سعي خواهيم كرد        
 كه آثـار   )دوره ساساني و دوره ايلخاني    (شده و تحليلي از دو دوره مهم      

در واقع روش تحقيق ايـن  . كنيم بر جاي مانده، ارائه هاو بناهايي از آن 
مـورد اسـتفاده در سـه       منابع  . مقاله به صورت مطالعات اسنادي است     

نخست، متـون تـاريخي چـون كارنامـك        : دسته عمده قرار مي گيرند    
  دوم، كتب مورخين ... اردشير پاپكان، نامه تنسر به گشنسب و 

  
و دسـته سـوم     ... سرشناسي چـون گيرشـمن، هـوار، پيگولوسـكايا و           

   7.هاي حفاري و باستانشناسي تخت سليمان گزارش
  

  
:آتشكده آذرگشنسب

يـا  ( آنچه از متون قديمي بر مي آيد اين است كـه آذرگشنـسب                  
ترين آتـشكده هـاي دوران ساسـاني بـوده           يكي از مهم  ) آذرگشنسب

آذر ... «:مـي خـوانيم   » كارنامـه اردشـير پاپكـان     « چنانكـه در    . است
فرنبغ،آذر گشنسب و آذر برزين مهر به خانه ي سامان مي درخشند و             

آذر فرنبغ دين داني مهان اسـت       . ندروشنايي در همه جهان مي پراگن     
، سپاه و سپهبدان و آذر برزين مهر كشتاوران و          آذرگشنسبو موبدان،   

  .)1369،32هاشمي نژاد،(»...برزيگران جهان
نيز از اين آتشكده بـه عنـوان        » نامه تنسر به گشنسب   « همچنين در   

در » مينـوي « . يكي از سه آتشكده بزرگ ايران زمين ياد مـي شـود           
اين آتش  « : خود بر اين كتاب درباره اين آتشكده مي نويسد         يادداشت

  .)1354،122مينوي،(»...اختصاص به طبقه سپاهيان داشته 
. پس سه آتشكده اصلي ايران متعلق به سه طبقه اجتماعي بوده است           

در كاريان فارس به طبقه روحانيـان و موبـدان ساسـاني            » آذر فرنبغ «
اهميت خاصي برخـوردار بـوده،   اين آتشكده از   . اختصاص داشته است  

اهميـت  » آذرگشنـسب آتـشكده   « ولي با قـدرت يـافتن پادشـاهان،         
 .اين آتش به جنگيان و شاهان اختصاص داشـت        . بيشتري كسب كرد  
 خراسان متعلق به كشاورزان و دهقانـان        راوندهاي   آتش سوم در كوه   

اصوالً آتش ديگر آتشكده ها نيز از آتش اين سه آتـشكده             .بوده است 
در دوره ساسـانيان، هـر خانـه اي آتـشخانه اي     . امين مي شده است ت

هر طايفه و روستايي داراي پرستشگاهي جداگانه بودند كه آن          . داشت
اين آتش  . ها آتش بهرام بود    سومين دسته آتش  . را آذران مي خواندند   

هـاي    اما آتـش   .)1363،98هوار،(بود) ساتراپ( مخصوص يك استان  
  مقـامي فراتـر از همـه آتـش    آذرگشنـسب هر و آذرفرنبغ، آذر برزين م   

هاي مذكور داشتند؛ و نتيجه اينكه هيچ شكي در موجوديت آتـشكده            
 به عنوان يكي از سه آتشكده اصلي دوره ساسانيان وجود           آذرگشنسب

ندارد و اكثريت قاطع مورخين و محققين بـر ايـن نكتـه اتفـاق نظـر                 
  .دارند
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  تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي : شيز

  انطباق مكاني آن با تخت سليمان

  :8تخت سليمان
شد تخت سليمان نامي است كـه بـر ويرانـه           همانگونه كه اشاره         

هاي موجود در منطقه تكاب افشار در جنوب استان آذربايجان غربـي            
   .اطالق مي شود

 هكتـار كـه از      12 اي است به وسـعت       9» قلعه -شهر« تخت سليمان 
تخت سليمان داراي   . زمين هاي اطراف حدود بيست متر بلند تر است        

هـاي   ست كه با احتساب بـرج      برج ا  34 متر و    1120بارويي به طول    
شكل حصار آن بصورت بيـضي      .  عدد مي رسد   38دروازه هاي آن به     

  . متر دارند300 متر و 380است كه قطرهاي آن، اندازه هاي 
درياچه محصور در آن شكل بيضي دارد كـه در قـسمت جنـوبي                   

 متر است كه آب آن از چشمه        64عمق متوسط درياچه    . محوطه است 
 دروازه در   دوتخـت سـليمان داراي      .  تامين مـي شـود     هاي زيرزميني 

شمال و جنوب شرقي است كه هر دو متعلق به دوره استقرار ساساني             
است، ولي در دوره ايلخانيان دروازه جنوب شرقي مسدود و دروازه اي            

  .در جنوب ساخته شده است
شناسان نمايان سـاخته اسـت، وجـود دو دوره           آنچه نتايج باستان       

يكي مربوط به دوره ساسانيان است كـه        . ر مهم در محل است    استقرا
آثار آن در شمال درياچه از زير خاك در آمده است و ديگـري متعلـق                

 كه در اطراف درياچـه و جنـوب آن          -آباقاخان -به دوره ايلخان مغول   
 البتـه   .، محل ستوريق ناميده مي شـده اسـت        ايلخانان در دوره    .است
ر نيز وجود دارد كه در قسمت بعد به آنها   هاي ديگري از استقرا    دوران

  10.خواهيم پرداخت
  

 بـا   آذرگشنـسب تطبيق تخت سليمان و آتشكده      
  :شهر شيز

شيز شهري است كه نام آن در بسياري از متـون قـديمي و تـاريخي                
آنچه در اينجا مطرح مي شود موضوع تطبيق آتشكده         . ذكر شده است  

نظريه هاي  .  ر شيز است   با تخت سليمان و اين دو با شه        آذرگشنسب
  :مختلف در اين زمينه را در دو گروه زير طبقه بندي مي كنيم

 در شـهر شـيز قـرار داشـته          آذرگشنسب آتشكده   -الف
  .است

از » رودلـف ناومـان  « و » پيكولوسـكايا «،  »آرتور كريستين سن  «     
 كرستين سن مـي     .جمله كساني هستند كه طرفدار اين نظريه هستند       

شـيز واقـع در آذربايجـان       ، در   نسب يا آتش سـلطنتي    آذرگش« :نويسد
ــت ــوده اس ــن،(».ب ــسين س ــي  )1351،189كري ــز م ــكايا ني  پيگولوس

در گنـزك واقـع در شـيز از         ) آذرگشنـسب (جويـان آتش جنگ «:نويسد
» ابـن فقيـه    « ) 1377،384پيگولوسكايا،(»نواحي آذربايجان قرار دارد   

؛ او مـي   مي كند خود بر اين مساله تاكيد    » مختصر البلدان « در كتاب   

 بود و آن نزد مجوس      آذرگشنسبو شيز كه در آن آتشكده       ... «:نويسد
  .)1349،128ابن فقيه، ترجمه مسعود،(»...بس ارجمند بود

. نيـز در سـفرنامه خـود ايـن تطبيـق را تائيـد مـي كنـد                 » ابودلف « 
نامـه تنـسر بـه      «نيـز بـا اسـتفاده از متـون قـديمي نظيـر              » مينوي«

 .بـه اثبـات ايـن نظريـه مـي پـردازد           » نكـرد دي«و كتـاب    » گشنسب
 نيز در كتاب هاي خود، ايـن موضـوع را تائيـد مـي               ي ديگر محققين

  11.كنند

 در تخت سليمان قـرار داشـته        آذرگشنسب آتشكده   -ب
  .است
» ايـران در زمـان ساسـانيان      « در كتاب   » آرتور كريستين سن  «      

ـ   ..«: او مي نويسد   .نظريه فوق را تائيد مي كند      شكده در جـايي    ايـن آت
ــون   ــه اكن ــود ك ــا ب ــه برپ ــروف  ب ــليمان مع ــاي تخــت س ــه ه خراب

بهمـن  « و  » علي اكبر سرافراز   « .)1351،189كريستين سن، (».است
نيز از جمله كساني هستند كه با استفاده از منابع قديمي           » فيروزمندي

 در تخـت سـليمان    آذرگشنسبو نظرات مستشرقين بر وجود آتشكده       
، در بين سه آتشكده اصـلي ساسـانيان       « :ي نويسند  آنها م  .تاكيد دارند 

آتشكده آذرگشنسب كه در محل تخت سليمان آذربايجان قرار دارد از           
سـرافراز  (»...تر و متعلق به شاهان و لشكريان ساساني بوده         همه مهم 

  .)38-42 ،1373وفيروزمندي،
نيز تمام نتايج حفاري هاي خود      » رودلف ناومان «  و   12ديتريش هوف 

  .تخت سليمان بر پايه همين نظريه ارائه مي دهندرا در 
، از ابتـدا در تخـت       آذرگشنـسب البته ناومـان اسـتقرار آتـشكده              

 در اصـل  آذرگشنسببه اعتقاد وي آتشكده  . سليمان را تائيد نمي كند    
بـوده و بـه     ) ليالن كنوني در كنار شهر ميانـدوآب      ( محلش در گنزك  

 نام بوسيله خسرو اول به محل       شيز معروفيت داشته است و با همين        
همـين   13البتـه  مينورسـكي    . تخت سليمان كنوني آورده شـده اسـت       

بـه اعتقـاد او آتـشكده آذر        . مساله را به نوعي ديگـر بيـان مـي كنـد           
گشسب توسط انوشيروان به محـل كنـوني آورده شـده اسـت و ايـن             

به خـود گرفتـه     » شيز« مكان جديد در گفتگوهاي عمومي نام اصلي        
استناد مي كنـد و     » مروج الذهب مسعودي  «  او در اين مورد به       .است

  .)1354،99مينورسكي،(محل قبلي را نيز ليالن مي داند
به هر حال نتيجه اي كه از دو نظريه فوق حاصل مي شود قـرار                     

بـا رجـوع بـه      . گرفتن شهر شيز در محل كنوني تخت سليمان اسـت         
كه حـدود قـرن     » لمهللابودلف مسعر بن ا   « توصيف شهر شيز توسط   

 ميالدي از آن ديدن مي كند هيچ شـكي نمـي مانـد كـه تخـت                  10
  14.سليمان همان شيز است

را » شـيز در  تخـت سـليمان كنـوني         « به اين ترتيب نگارنده نظريه      
پذيرفته و در ادامه مقاله  بر همين اساس به توصيف شهر شيز خواهد              

  15.پرداخت
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  :تحليلي تاريخي از شهر شيز
هاي مختلف اسـتقرار داشـته اسـت     ونه كه ذكر شد شيز دوران   همانگ

  :كه در اينجا به تفصيل هر دوره را مورد بررسي مي دهيم

  
  :شيز هخامنشي

تنهــا گمانــه زنــي  . دوره بــسار مجهــولي از شــيز بــراي ماســت      
شـايد  (محدودي انجام شده است و يك محوطه مسكوني هخامنـشي         

كـه اليـه     ييالبته از آنجا  . تشخيص داده شده است   ) دهكده مسكوني 
 هخامنشي در زير اليه ساساني قـرار دارد، حفـاري كامـل آن امكـان              

به همين دليـل    .  پر شده است   پذير نيست؛ گمانه حفر شده نيز مجدداً      
. دوران تسلط يونانيان بر ايرانيان نيز در اين منطقه كامالً مبهم اسـت            

اما به هر حال دوره اي بوده كه سكونت در اين محـل وجـود داشـته                 
يز آيا نقش مذهبي داشته يا نـه؟؛         ن معلوم نيست شيز هخامنشي   . است

هبي ميـسر   ين مـذ  يـ زيرا تشخيص استحكامات يا بنايي مربـوط بـه آ         
  .)35-1382،39ناومان،(نيست

  
  :شيز پارتي

شناسي خود   كه بر اساس يافته هاي باستان     » ناومان« به اعتقاد        
عنوان مي كند، در هيچ كجاي تخت سليمان اليـه مـسكوني پـارتي              

نظـر او در مـورد قطعـات پراكنـده          . آشكار تشخيص داده نشده است    
 اين است كه اين قطعـات       دست آمده، ه  سفالي اشكاني كه در محل ب     

با مصالح ساختماني دوره معماري خشتي از جاي ديگر به اينجا آمـده             
 ناومان نتيجه گيري مي كند كه يك محوطه مسكوني پارتي           16.است

در اراضي هموار دره در حوالي تخت وجود داشته است، همانگونه كه            

ـ  نزديك-امروز روستاي تازه كند     بيـرون از    -رين دهكـده مـسكوني     ت
  .)75همان،(تخت قرار دارد

اسـتحكام بيـضي   ( اما آنچه از استحكامات شـهر شـيز نمايـان اسـت           
، احتمال دوره استقرار اشكاني در تخت سليمان را مطـرح مـي             )شكل
استناد به ايـن دليـل را جهـت پـارتي           » ديتريش هوف «هرچند  . كند

او حصار مدور تخـت سـليمان را يـك حالـت            . بودن شيز نمي پذيرد   
، كه به علت توپوگرافي خاص تپه اي كه شيز بر فراز آن بنا            استثنايي

  .)1365،152هوف،(شده، مي داند
كـه  ) پراسـپا ( گاهي آثار باقيمانده تخت سليمان با شهر پارتي فراسپا        

 قبـل از مـيالد در لـشكر         36توسط  آنتونيوس سردار رومي در سال        
ــارت   ــه پ ــشي علي ــد     ك ــي كنن ــسه م ــرد، مقاي ــره ك ــا محاص . ه

نيـز ايـن نظريـه را       » حسين سلطانزاده « )126 و 22،ن،همانناوما(17
 - در شـهر شـيز   آذرگشنـسب آتشكده  « :تقويت مي كند و مي نويسد     

ــكانيان  ــد اشـ ــران در عهـ ــاي ايـ ــوده -يكـــي از پايتخـــت هـ  بـ
  .)48-1365،55سلطانزاده،(است

در كنـار آتـش مقـدس       ) آناهيتا( از دوران اشكانيان به بعد مظهر آب      
ــرد و در ك   ــي گي ــرار م ــي     ق ــده م ــشمه دي ــا چ ــشكده ه ــار آت ن

 شيز پارتي نيز از ايـن قاعـده مـستثني نيـست و      .)1382حبيبي،(شود
درياچه عميق با چشمه هاي هميـشه در جوشـش درون آن در كنـار               

شـايد  .بناي آتشكده گواهي بر جاري شدن اين قاعـده در شـيز اسـت             
 ط سـليمان توسـ  بتوان گفت تمام آثـار دوره اشـكاني بـر روي تخـت      

سـاختار   ان كامالً از بين رفته است و نمي توان  نظري در باره            ساساني
سـوال   شـيز پـارتي عنـوان كـرد؛ و ايـن          ... شهري، نقش شـهري و      

همچنان بي جواب مي ماند كه آيا شيز پارتي نيز يك شـهر مـذهبي               
  بوده است؟

  
  :شيز ساساني

شـيز  . شيزي است كه قدرتمندترين و پر آوازه ترين شـيز اسـت                 
 آنچنان پراهميت است كه بسياري شيز را فقط ساساني مـي            ساساني

  .دانند
در دوره ساسانيان بر خالف دوره هاي قبلـي، تعـصبات مـذهبي                   

  تعداد . هاي حاكم به باالترين حد خود رسيد توسط موبدان  دستگاه
طوريكه حتي روستاها صاحب آتشكده     ه  بسياري آتشكده ساخته شد، ب    

  .)48،سلطانزاده،همان(شدند
آتش واقع در شيز يكي از سه آتش مقدس متعلق به سـه طبقـه                     

  نظام كاستي دوران ساساني براي طبقات برتر . واالي جامعه بود
  
  
  
  

 )تاريخ به ميالدي(:تقويم تاريخي شهر شيز
  ساخت اولين استحكامات و بناهاي خشتي آتشكده در شيز
  فتن دوباره آنسركوب قيام مزدكيان و شروع  نوسازي شيز و اهميت يا

  تخريب شيز توسط هراكليوس امپراتوري بيزانس
پيمان مرزبان اردبيل با اعراب جهت آزاد بودن مردم شيز در اجراي مراسم 

  هايشان
  عزيمت پارسها از منطقه و از رونق افتادن شيز
  اسكان متناوب در شيز در دوره خلفاي عباسي
ز در اين دوره ستوريق شي( بناي كاخ شكار و اقامت آباخان ايلخان مغول

  .)ناميده مي شود
  دوره مجهول در تاريخ شيز

  بنا نهاده شدن دهكده تازه كند در نزديكي شيز
  "سر روبرت كرپورتر"كشف شيز توسط  

  شروع حفاريهاي محل شيز
 

اواسط قرن 
  پنجم
525  
627  

644-634  
943  

  13تا10قرن
  13قرن 

  18 تا 14قرن 
  18قرن 
  1819اوت 
  1959جوالي
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  تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي : شيز

  انطباق مكاني آن با تخت سليمان

  

  )آرشيو دفتر فني تخت سليمان: ماخذ( پالن كلي تخت سليمان-1تصوير 
  

بـاالترين نقطـه در     . هاي مخصوص تدارك ديده بـود      اجتماعي آتش 
آتش آذرفرنبـغ را در تـسلط خـويش         ) وبدان و روحانيان  م( هرم قدرت 

 را  آذرگشنـسب داشتند و طبقه بعد از آنها جنگاوران و سپاهيان آتـش            
در آغاز روحانيان نيروي عمـده و حـاكم   . به خود اختصاص داده بودند 

به شمار مي آمدند ولي به تدريج عرصه از سوي بزرگان و جنگيان بر              
ترين آتش سـرزمين ساسـاني        مهم آذرگشنسبآنها تنگ شد و آتش      

پس از سركوب جنبش مزدكيان وضع شيز به عنوان مركز دينـي           . شد
  .)383-84و1363،170پيگولوسكايا،(قوام و استحكام يافت

خود كـه در واقـع اولـين        » كارنامك«اردشير بابكان پس از ارائه           
پيش ا ز اسـالم      سياسي حكومت و دولت در دوره هاي      -سند عقيدتي 

 .)1380،28،حبيبـي (ين رسـمي قـرار داد     ي دين كهن مزدايي را آ     است،
. آن را متحول ساخت   ) آناهيتا(اردشير دوم با وارد كردن پرستش ناهيد      

كـه معبـد    يي جا-مركز اصلي اين آئين در شمال غربي كشور در شيز 
ــد  ــرتبط بودنــــ ــشگاه درآن مــــ ــا و آتــــ ــرار -آناهيتــــ  قــــ

  .)1355،125،گيرشمن(گرفت
نماد اتحاد و يگانگي ديـن      » معبد-شهر« ان يك   شهر شيز به عنو       

ساسانيان بر خالف اشكانيان كه ملوك الطوايف هر يك         . و دولت بود  
براي خود آتشگاهي مخصوص داشت، به اتحاد ديني مي انديشيدند و     

بـه  . اين اتحاد ديني در راستاي حكومت و سـلطنت دينـي آنهـا بـود              
 ساسـانيان بـه    بيمـذه - سياسـي  جرات مي توان گفت شهر شيز نماد      

نمادي كه بواسطه اتحاد دين و سياست شكل گرفتـه          . شمار مي رفت  
  .شيز ساساني توسط هراكليوس امپراطوري بيزانس ويران گشت. بود
  

  18:شيز اسالمي

 مـيالدي توسـط     624به نظر مي رسد بعد از ويراني شيز در سال                
فـت و بناهـا    ينات داخلي بناها از بين ر     يهراكليوس، فقط معماري و تز    

  .)23،ناومان،همان(مدتي بعد تعمير شدند
در زمان عمر بن    « :مي نويسد » بالذري«به نقل از    » مينورسكي«    

ها پيماني بست كه به موجب آن مردم         خطاب مرزبان اردبيل با عرب    
شيز نبايستي از رقص روي آتـش كـه در ايـام عيـد مرسـوم بـوده و                   

ــولي     ــوم معمـ ــادات و رسـ ــظ عـ ــين از حفـ ــع  همچنـ ــود منـ خـ
  .)98،مينورسكي،همان(».شوند

كـه  ( با توجه به اين گفته و همچنين با استناد به نوشته هاي ابودلـف             
مي توان چنين نتيجـه     )  ميالدي از شيز بازديد كرده است      10در قرن   

  حدود قرن سوم هجري(گرفت كه شيز تا حدود قرن دهم ميالدي 
ين دينـي در    يـ م آ داراي معبد و آتشگاه خود بوده است و انجـا         ) قمري

 مـيالدي اسـكان اقـوام       10از حـدود قـرن      . آن جريان داشـته اسـت     
هاي موقـت    در اين دوره ما با اسكان     . اسالمي در آن شروع مي شود     

  .)79-80،ناومان،همان(و پراكنده اي مواجه هستيم
هفـتم هجـري    ( دوره اوج شيز اسالمي قـرن سـيزدهم مـيالدي              

 بناي كـاخ شـكار      -ايلخان مغول -نآباقاخااست كه به دستور     ) قمري
شيز اسـالمي در ايـن      . در كنار خرابه هاي معبد قديمي آغاز مي شود        

مي رسـد بـه علـت       ظر  تغيير نام مي دهد كه به ن      » ستوريق«دوره به   
 19.نام خود را از آن گرفته اسـت       » ساروق« واقع شدن در دره رودخانه    

اگر . شهر است شيز اسالمي يا ستوريق ايلخاني مبين تغيير نقش يك          
چه قبل از ستوريق ايلخاني شيز ويرانه شـده بـود و اهميـت مـذهبي                
سابق را نداشت؛ اما به هر حال معروفيت شـيز مخروبـه بـه مـذهبي                

  .)23،ناومان،همان(بودن آن بود
شـيز اسـالمي از   » معبـد -شهر«به اين ترتيب مي توان گفت كه            

 دسـت دادن    شـروع بـه از    ) اول هجـري قمـري    (قرن هفتم مـيالدي   
ـ     قـرن سـوم    ( طوريكـه در قـرن دهـم مـيالدي        ه  اهميت خود كرد؛ ب

تـا اينكـه در     . معبد تبديل به يك شـهر معمـولي شـد         -شهر) هجري
حتي نام خود را نيز از      ) هفتم هجري (نهايت در قرن سيزدهم ميالدي    

دست داد و با تغيير نقـش خـود بـصورت يـك اقامتگـاه تفريحـي و                  
ايلخانان بناهاي خـود    . در آمد  -خان مغول ايل-آباقاخان براي   تابستاني

را محيط بر درياچه كردند و آن را در ارتباط با بناهاي موجود آتشكده              
آنها با ساختن مسجد، عنصر مذهبي خود را وارد ايـن      . ساختندقديمي  

  .شهر كردند
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  )نگارنده: ترسيم (  تطبيق بيضي با پالن تخت سليمان-2تصوير 
  
  

  ): اساس باقيمانده امروزبر( ساخت كالبدي شيز
شناسي نمايان ساخته است، در      هاي باستان  آنچه امروزه حفاري        

 دوره ايلخـاني    آباقاخـان واقع بناي آتشكده دوره ساساني و كاخ شكار         
بنابر اين ما نيز در دو بخش كالبد شهر شيز را مـورد تجزيـه و                . است

  :تحليل قرار مي دهيم
  ):شيز ساساني(ساساني دوره شيز ساخت كالبدي -الف

  )نگارنده: ترسيم( شماتيك بيضي مقدس-3تصوير  
آثار به جا مانده در تخت سليمان تنها قسمتي از شهر شـيز دوران                  

ـ         ه ساساني است و ناميدن آثار به جا مانده در تخت سـليمان كنـوني ب

آثار باقيمانده امروزي شامل يك     . عنوان تمام شهر شيز صحيح نيست     
سمت شمالي و يك درياچه در قـسمت   ناي يك آتشكده درحصار با ب 

  )1تصوير.( جنوبي است
اين محوطه را شهر نمي شـمارد و آن را يـك           » ديتريش هوف «      

يك امـامزاده   زيارتگاه ساساني با يك كاخ كوچك كه قابل مقايسه با           
اگر اين را بپذيريم كـه گـاهي بناهـاي          )  هوف،همان.(است، مي نامد  
مـساله كمـي      كنار يا خارج يك شهر قرار مي گيرنـد         مهم مذهبي در  

  صورت مي توان تصور كرد در آن. روشن تر خواهد شد
نقـشي كـه   . تخت سليمان كنوني تنها بخشي از كالبد شهر شيز است        

براي تخت سليمان كنوني در شهر شـيز مـي تـوان در نظـر گرفـت،                 
ه ؛ كـ  20اسـت ) شـار ميـاني   (نقش يك دژ حكومتي، همراه با شارستان      

ايـن دژ حكـومتي و      . هاي مـذهبي در آن وجـه غالـب اسـت           فعاليت
مذهبي در استراتژيك ترين نقطه اين دره قرار گرفته است؛ همانگونه           

ايـن دژ حكـومتي و      . كه اكثر دژ ها در چنين موقعيتي قرار مي گيرند         
خود ماننـد يـك     ) يا به عبارتي ديگر قلعه حكومتي و مذهبي       ( مذهبي

در ايـن دژ آتـشكده      . شيز قرار داشته اسـت    شهر كوچك در دل شهر      
دو .  قرار دارد كه در ارتباط تنگاتنگ با معبد آناهيتا اسـت           آذرگشنسب
نيـز  ) محل تاجگذاري ( و شمالي ) معروف به ايوان خسرو   ( ايوان غربي 

بناهاي درون اين قلعه، نقشه كـامالً     . در يك طرف آتشكده قرار دارند     
مي كند كه بنا بر طبق نقـشه از         منظم قائم الزاويه دارند كه مشخص       

دو دروازه شمالي و جنوب شـرقي نيـز         . پيش تعيين شده ساخته است    
دروازه شمالي كامالً در محور تقـارن بنـاي         . در بدنه باروها قرار دارند    

  .اصلي قرار دارد
بـه  ( پارسيان شهرهاي خود را به شكل مربع و بـر مبنـاي آتـش                  

   .)11،حبيبي،همان(كردندبنا مي ) عنوان حافظ حقيقي مكان
 در ايـن    شـايد پارتيان مربع مقدس را به دايره مقدس تبديل كردند و           

در دوره ساسانيان در تخت سليمان، ايـن دايـره           بتوان گفت كه     مقاله
 ايـن بيـضي      با اين فرض   . تبديل مي شود   21مقدس به بيضي مقدس   

  محور اطول، محور تقارن بناي اصلي . مقدس داراي دو محور است
  )نگارنده:ترسيم( كالبد فرضي شهر شيز-4تصوير 

  
 هندسـي بـر پـالن تخـت سـليمان            با انطباق دقيق يك بيضي     .است

هـاي    آتش و آب هر دو در كـانون كنوني به اين نتيجه مي رسيم كه     
اين بار شهر نه فقط      مي توان فرض كرد كه        22. قرار مي گيرند   بيضي

پـس ديگـر   . مـي شـود  بر مبناي آتش بلكه بر مبناي آب نيز سـاخته          
شكل دايره كه فقط يك مركز دارد جوابگو نخواهد بود و تنها شـكلي    
كه مي تواند ساخت بر مبناي آب و آتش را عملي سازد، شكل بيضي              
است كه داراي دو كانون هم ارزش اسـت؛  بـه ايـن ترتيـب بيـضي                  

  )3و2شكل (.مقدس شكل مي گيرد
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  تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي : شيز

  انطباق مكاني آن با تخت سليمان

  

 

N

ر شـهر شـيز     حال اين سوال مطرح مي شود كه قـسمت هـاي ديگـ             
كجاست؟ اگر محوطه محصور در برج و باروي تخـت سـليمان را دژ              
حكومتي و شار مياني تصور كنيم، مـساله اصـلي تعيـين محـل شـار                

  .است) ربض( بيروني
ربض شهر نيز مي تواند در پهنه وسيع و هموار اطـراف حـصار بـوده                
باشد، به خصوص قسمت غربي آن كه امروزه نيز روستاي تـازه كنـد              

هاي بدست آمـده از دوران ساسـاني    سفال. بخشي از آن قرار دارددر  
بين تخت و دهكده تازه كند وجود احتمالي محوطه هاي مسكوني از            

 همچنـين گمانـه     .)135:ناومان،همـان (يد مي كند  يدوره ساساني را تا   
 زني هاي اخير توسط گروه حقاري و مـشاهده برخـي از آثـار در ايـن           

 ايـن فرضـيات را تاحـدودي         به درسـتي    گمانه ها در اطراف محوطه    
  در نهايت بـه صـورت شـماتيك مـي تـوان سـاخت      .قوت مي بخشد  

 اما الزم به ذكر اسـت       . را ارائه كرد   4كالبدي شهر شيز بصورت شكل    
  براي كه همه اين تقسيم بندي ها در اين مقاله فرضيه اي است كه 
بيـشتر  اولين بار مطرح مي شود و مي تواند سرآغازي براي مطالعـات             

  .در اين زمينه باشد
ستوريق (  ساخت كالبدي شيز اسالمي دوره ايلخاني       -ب

  ):ايلخاني
را يـك شـهر     ) سـتوريق ( اينكه آيا مي توان شـيز دوره ايلخـاني             

ـ        . ناميد، جاي سوال دارد    عنـوان يـك    ه  ايلخان مغول از ايـن محـل ب
. تهم براي مدت بسيار كم استفاده كـرده اسـ          اقامتگاه تابستاني، آن  

اما به هر حـال احتمـال وجـود محوطـه هـاي مـسكوني در اطـراف                  
  .وجود دارد) همانند شيز ساساني(ستوريق

ايـوان  ). 1شـكل ( بناهاي خود را دور درياچه ساخته است       آباقاخان     
غربي و شمالي دوره ساساني نيز دوباره استفاده و در پيونـد كامـل بـا             

 محور تقارني را منطبـق بـر        ايلخانيان. بناي ايلخاني قرار گرفته است    
محور مقدس ساساني در نظر مي گيرند و دروازه ها را در امتداد ايـن               
محور قرار مي دهند و به اين ترتيب در شمال محور همان دروازه بـه               
جاي مانده از دوران ساساني را دوباره استفاده مي كنند و در قـسمت              

وريق ايلخاني مانند  ست. جنوبي دروازه اي جديد در بارو ايجاد مي كنند        
صورت قائم الزاويه اسـت امـا ايـن بـار عناصـر           ه  بناي شيز ساساني ب   

بـه علـت نداشـتن      .هشت ضـلعي نيـز وارد معمـاري آن شـده اسـت            
اطالعات كافي از ايـن دوره در تخـت سـليمان نمـي تـوان سـاخت                 

  .كالبدي مشخصي براي ستوريق ايلخاني مشخص كرد
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  يجه گيرينت        
  

 كنوني به عنوان يكي از آثار باقيمانده از دوره ساسانيان           تخت سليمان 
طبق منابع از يك طرف منطبق بر آتـشكده آذرگشنـسب و از طـرف               

عني اينكـه آتـشكده آذرگشنـسب در        يديگر با شهر شيز انطباق دارد؛       
آنچه از شـهر شـيز      .  هم در تخت سليمان كنوني قرار دارد       شيز و آن  

ند ارگ و تا حدودي كهنـدژ  آن باشـد      امروزه باقي مانده است مي توا     
شارسـتان و   (كه امروزه تخت سليمان ناميده مي شود؛ بقيه شهر شيز           

   مي تواند در دشت كوچك واقع در غرب تخت سليمان باشد) ربض

از لحاظ كالبـدي مـي      . كه اكنون نيز در محل آن روستايي واقع است        
 و آتش بنـا     توان گفت در دوره ساسانيان شهر بر مبناي دو عنصر آب          

. هاي حصار بيضي شكل آن واقع شـده انـد          شده كه هر دو در كانون     
ـ                 ه در دوره ايلخاني محل نام خود را به ستوريق تغييـر داده اسـت و ب

از لحـاظ كالبـدي نيـز       . صورت كاخ شكار ايلخان مغول در آمده است       
. دروازه اي در قرينه دروازه شمالي در جنوب حـصار بـاز شـده اسـت               

  .صورت متقارن در اطراف درياچه ساخته شده استه  ببناهايي نيز
  
  

 
 
  :ي نوشت هاپ
1 Sir Robert Kerporter 
2 Sir Henry Rowlinson 
  . راولينسون آتشكده را بطور كامل بررسي مي كند و اتاق اصلي آن را شناسايي مي كند 3
4 Erich F. Schimdt 
5 Hans Hening Von der Osten  
 است كه توسط هيات مشترك ايراني، آلماني و سوئدي شروع و بعد از مرگ فون دراوستن با سرپرستس رودلف ناومان و 1338 تيرماه شروع حفاريها دهم  6

در بيست و .  تخت سليمان تكاب به عنوان يكي از ده پروژه نمونه ميراث فرهنگي قرار گرفت1372از سال .  ادامه يافت1357سپس ديتريش هوف تا سال 
  . در مقر يونسكو، تخت سليمان بعنوان چهارمين اثر تاريخي كشور در رديف آثار جهاني قرار گرفت2003 جوالي سال 5الس كميته ميراث جهاني در هفتمين اج

در ) 1384ر مرداد و شهريو(به مدت دو ماه ...  نويسنده مقاله جهت آشنايي با مجموعه تخت سليمان و همچنين مطالعه گزارشهاي حفاري و باستانشناسي و 7
 .سرپرست حفاريها امروزه يوسف مرادي مي باشد. همكاري نموده است) ابراهيم حيدري(محل بصورت تمام وقت حضور داشته و با مدير پروژه اثر 

 . به اين جهت اين نام انتخاب شده است كه اين محل بيشتر به اين  نام معروف است 8

  .از كتاب شار تا شهر نوشته سيد محسن حبيبي استماخوذ » شهرـمعبد«و » قلعه-شهر«اصطالحات   9
  .اين بخش تلخيصي از نتايج حفاريهاي باستانشناسي هيات آلماني است  10
  : بيشتر رجوع كنيد بههبراي مطالع  11

  128مسعود، ص-ابن فقيه، مختصر البلدان، ترجمه ح -
  7و6 نامه تنسر به گشنسب، تصحيح مجتبي مينوي،صص -
  38-42تعليقات مينورسكي، ترجمه طباطبايي،صص سفرنامه ابودلف، با -

12 Dietrich Huff  
13 V. Minorsky  
من وزنه اي با ريسماني به طول چهارده هزار  و كسري . ديوارهاي اين شهر درياچه اي را احاطه نموده كه وسط آن به ته نمي رسد... «:ابودلف مي نويسد 14

. محيط اين درياچه يك جريب هاشمي است و چون خاك با آن خيس شود فوراً به شكل سنگ سخت در آيد. سيدذراع در آن انداختم ولي وزنه به ته درياچه نر
در شيز آتشكده وجود دارد كه آتش زردشتيان از آن به سوي شرق و غرب فروزان ... از اين درياچه هفن نهر جاري است كه هر يك يه آسيائي فرو مي ريزد

  »...است
  .ساختار شهر را شرح مي دهد) البته در برخي موارد غلو كردن( ابودلف به ظرافت. يي جز تخت سليمان نمي تواند ربط داشته باشدتوضيحات فوق به هيچ جا

ده را نداريم، زيرا اگر اين مساله را قبول نكنيم در واقع آتشك» شيز در تخت سليمان كنوني«ريه ذكر شده، چاره اي جز پذيرفتنظبديهي است با پذيرفتن دو ن  15
  .در دو جاي مختلف خواهيم داشت ؛ درحاليكه در هيچ منبعي از دو آتشكده آذرگشنسب سخن به ميان نيامده است

  .منظور از دوره معماري خشتي در اينجا، دوره بناي تخت سليمان در زمان ساسانيان است  16
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  تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي : شيز

  انطباق مكاني آن با تخت سليمان

تخت سليمان كنوني را فراسپا مي نامد و از اسمهايي نظير فراذه اسب ) Marqvart( محمد معين در كتاب مزديسنا و ادب پارسي با استناد به نظر ماركوارت 17
  .او شهر شيز را نه در تخت سليمان بلكه در ليالن و با نامهاي گنجك يا الشيز فرض مي كند! به معني اسب خيز نيز استفاده مي كند

  .نظور از شيز اسالمي، شيز در دوران بعد از اسالم است م 18
كلمه اخير ) بصورت ساروق.(امروزه در نام رودخانه اي كه تخت سليمان در دره آن واقع است، تجلي يافته است) ستوريق(ونه كه گفته شد اين اسمهمانگ  19

رابعه لوگاشوا، رجوع كنيد به تركمنهاي ايران،  نوشته بي بي .( نام طايفه اي از تركمنهاي ايران است كه البته بصورت ساريق در زبان تركمني تلفظ مي شود
 )ترجمه سيروس ايزدي و حسين تحويلي

 الزم به ذكر است كه گمانه زني .ماخوذ از كتاب شار تا شهر نوشته سيد محسن حبيبي است) دژ حكومتي،شار مياني و شار بيروني( اين تقسيم بندي كالبدي  20
ضور نويسنده در محل توسط يوسف مرادي انجام گرفته است به برخي آثار در  و هنگام ح1384هاي آخرين فصل از حفاريهاي اطراف تخت سليمان كه در سال 

هيچ گزارشي از اين حفاريها هنوز به نگارش در نيامده . اطراف محوطه دست يافته است كه ادامه آن در آينده شايد تاييدي بر فرضهاي مطرح در اين مقاله باشد
  .است

 . اين اصطالح توسط نويسنده  مطرح مي شود 21

  .به اين شرط كه آتشكده آذرگشنسب را مركز آتش و مركز درياچه را مركز آب قلمداد كنيم  ۲۲
  :منابعفهرست 

  .مسعود، انتشارات بنياد فرهنگ، تهران-، ترجمه ح" مختصر البلدان" ، )1349(ابن فقيه، ابوبكر احمد بن اسحاق همداني
  .، ترجمه سيد ابولفضل طباطبايي، زوار، تهران"سفرنامه ابودلف با تعليقات مينورسكي"، )1354(ابودلف

  .، سازمان انتشارات فروهر، تهران"مراسم مذهبي و آداب زردتشتيان"، )1372(آذرگشنسب، اردشير
  . ترجمه آرمان شيشه گر، سازمان ميراث فرهنگي كشور، تهران"پرواز بر فراز شهرهاي باستاني ايران"، )1376.(اشميت، اريك ف

  .، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران"مسالك و ممالك به كوشش ايرج افشار" ، )1340(اصطخري
  .،نسل دانش،جلد اول، تهران"نگاهي  به تاريخ آذربايجان غربي"، )1369(افشار، ايرج

  .تهران، تصحيح محمد جواد محدث، امير كبير، "تطبيق لغات جغرافيايي ايران قديم و جديد"، )1363(اعتماد السلطنه، محمد حسن خان
  .، تهران"آتشكده آذرگشنسب"، )1342(انوري، حسن

  .رضا،شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران... ، ترجمه عنايت ا"شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان"، )1377.(پيگولوسكايا، ن
  .، ترجمه كريم كشاورز، پيام، تهران"دهم ميالديتاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هج"،)؟؟؟؟؟؟؟؟؟(و ديگران. پيگولوسكايا، ن

  .، دانشگاه تهران، تهران" شار تا شهر"، )1380(حبيبي، سيد محسن
  .، انتشارات اسدي،جلد سوم، تهران" معجم البلدان"، )1344(حموي، ياقوت

  .انشگاه تبريز، تبريز، دانشكده ادبيات و علوم انساني د" تخت سليمان")1347(سرفراز، علي اكبر و محمد يوسف كياني
  .، جهاد دانشگاهي هنر،چاپ اول ،تهران"ماد، هخامنشي،اشكاني،ساساني")1373(سرفراز، علي اكبر و بهمن فيروزمندي

  .،نشر آبي، تهران" مقدمه اي بر تاريخ شهرنشيني در ايران")1365(سلطانزاده
  .اسمي، ابن سينا، تهران، ترجمه رشيد ي" ايران در زمان ساسانيان")1351(كريستين سن، آرتور

  .، ترجمه محمد معين، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران" ايران از آغاز تا اسالم"، )1355(گيرشمن، رومن
  .، ترجمه مسعود رجب نيا، سروش، تهران" عصر زرين فرهنگ ايران"، )1363.(فراي، ريچارد  ن

  .جمه فرامرز نجد سميعي، سازمان ميراث فرهنگي، تهران، تر"تخت سليمان")1373(فون دراوستن، هنينگ و رودلف ناومان
  .، مركز نشر دانشگاهي، تهران"اشعار فارسي كاشيهاي تخت سليمان")1377(قوچاني، عبداهللا
  .، مولف، تهران"تكاب افشار")1369(محمدي، علي
  .، دانشگاه تهران، تهران"مزديسنا و ادب پارسي"، )1338(معين، محمد

  .، ترجمه فرامرز نجد سميعي، سازمان ميراث فرهنگي كشور، تهران"ويرانه هاي تخت سليمان و زندان سليمان"، )1382(ناومان، رودلف
  .، دانشگاه تهران، تهران"1تاريخ تمدن ايران ساساني"، )1331(نفيسي، سعيد
  .، ترجمه حسن انوشه، اميركبير، تهران" ايران وتمدن ايراني"، )1363(هوار، كلمان

  .، محمد يوسف كياني، هما،تهران"نظري اجمالي به شهرنشيني و شهرسازي در ايران" در "شهر ساساني"، )1365(هوف، ديتريش
  .، ترجمه قاسم هاشمي نژاد، نشر مركز، تهران"كارنامه اردشير پاپكان"، )1369(_____
  .ي، تهران، تصحيح مجتبي مينوي، شركت سهامي انتشارات خوارزم" نامه تنسر به گشنسب"، )1354(_____
  .،گردآوري اسماعيل ديباج،اداره فرهنگ، تبريز"قره تپه-تخت سليمان-راهنماي آثار تاريخي و كاوشهاي علمي در تپه حسنلو" ، )1339(_____
  .، موسسه جغرافيا، دانشگاه تهران، تهران" اطلس تاريخي ايران" ، )1350(_____
  .تهران, ، مديريت پروژه بزرگ تخت سليمان"سليمانگزارشهاي منتشر نشده حفاريهاي تخت " ، )1384(_____
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