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چکيده
محوطة تاريخي تخت  سليمان در منطقة كوهستاني سرشار از جاذبه  هاي كم نظير طبيعي ـ تاريخي كه 
آتشكدة معروف آذر گشنسب، يعني آتشكدة شاهان و جنگاوران نيز در آن قرار دارد، در دورة ساساني 
مورد توجه بود. به ويژه از زمان خسرو انوشيروان به آن توجه خاصي شده و از آن به بعد بسيار مشهور 
مي  گردد و در كتب تاريخي، متون ادبي و مذهبي دربارة اين مكان تاريخي زياد نوشته  اند. از جمله 
نوشته  هاي نويسندگان معاصر حكومت ساساني و جغرافيانويسان و مورخين سده  هاي نخستين اسالمي 
دربارة اين محوطة مقدس سخن بسيار رفته است. اين آتشكده در سال 623 ميالدي به واسطة حملة 
ارتش روم و شكست سپاهيان خسرو دوم )پرويز( مورد غارت و تخريب قرار گرفت و ديگر هرگز رونق 
پيشين را نيافت تا اينكه در دورة ايلخانان مغول، آباقاخان با انجام تعميرات گسترده و ساخت بناهاي 
از  بعد  و  گرديد  استفاده  تابستاني  كاخ  بسان  جايگاه  اين  از  ساساني  بناهاي  شالودة  روي  به  جديد 
ايلخانان مغول اين مكان به  صورت شهركي كم اهميت با مشاغل گوناگون تا قرن يازده ه.ق به حيات 
خود ادامه داد و تا زماني كه هيأت آلماني به سرپرستي ناومان در سال 1960 نخستين گمانه  ها را در 
اين محل آغاز كردند متروك ماند. نخستين كاوش  هاي علمي باستان  شناختي در اين محوطه از سال 
به پژوهش  هايي  با توجه  انجام رسيد.  به  آلماني  به  مدت بيست سال بوسيله هيأت  تا 1357   1338
صورت گرفته توسط هيأت آلماني دهكدة آبادي مربوط به دورة هخامنشي در اين محل وجود داشته 
است. از اواسط دورة اشكاني آتشكدة بزرگي در اين محل برپا شد كه در دورة ساساني ساختمان  هايي 
چون چهارتاقي، آتشكدة آذرگشنسب و فضاي پيراموني، ايوان غربي )خسرو(، معبد منسوب به آناهيتا، 
دهليز محافظتي، دو دروازة شمالي و جنوب  شرقي، حصار محيطي، تاالر ستون  دار برآن افزوده شده و 
تا نيمة نخست سده سوم هجري اين آتشگاه برپا بود، پس از آن متروك شد. رونق قابل توجه بعدي 
اين محل مدت كوتاهي در دورة ايلخاني )قرن 13.م/7ه.ق( بود كه بناهايي چون آثار و بقاياي پيرامون 
درياچه، كاخ شكار، تاالر ستون دار، هشت  ضلعي  ها، دوازده ضلعي، دروازه جنوبي و . . . ايجاد شد. با 
پيروزي انقالب اسالمي و آغاز جنگ تحميلي، فعاليت  هاي پژوهشي به  مدت پانزده سال متوقف شد. 
تا اينكه از سال 1372، فعاليت در اين محوطه همچون تخت  جمشيد، چغازنبيل و . . . با هدف تداوم 
فعاليت  هاي پژوهشي به  عنوان يكي از ده طرح بزرگ بار ديگر از سر گرفته شد. در كاوش هاي هيأت 
ايراني قسمت  هاي مختلف اين مجموعه شناسايي و مداركي به دست آمد كه نشان مي  دهد پس از 
مرگ آباقاخان، بناهاي كاخ شكار مجموعه تخريب و بالفاصله در اواخر همان دوره در پيرامون دروازة 
شمالي تخت  سليمان شهركي با بناهاي عام  المنفعه همچون مسجد، حمام، كارگاه صنعتي و شماري 
منازل مسكوني با مصالح كاخ شكار شكل گرفت. در اين نوشتار تالش شده كه از يک سو به پيشينة 
تاريخي ـ فرهنگي منطقه بر اساس منابع مكتوب به شيوة كتابخانه  اي و توصيفي و از سوي ديگر به 
فعاليت  هاي پژوهشي صورت گرفته در زمينة بررسي، كاوش، حفظ و احياء، پايان  نامه  هاي تخصصي 

مرتبط با محوطه تا سال 1390 پرداخته شود.

واژه هاي كليدي 
توصيف  هاي  باستان  شناختي،  پژوهش  هاي  مكتوب،  منابع  فرهنگي،  ـ  تاريخي  پيشينة  تخت  سليمان، 

جهانگردان.

زحمات  از  قدرداني  پاس  به  حيدری  ابراهيم  به  مقاله  اين   .1
سي ساله در راستاي اعتالي ميراث  فرهنگي پيشكش می  شود.
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مقدمه
ــب كه در دوران اسالمي به تخت  سليمان  ــكدة آذرگشنس آتش
ــيع  ترين مجموعه بناهاي دورة ساساني  ــهرت يافت، از وس ش
ــايي و از زير خاك بيرون آورده شده  ــت كه تاكنون شناس اس

است. 
     اين محوطه و بناهاي موجود آن در تاريخ 29 آذرماه 1316 
ــار ملي ايران  ــت آث ــماره 308 در فهرس )1931ميالدي( به  ش
ــادمهر، 1384، 47(. اين  ــت )پازوكي و ش ــيده اس به ثبت رس
مجموعه به بلندي 2150 متر از سطح دريا به درازي "17'36 
ــرق  °36 و پهناي "04 '14 °47 جغرافيايي در 3 كيلومتري ش
روستاي نصرت  آباد و 43 كيلومتري شمال شرقي شهر تكاب در 
كوهستان  هاي غرب ايران حدّ مرز استان  هاي آذربايجان غربي، 
ــتان، در منطقه  اي كوهستاني و در محل بسيار  زنجان و كردس
ــت )قدري، 1382:  ــا و خوش آب و هوايي قرار گرفته اس مصّف
17( )نقشة1(. منطقة تخت  سليمان بدليل ويژگي هاي طبيعي و 
موقعيت خاص جغرافيايي، منابع زيستي )درياچه و چشمه هاي 
جوشان و خاك حاصل  خيز(، شرايط ويژه توپوگرافي و زيبايي 

محيط1 از دير زمان مورد توجه بشر قرار گرفته است. 
     اين مكان تاريخي به علت وجود يكي از سه آتشكدة بزرگ 

ــه بوده و آتش  ــيار مورد توج ــاني در زمان خود بس دورة ساس
جاويدان آن به  مدت هفت سده به عنوان اقتدار آيين زردشت 
ــاني نقش  ــي و اجتماعي حكومت ساس و عامل وحدت سياس
بسزا داشته است. هم چنان كه پاسارگاد و تخت  جمشيد جالل 
ــليمان نيز يادآور  ــيان را مي  نماياند تخت  س و عظمت هخامنش
ــت )حيدري، 1382(. باقي ماندة  شكوه ايران دورة ساساني اس
اين آثار روي سكوي سنگي با 101667 متر مربع مساحت قرار 
گرفته )قدري، 1388: 12( و 38 برج و بارو بيضي شكل با دو 
دروازة بزرگ از دورة ساساني و نشانه  هايي از شارستان ساساني 
است كه عمدة بقاياي آن در عمق 4 متري زمين در زير خاك، 
آوار مزارع، باغات و علفزارهاي كنوني پنهان است. بر گرداگرد 
ــدوده 7500 هكتاري تعداد  ــن محوطة تاريخي در يک مح اي
ــش از تاريخ، تاريخي و  ــل توجهي آثار تاريخي از دوران پي قاب
اسالمي به خصوص استحكامات و معابد دورة ساساني، معادن 
قديمي و استخراج سنگ وجود دارد )حيدري، 1381: 7(. اين 
مجموعه در 14 تيرماه 1382 )5 جوالي 2003 اجالس بيست 
و هفتم( به  شماره 1077 در پاريس فرانسه به  كوشش ابراهيم 
حيدري به عنوان چهارمين اثر ايران در فهرست ميراث جهاني 

قرار گرفت. 

نقشة 1. موقعيت منطقة تخت سليمان در شمال  غرب ايران )مأخذ: قدري، 1382(
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دوران پيش از تاريخ
ــناختي در منطقة تخت سليمان  ــواهد باستان ش كهن  ترين ش
ــن دورة دو محوطه  ــت. از اي ــنگي ميانه اس متعلق به پارينه س
ــت، يكي از آنها به نام »تپه  چال« كه يک  ــده اس شناسايي ش
ــرقي  ــد در 270 متري جنوب  ش ــتقراري باز مي باش مكان اس
درياچة تخت سليمان قرار دارد. در فاصله 2700 متري درياچه 
ــوه ميان تهي  ــرقي ك ــليمان و 1200 متري شمال  ش تخت  س
ــوم به زندان  سليمان يک كارگاه ابزارسازي وجود دارد كه  موس
ــنگ  هاي آتش  زنة فراوان به آن  ــردم محلي به  دليل وجود س م
بَرد چخماق )سنگ چخماق( نام داده  اند )حيدري و قصيديان، 
ــتاي بابانظر  1383: 45 - 27(. روي تپة كوچكي نزديک روس
ــكوي تخت سليمان و تپة بزرگي نزديک روستاي  در جنوب س
ــمال غربي زندان سليمان، قطعاتي از برنز  احمدآباد پايين در ش

مربوط به دورة مفرغ بدست آمده است )ناومان، 1386: 25(.
     بر اساس نظرية ناومان در منطقة تخت سليمان وجود يک 
ــم پيش از ميالد  ــكوني مربوط به اوايل هزارة يك محوطة مس
ــن دوره پيرامون مخروط  ــون در اي ــود. چ احتمال داده مي ش
زندان سليمان جايگاه مقدسي ساخته شده است. اين ساخت و 
ــازها شامل دو دوره است كه در دورة نخست همان كاربري  س
ــا توجه به  ــت و در دورة دوم، ب ــته اس ــگاه مقدس را داش جاي
شباهت سفال هاي آن با دورة نخست، اين احتمال وجود دارد 
ــوبان بالفصل همان مردم  ــگاه مقدِس متروك را منس كه جاي
ــه آن ويژگي يک  ــكل داده و ب ــكوني تغيير ش به محوطة مس
سكونت گاه قلعه مانند داده اند كه اين سكونت نيز دوام زيادي 
نداشته است. پس از اين گروه، اين محل ديگر مسكوني نبوده 
ــود  ــناخته مي ش و امروزه نيز به عنوان جايگاه ارواح خبيثه ش
ــفال هاي  )keliss& Boehmer, 1965: 720(. با توجه به س
ــليمان،  ــناختي زندان س ــت آمده از كاوش هاي باستان ش بدس
ــازهاي پيرامون زندان متعلق به قلمرو مانايي ها و  ــاخت و س س
سال 830 تا 660 ق.م بوده و جمعيت آن از تركيب بخشي از 
بوميان گوتيان و كاسيان تشكيل شده است. در ادامه سكونت 
ــليمان دو »تومولوس« بزرگ نيز در منطقة  در منطقة تخت س
ــت كه يكي از آنها روي انشعابي از كوه  ــايي گرديده اس شناس
ــرار دارد و ديگري  ــتاي احمدآباد ق ــت روس تريفه2 در باال دس

ــليمان روي تپه مجيد  ــرقي زندان س در 2 كيلومتري شمال ش
قرار گرفته است. تاريخ گذاري دقيق اين تولوموس ها نامشخص 
است، ولي به نظر مي رسد همزمان با آثار پيرامون زندان باشند 

)ناومان، 1386: 25(.

دوران تاريخي
ــن مجموعه يک  ــده، در اي ــاس گمانه  زني  هاي انجام ش بر اس
ــكوني )شايد دهكده مسكوني( از دورة هخامنشي  محوطه مس
ــت. البته از آنجايي  كه الية هخامنشي  تشخيص داده شده اس
زير الية ساساني قرار دارد، حفاري كامل آن امكان  پذير نيست؛ 
ــه  همين دليل  ــت، ب ــده اس ــده نيز دوباره پر ش گمانه حفر ش
دوران تسلط يونانيان بر ايرانيان نيز در اين منطقة كاماًل مبهم 
ــت، اما به  هر حال در اين دورة سكونت در اين محل وجود  اس
ــت )ناومان، 1386: 26(. عده اي از گذشته  نگاران،  ــته اس داش
تخت سليمان را پايتخت آتروپاتن در زمان پارتي ها يعني زمان 
لشكركشي آنتونيوس3 )ماركآنتوني( سردار رومي در سال 36 
ق.م به اين منطقه دانسته و معتقدند كه آتشكدة آذرگشنسب 

هم در آنجا بوده است )مينورسكي، 1378: 40(. 
ــكانيان به بعد مظهر آب )آناهيتا( در كنار آتش       از دورة اش
ــكده  ها چشمه ديده مي- مقدس قرار مي  گيرد و در كنار آتش
ــيز پارتي نيز از اين قاعده  ــود )حبيبي 1386: 33-28(. ش  ش
مستثني نيست و درياچة ژرف با چشمه  هاي جوشان درون آن 
در كنار بناي آتشكده نشاني بر جاري شدن اين قاعده در شيز 
ــايد بتوان گفت تمام آثار دورة اشكاني روي سكوي  ــت. ش اس
تخت  سليمان بوسيله ساسانيان بطور كامل از بين رفته است و 
نمي  توان نظري دربارة ساختار شهري، نقش شهري و . . . شيز 

پارتي عنوان كرد.
     به اعتقاد ناومان در هيچ كجاي تخت  سليمان الية مسكوني 
پارتي آشكار تشخيص داده نشده است. نظر او در بارة قطعات 
ــكاني كه در محل به دست آمده اين است  ــفال اش پراكندة س
ــاختماني دورة معماري خشتي از  كه اين قطعات با مصالح س
جاي ديگر به اينجا آمده است. ناومان نتيجه مي  گيرد كه يک 
ــكوني پارتي در اراضي هموار درّه در حوالي سكو  محوطة مس
ــت، همان گونه كه امروزه روستاي نصرت  آباد  ــته اس وجود داش
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ــكوني بيرون از سكو قرار دارد )ناومان،  نزديك ترين دهكدة مس
.)75 :1386

     اما آن چه از استحكامات شهر شيز نمايان است )استحكامات 
ــكل(، احتمال دورة استقرار اشكاني در تخت  سليمان  بيضي ش
ــتناد به اين دليل را جهت  را مطرح مي  كند، هر چند هوف اس
پارتي بودن شيز نمي  پذيرد. او حصار مدوّر تخت  سليمان را يک 
ــتثنايي مي  داند كه ناشي از توپوگرافي خاص تپه  اي  حالت اس
ــت كه تخت  سليمان برفراز آن بنا شده است )هوف، 1368:  اس

.)4
     اما مهمترين دورة سكونتي در منطقة تخت سليمان مربوط 
ــت. زيرا در ادبيات زردشتي به درياچة  ــانيان اس به دورة ساس
ــت )Humbach, 1967:189-90, و  ــاره شده اس آب گرم اش
حبيبي، 1386: 33-28( و عالوه بر آن ِگل ُمهرهاي يافت شده 
ــواهد الزم براي  ــا )Göbl, 1976: 43( ش ــول حفاري ه در ط
ــكدة آذرگشنسب را فراهم  ــايي اين منطقه به عنوان آتش شناس
ــكده كه مخصوص طبقه شاهان و جنگاوران،  مي  كند. اين آتش
ــانيان بود، در اين  ــكدة معروف دورة ساس ــه آتش و يكي از س
ــرزمين قرار گرفته بود. چنان چه كريستين سن اشاره مي كند  س
كه آذرگشنسب »نماد وحدت، يگانگي دين و دولت بود و نمونه 
ــمار مي رفت« )كريستين سن،  ــمبل( دولت ساسانيان به  ش )س
ــراي، 1380:225؛ لوكونين، 1350: 46-47(.  1372: 243؛ ف
ــلة  ــله هاي ايراني به خصوص سلس ــل در همة سلس ــن مح اي
ساسانيان از اهميت فراواني برخوردار بود، چنانكه مي توان آن را 
ــانيان محسوب كردـ  چون مهم ترين آتشكده زمان  كعبه ساس
ــاني به  هنگام تاج گذاري،  ــانيان بوده است ـ شاهان ساس ساس
ــكده مي رفتند4 و به انجام  ــا گرفتاري به اين آتش پيروزي و ي
ــد. عظمت اين بنا تا اواخر  ــم ديني و نيايش مي پرداختن مراس
ــاني باقي مانده، زيرا بر اساس منابع تاريخي در سال  دورة ساس
ــخير »گنزك«  623.م هراكليوس امپراتور بيزانس پس از تس
ــگريانش به »تبرميس« كه شايد با »شيز« قابل مقايسه  با لش
باشد )مينورسكي، 1378: 33-31( رفت و آتشكده آن را ويران 
ــب از رونق افتاد و  ــاخت5. با اين حمله، آتشكدة آذرگشنس س

ديگر اهميت گذشته خود را باز نيافت )همان( )نقشة 2(. 

دوران اسالمي
ــال 623.م بوسيله   ــيز در س ــد بعد از ويراني ش به  نظر مي  رس
ــوس، فقط معماري و تزئينات داخلي بناها از بين رفت  هراكلي
و بناها مدتي بعد تعمير شد )ناومان، 1386: 23(. مينورسكي 
ــد »در زمان عمربن  خطاب مرزبان  ــه نقل از بالذري مي  نويس ب
ــت كه به  موجب آن مردم شيز  آذربايجان با عرب  ها پيماني بس
ــوم بوده و  ــص روي آتش كه در ايام عيد مرس ــتي از رق نبايس
ــوند  ــوم معمولي خود منع ش ــن از حفظ عادت و رس همچني
ــكي، 1378 :36(. با توجه به اين گفته و همچنين با  )مينورس
استناد به نوشته  هاي ابودلف كه در اوايل قرن چهارم هجري از 
ــيز بازديد كرده است، مي  توان نتيجه گرفت كه شيز حدود  ش
اوايل قرن چهارم هجري داراي معبد و آتشگاه خود بوده است 
و انجام آيين ديني در آن جريان داشته است )ابودلف، 1342: 
ــلمانان(  ــالمي )مس ــكان اقوام اس 40(. از حدود قرن 10.م اس
ــود در اين دوره ما با اسكان  هاي موقت و  ــروع مي  ش در آن ش

پراكنده مواجه هستيم )ناومان، 1386: 80 ـ 79(. 
     از سويي با توجه به مواد باستان شناختي )وجود سفال هاي 
ــليمان در  ــد كه محوطة تخت س ــالم( به نظر مي رس اوايل اس
ــت )ناومان، 1386: 76؛  ــيان نيز مسكوني بوده اس دورة عباس
سرفراز، 1347: 105-100(. اوج عظمت منطقة تخت سليمان 
ــت. در اين دوره  ــاني در زمان ايلخانان اس ــس از دورة ساس پ
ــكار آباقاخان هوالكو  ــليمان احياء و به عنوان كاخ ش تخت س
)663 تا 680 ه.ق( انتخاب شد )ناومان، 1386: 23( كه منابع 
از آن به عنوان »ستورليق« ياد مي كنند )مستوفي، 1362 ب: 
64(. به نظر مي رسد تا زمان انتخاب سلطانيه از طرف اولجايتو 
ــليمان داراي اهميت بود، ولي بعد  )703 تا 716 ه.ق(، تخت س
ــت داد )جعفري، 1356: 20(. نام  از آن اهميت خود را از دس
ــليمان، به همراه مجموعة افسانه اي پيرامون آن يعني  تخت س
ــليمان، كوه  ــليمان، حدود 3 كيلومتري غرب تخت س زندان س
ــيله  تيمور گوركان  ــه و دژ بلقيس پس از فتح ايران بوس تريف
ــد )در سالهاي 1407.م/ 810 ه.ق  )تيمور لنگ( به آن داده ش
ــرو، 1372: 222(.  ــقورلوق مي گفتند( )حافظ اب هنوز به آن س
ــد كه از دورة صفوي  ــا توجه به منابع تاريخي به نظر مي رس ب
ــت  ــده اس ــليمان ناميده ش به  بعد اين محل به عنوان تخت س
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نقشة 1. پالن تخت سليمان در دورة ساساني. )مأخذ: ناومان، 1386(
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ــده 19.م، خان افشار  ــكي، 1378: 37(. در اوايل س )مينورس
براي اداره و حفاظت از مزارع روستايي در بين زندان و سكوي 
تخت سليمان روستايي بنيان گذاشت كه بوميان به اين روستا 
ــاس نام  ــان« يا »تازه آوا« و كارگران آذربايجاني بر اس »تازه خ
ــا تازه  كند«  ــتا را »نصرت آباد ي ــده، اين روس ــذار دهك بنيان گ
مي نامند )فون دراوستن و ناومان، 1386: 42(. در سال 1380 
با گسترش روستاي نصرت آباد و افزايش جمعيت آن به بخش 

تبديل شد و به تخت سليمان تغيير نام داد.

جغرافياي تاريخي 
ــب با يك ديگر  ــكدة آذرگشنس منابع مكتوب دربارة محل آتش
ــالف دارند. برخي به  ويژه كتاب  هاي پهلوي آن را در كنارة  اخت
ــيز مي  دانند، ولي منابع ديگر از جمله  ــت ش درياچة چي  چس
ــالمي محل آن را در  ــان دوران اس ــته  نگاران و گيتاشناس گذش
شيز در محل تخت  سليمان كنوني مي  دانند كه در حدود 150 
ــت )اروميه( فاصله دارد )پورداوود،  كيلومتر از درياچة چي  چس
ــيز تصريح  ــر دو روايت جاي آن را در ش ــي ه 1342: 20(. ول
مي كنند. در واقع نام شيز مي  تواند جاي هر دو نقطه باشد، زيرا 
واژة شيز مشتق است از واژه Caecasta اوستاي كه نام درياچة 
ــان است و اين گويا به  ــت و به  معني سفيد درخش رضائيه اس
ــبت رنگ درياست كه براي نمک فراواني كه دارد از دور  مناس
ــكوهي دارد )مينورسكي،  ــندگي و سپيدي ويژه و با ش درخش
و   Caec واژه  از  ــب  مرك  Caecasta واژه   .)52-53  :1378
ــت. واژه Caec بعدها در زبان  ــوند صفت تفضيلي asta اس پس
پهلوي به صورت sic درآمده است و نام شيز دنبالة تحول اين 
واژه در فارسي است اين نام در عربي به صورت جيس و چيس 
و . . . نيز آمده است. نام شيز قديم جاي گسترده  اي بوده است 
كه شامل كرانه  هاي درياچه مي شده است و گويا بعدها در دورة 
ــكده معروف آذرگشنسب، نام شيز  ساسانيان به مناسبت آتش
ــرقي درياچه اطالق شده و كم  كم  به  جاي معيني در جنوب  ش
ــت. براي يافتن ناحية شيز  ــامل شده اس محدودة معيني را ش
ــتجو  ــالمي جس قديم نبايد آن  را در محدودة تاريخي دورة اس
ــم بوده و نام  ــيز قدي ــهر اروميه نيز روزگاري جزء ش كنيم. ش
ــال  ــه  هاي باقي مانده از چند س ــياري از نقش اروميه نيز در بس

ــت  ــليمان را هم فرا مي  گرفته اس قبل، حتي تا نواحي تخت  س
)پورداوود، 1342: 20؛ بارتولد، 1377(.

ــالمي، ابودلف در سفرنامة  ــندگان دوران اس      در ميان نويس
ــكدة آذرگشنسب داده و  ــروحي از شيز و آتش ــرح مش خود ش
ديگر گذشته  نگاران و گيتاشناسان از او پيروي كرده  اند. ابودلف 
وصف شيز و آتشكده آن  را در حدود سال 341 هجری چنين 
ــت: »ديوار اين شهر درياچه  ای را احاطه نموده است  آورده اس
ــد. من وزنه  ای با ريسمان به طول  ــط آن به ته نمی  رس كه وس
ــم ولی وزنه به ته  ــری ذراع در آن انداخت ــارده هزار و كس چه
درياچه نرسيد. محيط دايره اين درياچه در حدود يک جريب 
ــمی است و چون خاك با آب آن خيس شود فوراً به  شكل  هاش

سنگ سخت در می  آيد و گياهی بار نمی  آورد.
ــه هر يک به  ــت ك ــه هفت جوي جاری اس ــن درياچ      از اي
ــيز  ــپس از زير ديوار بيرون می  رود. در ش ــيابی می  ريزد س آس
ــتيان از آن بسوی  ــكده مهمی وجود دارد كه آتش زردش آتش
ــرق و غرب فروزان است. بر باالی گنبد اين آتشكده هاللی  ش
ــمار می  رود و جمعی از  ــده كه طلسم آن به  ش از نقره نصب ش
ــتند آن را برچينند اما كوشش آن ها به  جايی  امرا و فاتحين خواس
نرسيد. از شگفتی  های اين خانه آن  كه كانون آن  را هفتصد سال 
ــتر در آن وجود ندارد و شعله آن  ــت و خاكس پيش فروزان اس
هيچ گاه خاموش نمی  گردد. اين شهر را ]هرمز ابن خسرو شير 
ابن بهرام[ از آهک و سنگ ساخته است در اين معبد تاالرهای 
ــاختمان  های اعجاب انگيز با عظمتی وجود دارد«  اورنگ و س
ــار ابودلف چنين بر مي  آيد  ــف، 1342: 42-40(. از گفت )ابودل
كه آتشكدة آذرگشنسب يک آتشكدة »هميشه سوز« يا »خود 

سوز« بوده است.
ــگران و محققان دربارة محل دقيق »شيز« اختالف       پژوهش
نظرهاي زيادي دارند، چنانچه مينورسكي )1378(، ماركوارت 
)1373( و بارتولد )1377( »شيز« را در نزديكي درياچة اروميه 
تصّور كرده و عده اي نيز آن را مطابق با تبريز دانسته اند )نفيسي، 
ــد:  ــن خصوص مي نويس ــوارت در اي 1331: 26-125(. مارك
»گنجک يا الشيز، اقامتگاه تابستاني خسرو پرويز، اما اقامتگاه 
زمستاني شهرياران سابق، )آترپاتن( بود. اقامتگاه تابستاني اين 
ــهرياران اخير موسوم بوده به فراذه اسپ يعني اسب خيز، كه  ش
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ــليمان ناميده  ــع بوده و امروز اين محل تخت س در كوهي واق
ــود بر خالف گنجک يا الشيز، بنابر آن چه در سياحت نامه  مي ش
ــر راه مراغه و  ــت بايد در نواحي درياچه اروميه، س مندرج اس

تبريز، در نزديكي ليالن6 باشد )ماركوارت، 1373: 57(.
ــي در كتاب عجايب  ــن احمد طوس ــن محمودب ــد اب      محم
المخلوقات در مورد شهر شيز و آتشكده آن چنين آورده است: 
»مدينة شيزـ  شهريست ميان مراغه و زنجان )زنكان( در ميان 
كوه نهاده و آنجا معدن زر و سرب و زرنيخ و جيوه بود، و ليكن 
ــوري  گرد درآمده بر درياي  هيزم عزيز بود. نقره كم گدازند. س
ــرو آنجا بود. تختي  كوچک و آتش  خانه بزرگ در تخت كيخس
ــاده بود و جام  ــيدندي در آنجا نه ــن به دو گردون كش برنجي
گيتي نماي تا روزگار گبران سر آمد و اسالم ظاهر شد گبران 
ــيدند از غارت آن، آن را در بجيره انداختند كسي در شيز  بترس

است و دگر كسي آن را نديد« )طوسی، 1345: 241(.
ــليمان  ــناختي تخت س      هيأت آلماني كاوش هاي باستان ش
ــيز و همچنين اثر ُمهرهاي  با توجه به توضيحات ابودلف از ش
ــكدة  ــوفه از اين محوطه كه مربوط به موبد موبدان آتش مكش
ــب بوده است، محوطة تخت سليمان را شيز معرفي  آذرگشنس

مي كنند )ناومان، 1386: 77(.

وجه تسميه
وجه تسمية تخت  سليمان آن طور كه بايد و شايد معلوم نيست. 
ــد كه پس از حملة تازيان، ايرانيان عالقه  مند به  به نظر مي  رس
آثار تاريخي، براي حفظ و حراست ابنيه و آثار بزرگ اين نقطه 
نظير ساير نقاطي كه آثار باستاني پيشينيان وجود داشته، اين 
مكان را نيز به »تخت  سليمان« نام  گذاري كرده باشند. همان-

ــهد مادر سليمان«  طور كه آرامگاه كوروش بزرگ نيز به »مش
مشهور بوده است. گروهي ديگر را عقيده بر اين است كه سپاه 
ــاختمان  هاي بزرگ سنگي  تازيان وقتي به ايران آمد، چون س
شاهنشاهان گذشته ايران پيش نظر آنان گران آمده و ساخت 
چنين كاخ  هاي بزرگي را از عهده بشر خارج مي دانستند و به-

 عالوه از زمان ساختمان و بنيادگزاران آن نيز اطالعي نداشتند 
ــبت دادند؟ )بختياري و  ــاخت آن ها را به سليمان پيامبر نس س
ــان  ــناختي نش ناومان، 1354: 16-14( كاوش  هاي باستان ش

ــي يكي از  ــه در جغرافياي تاريخ ــيز ك ــهر ش ــد كه ش مي  ده
ــده  ــكانيان ذكر ش پايتخت  هاي بزرگ آذربايجان در زمان اش
همان تخت  سليمان امروزي است كه مركز بزرگ ترين آتشكده 
دوران ساساني و اشكاني يعني آتشكدة آذرگشنسب بوده است. 
آتشكدة آذرگشنسب در منابع پهلوي »گندزك«، »گنزك« يا 
»گنجه« و در منابع يوناني و رومي گزن يا گزنكا ذكر شده است 
ــه، 1378: 190(. در گات ها گادزاكا يا گادزا )پورداوود،  )نولدك
ــته  نگاران و گيتانويسان تازي آنرا جزن يا  1927: 22( و گذش
ــوي، 1957: 384-383، ابن خردادبه،  ــق ناميده اند )حم جزن

1371: 97( كه بعدها به »شيز« موسوم گرديده است. 
ــاره شد، اسامي فارسي شيز  ــتر بدان اش      همان  طور كه پيش
ــد اين  ــک، گنزك، گنجه كه به نظر مي رس ــد از: گنج عبارتن
ــرب و روي،  ــت وجود ذخاير كهن و غني طال، س واژگان به عل
ــاختماني و ساير مواد معدني  ــنگ هاي س نقره، جيوه، آهن، س
ــهر كان هاي طال،  ــد زيرا بنابر گفته ابودلف »در آن ش مي باش
ــنگ معروف به لعل بنفش  ــرب، نقره، زرنيخ زرد و س جيوه، س
)الجمست( بسيار است … « )ابودلف، 1342: 39-38(. عالوه 
ــته گنجک يا گنجه شهر معيني در آذربايجان  بر آن در گذش
نبوده، بلكه شهرهاي ديگر از جمله گنجه در اران آذربايجان و 

غزنين در زابلستان )افغانستان( چنين ناميده مي شده اند.
ــده دربارة وجه  ــا توجه به موارد و منابع ذكر ش ــن ب      بنابراي
تسمية اين منطقه در طول تاريخ مي توان چنين نتيجه گرفت 
كه علت نام گذاري اين منطقه به گنزك يا گنجه، وجود معادن 

و ذخاير كهن و غني است.

توصيف جهانگردان
ــرحي  ــي كه ش ــتين كس ــالمي نخس ــردان دورة اس از جهانگ
ــعر بن المهلهل  ــته، ابودلف مس ــليمان )شيز( نوش از تخت س
ــاعر، جهانگرد، جغرافي دان و معدن شناس عرب  الخزرجي، ش
ــت )ابودلف، 1342: 1(. او در سفرنامه  قرن چهارم هجري اس
ــاره مي كند، كان هاي  ــيز اش خود بعد از آن كه به موقعيت ش
ــتخراجي از اين كان ها را  منطقة را نام برده و كيفيت مواد اس

تشريح مي كند. 
ــمندان غربي از اين  ــافران و دانش      از قرن 19 ميالدي، مس
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ــال  ــرده و پي  درپي آنرا توصيف كرده اند، در س ــل ديدار ك مح
ــهور انگليسي »سر  ــيله جهانگرد مش 1819.م اين محل بوس
رابرت كرپُرتر« كشف گرديد )Ker porter, 1822: 557( و در 
سال 1831.م كلنل »دبيليو. مونتيت« از منطقه بازديد كرد و 
اظهار نمود زندان و تخت سليمان ساختار زمين شناسي مشابهي 
دارند و از انباشت رسوبات آهكي )تراورتن( چشمه هايي ساخته 

 .)Monteith, 1833( شده اند

پژوهش  هاي علمي 
ــال 1838.م بوسيله   ــتين توصيف علمي مجموعه در س نحس
ــد كه اطالعات او امروز نيز  »سرهنري راولينسون« منتشر ش
ــت كه پيدايش زندان سليمان  ــمند است. وي اظهار داش ارزش
ــاني نبوده، بلكه مديون چشمه پرآبي  ــي از فوران آتشفش ناش
 Rawlinson,( است كه محتوي امالح گوگرد و آهک مي باشد
ــود كه آثار دژ  ــي ب ــتين كس 47 :1841(، همچنين وي نخس
بلقيس را معرفي نمود )ناومان، 1386: 125(. پس از راولينسون 
در سال 1881.م »آ. هتوم شيندلر« كه در آن زمان سر بازرس 
ــليمان ديدن كرد.  تلگراف ايران بود، از منطقة تخت و زندان س
كاني هاي موجود در محدوده را در نقش هاي ثبت و ويرانه هاي 
روي تخت را توصيف كرد )Schindler, 1881: 176(. چندي 
ــن« از زندان و  ــل 1903م »ا. وي. ويليامز جكس ــد در آوري بع
تخت سليمان ديدن كرده و به توصيف اين دو محوطه پرداخته 
ــري نيز به  ــن، 1357: 161-144(. وي مختص ــت )جكس اس
ــي منطقه پرداخته و زندان سليمان را كه  ــائل زمين شناس مس
ــاس مي كرد، يک كوه آتشفشاني محسوب  از آن بوي گاز احس

نموده است )همان(. 
ــال  ــت در ايران ـ در س ــر كل پُس ــتال« ـ مدي      »آ. ف. اش
ــليمان را از نظر زمين شناسي بررسي  1907.م منطقة تخت س
ــاختمان  ــه برداري از راه ها گزارش جامعي از س ــرد و با نقش ك
ــكيالت  ــتان و نقش هاي از تش ــي كوهس طبقات زمين شناس
ــال 1937.م  ــنگ ها تهيه مي كند )Shtahl, 1907(. در س س
ــهرهاي باستاني ايران  ــميت« با پرواز بر فراز ش »اريک. ف. اش
عكس هاي هوايي از منطقة تخت سليمان تهيه كرد )تصوير 1 
و 2( كه در آن موقعيت سكو و زندان سليمان نسبت به يكديگر 

مشخص است )اشميت، 1376: 89-87(. »آندره گدار« نيز در 
ــته هاي خود اين مجموعة مذهبي را مورد توجه و مطالعه  نوش
ــت )Godard, 1938(. انتشار عكس هاي هوايي  قرار داده اس
اشميت از منطقة تخت سليمان، توجه »مايرون، بي، اسميت« 
ــرد. بنابراين  ــوپ« را به اين مجموعه جلب ك ــور. يو. پ و »آرت
ــليمان بوسيله  ــي باستان شناختي در تخت س نخستين بررس
ــي و هنر ايران به سرپرستي  ــة آمريكايي باستان شناس مؤسس
ــيد و »دونالد. آن. ويلبر«  ــال 1937.م به انجام رس پوپ در س
ــاحي و تهيه پالن  ــوان معمار عضو اين تيم اقدام به مّس به عن
جداگانه از ويرانه هاي قابل ديد در سطح سكوي تخت سليمان 

.)Pope, 1937( نمودند
ــي دوم )1945-1939.م( و  ــگ جهان ــت وقوع جن ــه عل      ب
ــاه و روي كار آمدن  ــاماني داخلي ايران )بر كناري رضاش نابس
ــال ـ )1957-1937.م( ـ  ــش از 20 س ــاه( بي ــا ش محمدرض
ــناختي منطقة تخت سليمان  پژوهش هاي تاريخي و باستان ش
ــال 1958.م »هانس هينينگ فون  ــد. سپس در س متوقف ش
در اوستن«و »برتيل آلمگرن« از طرف مؤسسة باستان شناسي 
ــرايط مقدماتي براي  آلمان مأموريت يافتند تا وضع راه ها و ش
يک حفاري علمي در تخت سليمان را بررسي نمايند. بنابراين 
ــفر ماجراجويانه از شهر ميانه آغاز شده بود با اسب  طي يک س
ــت سرگذاشتند و به  ــليمان را پش ــمالي تخت س ارتفاعات ش
ــيدند، پس از سرازير شدن از اين دّره، اوايل ماه  »آق دّره« رس
اكتبر به تخت سليمان رسيدند، در ضمن سفر، از زندان سليمان 
ــتن و ناومان، 1386: 16(.  بازديد به عمل آوردند )فون در اوس
ــة باستان شناسي آلمان  »كورت بيتل« سرپرست وقت مؤسس
ــال 1959.م  ــد در س ــزارش آنها موفق ش ــكا به نتايج گ با ات
ــليمان را دريافت كند.  ــدان و تخت س ــوز حفاري براي زن مج
ــناختي سكو و  ــتين كاوش هاي علمي باستان ش بنابراين نخس
ــيله يک هيأت مشترك  ــليمان در سال 1959.م بوس زندان س
سوئدي و آلماني به سرپرستي هانس هنينگ فون دراوستن بوده 
ــی بازرس و  و عزت  ا هلل نگهبان، منوچهر ايمانی و جهانگير ياس
نماينده ايران بوده  اند )حيدري، 1391: 517 (. نتيجه كاوش ها 
ــال  ــليمان« در س ــن فصل با عنوان »تخت س ــات اي و تحقيق
 ,Osten( ــر گرديد 1959.م به آلماني در برلين چاپ و منتش
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 .)1959
     در سال 1347 علي اكبر سرفراز و محمديوسف كياني نيز 
كتابي با عنوان تخت  سليمان به فارسي منتشر كردند )سرفراز 

و كياني، 1347(.
     كاوش هاي علمي تخت سليمان با فوت فون دراوستن )اوايل 
تابستان 1960.م( در فصل بعد به سرپرستي رودلف ناومان ادامه 
پيدا كرد و نتيجة كاوش ها با عنوان »ويرانه هاي تخت سليمان و 
ــليمان« در سال 1977.م در برلين چاپ و منتشر شد  زندان س
ــناختي  )Naumann, 1977(. به هنگام كاوش هاي باستان ش
ــليمان كه تا پايان عمليات در سال 1964.م به عنوان  زندان س
ــتقر در تخت سليمان صورت  ــي از كاوش هاي هيأت مس بخش
ــاي اين گروه موقعيت  ــت. خانم »اليزابت ناومان« از اعض گرف
جغرافيايي و زمين شناسي منطقه را بررسي نموده است. در اين 
بررسي نقشة سكوي تراورتن تخت سليمان و زمين هاي اطراف 
تهيه شده، آب درياچة تختسليمان و چشمه هاي زندان سليمان 
مورد تجزيه قرار گرفته، همچنين ويژگي هاي سنگ شناسي و 
 .)Naumann, 1964( ــف كرده اند توپوگرافي منطقه را توصي
ــان با گمانه زني »ولفرام كاليس« در پاي كوه  »ب. دام« هم  زم
زندان سليمان، شرايط زمين شناسي منطقه را مورد بررسي قرار 
داد )Damm, 1968(. در سال هاي 64-1963.م حفرياتي نيز 
بوسيله »هانس ويک آرتس« در تومولوسي )تپه مجيد( كه در 
ــليمان قرار داشت، انجام  ــرقي زندان س دو كيلومتري شمال ش
ــي تا مركز ايجاد شد. اين بررسي  ها منجر  گرفت و در تپه برش
 Wiegartz,( به اظهارنظر اجمالي در ساختمان تومولوس شد
ــت  ــوف« سرپرس ه ــش  »ديتري ــال 1976.م  س از   .)1965
كاوش هاي باستان شناختي تخت سليمان شد كه گزارش هاي 
ــي به چاپ رساند )هوف،  مقدماتي را در مجالت باستان شناس
 .)Huff, 1989, 1994 and 2004 :1368، همچنين بنگريد
ــي تعداد  ــمند اتريش عالوه بر موارد باال »روبرت گوبل« دانش
ــده در طول كاوش هاي باستان شناختي  250 ِگل ُمهر پيدا ش
ــليمان را مورد مطالعه و بررسي قرار  هيأت آلماني در تخت س
داده كه نتايج آن در كتاب جداگانه  اي منتشر شد. كاوش هاي 
ــليمان تا سال 1979.م همه  باستان شناختي محوطة تخت س
ــال هاي 1971 و 1967.م ادامه يافت )براي  ــزء س ــاله به  ج س

ــتر در خصوص پيشينة پژوهش تحقيقاتي تخت و  آگاهي بيش
زندان سليمان بنگريد به: سرفراز و كياني 1347، فون دراوستن 

و ناومان 1386 و ناومان 1386(.
ــال 1370  ــي و محمد اميني چهرق در س ــا باباخان      عليرض
ــور مطالعاتي در خصوص  ــازمان زمين شناسي كش از طرف س
ــاز تكاب و منطقة تخت سليمان انجام  ــمه هاي تراورتن س چش

داده اند )باباخاني و اميني چهرق، 1370(.
     پس از پيروزي انقالب اسالمي تا سال 1372، پژوهش هاي 
ــناختي مجموعه متوقف شد. در اين فاصله، محمود  باستان ش
ــوي،  ــر كرد )موس ــليمان را منتش ــوي راهنماي تخت  س موس
ــار اشعار فارسي كاشي- 1370( و عبداهلل قوچاني نيز به انتش
ــوفه از كاوش  هاي تخت  سليمان پرداخت )قوچاني،   هاي مكش
1371(. از سال 1372 تخت سليمان به عنوان يكي از ده طرح 
ــد و فعاليت هاي  ــور انتخاب ش ــزرگ تاريخيـ  فرهنگي كش ب
ــظ و احياء و معرفي  ــاي پژوهش، حف ــترده اي در زمينه ه گس
مجموعه بوسيله كارشناسان سازمان ميراث  فرهنگي آغاز شده 
ــوز هم ادامه دارد )حيدري، 1382: 6(. بنابراين دورةدوم  و هن
پژوهش هاي باستان شناختي محوطة تخت سليمان در راستاي 
ــم مطالعات  ــود. در مرحلة يك ــت و مرمت ب ــات حفاظ اقدام
ــال  هاي 1372 تا 1374 به سرپرستي ابراهيم  پژوهشي در س
حيدري پيرامون بقاياي واحدهاي معماري ضلع غربي درياچه 
شامل كاخ شكار، ايوان جنوبي درياچه، ورودي جنوبي )دروازة 
ايلخاني(، فضاي بيروني دروازة شمالي، تاالرهای هشت ضلعی 
ــر مربوط به دورة  ــف كورة پخت آج ــرو و كش غرب ايوان خس
ــري جنوب غربي مجموعه بود  ــي گمانه زني در 700 مت ايلخان

)حيدري، 1386، گفتگوي حضوري(. 
ــليمان  ــي تخت س ــال 1375 تا 1380 هيأت پژوهش      از س
ــالن شمالي ايوان  زير نظر محمد مهريار در فضاهايي چون: س
ــتونه، رواق  هاي محصور كنندة  ــرو، پيرامون تاالر چهارس خس
ــمالی كه منجر به شناسائی  ــگاه، جبهه خارجی دروازة ش آتش
ــی در اين  ــلجوقی و ايلخان ــازه  هايی از دوران س ــاخت و س س

محوطه شد. 
     دورة سوم فعاليت  هاي باستان شناختي محوطة تخت سليمان 
ــليمان )به مديريت  ــاي طرح بزرگ تخت س ــب برنامه ه در قال
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ــناختي ايران )به  ــيله هيأت باستان ش ابراهيم حيدري( و بوس
ــال 1381 تا 1385 به طور  ــف مرادي( از س ــتي يوس سرپرس
ــامل كاوش  ــت كه برخي از اين فعاليت ها ش مداوم ادامه داش
ــكده به منظور آزادسازي  ــمالي و ايوان شمالي آتش دروازه ش
ــف عناصر  ــمالي، كش فضاي حد فاصل چهارتاقي و دروازة ش
معماري مهمي مانند حمام ايلخاني، واحدهاي معماري دوران 
ــالمي در اين محور و يک باب مسجد مربوطه به  ساساني و اس
دوره متأخر، بدست آمدن حدود 1300 ِگل ُمهر دوره ساسانی 
ــمالي، كاوش در محوطه  ــرقي دروازه ش در واحدهاي ضلع ش
آسياب  های خارج از حصار محيطی و كشف سكوی آتش روباز 
ــانی مشابه سكوي آتش روباز  )تربال( مربوطه اوايل دوره ساس
ــكده و تعيين  ــارس، كاوش در حياط جنوبی آتش فيروزآباد ف
ــوك پاك  تراش در آن  ــنگ هاي بل وضعيت بقاياي معماري س

مكان بود )مرادي 1384 و 1385(. 
ــال 1383 بررسي  ــامان حيدري و الهام قصيديان در س      س
ــليمان  ــي در محيط هاي تراورتني تخت س زمين باستان شناس
ــة پژوهشي  انجام داده اند )حيدري و قصيديان،1383(. مؤسس
ــرب و روي( منطقه  ــاي نقره )س ــار 1385 كان ه ــه در به زرن
ــي زرنه،  ــة پژوهش ــي و مطالعه قرار داد )مؤسس را مورد بررس
ــت  ــال 1387 توانس ــه در س 1385(، عالوه بر آن اين مؤسس
ــازي معادن كهن پيرامون  ــايي و مستندس ــي، شناس به بررس
ــليمان بپردازد )همان، 1387(. عليرضا شاه  محمدپور  تخت  س
ــنگ هاي تخت  سليمان را در همايش  ــده بر س عالئم حجاري ش
ــمال  غرب ارائه كرد  ــي ايران: حوزة ش بين  المللي باستان  شناس
)شاه  محمدپور، 1383(، بررسي زمينـ  باستان شناختي منطقة 
ــنگ  هاي پيرامون  ــليمان با تأكيد بر شناسايي كان س تخت س
ــيله نگارنده به انجام رسيد )امان اللهي، 1385(.  مجموعه بوس
ــال 1388 در دو محل اقدام  ــا نوبري در س ــت علي رض در نهاي
ــز حفاظتي مجموعه مذهبيـ   ــت دهلي به حفاري نمود. نخس
سياسي، اضالع شمال  غربي و غرب آتشكده و دوم خوانا سازي 
ــليمان )نوبري هژبري، 1388(. عالوه بر  تونل شمالي زندان  س
ــناختي انجام شده در منطقه  ــي و كاوش هاي باستان ش بررس
ــجويي در رشته هاي  ــت، پايان نامه هاي دانش كه ذكر آن گذش
ــوي  ــي، مرمت و احياي بناهاي تاريخي7 و از س باستان شناس

ــرب و روي،  ــود ذخاير كهن و غني طال، س ــر به علت وج ديگ
ــاختماني و ساير مواد معدني  ــنگ هاي س نقره، جيوه، آهن، س
ــي و  ــد، كه پژوهش  هايي نيز در ارتباط با زمين شناس باعث ش
ــته و اهداف علمي خاص خود در  ــتاي خواس جغرافيا در راس

سطح منطقةانجام گيرد8. 
ــه مقاالت )ده  ــي بصورت مجموع ــن فعاليت پژوهش      آخري
مقاله( در خصوص ارزش  هاي علمي، تاريخي، هنري و معماري 
تخت  سليمان در طول مدت 15 سال مديريت ابراهيم حيدري 

در شمارة 56 مجله اثر )بهار 1391( منتشر شده است.

توصيف كلي ساخت و سازها در تخت  سليمان
ــناختي، قديمي  ترين آثار  ــاي باستان ش ــه كاوش  ه ــا توجه ب ب
ــوط به زمان  ــليمان مرب ــده از مجموعة تخت س ــايي ش شناس
ــن دوره يک  ــان، 1386: 39(. از اي ــت )ناوم ــيان اس هخامنش
ــه بر روي  ــده ك ــايي ش ــكوني در مجموعه شناس محوطة مس
ــت. ديوارهاي اين مجموعه،  ــكوي رسوبي ايجاد گرديده اس س
ــنگي به پهناي 60 سانتي متر است.  ــت خام با پي الشه  س خش
ــاي مايل  ــک و با زواي ــكوني كوچ ــاي اين محوطة مس فضاه
ــا و حياط را با  ــه در مواردي كف اتاق  ه ــاده اند ك و طرحي س
تخته سنگ فرش كرده اند )همان(. در دورة ساساني مجموعة 
تخت سليمان داراي يک حصار سنگي به  شكل بيضي نامنظمي 
ــات مجموعه در داخل اين حصار شكل گرفته  بود كه تأسيس
ــي از  ــد. نماي بيرون حصار و دروازه  هاي آن داراي پوشش بودن
ــته و كله  ــت كه به صورت راس ــنگ  هاي تراش دار اس تخته س
ــطح خشن  ــده  اند؛ درحالي  كه نماي داخلي حصار س چيده ش
ــنگ دارد )امان  اللهي، 1391(. حصار  ــه س و نامنظمي از الش
ــوس در جبهة  ــه به صورت ق ــت ك ــرج و بارو اس داراي 38 ب
ــده  اند. برج  ها بلندتر از باروها بوده  اند و هر  ــاخته ش بيروني س
ــمت بلندتر يک اتاقک داشته است. يک جان  پناه با  برج در قس
ــاي پله  پله  اي، خصيصة دفاعي حصار را اثبات مي  كند.  كنگره ه
ــهرها  در حالت كلي طرح دايره  وار كه به عنوان حصار براي ش
ــاي گوناگون تاريخي  ــتاني مختلف در دوره  ه و مكان  هاي باس
ــاخته مي  شده، پيشينه  اي بس قديمي دارد. چنان كه از زمان  س
ــه  اي  ــهرهايي بر مي  خوريم كه داراي چنين نقش پارت  ها به ش
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هستند، مانند: مرو، تيسفون، الحضر و غيره. حصار مزبور داراي 
ــارو، دروازه، اتاقک نگهباني، تيركش و  ــي از قبيل برج، ب اجزائ

جان  پناه است.
ــد كه بيشتر       با توجه به كاوش  هاي مجموعة به نظر مي  رس
ــي )اطراف  ــي در مربع جنوب ــازهاي دورة ايلخان ــاخت و س س
ــن دوره، ايلخانان با ايجاد  ــت. در اي درياچه( صورت گرفته اس
ــاني  ــي در داخل باروي2، محور اصلي دورة ساس دروازة جنوب
ــمالي شروع و پس از گذشتن از مركز آتشكدة  كه از دروازة ش
A به مركز درياچه ختم مي  شد، 180 درجه تغيير داده و بين 
ــكدة A شكل گرفته بود و  ــكار كه بر روي بقاياي آتش كاخ ش
دروازة جنوبي انتقال داده اند، ولي معماري دورة ساساني كنار 
ــده و فقط  درياچه تقريباً در همان مقياس اصلي خود حفظ ش
ــت. بدين صورت كه  در جزئيات آن تغييراتي صورت گرفته اس
ــمالي قرار  ــاني كه در داخل مربع ش از كل فضاهاي دورة ساس
گرفته بودند، فقط فضاي آتشكده اصلي )A( مورد استفاده قرار 
گرفته و روي آن كاخ شكار ايجاد شده است. در دورة ايلخاني 
ــكل گرفته است و  ــتون  داري دورتادور درياچه ش رواق  هاي س
ايوان  هاي شرقي و غربي ساساني نيز دوباره مرمت شده اند كف 
ــتفاده قرار گرفته  ــده و دوباره مورد اس اين فضاها باال آورده ش
است. در داخل ايوان شمالي نيز پلكاني ايجاد شده كه راه يابي 
ــكار در باالي آتشكده )A( را فراهم مي  كرد. روبروي  به كاخ ش
ــمالي و به قرينة آن در ضلع جنوبي، ايواني به  پهناي  ايوان ش
ــراي ورودي مجموعه ايجاد شده است  15 متر به عنوان سرس
ــكار  ــت بر روي خط محوري دروازة جنوبي با كاخ ش كه درس
ــت. خارج از مستطيل داخل مجموعه نيز آثاري  قرار گرفته اس
ــايي شده است كه يكي از آن ها در فاصلة  از دورة ايلخاني شناس
ــازه هاي اطراف درياچه در قسمت غربي  بين حصار بيضي و س
ــت به ابعاد  ــكل مربع اس مجموعه قرار دارد. اين فضا كه به ش
20/5×20/5 متر است، چهار ستون سنگي و يک دِر بزرگ به 
پهناي 4/70 متر در ضلع جنوبي داشته است. كاربري دقيق اين 
فضا كه به عنوان تاالر شورا يا تاالر چهار ستوني معرفي شده، 
ــخص نيست؛ ولي به احتمال براي مسائلي مثل دادرسي و  مش
يا شهرداري مورد استفاده قرار مي  گرفته است )ناومان، 1386 
ــر، 1346: 121-108؛ پاپا دوپولو، 1368: 90- :95-83، ويلب

ــن براند، 1380: 418-394؛ كيانی، 1379: 68-58؛  84؛ هلي
Wilber, 1938: 398-402( )نقشه 3(.

     ساختار معماري ايلخاني در مجموعة تخت سليمان بيشتر 
ــت كه بر خالف  ــه و مالت گچ اس ــنگ  هاي الش به صورت س
معماري الشه  سنگي دورة ساساني كه قلوه سنگ  هاي غوطه ور 
در مالت است، در اين دوره سنگ  ها به صورت منظم و داراي 
ــنگ  هاي الشه، در  ــخصي هستند. عالوه بر س رديف هاي مش
معماري ايلخاني تخت سليمان از آجرهايي به ابعاد 4×20×20 
ــه اي قرمز رنگ به  ــنگ  هاي ماس ــانتي  متر و همچنين از س س
ــاختمان  ها و ستون  ها و  صورت بلوك در بخش  هاي مختلف س
تزئينات سنگي استفاده شده است )سرفراز، 1347: 12ـ111(.

نتيجه  گيري
ــده تا پيشينة تاريخيـ  فرهنگي منطقة  در اين مقاله تالش ش
تخت  سليمان را بر اساس منابع مكتوب بيان نماييم. فعاليت-
 هاي پژوهشي صورت گرفته در زمينة بررسي، كاوش، حفظ و 
احياء، پايان  نامه  هاي تخصصي مرتبط با محوطه تا سال 1390 
ــت. با توجه به مطالب مطرح شده نتيجه  را نيز گفته شده اس

اين نوشتار در چهار مورد زير خالصه مي  شود:
ــاص جغرافيايي، منابع  ــاي طبيعي و موقعيت خ      ويژگي ه
ــمه هاي  ــي )درياچه و چش ــع آب دائم ــود مناب ــتي، وج زيس
ــنگ و فلزات  ــژة توپوگرافي، معادن س ــرايط وي ــان(، ش جوش
ــتقرار در  گران  بها را بايد از مهم  ترين عوامل به  وجود آمدن اس
دوران مختلف همچون پارينه  سنگي ميانه، هزارة يكم پيش از 
ميالد )مانّا(، هخامنشي، اشكاني، ساساني و دوره  هاي مختلف 
ــويي اين منطقه به دليل وجود يكي از  ــالمي دانست. از س اس
ــاني مورد احترام ويژة ارامنه و  ــكده  هاي بزرگ دورة ساس آتش
مسلمانان بوده است، اين مؤلفه  ها سبب شده كه تاريخ  نگاران، 
جغرافيانويسان و جهانگردان در طول دوران مختلف به صورت 

ويژه به اين منطقه بپردازند.
     با توجه به پژوهش  هايي كه تاكنون در اين محوطه صورت 
ــت: در  ــت آمده عمدتاً بدين  صورت بوده اس گرفته، آثار به  دس
دورة ماد و هخامنشي در اين محل دهكدة آبادي وجود داشته 
ــكدة بزرگي در اين محل  ــط دورة اشكاني آتش ــت. از اواس اس
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ــد كه در دورة ساساني ساختمان  هايي چون چهارتاقي،  برپا ش
ــكدة آذرگشنسب و فضاي پيراموني، ايوان غربي )خسرو(،  آتش
معبد منسوب به آناهيتا، دهليز محافظتي، دو دروازة شمالي و 
جنوب  شرقي، حصار محيطي، تاالر ستون  دار برآن افزوده شده 
و تا نيمة نخست سده سوم هجري اين آتشگاه برپا بود، پس از 
آن متروك شد. رونق قابل توجه بعدي اين محل مدت كوتاهي 
ــي )قرن 13.م/7ه.ق( بود كه بناهايي چون آثار  در دورة ايلخان
ــكار، تاالر ستون  دار، هشت   و بقاياي پيراموان درياچه، كاخ ش
ــجد و . . .  ــا، دوازده ضلعي، دروازه جنوبي، حمام، مس ضلعي ه
ــين ايجاد شد و از اين جايگاه بسان كاخ  روي ويرانه  هاي پيش

تابستاني استفاده گرديد.
ــال  ها فعاليت در منطقة تخت  سليمان  ــد س      به نظر مي  رس
ــژه در امر حفاظت و  ــت و اين مجموعه به  وي ــوز كافي نيس هن
مرمت نيازمند تحقيقات و فعاليت  هاي بيشتري است. بنابراين 
ــاد گوناگون اين  ــور معرفي و حفاظت ابع ــت به منظ ضروريس
ــا و احياء  ــداوم اين فعاليت  ه ــاهكار طبيعي ـ فرهنگي و ت ش
ــتيباني نهادهاي دولتي، اعم از استانداري، سازمان  منطقه پش
ميراث  فرهنگي و تمام دوستداران ميراث فرهنگي استمرار يابد. 
ــار يابد  ــج پژوهش  هاي بعد از انقالب نيز انتش ــت نتاي اميد اس
ــگران و  ــاختن فرصت بحث ميان پژوهش تا عالوه بر فراهم س

نقشة 2. پالن كاخ شكار ايلخان آباقا. )مأخذ: ناومان، 1386(
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متخصصان، به عالقمندان غير حرفه  اي نيز اين امكان را بدهد 
تا از نتايج آخرين فعاليت و دستاوردهاي پژوهشي در محدودة 

جغرافيايي تخت  سليمان آگاه شوند.

سپاسگزاری
ــعيد اميرحاجلو  ــر نوروززاده چگينی و س ــان دكتر ناص از آقاي
برای بازخوانی متن مقاله و پيشنهادهای سازنده  شان صميمانه 

سپاسگزارم. 

پي نوشت ها
ــورد توجه و اهميت  ــيار م ــتان زيبايي محيط بس ــران باس 1 . در اي
ــت. براي نمونه خشايارشاه  ــفة ايران باستان داش فراواني در فلس
ــيد اشاره مي  كند: ]آن چه الزمة زيبايي  در دروازه ملل تخت  جمش
ــارپ، 1380: 29؛ مرادی  ــود به  ياري اهورامزدا انجام داديم] )ش ب

غياث  آبادی، 1380: 217(. 
ــه و همچنين بر روی  ــان بوميان قديمی منطق ــن كوه در مي 2 . اي
نقشه 250/000: 1 عمليات مشترك )زمينی( تريفه ناميده شده 
است )نقشه عمليات مشترك )زمينی( شاهين  دژ، 1379(. تريفه 
ــت  ــكی مانگ( اس ــت به  معنی تابش ماه )تيش يک واژه محلي  س
)شرفكندي، 1376: 148(، شب  های مهتابی درخشش نور ماه از 
روی اين كوه، صحنه  های زيبا و شاعرانه  ای را به  وجود می  آورد كه 
واژة تريفه برای ناميدن اين كوه به  همين علت بوده است. امروزه 
به اشتباه در برخی نوشته  ها از اين كوه با عنوان تويله نام می  برند.

ــه نفره(  ــال ثالثه دوم )Triumvir: هيأت حاكمه س 3 . وي از رج
ــک چهاردهم  ــكاني، به روايتي اش روم، معاصر با فرهاد چهارم اش
ــک پانزدهم بود ـ اگر حكومت پاكورا را به- و به روايتي ديگر اش
ــاب آوريم. وي پس از شكست سنگين كراسوس در سال 53  حس
ق.م مصمم شد كه از نواحي ارمنستان و آتروپاتن به ايران حمله 
ــت خورد )بيكرمان، 1380:  ــكانيان شكس كند، لكن از قواي اش

.)159
ــيدن به پادشاهي با كمال احترام  ــاهان ايران هنگام رس 4 . شاهنش
پياده به زيارت اين معبد مي رفتند و نذرها مي كردند. عالوه بر آن 
ــختي نيز به زيارت اين آتشكده مي رفتند و زر و مال و  در ايام س
غالم و ملک در آنجا نذر مي كردند، چنان كه بهرام پنجم به روايت 
ــاه را كه از خاقان و زنش گرفته  طبري تاج و كمربند زرين پادش
ــرو دوم نذر كرده بود كه اگر  ــتاد. خس ــكده فرس بود به اين آتش
ــيم  ــود، زينت هاي زر و س موفق به مغلوب كردن بهرام چوبين ش
به اين آتشكده بفرستد. در آثار بيشتر مستشرقان و خاورشناسان 

)بنگريد به: كريستين سن، 1372: 242 و؛ نولدكه، 1378: 131( 
و مورخان اسالمي )بنگريد به: ابن خردادبه، 1371: 18 و طبري 
)1362(، ابن فقيه )1349(، مسعودي )1374(، حموي )1957(، 
قزويني )1373(، مستوفي )الف 1362( و فردوسي ابيات 1949 

به بعد( به اين محل اشاره شده است.
5 . هراكليوس در سال 623.م شهر گنزك را تسخير نمود و آتشكدة 
ــتر  ــب را ويران كرد، اين در حالي بود كه پيش ــزرگ آذرگشنس ب
ــهر آتش مقدس را به همراه  ــرو دوم در موقع فرار از اين ش خس

خود برده بود )كريستين سن، 1372: 584(.
ــتان گاودول بخش مركزي شهرستان مراغه  6 . دهي است از دهس
واقع در 44 هزار گزي جنوب مراغه و پنج هزار گزي شوسة مراغه 

به مياندوآب )فرهنگ جغرافيايي ايران، جلد 4(.
ــة خود را با عنوان مجتمع  ــال 1368 پايان  نام 7 . وحيد الهي در س
ــی، 1368(،  ــليمان ارائه كرد )اله ــگري تخت  س فرهنگي گردش
محمد حيايي در سال 1380 با عنوان تخت  سليمان، آبگينه تمام 
ــبنم اينانلو داعلي  لو  ــتان )حيدريان، 1377(، ش ــاي ايران باس نم
ــاماندهي و طراحي  ــال 1379 پايان نامة خود را با عنوان س در س
ــايت هاي تاريخي: نمونه موردي تخت سليمان ـ تكاب )اينانلو  س
داعلي  لو، 1379(، منصور رسولي در سال 1380 با عنوان بررسي 
ــليمان از منظر هنرهاي تجسمي )رسولی،  ــتاني تخت  س آثار باس
ــال 1380 با عنوان طرح مرمت  ــر عباس  زاده در س 1380(، مظف
ــليمان( )عباس  زاده،  ــكدة آذرگشنسب )تخت  س ــازي آتش و بازس
ــتحكامات  ــي اس ــدي بيگ محمدپور با عنوان بررس 1380(، مه
تخت سليمان )بيگ محمدپور، 1383(، محمدرضا ملک لو با عنوان 
مطالعه و مرمت ايوان غربي تخت سليمان )جبهه شمالي(، )ملک لو، 
ــال 1384با عنوان سفالگري ساساني  1383(، مريم مواليي در س
ــتركي با عنوان  ــی، 1384(، مرضيه آس ــليمان )موالي در تخت  س
ــه بر درب هاي ورودي  ــليمان با تكي طرح و مرمت حصار تخت س
)آستركي، 1384( و مامش اميرعشايري با عنوان مطالعة معماري 
ــليمان )اميرعشايري، 1385( پايان نامه  هاي خود  مذهبي تخت س

را ارائه داده اند.
ــا عنوان  ــود را ب ــة خ ــال 1375 پايان نام ــي در س ــرام اجاق 8 . به
ــار طالي  ــكل تودة كانس ــي ش ــي اقتصادي و بررس زمين شناس
ــت )اجاقي، 1375(. مجيد حيدريان در  زرشوران ارائه نموده اس
ــال 1377 با عنوان بررسي زمين  شناسي اقتصادي چهارگوش  س
ــان، 1377(، در  ــه نمود )حيدري ــليمان ارائ 100000:1 تخت  س
ــال 1378مژگان زارعي نژاد، پايان نامة كارشناسي ارشد خود را  س
ــليمان  در مورد مطالعة ويژگي هاي ژئومورفولوژي منطقة تخت س
ــتم اطالعات جغرافيايي  ــتفاده از تصاوير ماهواره اي و سيس با اس
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ــت )زارعي نژاد،  ــتة جغرافياي طبيعي ارائه داده اس )GIS( در رش
ــال 1380  ــي وطنخواه اردكاني در س ــة مصطف 1378(. پايان نام
ــمه هاي  ــيمي چش ــوان هيدروژئولوژي و هيدروژئوش ــت عن تح
ــي، 1380( و محمدرضا  ــي منطقة تكاب )وطنخواه اردكان انتخاب
قدري نيز در سال 1382 پايان نامةكارشناسي ارشد خود را دربارة 
ژئومورفولوژي منطقه تخت سليمان با تأكيد بر ويژگي سنگ هاي 
آهكي منطقه دفاع كرد )قدري، 1382(. همچنين قدري در سال 
1389پايان نامه دكترا خود را با عنوان نقش مورفوتراويتونيک در 
ــتي »مطالعه موردي: منطقة  ــعة پديده  هاي كارس پيدايش و توس

تخت  سليمان« ارائه داد.

منابع
ـ آستركي، مرضيه 1384 طرح و مرمت حصار تخت سليمان با تكيه 
ــد رشتة مرمت آثار  بر درب هاي ورودي، پايان نامة كارشناسي ارش
فرهنگي و تاريخي به راهنمايي دكتر اصغر محمدمرادي، دانشكده 
هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، )منتشر 

نشده(.
ــالک  ــن عبداهلل 1371 المس ــم عبيداهلل ب ــه، ابوالقاس ـ ابن خردادب
ــين  ــده دخويه، ترجمة حس ــک از روی متن تصحيح ش و الممال

قره چانلو، تهران: مترجم.
ــحاق همداني 1349 مختصرالبلدان،  ـ ابن فقيه، ابوبكر احمد بن اس

ترجمة ح مسعود، تهران: بنياد و فرهنگ.
ــعربن المهلهل 1342 سفرنامه ابودلف در ايران تأليف  ـ ابودلف، مس
ــيد  ــكي، ترجمة س ــا تعليقات والديمير مينورس ــري. ب 341 هج

ابوالفضل طباطبايي، تهران: زوار، )چاپ دوم(.
ــكل  ــي ش ــي اقتصادي و بررس ــي، بهرام 1375 زمين شناس ـ اجاق
ــد رشتة  ــوران، پايان نامة كارشناسيارش ــار طالي زرش توده كان س
زمين شناسي اقتصادي، به راهنمايي احمد خاكزاد، دانشگاه شهيد 

بهشتي، )منتشر نشده(.
ــام نماي ايران  ــليمان، آبگينه تم ــي، محمد 1380 تخت  س ـ احياي
باستان، پايان نامة كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه شاهد، )منتشر 

نشده(.
ـ اشميت، اريک 1376 پرواز بر فراز شهرهاي باستاني ايران. ترجمة 

آرمان شيشه گر، تهران: سازمان ميراث  فرهنگي كشور.
ـ امان الهي، وحيد 1368 مجتمع فرهنگي گردشگري تخت  سليمان، 
ــتة معماری به راهنما دكتر پرويز  ــد رش پايان  نامة كارشناسي  ارش

وزيري، دانشگاه يزد، )منتشر نشده(.
ــناختي منطقة  ــي  زمين   باستان  ش ــي، حميد 1385 بررس ـ امان  الله
تخت  سليمان، بايگاني پايگاه ميراث  فرهنگي تخت  سليمان، )منتشر 

نشده(.
ــنگ  ــايي معادن س ــي و شناس ــد 1391 بررس ــي، حمي ـ امان  الله
ــاس مطالعات  ــليمان بر اس بكار رفته در مجموعه بناهاي تخت  س
ــناختي، فصلنامه علمي فني و  ــناختي و نتايج سنگ ش باستان ش

هنري اثر، شماره 56. 
ــي  مذهب ــاري  معم ــة  مطالع  1385 ــش  مام ــايري،  اميرعش ـ 
ــليمان،پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة باستان شناسي به  تخت س
راهنمايي دكتر مسعود آذرنوش، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 

مركزي، )منتشر نشده(.
ــليمان، مجلة  ــزارش حفاري تخت  س ــر 1338 گ ــي، منوچه ـ ايمان
ــتان،  ــماره 3و 4 پاييز و زمس ــران، ش ــر اي ــي و هن باستان  شناس

صص104-119.
ــر  ــي منظ ــاماندهي و طراح ــبنم 1379 س ــو، ش ــو داعلی  ل ـ اينانل
سايت هاي تاريخي: نمونة موردي تخت سليمان ـ تكاب، پايان نامة 
ــت، به  ــي محيط زيس ــي طراح ــتة مهندس ــد رش كارشناسي ارش
راهنمايي دكتر هما ايراني بهبهاني، دانشگاه تهران، )منتشر نشده(.

ــمه هاي  ــي، عليرضا و محمدرضا اميني  چهرق 1370 چش ـ باباخان
تراورتن ساز تكاب، مجله علوم زمين، سال يكم شماره2، 59ـ50.

ــچ 1377 جغرافيايي تاريخي ايران،  ــيلي والديمير ووي ـ بارتولد،واس
ترجمة حمزه سردادور، تهران: موقوفات محمود افشار.

ــزارش كاوش  هاي  ــف 1354 گ ــن و نومان، رودل ــاري، حس ـ بختي
ــي هيأت مشترك ايراني و آلماني در محوطة تخت- باستان  شناس

ــليمان، تهران: وزارت فرهنگ و هنر مركز باستان  شناسي ايران،   س
بايگاني سازمان ميراث  فرهنگي و گردشگري.

ـ بيكرمان، ا 1380 تاريخ سياسی سلوكی، در: تاريخ ايران از سلوكيان 
تا فروپاشي دولت ساسانيان، )جلد سومـ  قسمت اول(، گردآورنده: 

احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران: امير كبير.
ــتحكامات دفاعي تخت سليمان،  ـ بيگ محمدپور، مهدي 1383 اس
پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة باستان شناسي به راهنمايي دكتر 

هايده الله، دانشگاه تهران، )منتشر نشده(.
ـ )بی  نام( نقشه عمليات مشترك )زمينی( شاهين  دژ 1379 مقياس 
ــازمان  ــری K551، برگه 38NJ-16، تهران: س 250/000: 1 س

جغرافيايی نيروهای مسلح، )چاپ دوم(.
ــمت  ــالمي، ترجمة حش ــاندر 1368 معماري اس ـ پاپا دوپولو، الكس

جزني، تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء.
ــتحكامات دفاعي ايران در دورة  ــي طرودي، ناصر 1376 اس ـ پازوك

اسالمي، تهران: سازمان ميراث  فرهنگي )پژوهشگاه(.
ــده ايران  ــادمهر عبدالكريم 1384 آثار ثبت ش ــي ناصر و ش ـ پازوك
ــا 1384/06/24، تهران:  ــت آثار ملي از 1310/06/24 ت در فهرس
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سازمان ميراث  فرهنگي و گردشگري كشور.
ــت، بمبئي:  ــرودهاي زردش ــورداوود، ابراهيم 1927 گات ها، س ـ پ

انتشارات انجمن زردشتيان.
ــريه انجمن فرهنگ  ــليمان، نش ــورداوود، ابراهيم 1342 تخت  س ـ پ

ايران، دورة اول شماره 2، ص20.
ـ توفيقيان، حسين و علي طيبي 1383 بررسي و شناسايي باستان-

 شناسي درياچه تخت  سليمان، خالصه مقاالت همايش بين  المللي 
ــگري  ــازمان ميراث  فرهنگي وگردش ــمال  غرب، س ايران: حوزة ش

)پژوهشكده باستان  شناسي(، ص56.

ــليمان يا سقورلوق در زمان مغول و  ـ جعفري، قادر 1356 »تخت  س
بعد از آن«، مجله وحيد، شماره 214، صص 20-21.

ـ جكسن، ويليامز 1357 سفرنامه جكسن، ايران در گذشته و حال، 
ترجمة منوچهر اميري و فريدون بدره  اي، تهران: خوارزمي، )چاپ 

دوم(.
ــخ، مقدمه،  ــف  اهلل 1370 زبده التواري ــداهلل بن لط ــظ ابرو، عب ـ حاف
تصحيح و تعليقات از سيد كمال حاج سيد جوادي، جلد 1، تهران: 

سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، نشر ني.
ــهر تحليلی تاريخی از  ــن 1386 از شار تا ش ــيد محس ـ حبيبي، س
ــيمای كالبدی آن و تفكر و تأثر، تهران: دانشگاه  ــهر و س مفهوم ش

تهران، )چاپ چهارم(.
ــي در تخت  ــدري، ابراهيم 1391 » پژوهش  هاي باستان  شناس ـ حي
ــتان شناسی ايران، به  ــليمان«، مجموعه مقاالت 80 سال باس س
ــش يوسف حسن  زاده و سيما ميري، جلد اول صفحه 503 تا  كوش

526، تهران: نشريه پازينه با همكاري موزه ملي ايران. 
ـ حيدري، ابراهيم 1381 پروندة ثبت جهاني مجموعة تخت سليمان، 

بايگاني پايگاه ميراث  فرهنگي تخت  سليمان، )منتشر نشده(.
ــتاني تخت سليمان در  ـ حيدري، ابراهيم 1382 »ثبت محوطة باس
ــت ميراث جهاني«، نامة پژوهشگاه ميراث  فرهنگي شماره3،  فهرس

تهران: سازمان ميراث  فرهنگي كشور، صص6-5. 
ــزارش مقدماتي  ــان 1383»گ ــامان و الهام قصيدي ــدري، س ـ حي
ــمت هاي تراورتني  ــناختي در قس ــتان زمين ش ــي هاي باس بررس
ــناختي در اواخر  ــليمان براساس شواهد باستان ش منطقة تخت س
پليستوسن«، مجموعه مقاالت همايش بين المللي باستان شناسي 
ايران: حوزه شمال غرب، به كوشش دكتر مسعود آذرنوش، تهران: 
ــگاه( پژوهشكدة  ــگري )پژوهش ــازمان ميراث  فرهنگي و گردش س

باستان شناسي، صص 141-150.
ـ حيدريان، مجيد 1377 بررسي زمين  شناسي اقتصادي چهارگوش 
100000:1 تخت  سليمان، پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة زمين-

 شناسي اقتصادي، به راهنمايي دكتر ايرج، دانشگاه شهيد بهشتي 
تهران، )منتشر نشده(.

ــولي، منصور 1380 بررسي آثار باستاني تخت  سليمان از منظر  ـ رس
ــمي، پايان نامة كارشناسي ارشد، به راهنمايی دكتر  هنرهاي تجس

غالمعلي حاتم دانشكده هنرهاي زيبا تهران، )منتشر نشده(.
ــاي ژئومورفولوژيكي  ــژگان 1378 مطالعه ويژگي ه ــژاد، م ـ زارعي ن
ــتفاده از تصاوير ماهواره ايي و سيستم  ــليمان با اس منطقة تخت س
ــد در رشتة  اطالعات جغرافيايي )GIS(، پايان نامة كارشناسي  ارش
ــوژي( به راهنمايي  ــي )ژئومورفولوژي ـ هيدرول جغرافيايي طبيع
دكتر محمود الجوردي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، 

)منتشر نشده(.
ــماعيليه در رشتة كوه  هاي البرز،  ــتوده، منوچهر 1361 قالع اس ـ س

تهران: طهوري.
ــليمان،  ــف كياني 1347 تخت س ــرفراز، علي اكبر و محمد يوس ـ س

تبريز: موسسه تاريخ و فرهنگ ايران.
ــاهی هخامنشی،  ــارپ، رالف نورمن 1380 فرمان  های شاهنش ـ ش

تهران: به  ديد.
ــاه  محمدپور، عليرضا 1383 »عالئم حجاري شده بر سنگ هاي  ـ ش
تخت  سليمان«، مجموعه مقاالت همايش بين المللي باستان شناسي 
ايران: حوزه شمال غرب، به كوشش دكتر مسعود آذرنوش، تهران: 
ــگاه( پژوهشكده  ــگري )پژوهش ــازمان ميراث  فرهنگي و گردش س

باستان شناسي، صص 27-43.
ــت ُكردیـ   ــژار( 1376 فرهنگ لغ ــن )ه ــرفكندی، عبدالرحم ـ ش

فارسی، تهران: سروش، )چاپ دوم(.
ــل و الملوك، ترجمة  ــر 1362 تاريخ الرس ــري، محمدبن جري ـ طب

ابوالقاسم پاينده، جلد دوم، تهران: امير كبير.
ـ طوسی، محمد بن محمود بن احمد 1345 عجايب المخلوقات، به 
اهتمام منوچهر ستوده، مجموعه متون فارسی زير نظر احسان يار 

شاطر شماره 27، تهران: بنگاه ترجمة و نشر كتاب. 
ــكده  ــازي آتش ــت و بازس ــرح مرم ــر 1380 ط ــاس  زاده، مظف ـ عب
ــليمان(، پايان نامة كارشناسي رشتة مرمت  آذرگشنسب )تخت  س
ــا، به راهنمايی دكتر اصغر ميرفتاح، مركز آموزش عالي ميراث- بن

فرهنگي، )منتشر نشده(.
ــانيان، در:  ــون 1373 تاريخ ايران در دورة ساس ـ فراي، ريچارد نلس
ــي دولت ساسانيان، )جلد سوم  ــلوكيان تا فروپاش تاريخ ايران از س
ــمت اول(، گردآورنده: احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه،  ـ قس

تهران: امير كبير.
ـ فردوسي، ابوالقاسم 1370 شاهنامه، تهران: نسخه مول.

ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي  هاي ايران، 1374 مراغه، جلد 4، تهران: 
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سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح.
ـ فون دراوستن، هانس هنينگ و رودلف ناومان 1386، تخت سليمان، 
ترجمة فرامرز نجد سميعي، تهران: سازمان ميراث  فرهنگي كشور، 

)چاپ سوم(. 
ــوژي منطقة  ــاي ژئومورفول ــا 1382 پژوهش ه ــدري، محمدرض ـ ق
ــي، پايان نامة  ــنگ هاي آهك ــليمان با تأكيد بر ويژگي س تخت س
ــش  ــا گراي ب ــي  ــاي طبيع ــتة جغرافي ــد در رش كارشناسي ارش
ــين رضايي مقدم،  ــي دكتر محمدحس ــوژي به راهنماي ژئومورفول

دانشگاه تبريز، )منتشر نشده(. 
ــش مورفوتراويتونيک در پيدايش و  ــدري، محمدرضا 1388 نق ـ ق
توسعه پديده  هاي كارستي »مطالعه موردي: منطقة تخت سليمان«، 
پايان نامة دكترا در رشتة جغرافياي طبيعي با گرايش ژئومورفولوژي 
ــگاه تبريز،  ــين رضايي مقدم، دانش ــه راهنمايي دكتر محمدحس ب

)منتشر نشده(.
ــار البالد و  ــود 1373 آث ــود بن محم ــن محم ــا ب ــي، زكري ـ قزوين
ــب الموجودات، ترجمة  ــاد و عجائب المخلوقات في غرائ اخبارالعب
محمد مرادبن عبدالرحمن، تصحيح: سيد محمد شاه مرادي، تهران: 

دانشگاه تهران.
ــي كاشي هاي تخت  سليمان،  ــعار فارس ـ قوچاني، عبداهلل 1371 اش

تهران: نشر دانشگاهي.
ـ كريستن سن، آرتورامانوئل 1372 ايران در زمان ساسانيان، ترجمة 

رشيد ياسمي، تهران: دنياي كتاب، )چاپ هشتم(.
ـ كياني، محمد يوسف 1379 معماري ايران در دورة اسالمي تهران: 

سازمان انتشارات كتب علوم انساني دانشگاه  ها )سمت(.
ــاف 1385 گزارش معادن نقره )سرب  ــي زرنه اكتش ـ گروه پژوهش
ــگري،  ــازمان ميراث  فرهنگي و گردش ــكاب، س ــة ت و روي( منطق

پژوهشكده حفاظت و مرمت، )منتشر نشده(.
ــي، شناسايي و مستندسازي  ـ ـــــــــــــــــــــ 1387 بررس
ــليمان، بايگاني پايگاه ميراث جهاني  معادن كهن پيرامون تخت  س

تخت  سليمان.
ــتاري در  ــليمان، جس ــل، روبرت 1384 ِگل ُمهرهاي تخت س ـ گوب
ــاني، ترجمة فرامرز نجد سميعي، تهران:  ــي اواخر ساس ُمهرشناس
ــي مجموعه  ــگري، پايگاه پژوهش ــازمان ميراث  فرهنگي گردش س

تاريخي تخت سليمان.
ــاني، ترجمة  ــچ 1350 تمدن ساس ــن، والديمير گريگوري ـ لوكوني

عنايت  اهلل رضا، تهران: بنگاه ترجمة و نشر كتاب.
ــي  ــهر )بر مبناي جغرافياي موس ــوارت، يوزف 1373 ايرانش ـ مارك

خورني(، ترجمة مريم ميراحمدي، تهران: اطالعات.
ـ ملک لو، محمدرضا 1383 مطالعه و مرمت ايوان غربي تخت سليمان 

)جبهه شمالي(، پايان نامة كارشناسي ارشد در رشتة مرمت و احياي 
ــيرازي، دانشگاه آزاد  بناهاي تاريخي به راهنمايي باقر آيتاله زاده ش

اسالمی واحد تهران مركزي، )منتشر نشده(.
ــتين فصل از دور  ــف 1383 »گزارش مقدماتي نخس ـ مرادي، يوس
ــليمان«، نامة پژوهشگاه ميراث  فرهنگي،  سوم كاوش هاي تخت س

شماره2، تهران: سازمان ميراث  فرهنگي كشور، صص106-91.
ــی، ويرايش  ــرادی غياث  آبادی، رضا 1380 كتيبه  های هخامنش ـ م

دوم، شيراز: نويد.
ــتوفي، حمداهلل ابن ابي بكر بن محمد بن نصر مستوفي قزويني  ـ مس

1362 )الف( نزهه القلوب، تصحيح: لسترنج، تهران: دنياي كتاب.
ــخ گزيده،  ـــ 1362 )ب( تاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ 

باهتمام: عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير )چاپ دوم(.
ــن علي بن حسين 1374 مروج الذهب، ترجمة  ـ مسعودي، ابوالحس
ــي و فرهنگي، )چاپ  ــد 1 و 2، تهران: علم ــم پاينده، جل ابوالقاس

پنجم(.
ـ مصاحبه با استاد ابراهيم حيدري، تخت سليمان 1386.

ــف 1384 گزارش فصل سوم از دور سوم كاوش هاي  ـ مرادي، يوس
تخت سليمان«، بايگاني محوطة ميراث  جهاني تخت  سليمان.

ـ مرادي، يوسف 1385 گزارش فصل چهارم از دور سوم كاوش هاي 
تخت سليمان«، بايگاني محوطة ميراث  جهاني تخت سليمان.

ــليمان، تهران:  ــيد محمود 1370 راهنماي تخت  س ــوي، س ـ موس
انتشارات ميراث  فرهنگي.

ـ مواليي، مريم 1384 سفالگري ساساني در تخت  سليمان، پايان نامة 
كارشناسي ارشد باستان  شناسی به راهنمايی دكتر مسعود آذرنوش، 

دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي، )منتشر نشده(.
ـ مينورسكي، والدمير 1378نام هاي جغرافيايي و ريشه هاي تاريخي 

آن در آتروپاتن )ماد(، ترجمة رقيه بهزادي، تهران: پژوهنده.
ــليمان،  ــليمان و زندان  س ـ ناومان، رودلف 1386 ويرانه هاي تخت س
ترجمة فرامرز نجد سميعي، تهران: سازمان ميراث  فرهنگي كشور، 

)چاپ سوم(.
ــليمان،  ـ ناومان رودلف و ديتريش هوف 1351 حفاری  های تخت  س
ــتان،  ــمارة نهم و دهم زمس ــی و هنر ايران ش مجلة باستان  شناس
انتشارات وزرات فرهنگ و هنر اداره كل باستان  شناسی و فرهنگ 

عامه، صص 24-61.
ــاني، جلد يكم، تهران:  ــعيد 1331 تاريخ تمدن ساس ــي، س ـ نفيس

دانشگاه تهران.
ـ وطن خواه اردكاني، مصطفي1380 هيدروژئولوژي و هيدروژئوشيمي 
ــد  ــكاب، پايان نامة كارشناسي ارش ــمه هاي انتخابي منطقة ت چش

دانشگاه شهيد بهشتي به راهنمايي رضا ناصري، )منتشر نشده(.
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ــران در دورة  ــالمي اي ــون دونالد 1346 معماري اس ــر، نيوت ـ ويلب
ــر كتاب  ايلخانانی، ترجمة عبداهلل فريار، تهران: بنگاه ترجمة و نش

]با محک سازمان برنامه و همكاري فرانكلين[.
ــاله  ــرد يک س ــزارش عملك ــا 1388 گ ــري، علي رض ــري هژب ـ نوب

تخت سليمان، بايگاني پايگاه ميراث جهاني تخت  سليمان.
ـ نولدكه، تئودور 1378 تاريخ ايرانيان و عرب  ها در زمان ساسانيان، 
ــاني و مطالعات  ــران: علوم انس ــاب خويي، ته ــة عباس زري ترجم

فرهنگي، )چاپ دوم(.
ـ هوف، ديتريش 1368 »تخت سليمان«، شهرهاي ايران، جلد سوم، 
به كوشش محمديوسف كياني، تهران: جهاد دانشگاهي، صص33-

.1
ــميعي، در  ـ هوف، ديتريش 1366 فيروزآباد، ترجمة: فرامرز نجد س
شهرهاي ايران، جلد دوم، به كوشش محمد يوسف كياني، تهران: 

)جهاد دانشگاهي(.
ـ هلين براند، رابرت 1380 معماري اسالمي، ترجمة: باقر آيت اهلل  زاده 

شيرازي، تهران: نشر روزنه. 
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