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چکیده
محوطه تاریخی تخت سلیمان یکی از باقیمانده تاریخی باستانی میباشد که در منطقه کوهستانی سرشار از جاذبههای
کمنظیر طبیعی در جنوب استان آذربایجان غربی در شهر تکاب واقع شده است .تخت سلیمان بهعنوان یک مرکز معنوی و
دینی در قبل و بعد از اسالم همواره مطرح بوده است .فارغ از اینکه مجموعهی یاد شده مولود موقعیت جغرافیایی آن است
که خاصیت ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک محل با ترکیب آب ،آتشفشان و  ...مجموعه حاضر را به وجود آورده
است .واژه گنزگ یا گنزا در آذربایجان نام آشنایی برای برخی مکانهای مقدس است ،اینچنین فضاهایی بهواسطهی
عملکردهای علمی و مذهبی و داشتن گنجینههای علمی و دینی بهویژه کتاب و کتابخانه ،شهرت پیدا کردند .به همین
دلیل گنج شیزیکان به محل تخت سلیمان فعلی ،اطالق گشته است؛ بااینحال ،بیشتر اوقات در اذهان مردم فقط جنبههای
عبادتگاهی و مذهبی این مجموعهها مورد توجه قرار میگرفته است .با اندک دقتی در مفهوم بیتی از حکیم توس معلوم
میشود که :آتشکدهها صرفاً محلی برای عبادت نبوده است ،بلکه در آن مکانها ،آموزههای علمی نیز رایج بوده است و
ایرانیان از پیشروان تعلیم و تربیت در عرصههای دینی و علمی بودهاند .همواره در مورد آن تحلیلهایی دینی و دین
محورانه به کار رفته است .شناخت شاخصههای تفکر دینی ،سیر تطور تاریخی و کیفیت آنها و همچنین تأثیری که در
فضاهای ساختهشده داشتهاند یکی از موضوعات اصلی معماری ادیان میباشد .در تحقیق حاضر که با روش تلفیقی کمی
و کیفی انجام شده است ،سیر تحول اندیشههای دینی در تخت سلیمان طی  0333سال اخیر مورد تحلیل و بررسی
قرارگرفته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که قبل از اسالم در دوره ساسانیان و بعد از اسالم در دورهی ایلخانیان اوج
توجه به معماری و مدنیت این نقطه فرهنگی -تاریخی و البته معنوی بوده است .تحلیل سههزارسالهی تخت سلیمان مؤید
این واقعیت است که دین و معنویات در طول تاریخ همواره بر معماری تأثیرگذار بوده است و الزم است در طراحی آثار
معماری نوین ،همواره به فاکتور اندیشه های دینی توجه شود.
واژگان کلیدی :معماری ،اندیشه های دینی ،تخت سلیمان ،تکاب
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تخت سلیمان (واقع در شهرستان تکاب) یک مکان دینی و معنوی با جاذبههای کمنظیر طبیعی میباشد .در قلب مجموعه یاد
شده ،بقایای آتشکده آذرگشنسب «آتشکده پادشاهان و جنگاوران» بر پیرامون دریاچهای همیشه جوشان و بر روی صخرهای سنگی
ناشی از رسوبات دریاچه ،محصور در برج وباروی سنگی ،آثار معماری خاص مانند چهارطاقی آتشکده و تأسیسات مذهبی
وابستهبدان ،معبد منسوب به آناهیتا ،کاخهای دوران ساسانی و بناهای مربوط به سالطینایلخانی قرار دارد( .هاشمی نژاد،
0031ص.)03آتشکده آذرگشسب تخت سلیمان نه تنها بازمانده منحصر بفرد یکی از سه آتشکده مهم دوران ساسانی بلکه بزرگترین
مرکز نیایش ایرانیان در تمام دوران آئین زرتشتی بهحساب میآید( .امان اللهی ،0030 ،ص .)3آتشکده آذرگشنسب که در دوران
اسالمی به تخت سلیمان شهرت یافت ،از وسیع ترین مجموعه بناهای دوره ساسانی است که تاکنون شناسایی و از زیر خاک بیرون
آورده شده است .این محوطه و بناهای موجود آن در تاریخ  31آذر  0003به شماره  033در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده
است (پازوکی و شادمهر  .)04، 0030این مکان تاریخی به علت وجود یکی از سه آتشکده بزرگ دوره ساسانی در زمان خود بسیار
مورد توجه بوده و آتش جاویدان آن به مدت هفت سده بهعنوان اقتدار آیین زرتشت و عامل وحدت سیاسی و اجتماعی حکومت
ساسانی نقش بسزایی ذاشته است .همچنان که پاسارگاد و تخت جمشید نیز یادآور شکوه ایران دوره ساسانی است (حیدری.)0033 ،
ارامنه ،زرتشتیان و مسلمانان همواره برای این مکان تاریخی ارزش و احترام ویژه قائل بوده اند .می توان چنین فرض کرد که تخت
سلیمان در طول تاریخ تنها مورد توجه یک دین و مذهب خاص نبوده بلکه مورد توجه همه ی ادیان بوده است .تخت سلیمان
مجموعه ای به هم پیوسته از جاذبههای جغرافیای طبیعی و انسانی میباشد که دارای ابعاد مختلفی است .در تحقیق حاضر تالش
شده تا تاثیر اندیشه های دینی بر جایگاه تخت سلیمان در دوره های مختلف تاریخی مورد بررسی قرار بگیرد .و رابطه ی این
اندیشه های دینی با تخت سلیمان سنجیده شود.

 -2مبانی نظری
با توجه به بررسی های انجام گرفته و تحلیل تاریخی روند فراز و فرود در  0333سال اخیر می توان گفت تخت سلیمان
همواره محوطه ای مهم بوده است و ادیان زرتشتی ،میترایی ،اسالم و  ...به آن توجه نموده اند و مذهب در هر دوره نقش پر رنگ
تری داشته است و معماری آن نیز شکوفا بوده است .در اینجا به طور مختصر تحلیل روند تاریخی تخت سلیمان ،زیویه و غار کرفتو
و نقش اندیشه های دینی در آن ارائه گردیده است .تخت سلیمان  :دوره ی هخامنشی دوره بسیار مجهولی از تخت سلیمان برای
ماست .تنها گمانه زنی محدودی انجام شده است و یک محوطه مسکونی هخامنشی (شاید دهکده مسکونی) تشخیﺺ داده شده
است .البته از آنجایی که الیه هخامنشی در زیر الیه ساسانی قرار دارد ،حفاری کامل آن امکان پذیر نمیباشد؛ گمانه حفر شده نیز
مجددا پر شده است .به همین دلیل مبهم است ً دوران تسلط یونانیان بر ایرانیان نیز در این منطقه کامالً مشهود است اما به هر
حال دوره ای بوده که سکونت در این محل وجود داشته است .معلوم نیست شیز هخامنشی نیز آیا نقش مذهبی داشته یا نه؟ زیرا
تشخیﺺ استحکامات یا بنایی مربوط به آیین مذهبی میسر نیست(.ناومان0033 ،ص  .)00به اعتقاد ناومان بر اساس یافته های
باستان شناسی خود عنوان کرده است ،در هیﭻ کجای تخت سلیمان الیه مسکونی پارتیآشکار تشخیﺺ داده نشده است .ناومان
نتیجه گیری می کند که یک محوطه مسکونی پارتی در اراضی هموار دره در حوالی تخت سلیمان وجود داشته است ،همانگونه که
امروز روستای تازه کند نزدیک ترین دهکده مسکونی ،بیرون از تخت قرار دارد .اما آنچه از استحکامات شهر شیز نمایان
است(استحکام بیضی شکل) احتمال دوره استقرار اشکانی در تخت سلیمان را مطرح می باشدکند (ناومان0033 ،ص .)00هرچند
دیتریش هوف استناد به این دلیل را جهت پارتی بودن شیز نمی پذیرد .او حصار مدور تخت سلیمان را یک حالت استﺜنایی که به
علت توپوگرافی خاص تﭙه ای که شیز برفراز آن بنا شده است می داند(هوف )0030 ،از دوران اشکانیان به بعد مظهر آب (آناهیتا)
در کنار آتش مقدس قرار می گیرد و در کنار آتشکده ها چشمه دیده می شود(حبیبی0033،ص  .)33شیز ساسانی آنچنان پراهمیت
بوده است که بسیاری شیز را فقط ساسانی می دانند .در دوره ساسانیان بر خالف دوره های قبلی ،تعصبات مذهبی توسط موبدان،
دستگاه رسید های حاکم به باالترین حد خود ،تعداد بسیاری آتشکده ساخته شده است ،به طوری که حتی روستاها نیز صاحب
آتشکده شدند (سلطان زاده0030 ،ص  .)00آتش واقع در شیز یکی از سه آتش مقدس متعلق به سه طبقه واالی جامعه بود .نظام
کاستی دوران ساسانی برای طبقات برتر اجتماعی آتش های مخصوص تدارک دیده بوند .باالترین نقطه در هرم قدرت موبدان و
روحانیان (آتش آذرفرنبﻎ) را در تسلط خویش داشتند و طبقه بعد از آنها جنگاوران و سﭙاهیان آتش آذرگشنسب را به خود اختصاص
داده اند .در آغاز روحانیان نیروی عمده و حاکم به شمار می آمدند ،ولی به تدریج عرصه از سوی بزرگان و جنگیان بر آنها تنگ شد
و آتش آذرگشنسب مهم ترین آتش سرزمین ساسانی شد .پﺲ از سرکوب جنبش مزدکیان وضع شیز بهعنوان مرکز دینی استحکام
یافت .اردشیر بابکان پﺲ از ارائه" کارنامک" خود که در واقع اولین سند عقیدتی -سیاسی حکومت و دولت در دوره های پیش از
اسالم است ،دین کهن مزدایی را آیین رسمی قرار داد  .اردشیر دوم با وارد کردن پرستش ناهید (آناهیتا) آن را متحول ساخت.
مرکز اصلی این آئین در شمال غربی کشور در شیز-جایی که معبد آناهیتا و آتشگاه درآن مرتبط بودند قرار گرفته است(گیرشمن،
0000ص  .)00شهر شیز به عنوان « شهر-معبد » یک نماد اتحاد و یگانگی دین و دولت بود.

 -1-2تعاریف اندیشهها

اندیشه عرفان استحسان نزولی
( توجه به درون )

محور سیاست

اندیشه فلسفی استحسان صعودی
(توجه به بیرون )

نموار  .1بررسی روابط اندیشه های سیاسی ،عرفانی و فلسفی

با توجه به بررسی های انجام گرفته و تحلیل تاریخی روند فراز و فرود در  0333سال اخیر می توان گفت تخت سلیمان
همواره محوطه ای مهم بوده است و ادیان زرتشتی ،میترایی ،اسالم و  ...به آن توجه نموده اند و مذهب در هر دوره نقش پر رنگ
تری داشته است و معماری آن نیز شکوفا بوده است .در جدول  0به طور مختصر تحلیل روند تاریخی و نقش اندیشه های دینی در
آن ارائه گردیده است.
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الف ) اندیشه فلسفی :اندیشه فلسفی بعد از اندیشه دینی ،تحت لوای اندیشه دینی که بیشترین کنش را در ارتباط با امور عملی
بشر و همچنین تفکر او داشته است .در حوزه هنر و معماری ،فلسفه بیشتر از آنچه که در ساختارهای درونی معماری تأثیرگذار باشد
بر ساختار بیرونی آن توجه و دقت میکند ،یعنی تمرکز بر نوع عملکرد بنا ،موقعیت مکانی آن ،نحوه ارتباط آن با هستی ،زمین و
آسمان .همان طوریکه هایدگر در تحلیل فلسفی خود از معبد یونانی آن را در ارتباط با هستی و از بیرون توصیف میکند :یک بنا،
یک معبد یونانی چیزی را به تصویر نمیکشد .این بنا فقط در آنجا ،در دل دره صخره خراش ایستاده است .بنا ،تمﺜال رب النوعی را
در خود پنهان کرده و در این پنهان کاری به آن اجازه میدهد تا از صحن مقدس مقابل معبد و از خالل رواق گشوده به آسانی دیده
شود .ساختمان معبد در آنجا ایستاده ،جهانی را گشوده و در همان حال بار دیگر این جهان را به جای خود در زمین باز میگرداند ،به
زمینی که تنها از این طریق بهعنوان «بومی» پدیدار میشود.معبد با ایستادنش در آنجا ،در وهله نخست به چیزها چشمانداز آنها را
و به آدمیان بر خود چشم انداز داشتن را پیشکش میدارد.
ب ) اندیشه سیاسی :سیاست به معنای دانشی است که از شهر (مدینه در عُرف فیلسوفان دوران اسالمی مانند فارابی) و
مناسبات شهروندی (مدنی) بحث میکند (طباطبایی .)30،0034تنوع سیاست به تنوع جهاننگری ،معرفتشناسی و نگاه آدمی به
انسان و ارزشها بر میگردد و از آنجاییکه جهان نگریها در کلیت خود متعدد هستند ،میتوان از انواع سیاست سخن به میان
آورد .با چنین تعبیری اندیشه سیاسی از نوع جهاننگری یک جامعه خط و مشی میگیرد و به عبارتی میتواند در تعامل با فلسفه
گام بردارد(غزالی .)00،0000،اندیشه سیاست میتواند موتور محرکه تجلی اندیشه ها در آثار باشد و مسیر را برای چنین اهدافی
فراهم سازد .اندیشه سیاسی برای چنین اهدافی نیاز به ابزارهای متفاوتی دارد و اثر ،سایر اندیشه ها در جامعه بر اساس همین
سیاست گام برمیدارند.
ج ) اندیشه عرفانی :اگر فلسفه علم استداللی و عقلی نامیده شود ،اندیشه عرفانی ،علم حضوری و شهودی یک قوم را نسبت
به دین و اسطوره شامل میشود .عرفان باید مکمل فلسفه باشد چرا که وجود هر یک بدون دیگری ،اندیشه سیاسی فردی و
اجتماعی را مختل میکند .بنابراین با توجه به بررسیهایی که انجام گرفته است ،اندیشه عرفانی مستقیماً بهعنوان یک عامل
زیباییشناسی وارد حوزه معماری نشده است .رمز مناسبترین زبان برای بیان تجربه عرفانی ،یعنی پیوستن مشروط به مطلق و
محدود به نامحدود است(یوسفی .)0033،رمز زبان عرفان است و در عرفان تالش میشود روح رمز و تمﺜیل نگاه داشته شود و از
آنجا که رمز زبان عرفان است ،میتوان هنر معماری را بهعنوان قالب رمز ،زبان عرفان و تمﺜیل دانست .باتوجه به تعاریف اندیشه-
های سه گانه میتوان رابطه هر  0اندیشه را در نمودار زیر تبیین نمود(نمودار.)0

جدول  ،1تحلیل روند تاریخی و نقش اندیشه های دینی؛ منبع  :نگارندگان 1011
دوره
هخامنشیان

اشکانیان

توضیحات
دوره هخامنشی دوره بسیار مجهولی از تخت سلیمان برای ماست .تنها گمانه زنی محدودی انجام شده است و یک
محوطه مسکونی هخامنشی (شاید دهکده مسکونی) تشخیﺺ داده شده است .البته از آنجایی که الیه هخامنشی در زیر
الیه ساسانی قرار دارد ،حفاری کامل آن امکان پذیر نمیباشد؛ گمانه حفر شده نیز مجددا پر شده است .به همین دلیل
مبهم است ً دوران تسلط یونانیان بر ایرانیان نیز در این منطقه کامالً مشهود است اما به هر حال دوره ای بوده که
سکونت در این محل وجود داشته است .معلوم نیست شیز هخامنشی نیز آیا نقش مذهبی داشته یا نه؟ زیرا تشخیﺺ
استحکامات یا بنایی مربوط به آیین مذهبی میسر نیست(.ناومان)00 :0033 ،
به اعتقاد ناومان بر اساس یافتههای باستان شناسی خود عنوان کرده است ،در هیﭻ کجای تخت سلیمان الیه مسکونی
پارتیآشکار تشخیﺺ داده نشده است .نظر او در مورد قطعات پراکنده سفالی اشکانی که در محل به دست آمده ،این است
که این قطعات با مصالﺢ ساختمانی دوره معماری خشتی از جای دیگر به اینجا آمده است .ناومان نتیجه گیری می کند
که یک محوطه مسکونی پارتی در اراضی هموار دره در حوالی تخت سلیمان وجود داشته است ،همانگونه که امروز
روستای تازه کند نزدیک ترین دهکده مسکونی ،بیرون از تخت قرار دارد .اما آنچه از استحکامات شهر شیز نمایان
است(استحکام بیضی شکل) احتمال دوره استقرار اشکانی در تخت سلیمان را مطرح می باشدکند (ناومان.)00 :0033 ،
هرچند دیتریش هوف استناد به این دلیل را جهت پارتی بودن شیز نمی پذیرد .او حصار مدور تخت سلیمان را یک حالت
استﺜنایی که به علت توپوگرافی خاص تﭙه ای که شیز برفراز آن بنا شده است می داند(هوف )0030 ،از دوران اشکانیان
به بعد مظهر آب (آناهیتا) در کنار آتش مقدس قرار میگیرد و در کنار آتشکدهها چشمه دیده می شود(حبیبی.)33 :0033،
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دوره

ساسانیان

توضیحات
شیز ساسانی آنچنان پراهمیت بوده است که بسیاری شیز را فقط ساسانی می دانند .در دوره ساسانیان بر خالف دوره
های قبلی ،تعصبات مذهبی توسط موبدان ،دستگاه رسید های حاکم به باالترین حد خود ،تعداد بسیاری آتشکده ساخته
شده است ،به طوری که حتی روستاها نیز صاحب آتشکده شدند(.سلطان زاده.)00 :0030 ،
آتش واقع در شیز یکی از سه آتش مقدس متعلق به سه طبقه واالی جامعه بود .نظام کاستی دوران ساسانی برای طبقات
برتر اجتماعی آتش های مخصوص تدارک دیده بوند .باالترین نقطه در هرم قدرت موبدان و روحانیان (آتش آذرفرنبﻎ) را
در تسلط خویش داشتند و طبقه بعد از آنها جنگاوران و سﭙاهیان آتش آذرگشنسب را به خود اختصاص داده اند .در آغاز
روحانیان نیروی عمده و حاکم به شمار می آمدند ،ولی به تدریج عرصه از سوی بزرگان و جنگیان بر آنها تنگ شد و آتش
آذرگشنسب مهم ترین آتش سرزمین ساسانی شد .پﺲ از سرکوب جنبش مزدکیان وضع شیز بهعنوان مرکز دینی
استحکام یافت .اردشیر بابکان پﺲ از ارائه" کارنامک" خود که در واقع اولین سند عقیدتی -سیاسی حکومت و دولت در
دوره های پیش ا ز اسالم است ،دین کهن مزدایی را آیین رسمی قرار داد  .اردشیر دوم با وارد کردن پرستش ناهید
(آناهیتا) آن را متحول ساخت .مرکز اصلی این آئین در شمال غربی کشور در شیز-جایی که معبد آناهیتا و آتشگاه درآن
مرتبط بودند قرار گرفته است(گیرشمن .)00 :0000 ،شهر شیز به عنوان « شهر-معبد » یک نماد اتحاد و یگانگی دین و
دولت بود.

 -3چارچوب تحقیق
 -1-3بیان مسئله
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)61 :زمستان 6411

مسئله اصلی این تحقیق سرنوشت یک اثر معماری با تغییر نگرش دینی در طول زمان میباشدکه نیاز به تحلیلی دقیق و
علمی دارد .در این مسیر الزم است اندیشه های دینی در رابطه با تحلیل موجودیت و کارکرد مجموعه تخت سلیمان به درستی
بررسی و طبقه بندی شود .اندیشه های دینی یک منبع الهام بخش برای معماری هستند و نادیده گرفتن آن ،بخشی از هویت
معماری را با خود خواهد برد .اگر بر روی این مسئله کار علمی ،مستند و مستدلی انجام نگیرد راه برای دامن زدن به افسانه ها و
روایت های غیر علمی باز خواهد شد که تحقیق حاضر در راستای حل این مسئله انجام گرفته است .موضوع حاضر در حوزه دین
شناسی و مطالعات تطبیقی دینی و تاثیر آن در معماری بسیار مهم میباشد .بررسی این موضوع می تواند نتایج بسیار مهمی در
شاخﺺ سازی معماری دین محور داشته باشد .همچنین با انجام این تحقیق کیفیت اندیشه دینی و میزان تاثیر گذاری آن در
معماری مشخﺺ می شود که می تواند در حوزه کارکرد دین مورد توجه قرار گیرد.

 -2-3روش تحقیق
روش تحلیلی-تطبیقی و مقایسه ای با استفاده از روش تحلیل جریان رویکرد غالب انجام تحقیق حاضر بوده است .برای
شناخت باورهای دینی منطقه از منابع کتابخانه ای و علمی استفاده شده است و آثار مختلف دینی در کنار یکدیگر تطبیق داده شده
است تا تحلیل جریان به صورت کامل و درست انجام بگیرد .برای ارتباط سنجی اندیشه های دینی با تخت سلیمان  03نسخه
پرسشنامه بین متخصصین و صاحبنظران توزیع و تکمیل گردیده است .و سﭙﺲ ماحصل نظرات با روش همبستگی پیرسون مورد
آزمون قرار گرفته است.

 -3-3سواالت تحقیق
-

بین اندیشه های دینی و معماری تخت سلیمان چه رابطه ای وجود دارد؟
بنای تخت سلیمان در طول تاریخ چه کارکردهایی داشته است؟
چگونه می توان از اندیشه های دینی بهعنوان یک منبع الهام بخش در خلق آثار معماری بهره گرفت؟

 -4-3پیشینه تحقیق
تخت سلیمان بهعنوان یک مرکز دینی و معنوی شناخته شده است و این مساله را می توان با قدم گذاشتن در تخت سلیمان
برای اولین بار بدون هیچگونه واسطه ای درک کرد .در شروع هزاره اول قبل از میالد وجود یک محوطه مسکونی به ویژه متمرکز
احتمال داده میشود ،چون در این دوره در گرد مخروط زندان سلیمان اولین جایگاه مقدس (جایگاه مقدسی که مرکز قرار گرفتن آن
در دره سرسبز ،از دور قابل مشاهده است) ساخته شده است .دو «تومولوس» بزرگ در فاصله قابل دید از زندان نیز به همین زمان
تعلق دارند .یکی از آنها روی انشعابی از طویله سلیمان در باالدست دهکده احمدآباد باال قرار دارد و دیگری در شمال زندان روی
یک تیشه مرتفع در موقعیتی خاص قرار دارد که ازدور قابل مشاهده است .تحقیق ما در ناحیهای هست که در آن زمان متعلق به
قلمرو ماناییها بوده و از  303تا  333قبل ازمیالد وجود داشته و جمعیت آن از ترکیب بخشی از بومیان «کوری» و «کاسی»
تشکیل شده است( .جعفری0030 ،ص .)00با اهمیتترین بناها در روی تخت متعلق به دوره ساسانی است و ما از همین زمان
31

بهدوره تاریخی اصلی قدم میگذاریم ،چون در متون ساسانی از محل کراراً یاد میشود .بدون تردید ثابت شده است که آتشکده
آذرگشنسب در اینجا قرار داشته است .این آتشکده در اصل محلش در «گنزک» بوده و بهعنوان «شیز» معروفیت داشته است.
(جعفری0030 ،ص  .)00آتشکده آذرگشنسب موقعیت جنگجویان را حفظ میکرده و بهعنوان نماد وحدت کشور از احترام واالیی
برخورادر بوده است .منابع فارسی ،عربی محتوای اخبار زیادی در مورد هدایایی بسیارهستند که پادشاهان از غنایم جنگی به آتشکده
آذرگشنسب اهدا میکردند .بعد از اسالم تمام منطقه بین دریاچه ارومیه و دریای خزر جزو قلمرو حکومتیعباسیان محسوب میشد.
این محل در زمان ایلخان «ستوریق» نام داشته است ،نامی که در رودخانه ساروق امروزی منعکﺲ است .در قرن  00میالدی به
نظر میرسد که این محل دیگر از اهمیتبرخوردار نبوده است .بناها فرو ریخته و تزیینات آن به مرور زمان سرقت رفته است .ابتدا
در قرن 03میالدی دهکده جدیدی میان ویرانه تخت سلیمان و زندان سلیمان ،نزدیک نصرتآباد بنا نهاده میشود که نام
بنیانگذارش را بر آن مینهند ،ولی از نام «تازه کند» (دهنو) که کاربرد آسانتری دارد استفاده میکنند .ویرانههایی روی تخت اکنون
فقط جای راحتی برای به دست آوردن آجر میباشد(.جعفری0030 ،ص .)00

 -4منطقههای مورد مطالعه
 -1-4تکاب (افشار) ،تخت سلیمان

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)61 :زمستان 6411

منطقه تخت سلیمان در شمال غربی ایران ،در استان آذربایجان غربی ،در طول جغرافیایی  04درجه و  0دقیقه ،و  03ثانیه تا
 04درجه 04 ،دقیقه و  00ثانیه طول شرقی ،و  03درجه 00 ،دقیقه و  04ثانیه تا  03درجه  03دقیقه و  03ثانیه عرض شمالی واقع
شده است .و ارتفاع آن از سطﺢ دریا  3033متر میباشد (مقصودی )0010 ،مجموعه آثار باستانی تخت سلیمان در  00کیلومتری
شمال شرقی شهرستانتکاب ،یکی از محوطههای باستانی ارزشمند کشور میباشد که در منطقهایکوهستانیسرشار از جاذبههای
کم نظیر طبیعی تاریخی واقع شده است .با بررسی تمام دوره های تاریخی سه هزار سال گذشته ی ایران قبل و بعد از اسالم متوجه
خواهیم شد که دین و معنویت یکی از شاخصه های اصلی این سرزمین بوده است و مردم ایران زمین ذاتاً انسان های دین گرایی
بوده اند .این ویژگی مردم ایران بر فرهنگ ،تمدن ،دستاوردهای مادی و معنوی آنان و به تبع آن در معماری نیز موثر بوده است .با
بررسی تمام دوره های تاریخی سه هزار سال گذشته ی ایران قبل و بعد از اسالم متوجه خواهیم شد که دین و معنویت یکی از
شاخصه های اصلی این سرزمین بوده است و مردم ایران زمین ذاتاً انسان های دین گرایی بوده اند .این ویژگی مردم ایران بر
فرهنگ ،تمدن ،دستاوردهای مادی و معنوی آنان و به تبع آن در معماری نیز موثر بوده است .تخت سلیمان بهعنوان یک مرکز
دینی و معنوی شناخته می شود و این مساله را می توان با قدم گذاشتن در تخت سلیمان برای اولین بار بدون هیچگونه واسطه ای
درک نمود .در شروع هزاره اول قبل از میالد وجود یک محوطه مسکونی به ویژه متمرکز احتمال داده میشود ،چون در این دوره در
گرد مخروط زندان سلیمان اولین جایگاهمقدس (جایگاه مقدسی که مرکز قرار گرفتن آن در دره سرسبز ،از دور قابل مشاهدهاست)
ساخته شده است .دو «تومولوس» بزرگ در فاسله قابل دید از زندان نیز به همینزمان تعلق دارند .یکی از آنها روی انشعابی از
طویله سلیمان در باالدست دهکده احمدآباد باال قرار دارد و دیگری در شمال زندان روی یک تیشه مرتفع در موقعیتی قرار دارد که
ازدور قابل مشاهده است .مقصودی.)0010 ،

نقشه  -1موقعیت جغرافیایی تخت سلیمان 1011
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 -5یافته های تحقیق
جدول  -2بررسی معماری تخت سلیمان؛ منبع  :نگارندگان 1011
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تصویر

توضیحات

ردیف

عنوان

0

ورودی و
دروازه

دروازه شمالی با نوع قرار گیری خود نسبت به حصارهای داخلی قلعه و محوریت آتشکده
آذر گشنسب از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .از این دروازه همیشه بهعنوان دروازه
اصلی قلعه در دوران ساسانیان نام برده اند .محوری که این دروازه در منتهی الیه شمالی
آن قرار دارد دقیقا از وسط فرم تقریبی بیضی حضار عبور کرده و حتی تعداد برج های هر
طرف این محور به تعدادی مساوی هستند .به عبارتی در هر طرف  01برج قرار گرفته
است ( .علیرضا شاه محمد پور.)0030 ،

3

برج و بارو
و حصار

در دوره ساسانی یک حصار مستحکم دفاعی به طول  0033متر که نمای بیرونی آن از
سنگهای پاکتراش بهصورت کله و راسته میباشد و دارای  03برج و بارو و دو دروازه
شمالی و جنوب شرقی که ارتفاع آن در بلندترین قسمت  03متر است و عرض آن بین 0.0
تا  0متر است که پیرامون این مجموعه کشیده شده و در دوره ایلخانی با شکاف قسمتی از
این حصار در قسمت جنوب ،دروازه جنوبی ایلخانی احداث شده است.

0

دریاچه

طول دریاچه  003متر و عرضی به طول  33متر دارد .آبی که از چشمه کف دریاچه
میجوشد در ابتدا  03درجه سانتی گراد دما دارد اما با رسیدن به سطﺢ دریاچه این عدد به
 30درجه میرسد .دمای دریاچه در تمامی طول سال ثابت و بدون تغییر میباشد.

0

آتشکده آذر
گشنسب

0

معبد
آناهیتا

3

منازل
مسکونی

هندسه بناها ،بقایای دیوار ها ی سنگی به شکل اتاق های مستطیل شکل با حیا ط ،
سکوئی از سنگ در داخل خانه که برروی گورها قرار می داده اند ،در مرکز اتاق نیز
محراب به ابعاد  3/0در  3/0متر ساخته شده است.

3

چهار تاقی

چهار طاقها به تناسب نیاز در باالی بلندی ها در کنار آبها و در میان مراکز مسکونی
ساخته شده اند ،که تا امروز حدود  01نمونه از آن که بیشتر در مراکز غرب و جنوب غرب
کشور پراکنده شده اند شناسای شده است.
چهارطاق به  0صورت در معماری مذهبی ساسانی ظهور می کند  -0وقتی که به صورت
منفرد بکار رفته است - 3 .و قتی که به صورت منفرد و در پیرامون آن داالنی در برگرفته
است -0 .وقتی که در میان مجموعه از بناها و تاسیسات دیگر قرار دارد چهارطاقی
مجموعه تخت سلیمان از نوع سوم میباشد که چهار طاق آن همراه با مجموعه از بناهای
دیگر تعریف شده است.

4

تاسیسات
عمومی

مجموعه تأسیسات کامالً بدون تبعیت از استحکامات بیضی شکل از دو مربع که تشکیل
یک مستطیل بزرگ را داده ،ساخته شده است .دیوارهای بیرونی آن با ارک هاینیمدایره،
دژ مانند تجهیز شده اند .از این استحکامات داخلی تاکنون فقط بخش شمالی یک گذرگاه
طاقدار که از داخل 3/03متر عرض داشتند ،ساخته شده است.

آذرگشنسپ به معنای آتش اسب نر است .بر اساس شواهد موجود ،این آتشکده با پالنی
چهار طاقی مربع شکل زمانی دارای سقفی گنبدی شکل بوده که پیرامون این فضا
داالنهایی وجود دارند و ابعاد فضای آتشکده با احتساب رواقهای پیرامون  30×30متر
بوده و مصالﺢ غالب در ساخت و ایجاد این بنای مذهبی ،آجرهای چهار گوش  03×03به
دست آمده است.
مصالﺢ به کار رفته در معبد آناهیتا شامل سنگهای تراشدار منظم در قسمت تحتانی تا
شروع پاکار قوسها و از این قسمت به بعد پوشش بوسیله آجر چهار گوش با مالت گﭻ
انجام شده اند ،برخی از قوس سردرهای ورودی سالم باقی مانده اما تمامی سقف بخش
آجری یعنی قوس حد فاصل جرزها و سقف رواقهای پیرامون سالن مرکزی فروریخته
است .در ایران باستان اردوی سور آناهیتا فرشته نگهبان آب و فراوانی ،زیبایی و باوری
است که این ایزد بانو در آیین زرتشت نیز از جایگاه باالیی برخوردار است که به همین
جهت معابدی احداث و وقف این ایزد بانو شده است که معبد آناهیتا نامگرفته است و معبد
منسوب به آناهیتا در تخت سلیمان در شمال شرق چهار طاقی آتشکده آذرگشنسب قرار
دارد.

ردیف

عنوان

3

دهلیز
حفاظتی
تخت
سلیمان

1

تاالر ستون
دار

03

ایوان
خسرو

03

تاالر 0
ستون
(شورا)

00

دروازه
جنوبی
شرقی

00

بنای هشت
ضلعی

00

حمام
ایلخانی

03

کاخ شکار
ایلخان
آباقا

در نیمه غربی مجموعه بقایای معماری یک تاالر  0گوش با ابعاد  33.0متر در  33.0متر
وجود دارد که آثار پایه و شالی و بخشهایی از  0ستون در داخل این تاالر وجود دارند که
این بنا محل برگزاری مجالﺲ مشورتی ایلخانانیان برای تصمیمات مهم حکومتی با عنوان
مجلﺲ قوریلتای یا قورولتای بوده است.
متاسفانه بر اثر گذشت زمان ،مشکالت اجرایی اولیه ،دخالتهای انسانی و تاثیر عوامل جوی،
همانند دیگر بخشها صدمات زیادی به سنگهای تراشدار درنمای خارجی ،بویژه برج و
باروهای حصار محیطی وارد شده است بطوریکه برخی از قسمتهای آن به کلی منهدم شده
و در اکﺜر قسمتهای باقیمانده حصار،سنگهای تراشیدار نمای خارجی فرو افتاده است و تنها
در جبهه جنوبی حصار محیطی ،نمای خارجی سه باروی 0،3،0و سردر ورودی دروازه
جنوب شرقی نسبتا سالم بجای مانده است.
در طرفین غرب ایوان خسرو دو بنای هشت ضلعی با مشخصات معماری این دوره با
مصالﺢ سنگ و آجر و مالت گﭻ احداث شده و در تزئینات داخلی این هشت ضلعیهای
شمالی و جنوبی از هنر کاشیکاری و گﭻ بری استفاده کردهاند .این دو بنا بخشی از
مجموعه کاخهای ایلخانی در مجموعه است که ازنظر پالن و چگونگی الحاق به مجموعه
ایوان خسرو ،تزئینات داخلی ،دربهای کشویی بسیار پراهمیت است.
در مجاور محور اصلی دروازه شمالی و ورودی دهلیز شرقی بقایای یک حمام قدیمی
موجود است که متعلق به اواخر دوره ایلخانی میباشد و مصالﺢ مورد استفاده در ساخت این
حمام الشهسنگ ،آجرهای ساسانی و گﭻ است در این محل گرمخانه ،هشتی،
ورودی،گربهرو  ،طاقچههای درون دیوارها ،انواع کاشیهای لعابدار ،کانالهای آبرسانی،
سیستم فاضالب منتهی به چاه و چندین موارد دیگر شناساییشده اند و کف این حمام
غالباً سنگفرش بوده و پوششی از طاق آجری داشته است.
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00

کوه زندان
سلیمان

تصویر

توضیحات
یکی از مهمترین تأسیسات معماری باقیمانده از دوره ساسانی در تخت سلیمان،
دهلیزهای محافظتی است که دارای دو بخش شرقی و غربی میباشد و آتشکده و محوطه
و بناهای پیرامون آن را در بر میگیرد .ورودی این دهلیزها در راستای محور اصلی دروازه
شمالی بوده و در طول دهلیز دسترسیهای فرعی در دیوارهای دو طرف آن ایجادشده
است که این خروجی و ورودیها حدود  03متر از هم دیگر فاصلهدارند و بهصورت
ضربدری مقابل هم دیگر قرارگرفته است .عرض دهلیز  3.03متر و ضخامت دیوارهای آن
حدود  0.33متر است و از جهت سهولت دسترسی به بناهای مجموعه و حفاظت از این
بناها اهمیت به سزایی داشته است.
در غرب آتشکده آذرگشنسب و شمال ایوان خسرو تاالری ستوندار به ابعاد  04×30متر با
دو ردیف چهار ستونی قرار دارد که مصالﺢ این بنا را سنگِ های تراشدار و آجر و تزئینات
گﭻبری تشکیل داده است .کف این تاالر در زمان ساسانیان به تختهسنگهایی مسطﺢ
فرش شده اند که بر روی آنها عالئم سنگ تراشان دوره ساسانی نیز مشاهده میشود و
بقایای چند جوی و حوض آب نیز در کف این تاالر برجایمانده است.
این ایوان با عرض دهانه حدود 03متر و عمق 34متر و ارتفاع ( باقیمانده سالمترین بخشی
از دیوار ضلع شمالی ) حدود 03/0متر میباشد( در مقابل ابعاد ایوان مدائن با عرض 33متر،
عمق 00متر ارتفاع 04متر ) است .در سمت شمال غربی دریاچه قرار دارد که از آجر قرمز و
مالط ساروج ساخته شده است.
کوه بلقیﺲ با دو قله نزدیک به هم و  0333متر ارتفاع در  4/0کیلو متری شمال شرقی
تخت واقع شده است .بر فراز بلندترین قسمت کوه ساخت و سازهای دفاعی و نظامی قرار
دارد .زندان سلیمان به صورت تﭙه مرتفع و دایره شکل به ظاهر آتشفشانی به قطر  43متر
آنجاست .در قرن  3ق.م زمانی که نیایشگاهی در گرد قله زندان ساخته میشده ،اینجا آب
داشته است .مخروط مرتفع زندان ابتدا در اثر یک زلزله شکاف پیدا میکند .افسانهها
میگویند چهل دیو از حضرت سلیمان نا فرمانی کردهاند و برای همیشه در این کوه که
آتشفشانی بوده به بند کشیده شدهاند.

در دوره های اسالمی مخصوصاً عصر ایلخانی و صفویه این منطقه بهعنوان شکارگاه و
ییالق حاکمان وقت این دو سلسله مورد استفاده قرار گرفته است.
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در جدول اثر تاریخی تخت سلیمان از لحاظ مکانیابی ،ویژگی های فنی معماری ،کاربری و شاخﺺ های آن مورد بررسی قرار
گرقته است.
جدول  : 3دسته بندی بنا از لحاظ (مکانیابی ،ویژگی های معماری و کاربری) ؛ منبع  :نگارندگان 1011

 -6تحلیل یافتههای تحقیق
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شاخصسازی اندیشه های دینی :هنگامی که از اندیشه های دینی بحث می شود ،یک عنوان کلی به ذهن متبادر می
شود که جهت بررسی آن نیاز به شاخﺺ سازی علمی و قابل تحقیق میباشد .در ادامه روش تحقیق ،شاخﺺ های پاسخ گویی به
سواالت مطرح شده بدین شرح میباشد:
جدول  :0شاخصهای اندیشه های دینی تاثیرگذار در معماری؛ ماخذ :محاسبات نگارندگان بر اساس مطالعات میدانی و
ردیف

شاخﺺ

0
3
0
0
0
3
4
3
1
03

آرامش مکانی
تقرب گرایی
وحدت
تزکیه نفﺲ
زیبایی شناسی
عبادت محوری
عدالت گرایی
نظم هندسی
اوج گرایی
مردم گرایی

بررسی کیفی محیط 1011
وزن

اولیت

تطبیق پذیری

3/300
3/441
3/333
3/300
3/040
3/000
3/030
3/003
3/033
3/033

0
3
0
0
0
3
4
3
1
03

3/30
3/33
3/33
3/30
3/33
3/33
3/40
3/33
3/33
3/00

فارغ از اینکه مجموعهی یاد شده مولود موقعیت جغرافیایی آن است که خاصیت ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک محل با
ترکیب آب ،آتشفشان و  ...مجموعه حاضر را به وجود آورده است ،همواره در مورد آن تحلیل هایی دینی و دین محورانه به کار رفته
است .شناخت تفکرات دینی ،سیر تطور تاریخی و همچنین تأثیری که در فضاهای ساخته شده داشته اند یکی از موضوعات اصلی
معماری در ادوار تاریخی میباشد .با توجه به بررسی های انجام گرفته و تحلیل تاریخی روند فراز و فرود های تخت سلیمان در
 0333سال اخیر می توان گفت تخت سلیمان همواره محوطه ای مهم بوده است و ادیان زرتشتی ،میترایی ،اسالم و ...به آن توجه
نموده اند و در هر دوره که تخت سلیمان نقش مذهبی پر رنگ تری داشته است معماری ان نیز شکوفا بوده است .در اینجا به طور
مختصر تحلیل روند تاریخی تخت سلیمان و نقش اندیشه های دینی در آن ارائه گردیده است.
ارتباط اندیشه های دینی و معماری تخت سلیمان :برای سنجش رابطه ی اندیشه های دینی و معماری تخت
سلیمان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون که یک آزمون استاندارد رابطه سنجی در جهان میباشد ،استفاده شده است .برای این
کار پرسشنامه ای تدوین و در آن شاخصه های مشترک اندیشه های دینی قبل و بعد از اسالم مشخﺺ شده و  03نفر از
متخصصین به سواالت جواب داده اند .نتایج پرسشنامه ها در نرم افزار  SPSSوارد شده و آزمون آماری پیرسون گرفته شده است.
نتایج پیرسون عددی بین صفر و یک به دست می دهد و هرچه نتیجه به یک نزدیک تر باشد نشان از همبستگی قوی بین دو
مقوله مورد تحقیق میباشد و عدد صفر به معنی عدم رابطه و عدد منفی نیز به معنای رابطه ی معکوس میباشد.
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جدول  -5تحلیل همبستگی بین اندیشه های دینی و آثار معماری تخت سلیمان؛ منبع  :نگارندگان 1011
معماری تخت سلیمان
اندیشه های دینی
آزمون ضریب همبستگی پیرسون
3/300
ضریب همبستگی پیرسون
3/333
سطﺢ معناداری
اندیشه های دینی
03
03
تعداد
0
3/300
ضریب همبستگی پیرسون
3/333
سطﺢ معناداری
معماری تخت سلیمان
03
03
تعداد

با توجه به جدول فوق می توان گفت چون ضریب همبستگی با التر از  3/0میباشد ،مشخﺺ می گردد که اندیشه های دینی
اثر مستقیم و مﺜبتی در معماری تخت سلیمان داشته اند.

 -1-6نتایج روش کیفی دلفی
نتایج روش دلفی نیز نشان می دهد که رابطه ای قوی و مستقیم بین شاخﺺ های اندیشه های دینی و معماری و مکانیابی
تخت سلیمان وجود دارد .با  03نفر از متخصصین حوزه ی معماری و معرفت شناسی دینی مصاحبه ی حضوری صورت گرفته و به
سواالت کیفی جواب داده اند که نتایج آزمون های آماری کیفی را نیز تایید می نماید.

سواالت مطرح شده ی تحقیق از متخصصین پرسیده شد و ضمن مصاحبه ی حضوری به موارد مطرح شده پاسخ داده اند .در
خصوص سوال اول تمامی متخصصین بر این باور بودند که اصوال پیشرفت و تعالی تخت سلیمان در راستای اندیشه های معنوی و
دینی بوده است و این رابطه را قوی و به نسبت باالتر از  %33می دانستند.
در خصوص سوال دوم متخصصین بر این باور بودند به ترتیب کارکردهای زیر با اوزان خاص برای تخت سلیمان می توان
تصور نمود:
کارکرد
وزن
رتبه

دینی
3/330
0

حکومتی
3/403
3

مسکونی
3/000
0

گردشگری
3/000
0

سایر
3/330
0

همان طور که از جدول فوق استنباط می گردد می توان گفت که کارکرد دینی و حکومتی به ترتیب باالترین کارکرد را در
تخت سلیمان داشته اند و یک نوع شهر -معبد و شهر -قدرت محسوب می شود که معماری نیز حول این اندیشه شکل گرفته
است .در رابطه با سوال سوم متخصصان بر این باور بودند که در رابطه با معماری ادیان الزم است کارهای علمی دقیقی صورت
بگیرد و با شاخﺺ سازی بتوانیم شاخصه های جذاب و پر کارکرد معماری ادیان را استخراج و وزن بندی کنیم تا بتوانیم در معماری
آثار آتی از آن بهره ببریم.
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 -2-6پاسخ به سواالت تحقیق

 -7بحث و نتیجه گیری
حضور فرهنگ در چهارچوب زندگی امری واجب و ضروری است ،بدین ترتیب پیوند دولت با دین اکﺜریت پیروان آیین زرتشت
را ،که در آن ایام در پارس و ماد و حتی در نواحی شرقی نفوس بسیاری را تشکیل میداده است ،به خاندان او عالقمندکرد (زرین
کوب .)040،0040،در دوره سلسله ساسانیان اردشیر معتقد بودکه دین شاهی دو برادرند که یکی از دیگری بینیاز نیست .دین
شالوده شاهی است و پادشاه نگهبان دین است .پیوند دین و دولت در نخستین پایتختهای ساسانیان مانند گور و بیشاپور نیز کامالً
نمایان است و در آنها ،معابد دینی با کاخهای شاهی برابری می کند(مهرآفرین .)44،0013،دین ساسانیان دین توحیدی زرتشتی بود.
نظام فرهنگی جامعه ساسانی متکی بر ارزشهای خاص و ایدئولوژی رسمی بود .برخالف عهد تکﺜر و پراکندگی مذهبی دوره
پارتیان ،دولت ساسانی در جهت اتحاد با دین زرتشتی حرکت نمود .بازگشت به اصل فره از مهمترین آرمانهای مذهبی این دولت
به شمار میرفت .به گفته کریستین سن« :اگرتمرکزگرایی بازگشت به سنتهای زمان داریوش کبیر به شمار آید ،ایجاد دین رسمی
حتماً از ابتکارات ساسانیان بوده است» (کریستن سن .)0040،تاثیر اندیشه زرتشتی بر اندیشه فلسفه عصر مادها و بعد از آن یعنی
سلسله ساسانی را می توان در سه بنیاد اجتماعی آن عصر بررسی کرد( .جدول شماره .)3
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جدول  : 6سه بنیاد اجتماعی آن عصر یعنی (آرمان شهری ،شاهی آرمانی و طبقات آرمانی) ؛ منبع  :نگارندگان 1011
به نوعی آرزوی بهشت از دست رفته انسان دانست .چنانچه شهر در اندیشه آرمانی ایرانیان باستان معرف مقطعی خاص از زندگی
آرمان
انسن هاست که در نقاط مختلف از یک شبکه فضایی هرمی شکل جایگزین شده اند .در نتیجه ارزش های الهی و فرهنگ
شهری
اجتماعی اساس و حکمت این هرم را تضمین می کنند (.میرزایی) 0033 ،

شاهی
آرمانی

در اندیشه مزدایی اهورا مزدا خیر مطلق و پاسدار نظم حاکم بر کیهان است .او در برابر شر می ایستد تا جهان راهش را به سوی
کمال طی کند .برای اینکه نظم عالم انسانی با نظم کیهانی قرین باشد باید (شاهی آرمانی) بر آن فرمانروایی کند.

طبقات
آرمانی

چرخاندن امور کیهانی در اندیشه مزدایی بر دوش ایزدان است ایزدانی که هر یک وظیفه ای بر دوش دارند که با خویشکاری خود
از اختالل در نظم کیهان جلوگیری خواهند کرد .طبقه آرمانی با خویشکاری تعریف می شود  :یعنی هر کﺲ به جایگاه خود و
دیگران احترام بگذارد و همواره طبقات مطیع سر کردگان خویش باشند و وظایف معین شده خود را به نحو احسن انجام
دهند(همان).
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بر این اساس ،نظم ،سلسله مراتب ،وجود فره ایزدی در تمام اندیشه های آن زمان و اندیشه ایران شهری (پیوند دین و دولت)
از مفاهیم جدا نشدنی فلسفی دوران قبل از اسالم و علل الخصوص ساسانیان میباشد .اعتقاد به نظم از طرفی و نگرش وحدت
گرای توحیدی همواره مفهوم مرکز و قطب را در آثار متجلی ساخته است .دین در تمام شئونات زندگی طبقات مختلف معماری،
علم ،فن و هنر همگی در خدمت دو اصل بوده است  – 0 :اصل دینداری  – 3اصل حکومتداری.
در جدول زیر نقش اندیشه های سیاسی ،فاکتورهای تلفیقی ( طبیعی ،انسانی ) و اندیشه های فلسفی دینی بر وضعیت و خلق
معماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
جدول  .7کنش بین اندیشه های سیاسی با وضعیت معماری تخت سلیمان
وضعیت معماری
نوع سیاست
شکوفا شدن در معماری و شهر
سیاست متمرکز
وجود الگو و مرکز در طرح ها و پالن معماری
پیوند سیاست و دین
الگوی ایرانی در ساختار اثر و محوریت تخت  -آتشکده
آرمان ایرانشهری
وجود سلسله مراتب در فضای کالبدی
اندیشه طبقاتی
ساختارهای عظیم در معماری
آرمان احیاء هخامنشیان
توجه به مرکز و نظم در مجموعه
تأثیرپذیری سیاست از عرفان
حداکﺜر استفاده از زاویه تابش آفتاب
قدرت
جدول . 8مهم ترین فاکتورهای تلفیقی ( انسانی و طبیعی ) موثر در ساختار بنای مورد مطالعه
تلفیق ویژگی های ژیومورفولوژی ساختمانی ( ارتفاع نسبی )
ترکیب ویژگی های توپوگرافی با احساسات نور گرایی
ترکیب قدرت محوری با ایجاد برج و باروی غیر قابل تسخیر
استفاده از امتیازات جغرافیای طبیعی به جهت کاهش هزینه های دفاعی
جدول  .9مقایسه بین نقش (اندیشه فلسفی ،علمی) با (اندیشه دینی ،عرفانی) در ادراک و خلق معماری
اندیشه فلسفی و علمی
توجه به فاکتورهای بیرونی
اقتدار گرایی
دوام و پایداری فیزیکی
توجه به گشتالت برون
دعوت و استقرار
توجه به فر و شکوه قدرت
قدرت
ارتباط علم و منطق
طراحی معماری با توجه به منبع محور بودن
معماری نشانه اقتدار است
عملکرد بنا
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اندیشه دینی و عرفانی
توجه به فاکتورهای درونی
انزوا طلبی
ماندگاری ذهنی
توجه به گشتالت درون
کشش و جاذبه
خدا گرایی
ذکر
زیبایی شناسی
طراحی معماری با توجه به مساله محور بودن
معماری راهی برای رسیدن به حﺲ تعلق مکانی
زیبایی بنا

به نظر میرسد که آثار معماری در تخت سلیمان در دوره مادها و علل الخصوص در دوره ساسانی به علت استقالل حکومتی و
آرامش کشور ،معماری از یک شکوفایی خاصی بر خوردار بوده است که این شکوفایی را مرهون کنش سه اندیشه (سیاسی ،فلسفی
 علمی و دینی  -عرفانی) آن دوره است ،چرا که رابطه دین و سیاست وقتی قوی می گردد این اندیشه ناگزیر رابطه تنگاتنگیباهم خواهند داشت که به تبع آن در معماری بر اساس رابطه سیاست با هر کدام از مقوله های فلسفه و عرفان تجلی یک فرم و
نماد در معماری است که حاصل تاثیر پذیری سیاست از فلسفه نظم و ساختار کامل یک مجموعه را به ارمغان آورده است و در اثر
رابطه با عرفان دارند که بر این اساس می توان صورت معماری این دوره را در جز کامل و کل کامل خالصه نمود و اندیشه غالب
را همان اندیشه های سه گانه مطرح نمود.
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