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چکیده

شیز و آتشکدة آن چنان نقش و جایگاهی در تاریخ دیانت زردشتیی دررد

که بنابر شورهد باسیانشناخیی رز روزگار هخامنشی به رین سو ،بتهویته بته
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ساسانی و چه پس رز آن ،نه در میون دینیِ درونِ جامعة زردشتیی و نته در

منابع پدیدآمد در بیرون آن ،رطالعتا روشتنی دربتارة حیتا فکتری و
هیربدسیانی آذرگشسب دید نمیشودع
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باسیانشناسی و گتزرر هتای تتاریخی رستتع بته فتر ِ پتییر جایگتا

تاریخی شیز و تصدیق میررث فکری آن ،پرسش مه دربتارة سرنوشتت و
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رحیمالیِ آتشکدة آن در پایان سدة چهارم هجری ،میررث آذرگشستب بته
کجا رفت و آتش مقدس آن به کدرم آتشکد پیوستتع ریتن مقالته بترآن

رست تا برمبنای شورهد تاریخیْ پاسخ هتایی بترری پرسشتی بته ریتن مهمتی
پیشنهاد کندع

واژههای كلیدی :آذربایجان ،زردشییان ،شیز ،تخت س یمان ،آتشتکد
آذرگشسب ،ق  ،آتشکد فردجانع

مقدمه
در آمتتوز هتتای ستتنت زردشتتیی روزگتتار ساستتانی ،زردشتتت زرد آذربایجتتان رستتت (نت

ع

شهرسیانی 185 :1335؛ آموزگار و تفض ی )22 :1380و آتشکد آذرگشسب شیز در شمال
تکاب و شرق دریاچه ررومیه در آذربایجان غربی ،به عنورن مه ترین ح قته فکتری و دینتی
در شمال غرب ریررن ،کارکردی چون رسیخر در فتارس درشتتع بتیگمتان ستنت زردشتیی
روزگار ساسانی در غرب ریررن ،برآمد رز دو کانون فکریِ رستیخر و شتیز بتود ،هرچنتد بته
سبب ظهور ساسانیان در فارس و قدر و نفوذ آنان در سررسر دورة ساستانی ،رندیشتههتای
دینمردرن ح قة رسیخر بر آموز های میررث شیز میچربید ولی بتا ریتن همته ،شتیز و میتررث
کهن مناطق شمال غربی ریررن چنان رهمییی درشتت کته نمتیتورنستت نادیتد گرفیته شتودع
آتشکد آذرگشسب در شیز کتانونی بترری منتاطق شتمال غربتی و میتررث کهتن آن بتود و
سرزمین های غربتی و جنتوب غربتی دریتای مازنتدررن رز رردبیتا و رررن و قفقتاز تتا منتاطق
کردنشین شمال غرب ریررن رمروزی در ترکیه و عررق رر نمایندگی میکردع
دربار شیز و جایگا آن در دورة ساسانی مطالب بسیاری نوشیهرنتد (; 476: 1983Boyce

 )290: 2000ولی به سررنجام تاری

آن کمیر کستی پردرخیته رستتع پرستش رینجاستت کته

سرنوشت میررث شیز به کجا رنجامیتد و فرجتام آن پتس رز فروپاشتی دولتت ساستانی چته
بود تاریخ یادِ جامعة زردشیی فارس رر ،با همه رهمییی کته درشتت و مقتاومیی کته کترد و
تأثیررتی که در نخسیین سد های رسالمی بر جای نهاد ،با تر رویی به ختاطر ستدرد رستتع
در آذربایجان ،با وضعییی بته مررتتب دشتوررتر در تنت

نظتری تتاریخ نستبت بته زردشتییان
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روبه رو هسیی ع خاموشی آذرگشستب چنتان تتاریخ جامعته زردشتیی آذربایجتان رر تاریت
کرد رست که ررهی جز حدس و گمان پیشِ پای پهوهشگررن باقی نماند رستع

گزارشهای تاریخی

در نخسیین رردوکشی های مس مانان به آذربایجتان و در لت نامتهری کته میتان مرزبتان آن
سامان در رردبیا با حییفه بسیه شتد ،برپتایی آتشتکد هتا و آزردی متردم شتیز در برگتزرری
آیتتینهتتا و ستتنن دینتتی ،رز جم تته شتترری پییرفیتته رز ستتوی مس ت مانان بتتود (نت

ع بتتالذری

)458-457 :1367ع بنابررین می تورن گفت دیانت زردشیی رز چنان رهمییی در منطقه برخوردرر
بود که آزردی عماِ بدرن و حفظ تشکیال و تأسیسا آن در ل

نامه وررد شدع

جغررفیا نویسان مس مان تنها به ذکر نام آتشکد آذرگشسب در شیز بسند میکنند(ن

ع

ربن خردردبه120 – 119 :1889 ،؛ ربنفقیه)286 :1885 ،ع در سد چهارم هجتری ،رز حضتور
گماشتتیگان خستترو رنوشتتیرورن پستتر قبتتاد در دربنتتد قفقتتاز تتتا حتتدود  350قع و رز وجتتود
آتشکد ری به نام آتشکد آزرمیدخت در آبخاز مط ع هسیی (ن

ع حمتز رلتفهانی:1346

 )59 ،55و کییبههایی به خ په وی میع ق به باروی شهر دربنتد ،مربتوب بته خسترو رول ،در
دست رست(ن

ع تفض ی)99 :1376 ،ع همچنین ،ربن رسیه( )164 :1891رز آتشکد روسیای

آفرین در حورلی زبیدرد عررق یا مناطق کردنشین میان بغدرد و کرمانشا خبتر متیدهتدع ریتن
نمونههایی رز ربعاد و ق مرو میررث زردشیی در مناطق شمال غرب ریررن رستت کته متیتورنتد
در درک رهمیت شیز و میررث آن مفید باشدع
رگر بگویی که رز شیزِ بعد رز رسالم فق یت

گتزرر

در دستت درریت  ،شتاید ستخنی

گزرف نباشد :ربن خردردبه در رهمیت آتشکد شیز میگوید کته پادشتاهان بتا پتای پیتاد رز

تیسفون به زیار آن متی آمدنتد ()120 - 119 :1889ع ربتنفقیته همتدرنی( )286 :1885نیتز

همین خبر رر تکررر میکنتدع رلتمعی در آغتاز ستدة ستوم هجتری رز روشتنبتودن و رونتقِ
آتشتتکدة شتتیز گتتزرر
مفصاترین گزرر

درد رستتت(ن

ع 1906:135Jacksonقتتسع همتتو )155 :1352ع رمتتا

رز آنِ ربیدلف مسعر بن رلمه ا رلخزرجی حدود  330قع ،در میانه سدة

چهارم هجری رست که به شرح شکو آنجا میپردرزد و تولیف رو در گزرر های بعتدی
تا سد هشی تکررر میشودع بنا بر نوشیة ربیدلف (« :)9 - 7 :1960شیز شهری میان مررغته و
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زنجان و شهرزور رستععع بر گرد شتهر بتارویی رستت و بته میتان آن دریاچتهری کته بتن آن

ناپیدرستع و من ریسمانی به طول چهتارد هتزرر ذرب بتدرن رنتدرخی رمتا بته کتف نرستید و

مساحیش به رندرز ی

جریب هاشمی رستع چون آب آن به خاک رسد ،سن

رز آن هفت جوی بیرون میرود و هری

متیشتودع

به آسیابی میریزد و رز زیر بارو خارج میگترددع

بدرنجا آتشکد ری بزرگ رست کته آتتش مجوستان در شترق و غترب عتال بتدرن روشتن

می شود و بر تارک گنبد آن هاللی سیمین رست که ط س آن رستع بستیاری رز ستردرررن و
فاتحان خورسیه تا آن رر برکنند رما نیورنسیهرندع و رز عجایب آن خانه رین رست کته آتتش آن

 700سال رست که میسوزد ولی خاکسیر ندررد ،ساعیی ه خامو

خ سرو رنوشیرورن بن بهررم به سن
بناهای بزرگ ساخیهرند»ع

و آه

نشد رستع رین شتهر رر

بنا کرد و در نزد رین آتشکد ریورنهای ب نتد و

همچنین به رفسانة دیگری دربار ساخت شیز و آتشکدة آن رشار دررد کته در پیونتد بتا

تولد حضر عیسی در بیت لح رست که هرمزد پادشا فارس چون رین خبر رر شنید ،پیکی
با هدریا به جانب بیتلح فرسیادع آن پی

در بازگشت ،به شیز که رسید درگیشت و بتا رو

مشیی خاک یافیند و با آن آتشکد رر ساخیند(ن

ع ص)9ع یتاقو حمتوی(،172/1 :1866

 )355-354/3و محمود قزوینتی( )400-399 :1960در آثتار ختود همتین مطالتب رر تکتررر
میکنندع

گزرر

بعدی رز آنِ حمدرهلل مستیوفی در نزهتةرلق وب متیباشتد کته آن رر قصتبهری در

والیت ریجرود یاد میکند و مغوالن بتدرن ستیوریق متیگفینتدع ستاخت بنتا رر بته کیخسترو

کیانی نسبت میدهدع رز سرری بزرگ آن مینویسد که رباقاختان مغتول بته عمتار درآورد
(ن

ع)70 :1336ع گزرر های دیگر ،مخیصر و دربردررندة رطالعاتی رفسانهری دربتار شتیز

هسیند (رلباکویی  45 :1971رلف؛ مسیوفی بافقی)125 :1390ع رز رروپاییانی که رطالعا جامع

و ع می دربار شیز سدة  19نوشیه رنتد ،بایتد رز ررولینستون ( )57 - 47 :1841و جکستن(:1906

 ;143 –124قسع همو  )161-156 :1352یاد کرد (و نیز ن

ع )1120- 1111:1969Schwarzع

گزرر های باال با همة کمی و کاسیی غیرقابا رغماضی که دررنتد ،در ریتن نقطته میفتق

هسیند که آتشکدة شیز تا سد چهارم روشن و پابرجتا بتودع رطالعتا موجتود ،بیشتیر بیتان
ظاهر و تولیف مرکز مورد بحث رست و هیچ رطالعاتی دربار رندیشهها ،رفکتار و ستاکنان
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آن بهدست نمیدهندع ما بهدرسیی پیوندهای میان شیز و فارس در سد های نخسیین رستالمی
رر نمیدرنی ع حیی نمیدرنی آنان نیز به سان فارس میررث مکیوبی در دست درشیند یا نته یتا

در لور بندی و ویرریش نهایی میون زردشیی در فارس هت همکتاری کردنتد یتا نته یتا
بزرگان آنان ه به بغدرد مرکز فکری و ف ستفی ستد ستوم هجتری رر یافیته بودنتد یتا نته

هرچه در رین بار گفیه شود ،مبینی بر حدس و گمان رستع

گزارشهای باستانشناسی

منابع ردبی زردشیی و میتون عربتی و فارستی تتا همتین حتد بته متا کمت

متیکننتدع منتابع

سکهشناخیی ،کییبهها و مهرهای مناطق شمال غربی ریررن در سنجش با فارس ه ک هسیند
و ه کمیر مورد بررسی قررر گرفیه رند رما بسیار مه و ررهگشا هسیند ،چنانکته مهتری کته
در رین محا کشف شد  ،نام آتشکدة آذرگشسب رر تأیید کترد رستت()476: 1983Boyceع
بررسی باسیانشناخیی بهویه در تختِ س یمان یا شیز کهتن متیتورنتد دستت کت در تعیتین
آخرین زمان کاربری آن بتهعنتورن آتشتکد و مرکتز دینتی متؤثر باشتدع هرچنتد بته یتاری
آلمانیها در دهههای  40و  50ستدة حاضتر ،چنتد دورة حفتاری و مطالعتة متنظ در محتا
لور گرفت ،رما پس رز رنقالب رسالمی ،ع یرغ پیدریش رمکانا جدیدِ باستیانشناستیِ
زیرِ آب و تجهیزر رباتی

 ،کار میوقف شد و یا رگر کتاو هتای جستیه گریخیتهری هت

لور گرفت ،نیایج قطعیِ آنها منیشر نشدع
نیایج بررسیهای باسیانشناستی لتور گرفیته نشتان متیدهتد ستاختوستاز در تختت
س یمان در رورخر دورة هخامنشی آغاز شد رست ولی در هیچ کجای رین محوطته الیتههتای
پارتی رر تشخیص ندرد رند ،لیر برمیآید که آثار معماری آن رر رز میانة سدة پنج متیالدی،
در دورة ست طنت پیتروز رول ،بنیتاد نهتتاد باشتندع در  627مع هررک یتوس ،رمدررتتور بیتتزرنس،
بدرنجا حم ه میکند و آن رر ویررن میسازدع پس رز فروپاشی ساسانیان برری مدتی طتوالنی
به کار خود ردرمه میدهد و تا رندرز ری نیز تعمیر میشود و سامان میپییردع در دورة عباسی
نیز در آن جا ساخت و سازهایی لور گرفیهرست تا رینکه در سد هشی مغوالن بناهتایی
در آنجا ساخیند و گویا تا سد  19م برخی رز طاقها و بناهای آن پابرجتا بتود رستت(ن

ع

ناومان 73 – 72 :1374؛ قسع فون دررسیین وعع )93 :1373ع رین بررسیها نشان نمیدهنتد تتا
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چه زمانی محوطة تخت س یمان یا شیز کهن کتاربری دینتی درشتیهرستت و چگونته شتد کته
دسیوررن زردشیی آنجا رر ترک گفیندع
آیا بدییری آتشکد آذرگشسب ،رز آنجا که با قدر در پیوند بود و به نظامیتان تع تق
درشت ،فق مکانی عبادی بود که در آن عمتا و آیتین در جریتان بتود رستت و نته فکتر و
رندیشه ! و در رلا آتشکد محا عباد و رجرری مررس بود نه محا رندیشه و نگار میونع
رما ه گزرر های تاریخی و ه بررسی های باسیان شناسی لور گرفیه حکایت رز گستیردگی
تأسیسا تخت س یمان دررند که نشان رز رسیقررر تشکیال دینی گسیرد ری در آنجاستع

نومزدكیان و خاموشی آذرگشسب

رگر در رینجا نیز به قیاس آنچه در پارس گیشت ،بدییری تشکیال دینی با درپیشگترفین
سیاست مدررری توأم با رنزور بهتدریج سرنوشت خویش رر رز حکومت ساسانی جدر ستاخت
و به حفظ دین و شعائر آن همت گماشت ،شاید تتا رنتدرز ری بترری آنچته روی درد رستت،
توجیهی پیدر کنی ع مفاد نخسیین ل نامه میان مرزبان آذربایجتان و حییفته در رردبیتا کته
حفظ آتشکد ها و آزردی دینتی شترب رلت ی آن بتود ،تتا حتدودی ریتن فتر

رر تقویتت

میکندع همچنین تصری منابع مکیوب بر فعالیت شیز تا سدة چهارم و شاید پنج  ،میتورنتد
نییجة همین سیاست مدررر و رنزور باشدع در فارس ،هرچند سیاستتِ یادشتد زردشتییان رر تتا
همین زمان حفظ کرد ولی رشد لوفیه و تحوال تاریخی رز جم ه رفول آل بویه ،عرله رر
بر آنها تن

ساخت؛ حال در آذربایجان چه شد در ریتنجتا نیتز ک یتد معمتا در تحتوال

دینی و فکری آذربایجان رست :ربن حوقا میهب آذربایجان و رررن رر رها حدیث و بتاطنی
رعالم میدررد و مینویسد در همه آذربایجان و رررن ،میک پیدر نیست()96 :1345ع
درد های تاریخی نشان نمیدهند که حکومت رسالمی و شریعتِ حتاک تهدیتدی بترری

دین زردشیی بود باشدع رما چنان که می درنی  ،آذربایجان و سرزمین های شمال غربی ریررن،

همچنین جبال ،مأمن خرمیان نومزدکی بود کته ستررنجام در  222 – 201قع قیتام بابت

در

آذربایجان ،حکومت مأمون خ یفه مقیدر عباسی رر با چالش بزرگتی روبتهرو کترد و بیستت
ستتتالی دستتتیگا خالفتتتت رر بتتته ختتتود مشتتتغول درشتتتت (رلبغتتتدردی268 -266 :1948 ،؛

ربیدلف)13 :1960،ع هرچند نخسیین پیرورن مزدک مردمانی آررم و خوشتگیررن بودندکته
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در سرزمینهای آذربایجان ،ررمنستیان ،دی ت  ،همتدرن ،دینتور تتا رلتفهان و رهتورز پررکنتد
زندگی میکردند(ن

ع ربتننتدی 611 :1352 ،؛ قتسع شهرستیانی ،)198 - 197 :1335 ،رمتا

موج نومزدکیانی که در سدة سوم هجری به رهبری باب

آذربایجان و سدس دیگتر منتاطق

جبتتال تتتا ری و طبرستتیان رر دربتتر گرفتتت ،مردمتتی ستتییز جتتو و خشتتن تولتتیف شتتد رنتتدع
ربنندی ( )611 :1252مینویسد« :باب

به پیرورن خود متیگفتت ختدر متن ! و در متیهبش

کشین و ربودن و تصرف رمورل دیگررن و جن

و بریدن گو

پیش رز رو خرمیان به چنین کارهایی آلودگی ندرشیند»ع

و بینی رور بودع درحالیکته

بس روشن رست که زردشییِ ررست کیشی ،چه پیش و چته پتس رز رستالم ،رز مزدکیتان

دوری میجست و همورر آنان رر «آشتموغانی مرگترزرن» متیدرنستت ولتی آنچته بابت

و

پیرورن رو در آذربایجان در پیش گرفیند ،ک و بیش به حساب آنها ه نوشیه میشدع نقطتة

مقابا سیاست و رویة متدررر و رنتزوری تشتکیال دینتی زردشتیی رویتة تنتد و خشتونتبتار
نومزدکیان در برربر خ فای عباسی بودع رز رین رو قیتام طتوالنیمتد بابت

شترریطی پدیتد

آورد که چندرن مناسب ردرمه حیا برری زردشیی ررستکیشی نمیتورنستت باشتدع یادمتانِ

تارِ سرخجامگان در میون پیشگویانه په وی و فارسی زردشتیی(ن

ع زنتد بهمتنیستن:1370

11؛ درررب ،)92/2 :1922 ،نشان میدهد که قیام یادشد رز سوی تتدوینکننتدگان میتون بتا
نظر مساعدی روبهرو نبود رست (ن

ع دریایی)93 - 91 :1383 ،ع ریتن نگتا محافظتهکاررنتة

توأ م بتا بتدبینی و تردیتد ،هرچنتد بته رحیمتال بستیار بایتد نگتا دستیوررن پتارس بته هنگتام
لور بندی نهایی میون باشد ،میتورند قرینهری برری نگتا میولّیتان ح قتة شتیز هت درنظتر

گرفیه شودع زیرر در هیچ گزررشی نمیبینی کته شتیز و تشتکیال آن بته ستبب حمایتت رز

چنین جنبشهایی رز سوی حاکمیت تحت فشتار قتررر گرفیته باشتدع بتا ریتن همته ،ضتربهری

ستتهمگین کتته قیتتام باب ت

و نومزدکیتتان در آذربایجتتان و طبرستتیان و جبتتال بتتر تشتتکیال

زردشتتییِ ررستتتکیشتتی ممکتتن رستتت فتترود آورد باشتتد ،جتتیب تتتود هتتای زردشتتیی در
جنبشهای یادشد بودع بیست سال سییزِ ختونین بابت

بتا دستیگا نیرومنتد خ فتای بغتدرد،

بیگمان حالا جمعآوری نیرو و حمایتهای مالی رز عامة مردمی بود کته رغ تب مست مان

نبودند و تا پیش رز پیدریش باب

و خرمیان ،میبایست مؤمنان به آموز هتای آتشتکدة شتیز

بود باشندع رویکرد مقاومت و جنبشهای خونین که بتیگمتان بتا شتور و رحساستا م تی

زردشتی روزگار اسالمی
 / 78میراث فکری شیز در س ّنت
ِ

همرر بود و با نشاندردن سررب پیروزی رعیماد به نفس رر در تود هتای تحتت ستی فاتحتان

زند میکترد ،سیاستت متدررر و رنتزوری تشتکیال زردشتیی ررستتکیشتی رر کته مستی زم

بردبتاری و تحمتتا ختورریهتتا و دشتورریهتتا و پردرختت جزیتتههتای ستتنگین بتود ،بتتا همتة

خردمندی و غایترندیشی نهفیه در آن ،به سیاستیی شکستتختورد و محافظتهکاررنته بتدل
ساخت و بیش
بیش

میان تود ها و تشکیال دینی جدریی رندرختع

در ی

تحول بزرگ تاریخی ،آن هت در جتایی کته بتا نبتود رطالعتا و فقتر

منابع روبهرو هسیی  ،گرچه ی

عاما رر لحاظکردن کاری لورب نیست و عورما دیگتری

چون تحوال تاریخی منطقه و جابهجاییهای جمعییی و دیگتر مستائا رر هت بایتد در نظتر
گرفت ،رما آنچه در رینجا رشار شد ،فق فرضی منطقتی بترری توجیته سرنوشتتِ در ربهتام
فرورفیة مرکز دینی شیز در شمال غرب ریررن رستع درست رستت کته متا هتیچ رطتالب قابتا

رسینادی در دست ندرری ولی رین ورقعییی رست رنکارنشدنی کته رونتق تشتکیال دینتی بته

پیرورن آن رستع به هر روی فاتحتان مست مان در دو وجته حکومتت و گترفین قتدر و بته

همسن

آن در وجه دینی به ویه تقویت نومس مانان و سازماندهی آنها در مکاتب و فترق

رسالمی ،کوشش پردرمنهری برری تغییر دیتنِ سترزمینهتای فتی شتد رنجتام متیدردنتد کته
بی گمان در آذربایجان بهویه پس رز سرکوب قیام باب

 ،نیز چنین بودع رما به نظر متی رستد

آنچه رین روند رر تغییر درد و فروپاشی و بیرونقیِ تشکیال دینیِ کهتن در شتیز رر سترعت
بخشید ،نه فقت تتال

جامعته رستالمی کته جنتبشهتای نتومزدکی بتودع شتاید رگتر چنتین

جنبشهایی لور نمیگرفت ،شیز رمکان و تورن ردرمة حیا بیشیری پیدر میکردع

فرجام میراث شیز

خی ی ه خو بینانه نگا کنی  ،چنان که برمتیآیتد ،تشتکیال شتیز تتا آغتاز ستدة پتنج
هجری بهتدریج رز رونق رفیاد(قسع )476: 1983Boyceع رگر فر
آن در جنبش نومزدکی باب

کنی که رکثریت پیرورن

جتیب شتدند یتا رستالم آوردنتد ،رق یتت نخبگتان و میو ّلیتان

میررث یادشد  ،که وررث مکیوبا و نیز ناقا سنن و آیینها بودند ،چه فرجامی یافیند آیتا
جامعة زردشیی ریررن به آسانی رز میررث شتیز و آتتش بستیار مقتدس آتشتکدة آذرگشستب
چش پوشید !
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نی

روشن رست که پاسخ به چنین پرسشی منفی رست ولی بتاز بته ستبب نبتود رستناد و

مدررک قابا قبول ناگزیر به رویآوردن به حدس و گمانهای منطقی هستیی ع در شترریطی
که به سبب رزدستدردن پیرورن ،رونق تشکیال رو به سسیی نهتد؛ طبیعتی و منطقتی رستت
که میولّیان آن ،چنین آتش و میررث ررزشمندی رر به دیگتر مررکتز و کتانونهتای جمعییتی
پررونق و رمن منیقا سازندع رزین رو ما باید رد میررث شیز رر در کانونهتای زردشتیی ریتررن
مرکزی جسیجو کنی ع رلبیه چنین فرضی زمانی درست رستت کته شتیز در نییجتة بتیرونقتی
ناشی رز ،رزدستدردن تدریجی پیرورنش تخ یه شد باشدع رما رگر ویررنی آن درنییجه یور
و حمال خشونتبار باشد ،با وضعیت دیگتری روبتهرو هستیی ع همچنتین نگتا زردشتییان
فارس ،خررسان و ریررن مرکزی به شیز رهمیتت فررورنتی دررد کته متا رز آن ناآگتاهی ع منتابع
موجود به رهمیت آتشکد آذرگشسب و رینکه شیز و آذربایجتان زردگتا زردشتت رستت،
رشار روشنی دررند رما نمیدرنی آنچه در شیز بتود ،بترری ح قته فتارس چته رنتدرز رهمیتت
درشتع آیا گونهری رلیا و قابا حفظ پندرشیه میشد و یا نته آن رر میررثتی رز جتنس دیگتر
میدرنسیند که نبود

رز بودنش بهیر بود ! با رین همه ،منطقی رست که بدییری  ،دستت کت

بخشی رز رین میررث ،به کانونهای رمنتر و پررونقتر مهاجر کرد رستع تح یتا محیتوری
سنت زردشیی ،به ویه میون فارسی زردشتیی ،متیتورنتد تتا رنتدرز ری پتییر

یتا رد چنتین

گمانهایی رر روشن کند ،کاری که تاکنون پهوهشگررن رین حوز رز آن غافا بود رندع
فرضیة مهاجر و رنیقال میررث شیز به کانونهای زردشیینشین ریررن مرکزی رر پتار ری
رز میون زردشیی و نیز برخی گزرر های تاریخی ،بتهویته رطالعتاتی کته دربتار آتشتکد
فردجان در جنوب ق در دست رستت ،تتا رنتدرز ری بته حقیقتت نزدیت

متیکنتد :در متین

پیشگویانه زند بهمنیسن( )12 :1370و ترجمههتای قتدیمی آن بته فارستی(درررب/2 :1922
 )92رشار ری پرربهام به برگرفین آذرگشسب در آذربایجان شد رست که به ستبب پریشتانی
مینها کم

چندرنی در تعیین قطعیِ فرجتام ح قته شتیز نمتیکنتد ولتی متیتورنتد پتهورک

رویدرد مهمی دربارة سرنوشت آتشکدة آذرگشسب باشدع رورخر سد سوم هجری ،ربنفقیته
همدرنی( )247 - 246 :1885گزررشی منحصربهفرد رز آتشکد رلفُردجان ،دهی در روستیاق
فررهان ،ثبت کرد رست که به دالیا گوناگون رهمیت دررد(قسع :)537 :1969Schwarz
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«و در رین روسیاق دهی رست ،فردجان گفیه میشود و در آن آتشکد ری رست کهتنع

و آن یکی رز آتشانی رست که مجوس دربتارة آن بتس غ تو کترد رنتدع چونتان آتتش
آذرخر و آتش جمشید و آن آتتش نخستت رستتع و آتتش ماجشنستف و آن آتتش

کیخسرو رست و مجوسان دربارة رین سه آتش بس غ و کترد رنتد ،چنتانکته رز حیطتة

عقا خارج رستع ععع و رما آتش آذرگشسب ،آتش کیخسرو ،به آذربایجان بتود ،پتس

رنوشیرورن آن رر به شیز منیقا کردععع آتش آذرگشسب و آن آتشی رست که به فررهان

رستع میوک ی گوید :برخی مجوسان مرر روریت کردند که چون مزدک بر قبتاد چیتر

شد ،گفت همة آتشکد ها جز آن سه آتشکدة نخسیین خامو

شوندع پس رنجتام دردع

آنگا گفیه رند که آتش آذرگشسب خروج کرد تا به آذرگشسب در آذربایجان رسیدع

پس با آن درآمیخت و هنگتامی کته متیستوخیند ،آتتش آذرگشستب سترخ و آتتش

آذرگشستتب ستتفید متتینمتتودع تتتا ریتتنکتته متتزدک کشتتیه شتتد و متتردم آتتتشهتتا رر بتته
جایگاهایشان فرسیادندع پس در آذربایجان ناپدید شد و هرگز مایستیاد تتا بته فردجتان

رسید و در رین خانه و در رین د فرود آمدع تا رینکته در ستال  282بترون تترک بتدرن
رسیدع رو میولّ ی ق بود و عرردر و منجنیق بدرن نصب کرد و باروی دهکد رر ویتررن

ساخت و آتشکد رر خررب کرد و آتش آن رر خامو

نخست رینکه ،گزرر

نمود»ع

بنابر قول میوک ی یا همتان زردشتت پستر آذرفرنبتخ فرختزردرن،

گردآورند دینکرد و پیشوری بزرگ زردشییان در پایان سدة دوم و آغاز سد سوم هجتری
رست که گویا رسالم آورد و با نام محمد رلموبد یا ربوجعفر محمد رلمیتوک ی آثتاری دربتار

فرهن

ریررنی و زردشیی نوشیه و مورد رسیفاد نویسندگان سد های سوم و چهارم هجتری

بود رست(ن

ع حمز رلفهانی)68 – 64 :1967 ،ع رین رمتر نشتان رز رهمیتت آن آتشتکد و

گیشیة آن در نزد زردشییان فارس درردع دوم رینکه ،رین آتشتکد در شتمار آتشتکد هتای
بزرگ زردشییان و همسن

آتشکد آذرفرنبخ در پارس تولیف شد رست و مه تر رز آن،

آتشکد آذرگشسب درنسیه شد رست که پتیش رز ظهتور متزدک در ریتنجتا بتود رستت و

سدس به آذربایجان رفیه و دوبار پس رز سرکوب مزدکیتان بته فردجتان رنیقتال یافیته رستتع

سومین نکیة گتزرر

ریتنکته ،در 282قع ربترون /بترون تترک ،ورلتی قت  ،بتا بتهکتارگیری

سالحهای سنگین دیوررهای آن رر ویررن ساخت و آتشکد رر رز میان برد رما آتتش مقتدس
به شهر ق رنیقال یافتع
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رین گزرر

با همة کاسییهایی که دررد ،میتورند دلی ی برری پیوند مناطق مرکزی ریررن

و ح قة شیز و پرتوی هرچند ضعیف برری روشنساخین سرنوشت میررث کهن آن باشدع آیا
آتشتتکد فردجتتان بخشتتی رز آتتتش مقتتدس شتتیز نبتتود کتته بتتا رشتتد نومزدکیتتان بتتابکی در

آذربایجان ،به مررکز رمنتر ریررن مرکزی رنیقال یافت و برری قتدمت و مشتروعیتبخشتیدن

بدرن در نزد رها دین و حررست رز آن ،چنین تاریخی توأم با رفسانه بترریش ستاخیهرنتد ! در
رین درسیان ه موضوب مزدک و ه آتتش مقتدس آذرگشستب در شتیزِ آذربایجتان هنتوز

نقش محوری دررند و رین گمان رر تأیید میکنند که آتشکدة فردجان باید پیوند نزدیکی بتا

و فرضتیههتای پیررمتون آن متیتورنتد مؤیتد فرضتیة

میررث شیز درشتیه باشتدع ریتن گتزرر

مهاجر میولّیان کانون شیز در سد های بعدی به مناطق مرکزی ریررن ،رز ق تتا یتزد باشتدع

نکیه دیگر رینکه ،فردجان هرچند دهی در رستیاق فررهتان یتاد شتد  ،فقت بتا د «فتردو»ی

کنونی در جنوب ق میتورند قابا تطبیق باشدع

بنا بر گزرر های موجود ،تناقض بزرگی بته لحتاظ ستالشتماری رویتدردها بتر سترِ رر

تقویت فرضتیة متورد بحتث وجتود دررد :آتشتکد فردجتان در 282قع رز میتان رفیته رستت

درحالیکه آتشکدة آذرگشسب حدود یت

ستد پتس رز سترکوب بابت

در آذربایجتان

هنوز فعال بود رست و ربیدلف در حدود330قع رز رونق آن ستخن گفیته رستتع بته ستخن

دیگر ،شیز  50سال پس رز خاموشیِ فردجان روشتن بتود رستتع پتس ،نمتیشتود پتییرفت
میررث آذرگشسب بدرنجا منیقا شد باشد !
آنچه در رینجا رهمیت دررد ،بهفر

لحت و دقتِ تاریخهای یادشتد  ،پیونتدی رستت

که میان دو کانون زردشیینشین شیز در آذربایجان و ریتررن مرکتزی وجتود درشتیه و متورد
رشار قررر گرفیه رستع باز به فر

لحتِ محیوری گزرر

ربنفقیه دربار فردجان ،تأکیتد

شد که در زمان بحررن و پریشانیهای نیمة دوم پادشاهی ساسانیان چنتین عم تی روی درد

رست و آتش مقدس به کانونهای مرکزی منیقا شد رستتع پتس طبیعتی رستت کته همتین

رتفاق باز در سد چهارم روی بدهدع همچنین گفینی رست که خاموشی فردجتان در 282قع
باز به فر

لحت و دقت گزرر  ،به هیچ روی معنی نتابودی کتانونهتای زردشتیی قت و

پیررمون آن رر ندرردع د گبررن ق  ،به رحیمال در منطقته کهت

تتا ستررجه و کمتی بتاالتر رز

فردجان ،رز جم ه مررکز زردشیینشین رست که تا روزگار مغول پابرجا بود رستع
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رگرچه بخش رعظ تاریخ ق  ،به ویه فصتا  19کیتاب کته دربتار تتاریخ زردشتییان و

یهودیان آن جاست ،رز میان رفیهرست ولی یکی رز گزرر های ررزند ستد چهتارم دربتارة
سرگیشت زردشییان و دیانت زردشیی در سد های نخسیین رسالمی رستع نامهتای ختاص،
نامجایها و دیهها و نیز چگونگی بنا و بانیان آنهتا و درستیانهتای مربتوب بته آنهتا کته در
کیاب آمد  ،نشان میدهد ق مرکز فرهنگی غنیری در تاریخ کیش زردشتیی تتا ستد هتای
چهارم و پنج هجری بود رست(ن

ع )91 - 88 ،84 – 56 :1361ع

ق رر رشعریان فی کردندع عبدرهلل بن سعد رشعری مردی عابد بود و نمیخورستت در قت
بماند و در سرری مجوسان نمتاز بگتیرردع رو قصتد رفتین بته قتزوین رر درشتت رمتا بترردر
رحوص مانع شدع آتشکد ری رر که در دز کنار پا بود ،به مستجد تبتدیا کتردع ریتن مستجد
که به مسجد عییق شهر یافت تا  265قع محا منبر و جامع شهر ق بود(همتان )37ع بنتا بتر
گزرر

تاریخ ق  ،میان فاتحان و سررن زردشیی آنجا ل نامهری بسیه شتد و ستالهتا ریتن

دو در کنار ه زندگی میکردند تا رینکه بزرگان زردشیی درگیشتیند و فرزنتدرن آنتان رز
رونق کار رعررب در هررس رفیادند و زمانی که رحوص به رلفهان رفیه بود ،عبدرهلل رر مجبور
به ترک ق ساخیندع رحوص چون بازگشت ،طبق نقشهری غاف گیررنه به یاری غالمتان ختود،
شبی به هنگام جشن ،سرِ همة بزرگان زردشیی رر برید و بر زردشییان ق برری همیشته چیتر
شد(ن

ع همان)265 -264 ،257 -252 :ع بیگمان ریتن درستیان درآمیخیته بتا رفستانه ،ع تت

شکست و قیا عام زردشییان رها ق رر ،همانند دیگر شهرهای ریررن ،نییجه عهدشکنی آنتان
میدرند و گویای ریتن حقیقتت رستت کته رعتررب ستالهتا در حاشتیه شتهر ستاکن شتدند و
بهتدریج با بهانههای مخی ف ،رز جم ه به سبب مقاومتهایی کته رز ستوی ریررنیتان متیشتد،
دست به سرکوب و کشیار وسیع مردم ریررن زدند و درررییها و شهرهای آنان رر بته تصترف

درآوردندع بنا بر نوشیههای تاریخ ق (ص  ،)62مرکز رلت ی رشتررف زردشتیی د ربرشتیجان

بود که یزدرنفاذرر تت شاید تحریفی برری یزدرن آذرتت بزرگ آنان آنجا مینشستتع در ریتن
د شانزد آتشکد وجود درشتع
گیشیه رز آتشکد های ربرشیجان ،یکی دیگر رز مررکز مه زردشییان ق جمکتررن بتود

که در تاریخ ق (ص )61چنین ولتف شتد رستت« :ج تین بتن متاکین در جمکتررن دورزد
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مح ت بساخت و بر در هر مح یی و دربی آتشکد ری و باغی بنا نهتاد و کنیزکتان و بنتدگان
خود رر در آن ساکن کرد و فرزندرن و رعقاب ریشان رلتی یومنتا هتیر در آن ستاکنرنتد و بتر
یکدیگر رفیخار میکنند»ع

رگر چنین خبتری رر بدتییری  ،تتا ستال تتألیف کیتاب 378 ،قع ،زردشتییان در جمکتررن
زندگی میکرد رندع در درسیانها و روریتتهتای مخی تفِ مربتوب بته چیرگتی خشتونتبتارِ
رحوص بر ق  ،آمد رست که جمکررن در دست چهار برردر که قویترین متردم قت بودنتد،
قررر درشت و غالم رحوص آنان رر سر برید بود(ن

ع ص)256ع همچنین ،در رورییی دیگتر

رز رین ماجرر ،گفیهرند که فق سیا مردرن ،لاحب جمکررن ،رز دست رحوص جان ستال بته
در برد(ص)263ع
به هر روی ،گزرر های موجود نشان میدهند که رعررب تورنسیند بر ق چیر گردند و
رز پیررمتتون شتتهر بتته شتتهر وررد شتتوند و دیگتتر قبایتتا عتترب رر بتته آنجتتا آورد و ستتاکن
سازند(ن

ع همان )264 - 263 ،257ع رین تحول سبب شد تا زردشتییان بازمانتد بته مررکتز

پیررمونی ق چون کوهسیانهای میان جمکررن تا کاشان پررکند شوند :د مجتوس یتا قریته

رلمجوس که در نوشیههای جغررفیانویسان سد چهارم هجری فررورن بدرن رشار شتد رستت،
مه ترین مرکز زردشییان ق تا حدود سد هفی هجری رستع مؤلتف تتاریخ قت (ص ،114

 )136مینویسد :روسیای گبرکان در طسوج سررجه رستع مقدسی رر قت تتا د مجتوس رر
یت

مرح تته و رز آنجتتا تتتا کاشتتان رر دو مرح تته درنستتیهرستتت(725 ،600 /2 :1361؛ قتتس

جیهانی)156 :1368ع رسیخری و ربنحوقا همین رندرز ها رر تأیید میکنند و رشار به آبادرنی
رر و نیتتز زردشتتییبتتودن رهتتا روستتیا دررنتتد(ن

ع راللتتطخری230 :1967؛ 186 :1340؛

ربنحوقا)143 :1345ع مارکوپولو( )18: 1920; Cordier1no. ,74 – 73 :1871در سد هفی رز
آن به نام کاال آتاپریسیان یا ق عه آتشپرستیان یتاد متیکنتد(ن

ع ; 83– 79: 1905Jackson

 413: 1906؛گابریا)176 - 168 :1381ع

بنابررین یکی رز محیماترین گزینهها ،رنیقال میررث شتیز بته کتانونهتای زردشتیینشتین
ریررن مرکزی ،بهویه در نورحی جنوبی ق  ،بهسوی کاشان رستع ریتن فرضتیه رر هت پیشتینة
تاریخی و ه وسعت و پایدرری کانونهای زردشیی پیررمون ق تقویت میکندع
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گزینة دیگر که باز شورهد تاریخی تاری بترری آن متیتتورن یافتت ،مهتاجر بته ری و
خررسان تا به سیسیان میتورند باشد :آتشکد زوزن نیشابور بنا بر نوشیههای ربورلحسن بیهقتی
بر سرِ رر رنیقال آتش مقدس رز آذربایجان بته سیستیان قتررر درشتت و رز آن آتتش مقتدس
لخیی برگرفیه و در آنجتا بترریش آتشتکد ری ستاخیهرنتد(یاقو حمتوی)958/2 :1866 ،ع
همچنین تولیفی که قزوینی رز آتشکد کرکویة سیسیان به نقا رز گتزرر

پیشتینیان آورد

رست ،بیان می کند که آتشکد کرکویه دررری دو گنبد بزرگ بود و بر رین باور بودنتد کته
به روزگار رسی ساخیه شد رست و بر سر هر گنبد شاخی چونان شاخ گاو قررر درشت و در
زیتتر ریتتن گنبتتدها آتتتش مقتتدس متتیستتوخت کتته موبتتدرنی پرستتیار آن بودنتتد(ن

ع

رلقزوینی)247-246 :1960،ع ریتن تولتیف هماننتدیهتایی بتا تولتیف ربتیدلتف رز ظتاهر
آتشکدة آذرگشسب درردع بنابررین محیما رست ،دستک بخشی رز میتررث شتیز رز رر ری
به خررسان و یا حیی سیسیان رفیه باشدع بیگمتان بررستی دقیتق میتررث مکیتوب زردشتییان
خررسان ،سیسیان و کرمان ،بهویه میون میاخر آنهتا بته فارستی ،کمت

بزرگتی در رثبتا

چنین فرضیهری میتورند باشدع
گزینة سومی کته بتیگمتان قابتا بحتث رستت ،تج ّتی رحیمتالی میتررث شتیز در ف ستفة
سهروردی میتورند باشدع رمری که با همة رهمییش ،بهویته تتوجهی کته در نتی ستدة رخیتر
بدرن شد رست ،بیرون رز موضوب ریتن گفیتار رستت ،چررکته در ریتنجتا سرنوشتت شتیز در
چارچوب سنّت زردشییِ رسمی و ررتدوکس بررسی میشودع

نتیجهگیری

آتشکدة آذرگشسب در شیز بهعنورن کانونی بزرگ در تاریخ کیش زردشتیی همتورر مهت
بود رستتع در روزگارساستانی بتا همتة رهمییتی کته رستیخر درشتت ،بتاز شتیز متورد توجته
پادشاهان بزرگ بودع با رین همه ،آنچه دربارة آن میدرنی رندک رست :به درسیی رز میتررث
فکری آن آگا نیسیی و سه آن در لور بندی نهایی میون په وی در سد هتای نخستیین
رسالمی روشن نیستع همین بس که تا نیمة نخستت ستدة چهتارم هجتری پابرچتا و پررونتق
بتتود رستتتع دربتتارة پیشتتینة آن و رهمیتتت آتشتتکدة آذرگشستتب در روزگتتار ساستتانی

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 85 /

پهوهشهایی لور گرفیه و مطالبی نوشتیهرنتد ولتی دربتارة سرنوشتت شتیز و میتررث آن
کاری نشد رستع بنابر شورهدی که در رین گفیار بررسی شد ،میتورن گفت:
1ع در شیز موبدرن و میولّیان آتشکدة آذرگشسب همچون تشکیال موبدی فتارس ،بتا
جتتدرکردن سرنوشتتت دیانتتت زردشتتیی رز سرنوشتتت حکومتتت ساستتانی ،کوشتتیدند
سیاست مدررر و رنزور رر برری حفظ دین و تشکیال آن در برربر فاتحان مست مان در
پیش گیرندع
2ع رشد نومزدکیان و جنتبش بابت

در آذربایجتان ،سیاستت متدررر و رنتزوری میولّیتان

تشکیال آتشکدة شیز رر به چالش کشید ،دستت کت ریتنکته بخشتی رز پیترورن و
مؤمنان آذرگشسب رر بر حاکمان رسالمی شوررندندع
3ع پیوسین تود های زردشیی آذربایجان به جنتبش بابت
سیاست های نرم و سخت خ فای بغتدرد بترری تست

و نیتز سترکوبهتا و رجترری
بتر آذربایجتان پتس رز بابت

،

بتتیگمتتان ب ته کتتاهش مؤمنتتان و وفتتادرررن آذرگشستتب رنجامیتتد و در بتتیرونقتتی و
خاموشی آن مؤثر رفیادع
4ع منطقی رست که بدییری جامعة زردشیی ریررن به آسانی رز میررث شیز عبتور نکترد و
میولّیان آتشکدة آذرگشسب رز میررث غنی و آتش مقدس آن تتا پتای جتان دستت
نکشیدع پس مهاجر و رنیقال میررث یادشد به کانونهای رمنتر ،فرضی عقالنتی و
محیما رستع در لور وقوب چنین رویدردی ،دو کانون زردشتییِ ریتررن مرکتزی
پیررمون ق و یا پیوسین به کانونهای ری و خررسان تتا بته سیستیان تنهتا گزینتههتای
پیشِ روی آنها بودندع برری هری

رز رین دو فر

دالیا و شورهد تاریخی مبهمی

وجود درردع رما بررسی دقیق میررث مکیوب زردشییان بهویه میون فارستی زردشتیی
میتورند برری رثبا آنها رهگشا باشدع

منابع و مآخذ

 آموزگار ،ژرله و رحمد تفض ی()1380ع اسطوره زندگی زردشتع تهررن :چشمهع
 ربن حوقا()1345ع صورةاالرضع ترجمه جعفر شعارع تهررن :بنیاد فرهن

 ربن خردرذبه()1889ع المسالک و الممالکع چاپ دخویهع لیدن :بریاع

ریررنع
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 ربن رسیه()1891ع كتاب اعالق النفیسهع لیدن :بریاع

 ربن فقیه همدرنی()1885ع مختصر كتاب البلدانع چاپ دخویهع لیدن :بریاع
 ربن ندی ()1352ع الفهرستع ترجمه محمدرضا تجددع تهررن :چاپخانته بانت

بازرگتانی

ریررنع

 ربیدلف()1960ع الرساله الثانیه البیدلف مسعررب المهلهعا الخزرجعیع چتاپ
بطرس بولغاکوف و رنس خالدوفع مسکو :درررلنشر آلدرب رلشرقیهع

 رلطخری()1340ع مسالک و ممالکع به کوشش ریرج رفشتارع تهتررن :بنگتا ترجمته و
نشر کیابع

 راللطخری()1967ع كتاب مسالک و الممالکع چاپ دخویهع لیدن بریاع

 رلباکویی ،عبدرلرشید لال بن نتور()1971ع كتاب تخلیص اآلثار و عجایب الملک
القهار .ترجمه و ع ق ع یه ضیاءرلدین ربن موستی بونیتانوفع مستکو :درررلنشتررلع ردرر
رلیحریر رلرئیسه رآلدرب رلشرقیهع

 رلبغدردی ،عبدرلقاهر()1948ع الفرق بی الفرقع چاپ محمتد محتیرلتدین عبدرلحمیتدع
قاهر  :مکیبه محمدع ی لبی و روالد ع
 بالذری()1367ع فیوحرلب درنع ترجمه محمد توکاع تهررن نقر ع

زردشعتیع ترجمته شتیما جعفتری دهقتیع

 بویس ،مری()1393ع منابع مکتوب دیع

تهررن :مرکز دایرةالمعارف بزرگ رسالمیع

 بویس ،مری()1381ع زردشتیان باورها وآداب دینی آنهاع ترجمه عسگر بهررمتیع
تهررن :ققنوسع

 تاریخ سیستان()1314ع به تصحی م

رلشعرری بهارع تهررن :موسسه خاورع

 تفض ی ،رحمد()1376/1378ع تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالمع بته کوشتش ژرلته
آموزگارع تهررن :سخنع

 جکسن()1352ع سفرنامه ،ایران در گذشته و حالع ترجمة منوچهر رمیری و فریدون
بدر ریع تهررن :خوررزمیع

 جیهانی()1368ع اشکال الرالمع ترجمه عبدرلستالم کاتتبع بتا مقدمته و تع یقتا فیتروز
منصوریع تهررن :شرکت بهنشرع

 حمز رلفهانی()1346ع تاریخ پیامبران و شاهانع ترجمه جعفر شعارع تهررن :بنیاد فرهن

ع

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 87 /

)1967( _____ ع التنبیععه علععی حععدوث التص ع یفع تحقیتتق شتتیخ محمتتد حستتن
آلیاسینع بغدرد :رلنهضهع

 درررب()1922ع روایات داراب هرمزدیارع چاپ رونورالع با مقدمه متدیع  2جع بمبئتی:
بیناع

 دریایی ،تورج()1383ع سقوط ساسانیانع ترجمه منصور رتحادیته و فرحنتاز رمیرختانی
حسین

لوع تهررن :نشر تاریخع

 زند بهم یس ()1370ع گزرر

محمدتقی ررشدمحصتاع تهتررن :موسسته مطالعتا و

تحقیقا فرهنگیع

 شهرسیانی()1335ع الملا و الن اع ترجمه رفضارلدین لدرترکه رلفهانیع به تصحی
محمدرضا جاللی نائینیع تهررن :چاپخانه تابانع

)1993( _____ ع الملا و الن اع چاپ رمیرع ی مهنتا و ع تی حستن فتاعورع بیترو :
درررلمعرفهع
 فون در رسیین ،هانس هنین

و رودلف ناومان()1373ع تخت سلیمانع برگردرن فررمرز

نجد سمیعیع تهررن :سازمان میررث فرهنگی کشورع

 رلقزوینی ،زکریا محمتد بتن محمتود()1960ع آثعار العبالد و اخبعار الربعادع بیترو :
دررلادر ل طباعه و رلنشرع

 قمی ،حسن بن محمد()1361ع تاریخ قمع ترجمته حستن بتن ع تی قمتیع تصتحی ستید
جاللرلدین طهررنیع تهررن :توسع

 گابریا ،آلفونسن()1381ع ماركوپولو در ایرانع ترجمه پرویز رجبیع تهررن :رساطیرع

 مسیوفی بافقی()1390ع مختصر مفیدع تهررن :بنیاد موقوفا دکیر محمود رفشارع
 مسیوفی()1336ع نزهةالقلوب .بکوشش محمد دبیرسیاقیع تهررن :طهوریع

 مقدسی()1361ع احس التقاسیم فی مررفع االقعالیمع 2جع ترجمته ع ینقتی منتزویع
تهررن شرکت مؤلفان و میرجمان ریررنع

 ناومان ،رودلف()1374ع ویرانههای تخت سعلیمان و زنعدان سعلیمانع برگتردرن
فررمرز نجد سمیعیع تهررن :سازمان میررث فرهنگی کشورع

 یاقو حموی()1866ع كتاب مرجمالبلدانع چاپ وسینفی دع الیدزی

 :پروکهوسع

زردشتی روزگار اسالمی
 میراث فکری شیز در س ّنت/ 88
ِ
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Abstract
Šiz and its famous fire temple, Adur Gušnasp, has occupied an important
position in the history of Zoroastrianism. Since Achaemenid, according to
archaeological evidences and historical reports, and afterwards at the time of
the Parthian and Sasanid until tenth century AD, it has been an active
center.Except for , neithier in Sasanid Zoroastrian texts nor in sources after
that, there aren't clear data about spiritual life of Adur Gušnasp.is found
What has been written about it, they are often summing up of archaeological
researches and historical reports.Assuming the historical position of siz
acknowledging its intellectued heritage, an important question will raise about
Adur Gušnasp heritage. we wonder where his herittage had moved
to.emigrated it? This article attempt to logical provid answer to the above
questions.
keywords: Azarbayjan, Zorozstrians, Šiz, Adur Gušnasp fire temple, Qom,
Fordojan fire temple.
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