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پيش در آمد
ــــــــــــــــــــــــ
در اين گزارش كه مربوط به تحقيقاتي است كه در كوههاي
بختياري انجام داده ايم ،ابتدا بايد از ژاك دمورگان نام
ببريم .او در آخر قرن گذشته[قرن نوزده] از اين كوهستانها
و [كشور] فرانسه توانست در پرتو او هيئت علمي
گذشته
[باستانشناختي] را در ايران به وجود آورد .اين هيئت از سال
 1897متروپل [كالنشهر] قديم شوش را مورد كاوش قرار داد.
من در سال 1324[ 1945ش] افتخار دومين جانشيني وي را
داشتم و با اين جانشيني ،همسايه شركت نفت ايران و انگليس
شدم كه مسؤالن آن هرگز ديني را كه به ژاك دمورگان ،كاشف نفت
در ايران ،داشتهاند ،فراموش نكردهاند .اين همسايگي توافق
سخاوتندانهاي را بين قدرت جهاني نفت و هيئت محقر
باستانشناختي ما به وجود آورد و كمك مؤثري در پي داشت و
هرگز حتي پس از جايگزيني كنسرسيوم بينالمللي نفت ايران به
جاي شركت انگليسي ،نقض نگرديد.
اولين بازديد من از مسجد سليمان در 1326[ 1947ش] بود.
چون اين محوطه صفه با قطعات عظيم سنگ ساخته شده ،آن را اين
چنين نامگذاري كرده اند .اين نوع نامگذاري يكي از ويژگيهاي
نامگذاري ايراني است .در ايران ،بناهاي و يادمانهاي عظيمي
كه هيچ نوع بيان دقيقي درباره آنها وجود ندارد ،به سليمان
يا به رستم ،قهرمان حماسي آنها ،نسبت داده ميشود .در سوريه
و بخصوص در پالمير ،ويرانهها را به اجنه يا به سلومون منتسب
ميكنند.1
صفه مسجد سليمان و صفه محوطه مجاور ،يعني صفه برد
نشانده[سنگ نشانده شده] ،جاذبه زيادي برايم داشتند؛ اولين
تماسي كه با صفه مسجد سليمان داشتم ،حفاري كوتاه مدتي بود
كه در 1327[1948ش] بر روي آن انجام دادم .2ولي كارهاي هيئت
در شوش ،چغازنبيل ،ايوان كرخه و جزيره خارك مجبورم كرد هفده
سال صبر كنم و پس از اين مدت بود كه توانستم بر روي اين دو
محوطه بازگردم.
از همان ابتداي امر ،حفاري صفه مسجدسليمان مشكلي را
مطرح كرد كه به نظرم حلنشدني ميآمد :قسمت اعظم سطح صفه را
گورستاني اشغال كرده بود كه از عمر آن بيش از نيم قرن
1

- Yagut al-Hamaoui (1227), Mujam al-buldan, ed. Wastenfeld. Leipzig, 1866, 1870, t. I, p. 828-831.
cf.Adnan Bounni, "Antiquites palmyreniennes dans le contexte oral du Moyen Age". Melanges Dunand, vol. II, p.
331/2.
2
- R. Ghirshman, Syria, vol. XXVII (1950), pp. 205-220.

نميگذشت .با اين كه كه قانون مذهبي شيعه اجازه ميدهد كه يك
گور بعد از سي سال جابه جا شود ،ولي براي يك هيئت
باستانشاختي انجام چنين كاري مردود بود .به دليل اهميتي كه
آثار بازمانده داشتند و بايد از زير خاك بيرون آورده ميشدند،
تصميم گرفتم موضوع را با شاه ايران مطرح كنم .امريههائي
كه از سوي اعليحضرت شاهنشاه ايران براي آزاد سازي صفه صادر
شد ،اجازه كاوش در آن منطقه را فراهم آورد .بنابراين در
پرتو الطاف عاليه شاهنشاه بود كه توانستيم حفاري را انجام
دهيم و نتايج آن را در اين چند جلد ارائه كنيم.
پيكرتراشيهاي كشف شده بر روي دو محوطه ،به جز پارهاي
تكههاي نادري كه وارد موزه لوور شدهاندـ در موزه باستانشاسي
تهران و بخصوص در موزهاي كه در شوش ،در پاي قلعه هيئت تشكيل
دادم ،به نمايش گذاشته شدهاند .در اين كتاب پيكرهاي از
مجموعه رابنو [ Rabenouرب النوع؟]كه در نيويورك (لوح )128
است و نقشبرجسته كامال مرمت شدهاي از موزه هنري متروپولتين
نيويورك (لوح  )127و نيز يافتههائي كه را روستائيان در
ايذه-مالمير (لوحهاي  128و  )129پيدا كردهاند و در موزه شوش
نگهداري ميشوند و همچنين يافتههائي را كه بازهم روستائيان
بطور اتفاقي در كلگه ،نزديكي مسجد سليمان ،يافتهاند و به
يك مجموعه شخصي تعلق دارند ،اضافه كردهام.
براي كاوشهاي اين دو محوطه از  1964تا  1972نه فصل
حفاري كوتاه مدت اختصاص داده شد كه سه فصل آن در بردنشانده
و شش فصل ديگر در مسجد سليمان بود .اين حفاريها جمعآ نه ماه
به طول كشيد .پس از بازنشستگيام به سال  1967كه نقطه پاياني
براي فعاليت من در شوش بود ،آماده بودم كه فعاليتهايم در
مسجد سليمان را نيز متوقف كنم ،ولي سرپرستان كنسرسيوم نفت
كه دفتر مركزي اين كنسرسيوم در اين شهر برپا بود و نتايج
حاصله از اين حفاريهاي باستانشناختي در اين شهر نيز برايشان
خيلي جالب بود ،پيشنهاد كردند كه باهزينه آنها به تحقيقات
خود ادامه دهم.
به اين ترتيب از اين تاريخ به بعد« ،هيئت» ما كه پنج
سال بود به پاريس برگشته بود ،به من ،همسرم همراه با دوست
وفادارمان احمد اعتمادي در كارگاه ،كه حدود چهل سال با من
كاركرده بود ،و به حدود ده نفر تقليل يافت .معمار هيئت ما
نيز به نام گش در سه فصل حفاري آخر به ايران بازگشت تا از
بناهاي آزاد شده نقشهبرداري كند.
تمام تشكيالت استقراري ما از سال 1346[1967ش] در طول
پنج سال آخر عمليات ،فقط اتاقي بود كه در مهمانسرائي در
اختيار ما گذاشته شده بود .عالوه بر وسايل شوش ،جيپ قراضهاي
نيز در اختيار داشتيم.
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مقدمه
تاريخ و تمدن پارتيان قرباني نوعي بي اعتباري افراطي
شده است .از زمان به قدرت رسيدن ساسانيان در ايران ،پيكاري
ريشهدار عليه تمام نشانههايي كه ميتوانستند يادآور پارتيان
باشند ،آغاز گرديد .همين ساسانيان ،كه تاريخ قلب شده ايران
را با موفقيت به ارث گذاشتند ،براي تاريخنگاران عربزبان و
جهان اسالم حفرهاي ساختگي بين هخامنشيان و ساسانيان به وجود
آوردند.
فرامين قدرتمندان غيرمذهبي و مذهبي عصر ساساني حكم مي
كرد كه بايد خاطره حدود پنج قرن گذشته ايران زدوده شود.
بايد تمام چيزهائي كه ميتوانستند يادآور عصر كراهتبار پارتي
و سلسله پادشاهي آن ]اشكانيان[ باشد ،منهدم گردند.
اصل و منشأ ساسانيان مثل هخامنشيان از پارس بود و افكار
و مالحظاتي از نوع ملي موجب رفتار منفي سلسله جديد در مقابل
پارتيان ميشد .ساسانيان آنها را به مثابه غاصبان بيگانه
سرزمين خود تلقي ميكردند .باور اين امر غير ممكن نيست كه
در اين نفي ،داليل مذهبي نقش زيادي داشته است ،زروانگرائي
پارتيان ،همانطور كه خواهيم ديد ،قدرتي را ارائه ميكرد كه
ساسانيان مجبور بودند عليه آن بجنگند تا دين زردشتي برحق و
مرسوم خود را در مقابل آن پيروز گردانند .امروزه ترديدي
نيست كه سلطه اشكانيان آثار فراواني را براي تاريخ فرهنگي
ايران باقي گذاشته است .به قدرت رسيدن صاحبان اصلي ايران
شرقي يا «بيروني» ]پارتيان[  ،هم در حوزههاي گوناگون هنر و
هم در حوزه ادبيات و سنتهاي حماسي ،ارزشهائي را وارد كرد و
موجب روندي از توسعه شد كه به طور گستردهاي به غناي مردم
پارس انجاميد.
بارتولد از اين نظريه شديدآ دفاع كرده است  :گاهواره
شعر ايراني ،كه چنين نقش مهمي را در زندگي فرهنگي ايرانيها
ايفا كرده ،در ايران شرقي بوده است . 3ايران غربي فقط در
زمان اشكانيان ،در عصري كه خطوط ارتباطي بين مذاهب و شرق و
غرب مستقيمتر از زمان هخامنشيان ميگردد ،با اين سنتهاي
حماسي آشنا ميشود .مدار كيانيان تنها در زمان پارتيان موفق
به شناخت ايرانيان در دو قسمت ميشود .در زمان سلطنت آنها،
3 - W. W. Barthold, Socineniya, vol. VII, Moscou, 1971, p. 426 ss.

و احتماال در قرن اول ترتيب تنظيم متن مقدس اوستا داده مي
شود؛ خط عصر آنها از طريق نام آنها نامگذاري ميشود كه در
زمان ساسانيان نيز حفظ ميگردد .ميدانيم كه شعاع نفوذ فرهنگ
هخامنشي از حدود غربي آسيا فراتر نرفته و در شرق بر روي هند
مهر هنر خود را روي هنر
متوقف شده است .برعكس ،پارتيان ُ
روميان زدهاند و آن را در هنر قندهار و حتي در هنر تركستان
چين مورد تأييد قرار دادهاند.
«آيا پارتيان هنري داشتهاند» ،اين سؤالي است كه چند
دهه پيش دانشمندي كه كتابي درباره تاريخ سياسي پارتيان
نوشته ،مطرح كرده است .اين كتاب جزو مهمترين كارها درباره
اين دوره گذشته ايران است .4به اعتقاد من ،و آنهم به تبع
روستووزف ، 5كه پيكارد 6آن را بيش از حد
دفاع مشعشانه
معمول جدي ديده است ،ميتوان به اين پرسش پاسخ مثبت داد.
بديهي است كه مدتها قبل از ما آثار و يادمانهائي از اين عصر
ميشناختهاند ،منتها آنها تقريبآ يا متعلق به غرب ايران به
مفهوم واقعي كلمه ،يا متعلق به شرق بودهاند .قبل از حفاري
ما هيچ نوع حفاري موفق به كشف استقرار پارتيان ،استقراري
كه بتواند كارهاي اين دوره را در فالت ايران بشناساند ،نشده
است.
با اين همه ،به تحقيقات ما نيز فقط ميتوان به مثابه
اولين تالش براي ترسيم مجدد آغاز تحوالت اين هنر و درك قوانين
سازوكاري كه به اين روند نظارت داشته و آن را اداره ميكرده
است ،نظر انداخت .تأكيد فراواني شده است كه گستره وسيع
ايران بين پالمير و قندهار ،در عصر پارت خالي از هرنوع
بازماندههاي باستانشناختي بوده است ،به نحوي كه ظاهرآ اين
دو حوزه ،كه از نظر جغرافيائي بسيار دور از هم هستند ،كامال
از هم متمايز بوده و با هم فاصله دارند . 7عليرغم گستردگي
تحقيقات باستانشاختي از نيم قرن پيش تاكنون در ايران ،حتي
اين سؤال مطرح است كه آيا هرگز بر روي فالت پيكرتراشي پارتي
وجود داشته است.
متأسفم كه با دوست مرحومم شولنبرگر 8موافق نيستم .او
و نوع كاله را به
قبول ندارد كه تغييرات شيوههاي آرايش
عنوان نشانهاي از سلسله تواتر تاريخي بشناسيم و آن را به
هنر كوشان و پارت منتسب كنيم .در حالي كه برعكس ،به اعتقاد
ما در مورد هنر پارت ،اين مهمترين ضابطه است و امكان پيگيري
4- N. C. Debevoise, "Did the Parthians have an Art"? Journal of American Oriental Society, 1932, p. 369ss.
5 - M/ Rostovtzeff, Dura and the problem of parthian art, Yale Classical Studies vol. V, New Haven, 1935,passim.
ologique, vol. 8 (1936), pp. 245-250.إ6 -Ch. Picard, c. r. du volume de M. Rostovtzeff dans Revue Arch
ens de l'art grec", Syria, tome XXXVII (1960), p. 135.إditerranإ7 -D. Schlumberger, "Descendants non-m
8 -Ibidem, p. 302, n. 3.

تحوالت اين شيوه را ميدهد؛ با اين پيگيري توانستيم ببينيم
چگونه اين شيوه به موازات تاريخ عصر تغيير شكل يافته و
تناوبها و تسلسلها چگونه از آن منعكس ميشود .در سرزمينهائي
كه شيوه اصالح سر و كاله پارتي را پذيرفتهاند ،استفاده از اين
شيوه به صورت متفاوتي ايجاد شده است .كما اين كه پالمير
يا هترا تحت تأثير آن قرار گرفته
كمتر از دورا-اوروپوس
است .ولي قندهار و تركستان چين براي مدتي طوالني وابسته به
آن بودهاند.
9
چندان زماني نيست كه هنينگ نوشته بود« :از شرايط زندگي
قرون اوليه ميالدي خوزستان چيزي نميدانيم و منابع توصيفي
ديگري به جز سكهها كه امكان شناسائي نام حقيقي تعداد اندكي
از پادشاهان را فراهم ميكنند،در اختيار نداريم». 10
درست زماني كه به كارم در باستانشناسي «رزمنده» خاتمه
ميدهم ،ميتوانم روشنائيهاي جديدي به حوزهاي بيفكنم كه فقر
]اطالعاتي.م [.آن موجب تأسف همين ايرانشناس بزرگ شده بود كه
اكنون از ميان ما رفته است .همچنين از اين كه توانستم تكيه
گاه و توجيهي براي نظريههائي تهيه كنم كه درباره هنر پارتي
كامال راضي هستم و همه اينها را مديون روستووزف
دادهايم
( ،)Rostovtzeffسيريگ ( ،)Seyrigروزنفلد (Rodenwaldtو بود ( )Buddeهستيم.
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9 -W. B. Henning, "The monuments and inscriptions of Tangi- Sarvak, Asia Major, N. S. vol. II (1952), p.172.
10 -We know as good as nothing of the conditions of life inKhuzistan in the first centuries of our era; there are no source of

«anydescriptions except the coins, wich provide the bare name of a fewkings...

بخش اول

ِ نشانده
برد

فصل اول
محوطه
ـــــــــــــــــــــــ
وضعيت
جاده اي جديد و در دست احداث ،استان خوزستان ،يا
«سرزمين ايالميان» يا سوشياناي قديم را به مركز فالت ايران و
واهه اصفهان پيوند مي دهد .اين جاده به شهر و محوطه مسجد
سليمان ،واقع در  138كبلومتري جنوب شرقي اهواز ،مركز استان
جنوبي ايران ،مي رسد(شكل .)1
مسجدسليمان،در ارتفاع  329متري بر روي دامنههاي زاگرس
واقع و مركز اداري ناحيه حوزههاي نفتي است .ژاك دومورگان،
مهندس معدن ،نفت ايران را در  1890در همين جا كشف كرد .او
بعدا رئيس هيئت علمي فرانسه در شوش شد .محل بردنشانده در
 18كيلومتري جنوب شرقي مسجدسليمان و در ارتفاع  675متري و

در  9كيلومتري رود كارون است .كارون رود بزرگ اين سرزمين
ُدار» ميگويند ،در بستري با شيبي تند
در اين محل كه به آن «گ
و در عمق زياد ميگذرد .شركت قديم نفت سالها پيش پل فلزي
بزرگي را در همان محل پل قديمي ،كه بقاياي آن هنوز در زير
آبهاي سطح پائين ديده ميشود ،ساخته است.
بردنشانده را سر اورل استن 11ديده و توصيف كرده است؛
ماكسيم سيرو ،12از مسجدسليمان گذشته و كورت اردمان 13نيز
چيزهائي درباره آن شنيده ولي نامي از آن نبردهاند .آندره
گدار 14در سال  1947از محوطه بازديد كرده و نظري اجمالي
درباره آن داده است.
برد نشانده را براي اولين بار در 1326[1947ش] هنگام
بازديد از مسجد سليمان ديدم .امكان چنين بازديدي را هارمر
( ،)H. Harmerمهندس شركت نفت ايران و انگليس،كه شيفتة
باستانشاسي بود ،فراهم نمود .به نظرم هر دو محوطه [مسجد
سليمان و برد نشانده] مهم آمدند .اين دو محل را با اين
اميد ترك كردم كه براي حفاري به آنجا بازگردم .بايد هفده
سال صبر ميكردم تا اين پروژه تحقق مييافت.
محيط و نام محوطه
در 1345[1966ش] آقاي مهرداد پهلبد ،وزير فرهنگ و هنر،
اظهار تمايل به بازديد از حفاريهاي ما در بردنشانده كرد.
وزير را با هليكوپتري كه مديران كنسرسيوم نفت ايران در
اختيارم گذاشتند ،در عرض ده دقيقه از مسجدسليمان به
بردنشانده رساندم .وقتي هليكوپتر بر روي صفه مقدس نشست،
عاليجناب از منظره اطراف آن مبهوت و غافلگير شده بود .از
من پرسيدند «چگونه توانستيد اين محوطه را در اين ناحيهاي
اين چنين غمزده ،گمشده و دور از هرچيزي كشف كنيد؟» .سؤال
بهجائي بود .سختي و صالبت مشخصه منظره نادري بود كه تا چشم
كار ميكرد در مقابل او گشوده شده بود.

Sir Aurel Stein, Old routes of Westwrn Iran, London, 1940, pp. 160-161.
Maxim Siroux, Athar-e Iran III, (1938), p. 160.
13- Kurt Erdmann, Das iranische Feuerheiligtum, Leipzig, 1914, p.225.
14- Andre Godard, Athar-e Iran IV, (1949), pp. 153-162.
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شكل  - 1نقشه ناحيه اهواز.
تصاوير لوحهاي دوم تا هفتم همين كتاب فكرمايهاي از
طبيعتي را در اختيار مي گذارند كه ساكنان اوليه بردنشانده
آن را انتخاب كرده و در آن استقرار يافتهاند :كوههاي آن
برهنه هستند و خاطرهاي از گياه ندارند ،جائي است كه نگاه
انسان نه به درختي و نه حتي به درختچهاي بر نمي خورد .قلههاي
گرد آن به شكل گوديهاي متوالي است كه آنها را موجهاي موازي
خرپشتهاي اليههاي صخره اي زمين شناسي بريدهاند .همه اين قلل
تا جائي كه چشم كار ميكند در جهت شمالغربي/جنوب شرقي ادامه
يافتهاند.
سطح زمين را لكه هاي وسيعي از گچ پوشانده است و جاي
اندكي را براي قطعههاي نادري از اليه بارآورخاك،براي كشت
دست از
گياه باقي ميگذارند .ظاهرآ در اين ناحيه طبيعت
زندگي كشيده و آن را متوقف كرده است .اين طبيعت آن ماده
حياتي را كه زندگاني را تضمين ميكرده ،نداشته است .در اين
مكان ،با همه نزديكياش به يكي از بزرگترين رودهاي ايران،

آب وجود نداشته است .بهترين زمينها را قبال گرفته بوده اند
و ساكنان جديدي كه به قصد استقرار آمده بودند به سوي
بردنشانده آمدند و بر روي زمينهائي مستقر شدهاند كه در
انتظار انسان بوده اند.
احساس ميكنيم:
فقدان شديد آب را در همه جاي آن
از اقامتگاه رئيس محوطه ،متكي به
ويرانههاي باقيمانده
آبانبار بسيار بزرگي بوده است (لوح ،8شمارههاي  2و .)3
شهروندان آن نيز هركدام دستكم آبانباري به عرض  1/85متر و
به طول  12متر و به عمقي كه در حال حاضر  2/25متر است،
داشتهاند (لوح هشتم ،شماره  .)5به نظر ميرسد روي صفه مقدس،
بين پلكان شمالشرقي و صفه آن ،آبگير يا استخري وجود داشته
است (لوح  ،14شماره  .)4باالخره امروزه آبگير «قابل استفادة»
ديگري وجود دارد كه مورد استفاده كوچنشينان ايل بختياري
است .اين كوچنشينان سالي دوبار در مسير كوچشان از اين ناحيه
و از كنار اين آبگير ميگذرند و آب شوري از اين آبگير
برميدارند .همين كار را كاروانياني انجام ميدادهاند كه تا
همين اواخر ارتباط بين ناحيه شوشيانا و اصفهان را برقرار
ميكردهاند.
كاروانيان قديم براي مشخص كردن اين نقطه آبگير ،يكي از
ستونهاي معبد پارتي را كه در مجاورت همين آبگير است در كنار
آن برافراشتهاند .اين ستون برافراشته ،تبديل به نام اين
محوطه شده و به آن «برد نشانده» گفتهاند كه معني آن سنگ
نشانده شده يا سنگ برپا شده» است .15آبي كه در اين آبگير
جمع و انبار ميشود ،آب آسمان است ،آب باران است .كشتهاي
اندكي كه حتي قادر به سير كردن اجتماع حقير ساكن در اين
قصبه نيست ،به همين آب وابسته بوده است .ساكنان بردنشانده
بايد تمام تالش خود را صرف دامداري ميكردند .اينها كه در
كنار يك جاده بزرگ كاروانرو قرار داشتهاند ،مسلما سهمي نيز
در قالب سودا و دستمزد از حركت حمل و نقلها داشتند .اين
توقفگاه كاروانها كه به خاطر برخورداري از مركز مذهبي
مشهوري نيز بوده است ،ظاهرآ بايد زائران فراواني را نيز به
سوي خود جلب ميكرده است .همين امر نيز ميتوانسته براي ساكنان
آن قابل استفاده باشد .چنين سنتهائي تا حدود نيم قرن پيش
در ايران زنده بود ،يعني تا زماني كه هنوز خودروها شناخته
نشده بودهاند ،يعني زماني كه انسانها را كاروانها جا به جا
ميكردند و زماني كه زيارتگاهها مقدس ،با بازارهاي هفتگي و
روزانهاشان تنها تفريح و سرگرمي روستائيان و حتي شهروندان
را تشكيل ميداهاند.

- 15در گويش بختياري« ،برد» به معناي سنگ است.

شكل  – 2برد نشانده .نقشه وضعيت
تركيب محوطه .شكل 2.
مجموعه مساحت تحت پوشش اين محوطه حدود  â70متر طول و
 â25متر عرض دارد .هيچ نوع ديواري اين مجموعه گسترده و طويل
را محصور نميكرده است .همين امر موجب شده كه اين محوطه
متفاوت با مجتمعهاي انساني كهن باشد .در آن مجتمعها خانه
رئيس ،معبد و محلههاي مسكوني به نحوي طراحي ميشدهاند كه به
هم فشرده باشند و در پشت ديوارهاي مستحكم و دفاعي پناه
بگيرند .آيا اولين ساكنان بردنشانده كه به نظر ما يك قبيله
پارسي بوده و در نيمه دوم قرن هشتم قبل از ميالد به اينجا
آمده و در كوههاي بختياري در جنوب غربي ايران مستقر شدهاند،
روي حمايت ايالميهاي قدرتمند حساب كردهاند؟ آيا ايالميها
زمينهاي اشغال نشده را در اختيار اين از راه رسيدگان جديد
گذاشتهاند و آنها را تبديل به رعاياي خود كردهاند؟ به هر
حال محوطه به همان صورت و بدون دفاع خارجي باقي مانده است.
اين محوطه شامل سه قسمت كامال متمايز است :يك كاخ كه
محل اقامت رئيس بوده است؛ در  â00â2متري شرقي اين كاخ صفه
مقدسي كه نيايشگاههائي بر روي آن برپا شده است ،و در â00â1
متري شمال آن يك قصبه يا «شهر پست» كه بايد حدود يكصد اجاق
يا كانون زندگي داشته است (شكل .)2
كاخ.
لوح 6؛
كل اين
اصلي و طول
است ،سوار

لوح  ،7شماره  2و شمارههاي  1-4و شكل 3.
ساخت و ساز ،كه زواياي آن در راستاي چهار جهت
آن  29/0â8متر و عرض آن  19متر و  18/0â6متر
بر دو خرپشته صخرهاي موازي هم بنا شده است.

ديوارهاي آن كه از قلوه سنگ ساخته شده ،امروزه فقط  â60تا
 80سانتيمتر از ارتفاع خود را حفظ كرده است؛ بقيه ديوار از
خشت بوده كه از بين رفته است .زواياي آن را چهار برج مدور
به قطر  4/0â4متر تقويت ميكردهاند .وسط خارجي ديوار طولي
آن ،يعني ديوار شمال شرقي را برجي به قطر  2/0â7متر ،كه در
ديوار گرفتار بوده ،پشتبندي ميكرده است و ديوار باريك جنوب
شرقي را برجي به قطر  1/0â4متر پشتيباني ميكرده است (لوح
هشتم ،شماره  .)4ورودي آن در ديوارعرضي شمال غربي قرار
داشته است.
حفاري در اين محل فقط پنج روز طول كشيد ،آنهم فقط با
يك گروه كوچك كارگري هفتنفره كه فقط توانست قسمت خارجي بنا
را آزاد سازي كند و پالن متأخرترين مجموعه

شكل  - 3برد نشانده .كاخ.
مرحله سكونتي را بازشناسد .وقتي به درون آن نفوذ كرديم خود
را در درون يك داالن يافتيم (شماره  ،1شكل  )3كه دو اتاق
(شماره  2و شماره  ،3شكل  )3به آن باز ميشد .طول اين داالن
 â1/6متر و عرض آن  â6/3متر بود و در دنباله آن راهرويي
(شماره  ،4شكل  )3به عرض  â6/2متر قرار داشت كه قسمت پيشين
را از قسمت بعدي جدا ميكرد .اين قسمت بعدي احتماال به اتاقهاي
پذيرائي اختصاص داشتهاند .در مركز اين قسمت حياط يا تاالر
بزرگي (؟) (شماره  ،6شكل  )3به ابعاد  â7/9متر در  6/75متر
قرار داشت كه در يك عرض آن اتاقي (شماره  ،5شكل  )3به ابعاد
 â4/6در  â6/2متر و در عرض ديگر آن اتاقي (شماره  ،7شكل )3
به آن باز ميشد .داالن ديگري (شماره  ،8شكل  ،)3به ابعاد
 â8/12متر در  â3/2متر اين قسمت دوم را از قسمت سوم ،يعني
آخرين قسمت جدا ميكرد .اين قسمت آخر از چهار اتاق نشيمن

موازي هم (شمارههاي  â1، 11 ،9و  ،12شكل  ،)3به ابعاد â4/8
متر â6/8/متر در â8/3مترâ5/3/متر تشكيل ميشد .آبانباري به
يك تكيه گاه صخرهاي تكيه داده و روي پيهائي با بلوكهاي بزرگ
قرار گرفته بود كه پايه آن را با ديوارههائي از سنگهاي بزرگ
تشكيل ميدادهاند و مالت همه آنها با آهك يعني مالت محلي بود؛
اين آبانبار به زوايه شمالي بنا چسبيده است .ابعاد دروني
مخزن آب چنين است :عرض  â8/1متر ،طول  â2/12متر كه حدود 22
متر مكعب ميشود .اگر فرض كنيم كه اين آبانبار سرگشاده بوده
و سطح آب آن تقريبآ به سطح تندهاي ميرسيده كه در غرب مخزن
آب است ،حجم اين مخزن بايد حدود  41متر مكعب ميشدهاست ،
يعني گنجايش  âââ41هزار ليتر آب را داشته است.
سه گمانه كوچكي كه در اتاقهاي شمارههاي  3 ،1و  6زده
شد ،اجازه داد تا بدانيم نقشه بنائي كه ما از آن خاكبرداري
و آن را آزاد كرديم ،دستكم مربوط به مرحله سوم ساخت و ساز
بوده و نقشههاي اتاقهاي قديميتر مطلقآ ارتباطي با نقشهاي
نداشته كه ما شناخته بوديم .به اين ترتيب در اتاق شماره ،6
طاقچههائي به عمق  â6سانتيمتر از گچ شناخته شد ،كه به نظر
ميرسد بيشتر نشانگر معماري ساساني باشد .ضمنآ در ساخت و ساز
ديوارها از بلوكهائي استفاده شده بود كه لبههاي گردشده
داشتند؛ همين بلوكها را در ديوارهاي قاببندي مقدس مجاور
نيز بكار برده بودند ،ولي منحصرآ در زوايا ،و همين امر نشان
ميداد كه مرحله متأخر كاخ پس از رها شدن صفه و ريزش بعضي
از پيشآمدگيهاي آن ساخته شده است .برپا شدن برجهاي مدور نيز
كه پشتبند زوايا و وسط ديوارهاي خارجي بود ،ميتواند به
عنوان نشانهاي باشد دال بر اين كه امكان نداشته اين ساخت و
ساز بلند تر از ساخت و ساز عصر ساساني باشد و از آن فراتر
رود ،در زمان پارتيان اين نوع استحكامبخشي مورد تأييد قرار
نگرفته است .16گمانهاي كه در اتاق شماره  3زده شد از سه كف
عبور كرد .سفال شكستههاي كوزههاي ايالمي آبي از همانجا به
دست آمد كه ميتوانستهاند تا به عصر ساساني ،يا حتي به دوره
پارتيان برسند .در سطح فوقاني بنا پارهاي سفال شكسته نادر
پخته لعابدار بلوطي يا خاكستري ،با نقش سياه ،پيدا شد كه
تاريخ آن ميتواند به قرنهاي اول اسالمي مربوط باشد.
النگدون 17يك كاخ مستحكم قلعهاي يعني كاخ «تل بندر» در
عراق را كه آن نيز حالت دراز و كشيده دارد و پشتبندهاي آن
چهار برج مدور در زوايا است ،معرفي و منتشر كرده و به عنوان
دوره پارت معرفي شده است (شكل .)4
هدف ما در بردنشانده كاوش بر روي صفه مقدس و همچنين
R. Ghirshman, Bichapour I, Paris, 1971, p. 39 ss.
S. Langdon, "Excavations at Kish and Barghuth at 1933", Iraq, vol. I (1934), p. 2.
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نيايشگاههائي بوده كه اين صفه ميتوانسته بر روي خود داشته
باشد .وسايل و امكانات بسيار اندك ما اجازه نداد كه به هر
دو گارگاه ،يعني كارگاه صفه و كارگاه كاخ برسيم .حفاري كاخ
تقريبآ به محض شروع متوقف گرديد و به ما اجازه نداد كه
نشانههائي درباره طبيعت اين مأواي رئيس قبيله پارس به دست
آوريم ،يعني آنطور كه در همان زمان بوده و در زماني كه
صفه مقدس برپا شده است.

شكل  - 4تل بندر .عراق.
به نقل از S. Langdon, Iraq, vol. I, (1934), p. 2:
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