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 باشيب متر 0â15 طول به طبيعي دسترسي ة )رامپ(تند يك

 جهت در برِد نشانده[]=  «برپا ايستاده سنگ» تا آبگير از ماليم

 طول اين درازاي. است رفته باال مقدس ُصفه  طرف به شرقي، جنوب

 شكل سرهم پشت مرحله سه جريان در كه ُصفه  سطح  دو  اضافه به

 شروع از مجموعه، سطح اختالف. است شده متر 0â2/157 اند،گرفته

 ُصفه (. 5 شكل) بود متر 82/9 باالئي، ُصفه  سطح تا دسترسي تنده

 ُصفه  و باالئي ُصفه : شدمي تقسيم متمايز بسيار قسمت دو به

 .پائيني

 

 باالئي ُصفه 

 در شود،مي مشاهده حاضر حال در كه نحوي به باالئي، ُصفه 

 و قديمترين كه اول، مرحله ُصفه ادغام شدن  با زمان دو

 برگرفته، در را آن كه دوم، مرحله ُصفه در  است، ُصفه  كوچكترين

 .است شده تشكيل

 

 . اول مرحله

 ،15 لوح ؛4 و 2 شماره ،14 لوح ،5 لوح ؛3 لوح ؛1 نقشه

 .راست طرف در

 طرف از و دارد مستطيل شكل كه باالئي ُصفه  از مرحله اين

 اولين لذا و ترينقديمي داده، تكيه كوه به اششرقي جنوب جبهه

 طول. است اصلي جهت چهار راستاي در آن جهات زواياي. است ُصفه 

0â5/67 0 شرقيجنوب طرف در آن عرض و متر آنâ3/45 از و متر 

 .است متر 0â5/42  غربيشمال نماي طرف

 شكل به بندپشت يا برجستگي هفت داراي آن غربي شمال نماي

 نماي و برجستگي هشت داراي آن غربي جنوب طرف نماي و مستطيل

 .بود برجستگي نه داراي آن شرقي شمال

 شمالي، زاويه طرف از نما، چهارم و سوم هايبرجستگي بين

 متر 22/3 ارتفاع تا كه است داشته قرار متر 3 عرض به پلكاني

 ريخته هم به آن تمام پلكان اين يافتن موقع در. رفتمي باال

 . بود

  ديگري پلكان شمالي، زاويه به نزديك آن شمالي جبهه روي

 متر 0â5/1 عمق به و متر 93/0 ارتفاع با و متر 0â3/2 عرض به

 به منتهي كوچك پلكان اين  چون. داشت پله چهار كه شدمي باز

 پلكان اين كه دادمي را فرض اين امكان است كوچك پاگرد يك

 در و بازسازي موقع در قسمت اين ولي است، رفتهمي ترپائين



 احتماال. است رفته بين از دوم مرحله در ُصفه  شدن گسترده جريان

 از پس آنها استفاده مورد مؤمنان، حركت موقع در پلكان اين

 .است گرفتهمي قرار مذهبي تشريفات پايان

 برپا نيايشگاههائي آنها روي كه مقدسي ي تمام كه ديديم

 براي آنها از يكي كه داشتند پلكان دو حداقل بودند، شده

 نيايشگاه. است بوده آن ترك براي ديگري و نيايشگاه به رسيدن

 استفاده آن به رسيدن براي كه اندكردهنمي ترك راهي همان از را

 .بودند كرده

 هاتغيرشكل مرحله سه پلكانهاي تمام مقطع دهندهنشان 6 شكل

 و است ديده خود به برِدنشانده مقدس ُصفه  كه است الحاقاتي و

. است اول مرحله ُصفه  روي ورودي پلكان گيريشكل مقطع بخصوص

 سكه ده ،(7 شكل) اول مرحله اين ديوارهاي آزادسازي هنگام

 به مربوط آنها از عدد چهار كه شد پيدا اينقره درهم

 ضرب اسكندر سرداران توسط صغير آسياي در كه بود اسكندركبير

 آنتيوخوس به مربوط يكي سوم، آنتيوخوس به مربوط يكي بود، شده

 آلسكاندرباال به مربوط يكي اول، دمتريوس به مربوط يكي چهارم،

 از قبل Kamniskires I( )â14-187) اول كمنيسكِرس به مربوط نيز يكي و

 .بود  1(مسيح؟ ميالد

 
 1. برش ُصفه. . برِدنشانده - 5 شكل

 
 .پلكانها از نمادين برش. ُصفه . برِدنشانده - 6 شكل

 

 

                                                           
 نزديك عدد راچه شد؛ اپيد شرقي لاشم راديو ياستار در( drachm)اهدرهم ينا زا رعدداچه- 1

 زا يكي و غربي، لاشم ناپلك به نزديك اهكمنيسِكري زا يكي لي؛اشم ويهاز كوچك ناپلك به

  به: كنيد هانگ .بامحر زير سكوي به نزديك اهكمنيسِكري

G. Le Bider et R. Curiel, Memoires de la Delegation archeologique en Iran, vol. XLIV (en preparation) 

 



 

 
 .اول مرحله. ُصفه . نشانده بردِ   - 7 شكل

 
 .غربي شمال نماي. دوم مرحله. ُصفه . برِدنشانده - 8 شكل

 

 نيايشگاهزيارت  هنگام مؤمنان كه هستند هائيسكه اينها

 اهميت فاقد كشف اين. اندچسباندهمي ديوارها به ،ُصفه اين روي

 هخامنشيان زمان در را اول مرحله ُصفه  قطعي وجود كه زيرا نيست

 .كندمي تأييد پارتها پيروزي زمان تا و

 همين غربي شمال ديوار راستاي در كار همين پيگيري با

 كه كرديم كشف ناچيز ارزشهاي با متعددي اشياء اول، مرحله

 پاي در يا و ديوار روي زنها، و مردها مؤمنان، نيز را آنها

 تا روند باال كه اين از قبل احتماال پلكان، به نزديك ديوار،

 گذاشته شوند، روان نيايشگاه سوي به و برسند ُصفه  سطح به

 زيورهاي از نذورات اين براي زنها كه رسدمي نظر به. اندبوده

 داشت وجود انگشترهائي آنجا در زيرا: اندكردهمي استفاده خود



 4، لوح ؛4 شماره نهم و سي لوح و 6 شماره هشتم، و سي لوح)

 كوبيمفرغ نقره، از) 44 ،45 هايشماره برِدنشانده، گراورهاي

 يك ؛(هاشورخورده صورت به شده قلمزني مفرغ از) a176 ،(شده

 گراورهاي ،4 لوح ،6 شماره هشتم، و سي لوح) مفرغي سوزن

 - 6 شماره هشتم، و سي لوح) درفش يك ؛(44 شماره برِدنشانده،

 از دسته، دو هايكوزه(. 47 شماره برِدنشانده،گراورهاي ،4 لوح

 چند حاوي و زنانه هداياي اندتوانستهمي نيز لعابدار پخته گل

 گراورهاي 4 لوح - 2 شماره چهلم، لوح( )؟)باشند خوشبو آب قطره

 ؛(â5، 53، 37، 51 ،52 34، ،41 ،48 ،36 هايشماره برِدنشانده،

 لعابدار سفال از شده ساخته نيايشي و سفري هايقمقمه  توانمي

 2 و 1 هايشماره چهلم، لوح) كرد منتسب مردانه هداياي به را

 ،43 ،54 ،55 ،42 هايشماره برِدنشانده، گراورهاي ،5 لوح ؛

 پخته گل از كه دسته دو هايكوزه هاوقمقمه اين همه(. 35

 گراورهاي پنجم لوح - 2 شماره چهلم، لوح) هستند لعابدار

 يا برخاك افشانيجرعه تشريفات براي( 49 شماره برِدنشانده،

 در شاه كه عملي به شبيه است، رفتهمي كار به  2مايع هداياي

 ُصفه  دوم مرحله غربيشمال پلكان پائين در واقع برجسته نقش روي

 .دهدمي انجام( 3 شماره سيزدهم، لوح)

 كردهنمي ايفا را چنداني نقش مايع كمّيت كه كرد باور بايد

 است، آمدهمي حساب به كه بوده رفتار و حركت فقط بلكه است

 هم به درون از تقريبآ هاكوزه از بعضي هايديواره زيرا

. اندگذاشتهنمي باقي مايع براي را جائي عمال و اندرسيدهمي

 نوع از پخته گل از جامي  ويژه، بسيار سفال اين با همراه

 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،5 لوح) شد پيدا هخامنشي كالسيك

 شرقي پلكان روي بر را آن( ؟)هاسيليسي شودمي مشاهده كه  3(46

 قبال جامها اين مفرغي نوع.  4كنندمي حمل جمشيدتخت آپاداناي

 سفال اين به نزديك.  5است شده شناخته لرستان مفرغهاي بين در

 يك از سري  و پخته، گل از( ؟) سواركار پيكرك يك از ايتكه

 و 39 شماره برِدنشانده، گراورهاي 5 لوح) ماده همان از حيوان

 رنگ به نقشي با زرد سفال از ايشكسته سفال همچنين و( 56

. شد پيدا( 38 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،5 لوح) ُدردشرابي

 ُصفه  روي كه بودند مشابهي شكسته سفال چهار به شبيه اينها

 سفال نوع به متعلق آنها همه. شدند پيدا( 16 شكل) پائيني

 .هستند  6كهن هخامنشي و هخامنشي از قبل زيويه،

 ديوارهاي روي يا اطراف در كه هاييسكه و اشياء مجموعه 

                                                           
2- G. Widengren, Die Reeligionen Irans, Stuttgart, p. 127. 
3- E. Schmidt, Persepolis II, Chicago, 1957, pl. 68, 1. 
4- E. Schmidt, Persepolis I, Chicago, 1953, pl. 34. 

 .(نشده منتشر)فروغي ياقا مجموعه- 5
6- R. Ghirshman, Village perse-achemenide, Memoires de la Mission archeologique en Iran, tome 

XXXVI,Paris, 1954, p. 24. 



 ارزشمندي و دقيق نشانه اندشده گذاشته اول مرحله بنديقالب

 كه گذاردمي اختيار در را ايدوره تاريخي مراتب سلسله درباره

 هايافته. است بوده فعاليت در مذهبي استقرار اين آن طول در

 خواهيم. است سلوكي و هخامنشي هخامنشي، از قبل هايدوره شامل

 كرديم كشف نيايشي محراب سكوي كنار در كه ديگري اشياء ديد

 اين پشتيبان و مؤيد است،شده ساخته ُصفه  اين روري بر

 .هستند نظراتنقطه

 بر نذري، هداياي گذاشتن به مربوط رفتارهاي نوع اين

 مراسم و تشريفات براي كه ايكوزه نيز و نيايشگاه ديوار

 اخير كاوشهاي هنگام به است، رفتهمي بكار برخاك افشانيجرعه

. است گرفته قرار تأييد مورد نيز افغانسان در« خانمآي» در

 عصر)« دار كنگره معبد» آهك و گچ ضخيم قشر روي بر خانمآي در

 برخاك افشاني جرعه براي كه شد پيدا سفالينه تعدادي ،(هلني

 هاكوزه انواع: اندبوده شكل دو به اينها است رفتهمي كار به

 . 7جام انواع و

  

 
  .دوم مرحله

 1. شماره ،7 لوح ؛5 لوح ؛4 لوح ؛3لوح ؛1 نقشه

 صدد در بعد فصول در كه تاريخي طول در اول مرحله ُصفه 

 ديده خود به را زيادي گسترش و عميق تغييرات هستيم آن تعيين

 آيا است؟ كرده پيدا بيشتري اهميت محل اين شاه آيا. است

 كرده پيدا بيشتري اهميت بوده مذهبي مركز يك كه برِدنشانده

 در محلي مذهبي غير و مذهبي امور اولياء كه منابعي آيا است؟

 قابل شكوفا، بازرگاني يا زائران پرتو در داشتند اختيار

 آن ما كه كاري كه دارد وجود نيز احتمال اين شدند؟ ترتوجه

 كوچك اجتماع همين دست به كنيم،مي تلقي سترك و عظيم كاري را

 كرده مقدس ُصفه  سطح كردن دوبرابر به مبادرت و گرفته انجام

 ديوارهاي ولي است بوده قديم نقشه به نزديك جديد نقشه. است

 .اندكردهنمي تبعيت تحتاني ديوارهاي راستاي از كامال جديد

 جهت چهار راستاي در بازهم آن زواياي كه جديد ُصفه  طول

 آنجا در كه آن، شرقي جنوب عرض و متر 0â5/6â10 هستند اصلي

 رسدمي متر 45/75 به است، داده تكيه كوه به اول مرحله مثل

 â7/68 فقط غربي، شمال ديوار يا آن، بنديقالب عرض كه حالي در

 مرحله غربي شمال ديوار از ترطوالني متر 0â2/26 كه  است متر

 افزوده آن به متر 0â1/35  عرض به كه غربي شمال قسمت. است اول

 مرحله پلكان ارتفاع به تا آمدمي باال متر 22/3 بايد است شده

 ُصفه  و صخره بين سطح اختالف نشانگر امر همين. رسيدمي اول

                                                           
7- P. Bernard, "Campagne de fouilles 1969 a Ai-Khanoum en Afghanistan. Comtes Rendus. Academie dees 

Inscriptions et Belles-Lettres, 1970, p. 329 et fig. 20 et 21. 



 مانده باقي نيز دوم مرحله ُصفه  سطح صورت به و بوده اوليه

 بلكوكها با است، شيافته گستر كه جديدي ُصفه  سطح تمام. است

 با را آن روي و شده اجرا نتراشيده و خام سنگهاي تني چند

 بنديقالب يا نما ديوارهاي. اندپوشانده گل و خاك از اياليه

. است شده اجرا نتراشيده بزرگ بلوكهاي با چينخشكه صورت به آن

 اندتراشيده اندكي را آنها نماي سنگها، اين گذاشتن كار از بعد

 نماي. اندشده هاللي آنها  زواياي بندها،پشت اجراي هنگام و

 شكل و 1 شماره ،14 لوح) دوم مرحله غربي شمال ديوار يا ُصفه ،

 از اثري غربي، جنوب و شرقي شمال ديگر وجه دو مثل دقيقآ ،(8

 كردهمي دنبال را ]ديوار[ فرورفتگي و بندها[]پشت برجستگي

 به را متناوبي روشنهاي سايه كه است معماري از هنري اين.است

 متري 55/5 ارتفاع تا غربي شمال بنديقالب. است آوردهمي وجود

 عرض و متر 52/1 ارتفاع به شده بنديقالب سكوي يك باالي در

0â1/5 عرض به ،(بندها پشت) آن هايبرجستگي است؛ رفته باال متر 

 متر 35/7 تا 7 بين عرض به فرورفتگيهائي توسط متر 0â2/4 تا 4

 اضافه به وجه، اين بندهايپشت تعداد. اندگرفتهمي فاصله هم از

. است بوده عدد هفت شمالي، و شرقي هايزاويه بندهايپشت

 ديوار. است رسيدهمي متر 0â7/1 به آنها همشكل فرورفتگي

 لوح) بود زده خيمه مسيل يك روي به كه شرقيشمال بنديقالب

 بود شده تقويت بندپشت يا برجستگي عدد ده با( 1 شماره نهم،

 نيز را شمالي و شرقي هايزاويه بندهايپشت يا هابرجستگي كه

 كه) ششم بندپشت از پس غربي جنوب بنديقالب ديوار. شدمي شامل

 عمق متر â20/1 و عرض متر 0â6/4 تا متر 0â2/4 آنها از هركدام

 به غربي جنوب پلكان كه دادمي تشكيل را جداشدگي يك ،(داشتند

. رساندمي ُنه عدد به را بندهاپشت جمع امر همين. كردمي تكيه آن

 در فقط غربي جنوب و شرقي شمال هايبنديقالب ديوار برداشت

 باقي خود اصلي جاي سر بر كه يافت تحقق نادري بلوكهاي پرتو

 سطوح اين آزادسازي. ساختندمي ظاهر را آنها هاويرانه و مانده

 را تالشي چنين اجازه ما وسايل و امكانات كه طلبيدمي را تالشي

 .دادنمي

 

 غربي جنوب پلكان

 وضع در آن تحتاني و مركزي قسمتهاي كه غربي،جنوب پلكان

 نقشه) دادنمي را دقيق گيرياندازه اجازه شد، پيدا بدي بسيار

 در و متر 35/7 باال در آن عرض(. 2 و 1 هايشماره ،9 لوح ؛1

 شديد شراشيب موجب عمال آن انهدام. بود متر 25/5 حدود پائين

 باران آبهاي تخليه محل به تبديل را آن و شده آن جهت در ُصفه 

 باال آن از كه بوده پله 25 داراي پلكان اين. بود كرده

 25/6 عرض به و متر 2 عمق به  پاكردي آن وسط در. اندرفتهمي

 طول. بود متر 25/6 پلكان كل ارتفاع. است داشته وجود متر



  سانتميتر â60 هريك عرض و  متر 2پلكان پله سنگي عناصر از هريك

 .است سانتيمتر 20 هريك ارتفاع و

 برجستگي دو اندبرگرفته در را پلكان كه جانبي ديوار دو

 دو پاگرد باالي قسمت در برجستگي دو اين آورند،مي وجود به

 پائين قسمت در كه ايفاصله با كه آورندمي پديد را فاصله

 متر دو به نزديك عرض به فاصله اين شدگيتنگ موجب است، پلكان

 از شرقي شمال پلكان به نسبت پلكان اين ساز و ساخت. شودمي

 كه  ديواري دو به پلكان اين هايپله است، برخوردار كمتري دقت

 .اندنشده دوخته شده ساخته آن در پلكان

 نقشه به مراجعه با و غربي جنوب پلكان جزئيات مطالعه با

 بزرگ هنگام به اوليه فكرمايه كه رسيممي باور اين به اول،

 آن غربي شمال اوليه ديوار خط از كه بوده اين ُصفه  كردن

(. است كرده متر 15/69 را آن طول  امر همين و) نروند فراتر

 85/29 عرض به اول، مرحله ُصفه  غربي شمال قسمت تمام ظاهرآ،

 گيرد،مي بر در را غربيجنوب پلكان غربي، جنوب طرف در كه متر،

 به و است، شده اضافه اصلي پروژه تكميل با و كارها جريان در

 خود به را پي در پي مرحله دو دوم مرحله اجراي ديگر مفهومي

 .است ديده

 

 . غربي شمال پلكان

 9. و 6 هايشكل ؛12 لوح ؛11 لوح ؛1 نقشه. اول بخش

 دادن به معطوف ُصفه  دوم مرحله سازندگان توجه تمام

 پلكان اين. است بوده غربيشمال پلكان به جالل و شكوه حداكثر

 از غربي جنوب پلكان از زائران. است پذيرفتهمي را زائران

 آبگيري از را صعود راه كه كسي براي. اندشدهمي خارج آنجا

 « نشانده سنگ» با امروزه كه كردهمي شروع



 
 غربي شمال پلكان. ُصفه . برِدنشانده - 9 شكل

 

 بوده يياصلي نقطه غربي شمال پلكان است، شده داده نشان

 چهاردهم، لوح) است كردهمي جلب خود به را او توجه بايد كه

 آن طول كه ُصفه  غربي شمال نماي اين در پلكان(. 1 شماره

â5/42 راهي بلكه  نداشته را شكستگي يك حالت است، بوده متر 

 از جمعيدسته دعاي و نيايش حال در مردم دستجات كه است بوده

 .اندكردهمي صعود آن

 چهارم و سوم بندهايپشت ميان در كه پلكان اين ارتفاع

 پلكان محور در دقيقآ يعني است، گرفته جاي( جنوبي زاويه از)

 پله شش و بيست و  است متر 26/6 پاگرد پايه از اول، مرحله

 از هريك عرض و متر 25/5 آنها از  هريك متوسط طول كه دارد

 30 تا 24 هريك ارتفاع و سانتيمتر 40 تا سانتيمتر 38 آنها

 ديواري دو به بست و چفت نوعي با هاپله. است بوده سانتيمتر

 كار لذا اند،بوده شده متصل اند گرفتهمي قاب را پلكان اين كه

 از بيشتر آن دقت كه دهندمي نشان را دقيقتري ساز و ساخت

 سنگفرش براي كه سنگهائي قطعه طول. است غربي جنوب پلكان

 عرض و رسدمي متر 45/2 به اندرفته كار به هاپله

 .است بوده سانتيمتر 25 آنها ضخامت و سانتيمتر40آنها

 

 .غربي شمال پلكان

 9. و 6 هايشكل ؛1 نقشه. دوم بخش 

 غربي شمال پلكان اول بخش عنوان به را آن كه آنچه

 اين(. 9 و 6 هايشكل) دادمي تشكيل پله شش و بيست ايم،ناميده



 شروع نما بنديقاب به متكي و پايه همچون پاگردي از هاپله

 رسيدمي پايه يا پاگرد همين به پلكان اين دوم بخش. شدندمي

 ُصفه  سطح از صعود كه  داشت پله هشت پلكان اين(. 9 شكل)

 درست سطح اين. است كردهمي ميسر را باالئي ُصفه  سطح به پائيني

 ارتفاع تا دوم بخش اين. بود شده سنگفرش پله اولين مقابل در

â50/1 شدمي پايه ارتفاع همان كه آمدمي باال متر. 

 را غربي شمال پلكان  دوم بخش كه كوچكي پاگرد چپ طرف در

 نقشه) بود شده برپا كوچكي نمازخانه كرد،مي جدا اول بخش از

 آن همتراز و پايه سطح در كه نمازخانه اين(. 9 شكل و اول

 بود ييبرجستگي عرض و پايه اين عرض از تابعي بود گرفته قرار

 در. گرفتمي قاب را بزرگ پلكان آغازين نقطه چپ طرف در كه

 عدد چند فقط آن حدود و حد از كوچك، نمازخانه اين كشف هنگام

 .بود ماندهباقي شرقي جنوب در و غربي شمال در سنگي بلوك

 طاقنمائي يا طاقچه كوچك، نمازخانه اين بندپشت ضخامت در

 پائين در متر 05/1 و باال در متر 25/1 آن عرض. بود شده ساخته

 كف از بلندتر سانتيمتر 35 آن كف بود، سانتيمتر 75 آن عمق و

 كاريسنگ يك با كه را طاقنما اين سقف كه موقعي. بود نمازخانه

 اين آورديم،مي بيرون خاك زير خاك از بود شده پوشانده قوي

 طاقنما اين از ناشي خالي فضاي. بود متزلزل و سست كامال سقف

 لوح) آورند فشار آن جهت در سنگي بلوكهاي كه بود شده موجب

 قسمت ريزش امكان امر همين علت به چون(.  1 شماره سيزدهم،

 و برداريخاك  محض به شديم مجبور داشت، وجود بندپشت از مهمي

 (.13 لوح) برداريم را كاريسنگ اين اثر، اين سازي آزاد



 
 پلكان پائين در محراب سكوي. برِدنشانده - â10 شكل

 غربيشمال

 

 پيكرتراشي بلوك يك روي ايبرجسته نقش طاقنما چپ طرف در

 آن مقابل در. دادمي نشان را نذر اداي از ايصحنه و بود شد

 عرض به و سانتيمتر 34 ارتفاع به و متر 35/1 درازي به نيمكتي

 به مربع مقطع با كوچك ستون دو. بود شده گذاشته سانتيمتر 32

 هنوز آنها از يكي كه متر، 40â/1 ارتفاع و سانتيمتر 27 ابعاد

 و اول، نقشه) بود مانده باقي زمين در رفته فرو صورت به هم

 و داشتند تكيه طاقنما دهانه به ابتدائي صورت به ،(6 شكل

 اين. اندرفتهمي بكار( ؟) پيشاني يك ستون عنوان به احتماال

 طاقچه اين. است بوده مقدس آتش نگهداري جاي بايد طاقنما

 پوشيسنگ اتاق همانند دقيقآ طاقنما اين. است بوده« آتشگاه»

 مسجدسليمان مقدس ُصفه  بنديقالب ضخامت در كه بود شده تعبيه

 (.3 نقشه به كنيد نگاه) آورديم بيرون

 شد پيدا سكوئي نيايشگاه، ورودي مقابل در پاگرد،  روي

 سكو اين. است بوده محراب سكوي يا و هدايا به مربوط يا كه

0â3 طول  سانتيمتر 35 و ارتفاع سانتيمتر 34 عرض، سانتمتر

 خالي مدور صورت به سانتيمتر 27 قطر به آن فوقاني قسمت.داشت

 با و سانتمتر 18 عرض به ثابتي پايه روي سكو اين. بود شده

 شكل و 3 شماره ،41 لوح) بود گرفته قرار سانتيمتر 8 برجستگي

â1 .)به نيايشگاه و داشت برجستگي پلكان به رو كه وجهي روي 



. شدمي ديده كوچكتر ابعاد با ديگري طاقنماي كرد،مي تكيه آن

 38 و ارتفاع سانتيمتر 38 عرض، سانتيمتر 40 طاقنما اين

 هائينقاشي پلكان ديواره بلوكهاي روي. داشت عمق سانتيمتر

(. 58 شكل به كنيد نگاه ،2 كتيبه ،9 شكل) بود شده زنيقلم

 اين اطراف از برِدنشانده، در شدهكشف پيكرتراشيهاي اكثر

 ديوارهاي تمام طول در احتماال. آمد دست به نيايشگاه

 را هانيمكت ساير. است دادشته وجود هائينيمكت نيايشگاهاين

 قاب را بزرگ پلكان كه بودند ساخته غربي بندپشت به چسبيده

 (.1نقشه) گيرد،مي

 

 .شاهانه نذر اداي صحنه با برجسته نقش

 11. شكل و  ،13 لوح 

 را طاقنما كه شده پيكرتراشي بلوكي روي كه ايبرجسته نقش

 55  و طول متر 07â/1 گرفت،مي قاب نيمكت، باالي در چپ، طرف از

 بلوك اين ضخامت. داشت عرض سانتيمتر 39 و ارتفاع سانتيمتر

 تا وادارمان ضخامتي چنين. رسيدمي سانتيمتر â50 به سنگي

 نكرده پيكرتراشي اينجا از خارج در را برجستهنقش اين بپذيريم

 از پس را آن بلكه اند،نكرده نصب ُصفه  بنديقالب نماي روي و

 را مشابهي موارد. اندكرده پيكرتراشي ُصفه  بنديقالب اتمام

 اندشده اجرا بلوكهائي روي هابرجسته نقش آنها در كه شناسيممي

 در ِبل معبد تيرهاي. اندبوده ساز و ساخت از بخشي قبل از كه

 روي نقاشي با را آن روستووِزف كه بود گونه همين پالمير

 را تزئيناتي ؛ 8كندمي مقايسه اوروپوس-دورا معابد ديوارهاي

 در بناهاي ساخت از پس كه اندداده تشخيص برجستهنقش صورت به

 همين فقط.  9است شده حكاكي(  Trysa)تريسا در و( Xanthos) اگزانتوس

 آماده ديگر جاي در ايبرجسته نقش اگر. كنيممي ذكر را مثالها

 تريمنظم و نازكتر سنگي بلوك يك روي را آن بايد باشد، شده

 .كرد پيدا

 از را شاهي دارد، راست طرف به رو كه تابلو، اصلي موضوع

 شكل به ايرانيان قديمي كاله نوع از كالهي كه دهدمي نشان روبرو

 شاهان شدهضرب هايسكه روي را كاله نوع اين. دارد سر بر بيضي

 نوارهاي كه است آن روي نيز تاجينيم احتماال. بينيممي ايالمي

 اشخاص چهره و آرايش. اندشده آويخته او پشت راستاي در آن

 نفري دو در آرايش و چهره. است شده ضايع و كاريچكش شده ارائه

 در. است شده حفظ بهتر هستند، برجسته نقش انتهاي دو در كه

 قسمتي و است مربع صورت به كه دهيممي تشخيص را ريشي شاه صورت

 زده حلقه او گردن گرد به كه بينيممي را سيمي حلقه يك از

 دوزييراق فاخري بطور كه كرده تن بر ايپارچه پوشاكي شاه. است

                                                           
8- M. Rostvtzeff, Dura-Europos and its art, Oxford, 1936, p. 76. 
9- P. Bernard, "Remarques sur le decor sculpte d'un edifice de Xanthos", Syria, vol. XLII (1965), p. 265-288. 



 بسته پوشاك اين روي كمربندي. است شده دوخته لوزي صورت به يا

 قالب آن آستينهاي كه دارد برتن باالپوشي آن روي بر. است شده

. است شده دوزي يراق آن هايلبه و حلقه حلقه صورت به و بدن

 پاها مچ محل در آن پاي دم كه دارد برتن پرچين و گشاد شلوار

 چپ دست به را شمشيرش دسته. است شده فشرده دوزي يراق يك با

 شودمي ديده چپ طرف در و پائين در شمشير اين نوك. است گرفته

 تنهنيم از كه نرمي تسمه. است آمده بيرون لباسش زير از كه

 شايد داده، تشكيل را مانند حلقه ايگره شكم روي و شده شروع

 رداي دامن شود،مي اسب بر سوار شاه وقتي كه بوده اين براي

 پوشاكي ويژگي اين كه كرد فكر توانمي. بگذارد آن در را خود

 آنتيوخوس هايبرجسته نقش روي كه دهدمي انجام را ايوظيفه همان

 را راستش دست.  بينيممي  10نمرودداغ در( Commagen) كماژن اول

  كاريچكش حاضر حال در كه داشته دست در  را شيئي و  كرده دراز

 مايعي آن از كه باشد ظرفي بايد شيء اين. است شده ضايع و

 ظرف اين از. ريزدمي( (thymiaterion ظرفي روي و شودمي سرازير

 .خيزدمي بر آتش هايشعله

 
 پلكان پائين در برجسته نقش. برِدنشانده  -  11  شكل

 .غربي شمال

 (13 لوح به كنيد نگاه.( )گيرشمن خانم از طرح)

 

 نيز را او. است ايستاده روحاني مردي شاه راست طرف در

 ايشده لوله هايپارچه يا( ؟) شنل  او. اندداده نشان روبرو از

 از قسمت اين. شناسممي را آن كه است انداخته چپ شانه روي را

 اين. است آمدهمي پائين پوشاك پائين تا معموال روحانيت لباس

 كسي تنها هستند، صحنه اين در اين در كه اشخاصي بين از فرد

                                                           
10- H. Waldmann, Die kommagentischen Kultreformen unter Konig Mithradates I. Kottinikos und seinem 

Sohne Antiochos I, Leiden, 1937, pl. XXI, XXII, XXIII. 



 ديگران از را او لذا و دارد را پوشاكي وپژگي اين كه است

 سيمين ايحلقه و بلند ريشي كه روحاني مرد.  11كندمي متمايز

 زاويه سه پائين آن كه كرده برتن بلندي رداي داشته، گردن بر

 همين و شده بسته نيز كمرگاه در ردا اين. است داده تشكيل را

 قسمتي. بيفتند پائين متفاوتي صور به چينهاي كه شده موجب امر

 موازي حاده زوايه چند شودمي ديده كمربند باالي در كه لباس از

. هستند حلقه حلقه صورت به آن آستينهاي دهد،مي تشكيل را

 در و آيدمي پائين هم موازي هايحلقه صورت به نيز او شلوار

 باال صورتش محازات تا او راست بازوي. رودمي فرو هاچمكهنيم

 شده ضايع و كاريچكش امروزه كه گرفته دست بر را شيئي و آمده

 چپ دست در او. است كردهمي عرضه شاه به را شيء اين وي. است

( ؟) نيايشگاه خادم يك او سر پشت. است گرفته را ايشاخه خود

 ولي است، روحاني مرد پوشاك همانند نيز او پوشاك شود؛مي ديده

 در بنديگردن و سبيل  او. ندارد دوش بر را شده لوله پارچه

 .است كرده چليپا اشسينه روي را خود دستهاي و دارد گردن

 مثل دقيقآ كه اندايستاده هم مجاور نفر دو شاه، سر پشت

 بسته پوشاك روي كمربندي. اندكرده برتن بلند پوشاكي شاه خود

 است تن قالب آن آسيتنهاي كه اندپوشيده آن روي باالپوشي و شده

 موازي كرده پف چينهاي با است، شاه شلوار مثل آنها شلوار. 

 و دارند سر بر بلندي كاله آنها. است شده بسته پا مچ در كه

 افراد تمام پاهاي. اندانداخته خود گردن بر نيز فلزي ايحلقه

 پاي و نيمرخ صورت به پا يك: اندشده داده نشان هم همانند

 .است پائين طرف به آن نوك و روبرو از ديگر

 پوشاك از روحانيون پوشاك  كردن متمايز صدد در هنرمند

 از دارترفاصله را روحانيون پاهاي حتي و بوده غيرروحانيون

 ُصفه  كه موقعي در برجستهنقش. است داده قرار ديگران پاهاي

 شودمي احساس چنين بيشتر. است نشده پيكرتراشي شده،مي برپا

 ُصفه  بنديقالب شدن برپا از بعد مدتها برجسته نقش اين كه

 قرار خود محل همان در كه شده اجرا بلوكي روي دوم، مرحله

 قرارگيري در نظمي بي موجب كه نيز آن غيرعادي شكل. است داشته

 كار كه راست، طرف در يعني است، دليل همين به است شده هاصورت

 در مانده باقي زيادي فضاي شده، شروع جاهمين از پيكرتراشي

 فضائي و هستند هم به فشرده بسيار تصويرها آن چپ طرف كه حالي

 تعادل عدم توانمي دليل همين به بازهم. است نمانده باقي

 و نيستند ارتفاع يك در آدمها سر: داد توضيح را مركزي موضوع

                                                           
 شده لوله رچهاپ ينا كه ستا كسي اتنه نيز وا ست،ا نياقرب مشغول سروك تنگ در كه هاش- 11

 .W. B. Henning, Asia Major, N. S. vol. II (1952), pl:به كنيد هانگ ست؛ا ختهاندا خود چپ دوش بر ار

IX.برلين موزه در كه (ششم و پنجم قرن) شده اپيد تيسفون هايشگاني در كه نفر يك زا گچي يامجسمه 

 ايا.ستا شده بتاث نا هب كه رداد چپ نهاش روي ار ( ؟)ضخيم و ريكاب رچهاپ يك شود،مي رياهدانگ
 به: كنيد هانگ ست؟ا رتياپ نيوناروح  چپ نهاش روي شده لوله رچهاپ يك زا ياندهازماب ينا

B. Brentjes, Die iranische Welt vor Mohammed, Leipzig, 1967, pl. 119. 



 در فقط سنگ سطح. اندنگرفته قرار سطح يك در نيز پاهايشان

 آن ديگر جاهاي و شده هموار و صاف روحاني فرد و شاه اطراف

 . است مانده باقي ناهموار صورت به

 رديف هم كنار در مذهبي تشريفات و مراسم در كنندگانشركت

 را بدنها آن اساس بر كه را فني. هستند جدا يكديگر از و شده

 آنها از يك هر وضعيت. اندگذاشته كنار دادند،مي قرار هم روي

 و اتصال نوع هيچ سر، و بدن نظر از است، روبرو از دقيقآ

 زمخت است هنري.  ندارد وجود شده تصوير آدمهاي بين ارتباطي

 .است مناسكي و نشدني نرم و سخت و

 بيشتر و شودنمي ظاهر كار اين در گرائيطبيعت اصل نوعهيچ

 ايجاد از پيكرتراش. دهدمي دست به را بودن گراطبيعت ضد احساس

 باشند انساني چهره دو ما قضاوت اگر. است بوده اطالعبي تحرك

 بدون تراش پيكر اين اند، گرفته قرار سنگ انتهاي دو در كه

 حركت. است اطالع بي نيز صورت حالت توسط احساس بيان از ترديد

 چهره ولي گيردمي انجام كه باشد عملي كننده بيان بايد بازوها

 ديگري جهت در و است اطالع بي عمل اين از كه دهدمي نشان انسان

 صدق شاه مورد در هم عمل اين. تماشاگر سوي به يعني نگرد،مي

 خالي( (thymiaterion آتشدان شكل به ظرفي روي را مايعي كه كندمي

 كندمي تقديم شاه به را شيئي كه ايروحاني مورد در هم و كندمي

 فاقد تابلو. است برگردانده ديگر طرف به را خود نگاه ولي

 روشن و سايه تأثير جستجوي در تراش پيكر. است عمق و اندازچشم

 اندشده كشانده تصوير به اينجا در كه اشخاصي تمام. است نبوده

 نوع هيچ هاپارچه. كنندمي تبيعيت عمل ضد خطي ضرباهنگ يك از

 را آدمهائي و شاه رداي چيني هيچ - سازندنمي آشكار را زندگي

 . آوردنمي در حركت به هستند او با كه

 بلوكي روي كه نذر اداي به مربوط ايصحنه كه نيست ترديدي

 مناسك منظور به مسلمآ كه شده پيكرتراشي طاقنمائي به نزديك

 در صحنه اين. است بوده خاصي معناي و نشان داراي بوده مذهبي

 رفتهمي نيايشگاهي سكوي طرف به كه دارد قرار پلكاني پائين

 بايد آن اطراف و آن روي و داشته قرار ُصفه  باالي در  كه

 اين ما، اعتقاد به. است آمدهمي عمل به مزدائي مذهبي تشريفات

 باالي در بعد اندكي بايد كه كردهمي مناسكي بر داللت بايد صحنه

 آمدهمي عمل به بوده نيايشگاه سكوي كه مقدسي مكان روي ُصفه 

 .است

 شروع نيايش و جمعي دسته حركت اجراي كه اين از قبل آيا

 شركت آن در رسمآ شاه و افتند راه به نيايش سكوي طرف به و

 جاي به را افشانيجرعه مراسم  كه شدهمي دعوت وي از كند،

 فكر اين با پذيريممي ما كه است چيزي همان دقيقآ اين آورد؟

 توسط كه بود« آمرزش و سپاس عمل» نوعي برجسته نقش موضوع كه

 روحاني فرد از وي آن اجراي هنگام در و  شدهمي انجام شاه



 سكوي در تشريفات طول در بايد كه كردهمي دريافت را ايشاخه

 شده منهدم آن تصوير كه اين با زيرا،. باشد آن به مجهز نيايش

 به شبيه عمال كند،مي تقديم شاه به روحاني مرد كه شيئي است،

. است گرفته دست به او خود كه است ايشاخه به مشابه شاخه يك

 و اندگرفتهمي راستشان دست در را شاخه اين بايد مؤمنان تمام

 بيرون طرف به دست كف كه اندكردهمي بلند نحوي به را دست اين

 مناسك اجراي هنگام به ساده، فناپذيران همانند شاهان،. باشد

 انددادهمي انجام سايرين كه اندكردهمي عمل صورتي همان به

 . 1512(شكل و پنجم، و بيست لوح)

 

 
 .حفاري نقشه. پوديوم. نشانده بردِ  -12 شكل

 

 بلوك روي كه ايصحنه همانند نذر، اداي و تقرب از ايصحنه

 رواج ميالد از بعد اوليه قرنهاي در شده، پيكرتراشي مقدس ُصفه 

 تا و پالمير زمان از و آسيا هنرهاي در و داشته ايگسترده

 از تعدادي توجه و گرفته قرار تأييد مورد قندهار زمان

 كه مقدسي عمل مجدد بازسازي. است برانگيخته را  13دانشمندان

                                                           
12- R. Ghirshman, Iran, Parthes et Sassanides, Paris, 1962, fig. 105. 
13- F. Cumout, Fouilles de Doura-europos (1922-1923), Paris, 1926, p. 104, fig. 21; p. 128, fig. 27; p. 132, 



 و گويا عملي بود، رفته بين از ايران غربي جنوب كوههاي در

 دور دره درون در ساكن اجتماعي رئيس نظر از بايد. است نشانگر

 شناخته موضوعي باشد، ارزشمندي موضوع نشانگر بزرگ، مراكز از

 به انسانها اين كه اجدادي مذهبي مناسك با ارتباط در و شده

 .اندمانده باقي وابسته آن

 
 مراحل. (نيايشگاه سكويپوديوم ). برِدنشانده -13 شكل

 .سوم و دوم اول،

 

 خيزدبرمي هائيشعله آنجا از كه محرابي مقابل در كه شاهي

 زمان از قبل از ايراني هنر در است، نذر اداي و تقرب حال در

 موضوع اين كه است علت هميل به. است شده شناخته هخامنشيان

 نماهاي فوقاني قطعه روي جمشيدتخت در هم و رستم نقش در هم

 نقش. است شده تكرار بعد به داريوش از بزرگ شاهان هايمقبره

 در كوه از كه شده پيكرتراشي ايقطعه روي كه پارت برجسته

                                                           
fig. 28; p.140, p. 145ss.fresque de Conon, pl. XXXIss.H. Seyrig, Syria, XIII (1932), pp. 50, 190, 258;H. Seyrig, Syria, 

XIV (1933), p. 12ss;H. Seyrig, Syria, XV (1934), p. 156ss;H. Seyrig, Syria, XXII (1941), p. 155.e. Diez, Belveder 6 

(1924), p. 191 ss. 



 بسيار آن دهيسامان نوع به توجه با  است شده كنده بيستون

 تنهائي به آنجا در شاه. است شاهانه مقابر هايصحنه به نزديك

 كه ايستاده ايزدبانوئي مقابل در محراب، سكوي يك مقابل در

 . 14شودنمي ديده

 يك يا شاه يك اطراف:  داد توسعه را قاعده اين هنر

 بيش از بيش كه اندگرفته متعددي كنندگان مشاركت را كنندههديه

 ،(Conon) كونون فرسك روي كه موردي مثل دارند، شركت مراسم در

 در تعداد اين مشاركت آنجا در كه بينيممي دوراـاوروپوس در

 .  15است شده تقسيم متعددي هايقطعه

 كه هافرسك اين و هابرجسته نقش اين كمپوزيسيون و سبك

 صورت همان به  هميشه دارد، مطلق حاصل روبرو از تصويرگري

 بعد اول قرن سه طول در دقيقآ تابلوها اين. است مانده باقي

 امپراتوري با آنها رابطه كه سرزمينهائي سرتاسر در ميالد، از

 و توسعه بوده، مستمرتر آنها اتصال و مستقيم بسيار پارت

 صحنه اين كمپوزيسيون منشأ تعيين پي در چون. يابندمي تكثير

 از نبايد معني اين شناسد،مي را آن نياكان ايران كه هستيم

 اشكاني امپراتوري آن پراكندگي كانون ما نظر به. برود دست

 آن از روستووِزف كه است اينظريه بامطابق  ما نظر. است بوده

 . 16است كرده دفاع

 
 . [نيايش محراب زير سكوي] [مقدس فضايپوديوم ]

 ؛19 و لوح ؛18تا  15 لوح هاي ؛4 شماره ،14 لوح. 1نقشه

 13. و 12 هايشكل

 زير آن سوي يك فقط  باالئي، ُصفه  وسيع بسيار سطح عليرغم

 آن به كوچكي بناي كه داشت قرار نيايش محراب و  مقدس فضاي

 ارتفاع در قسمت دو اين. داشت دنبال به حياطي كه بود چسبيده

 طريق از پارسايان. بود شده واقع غربيشمال پلكان متري 25

 مذهبي تشريفات مسلمآ(. 12 شكل) اندرسيدهمي آن به پلكان همين

 تمام. است شدهمي انجام آتش محراب يك گرد به سكو اين روي

 گرد سكوي اين دور به باز آسمان زير در كنندگانشركت

 زيرا است، داشته طوالني بسيار موجوديت كه سكوئي اند،آمدهمي

 .است يافته بيشتري توسعه نيز هربار و شده ساخته دوبار

 پوديوم مرحله ترينقديمي(. 13 شكل) اول مرحله پوديوم،

 اندازه. اصلي چهارجهت طرف به آن زواياي و بوده مربع شكل به

 با آن خارجي ظاهر. است بوده متر 97/4 و متر 5 آن ضلع هر

 بخوبي قطعات اين. است شده ساخته كوچك ابعاد با سنگ قطعات

 بطور اينها بازمانده. اندشده گذاشته كار دقت با و تراشيده

                                                           
14- R. Ghirshman, op. cit.,  fig. 66. 
15- F. Cumont, op. cit.,  pl. XXXI. 
16- M. Rostovtzeff, Dura-europos and its art, Oxford, 1938, p. 77. 



 سانتيمتر â90 تا â40 ارتفاع به رج چهار تا دو روي نامنظم

 نما اين با كه حجمي(. 3 و 2 هايشماره ،17لوح) بودندشده حفظ

 كوچك ابعاد با نتراشيده سنگ از بنديبلوك يك است شده محاط

. است داشته قرار آن روي بر  سنگفرشي  و گرفته خود به را

 بطور كه است موادي از استفاده در دقيقآ اول مرحله اين ويژگي

 ساز و ساخت عمليات امكان امر همين. هستند كوچك ترجيحي

 خوبي همگوني احساس بايد آن مجموعه. است دادهمي را دقيقتري

 شدن ويران مانع امر همين همه، اين با است، كردهمي القاء را

 .است نبوده معيني زمان در آن

 كم، نسبتآ سطحي با متراكم، بلوكهاي از متشكل پوديومي

 حادثه يك كمدست صدمات حتي قرنها، جريان در توانستهنمي

 نشانده-بردِ  اوليه پوديوم اول مرحله.  كند تحمل را استثنائي

 زلزله يك از ناشي توانستهمي كه شده ناخواسته انهدامي متحمل

 رانش دهنده نشان طرف چهار شده روسازي ساز و ساخت زيرا باشد

 فقط پوديوم قسمتهاي از بعضي همه اين با. نيست جائي به جا يا

 مربوط حالت - اندبرده ديگري جاي به را آن قطعات و شده خراب

(. 4 و 3 هايشماره ،17 لوح) است چنين اين شرقي زاويه به

 شده انجام انسان دست به كه بوده كاري اول، مرحله سرانجام

 را آن بلكه  اندنبوده آن بردن بين از صدد در آنها. است

 .اندكرده استفاده غيرقابل

 را پوديوم از قسمتي كه اين از پس .دوم مرحله پوديوم،

 جديد پوديوم. نمايندمي بازسازي مجددآ را آن كنند،مي خراب

 منتها گيرد،برمي در را آن و بلعدمي را قديم پوديوم بازمانده

 ابعاد و شودمي بزرگتر ولي كنندمي رعايت را آن چهارگوشه نقشه

 با بار اين آن نماسازي. رسدمي متر 82/6 در متر 0â9/6 به آن

 كه هستند بلوكهايي از بزرگتر خيلي كه شودمي اجرا بلوكهائي

 سنگهاي. بودند برده بكار اول مرحله بنديقالب براي قبال

. است بوده قبلي بنديبلوك سنگهاي از بزرگتر نيز بنديبلوك

 پوديوم دقت از كمتر آن دقت كه است كاري نشانگر آن اجراي تمام

 و بوده زودرس كه آوردمي وجود به را احساس اين و است اوليه

 برقراري لزوم از ناشي كه كرده تحميل ضرورتي را آن زودرسي و

 .است بوده افتاده وقفه به مذهبي خدمات كاربري مجدد

 سوم بار براي پوديوم باالخره، .سوم مرحله پوديوم،

 الزامات و شرايط از بازسازي اين شرايط ولي است، شده بازسازي

 كه آن اوليه شكل بار، اين. است بوده متفاوت اول بازسازي

 متر 45/0â1 آن طول بار اين. است نشده رعايت بوده، مربع

 ظاهر امروزه. كندمي حفظ را دوم مرحله عرض همان ولي شودمي

 .است شده حفظ متر 0â1/1 ارتفاع تا آن

 مرحله متأخرترين طولي ديوار به چسبيده .الحاقي بناي

 شده محدود ديوار سه با كه شده برپا كوچكي بناي ،(سوم مرحله)



 سنگ رگ دو از مركب ديوار سه اين از اندكي بسيار ارتفاع. است

 اين در. است بوده باز آن غربيشمال ضلع تمام. است مانده باقي

 از قطعاتي مگر شودنمي ديده ديوار از اثري نوع هيچ ورودي

 به شبيه ،(باال در ،17 شكل) مربع مقطع با كوچكي ستونهاي

 پلكان پائين در نمازخانه طاقنماي مقابل در كه كوچكي ستونهاي

 هنوز كوچك ستون از ايقطعه. است شده شناخته غربي شمال بزرگ

 مانده باقي پوديوم غربي زاويه نزديك زمين، بر فرورفته هم

 (.12 شكل) بود

 شماره هيجدهم، لوح) بوده فرشسنگ آن تمام كه فضائي اولين

 جويندگان را سنگفرش كف اين جاي به جا. است بوده حياط يك ،(1

 اينديوارهاي و پوديوم  ضمنآ،.  بودند كرده رو و زير گنج

 يك بازمانده. بودند نمانده بركنار حمالت اين از نيز كوشك

 حياط همين امتداد در كه كردمي جدا فضائي از را حياط ديوار،

 نيز آن سقف. بود متر 0â1/3 در 0â1/5 آن ابعاد و داشت قرار

 .است بوده پوشيده

 كه پوديوم به چسبيده كوچك ساز و ساخت اين ما نظر به

 داشته منظور يك توانستهمي فقط است شدهمي اجرا آن روي مراسم

 پيدا موقع در كه طور آن بنا، اين ابعاد. معبد خزانه: باشد

 اين. شدمي مربوط سوم مرحله پوديوم ابعاد به داد،مي نشان شدن

 تحوالت متحمل اشطوالني موجوديت جريان در پوديوم مانند نيز بنا

 .است شده تغييراتي و

 ضخامت. دارند متفاوتي ضخامت و طول فضا اين ديوار سه

 ضخامت اين زيرا بود انگيزشگفت شرقيجنوب ديوار حد از بيش

 عمال،. است نداشته ضرورتي متر سه عرض به اتاقي سقف تحمل براي

 كه است روبروئي ديوار از ضخميتر برابر نيم و دو ديوار اين

 نماي محور در آن جهت ضمنآ،. است كردهمي تحمل را بار همان

 ساخته آن راستاي در بايد كه حالي در نبود، پوديوم شرقيجنوب

  بازسازي جريان در آن ضخامت كه دادمي نشان امر همين. شدمي

 از بود، نشده كامل كه شرقيجنوب ديوار. است شده دوبرابر

 غربيشمال ديوار. رفتنمي فراتر دوم مرحله پوديوم غربي زوايه

 بدون. كردمي جدا حياط از را اتاق كه شدمي شروع جائي از

 خارج طرف از را حياط فقط كه را غربيجنوب ديوار طول ترديد،

  طول با برابر كه اندكرده اضافه اين براي كرد،مي محدود

 (. 12 شكل) شود سوم مرحله پوديوم

 همان با اتاقي شامل فقط امر ابتداي در معبد خزانه

 با اتاق اين. است داشته نيايشگاه آخر در كه بوده ابعادي

 غربيجنوب حدود و حد از آن طول كه شدهمي محصور ديواري چهار

 سنگفرش اتاق، از قبل. است رفتهنمي فراتر اول مرحله پوديوم

 به و  بوده نيز پوديوم مقابل در شايد كه داشته وجود عريضي

 رفته بين از سوم، مرحله در پوديوم اين دادن گسترش هنگام



 اجازه دارد، غيرعادي ضخامت كه آن، شرقيجنوب ديوار حالت. است

 به يا بوده شده تقويت قبال حالت اين آيا بدانيم كه دادنمي

 .است شده تقويت دوم مرحله در پوديوم كردنبزرگ هنگام

 چنين نيز مسجدسليمان مقدس ُصفه  روي كه رسدمي نظر به

 غرب در اتاقي بايد آنجا در است، داشته وجود مشابهي چيز

 وسيع سنگفرش يك دو، هر مقابل در. است داشتهمي وجود پوديوم

 (.ششم نقشه) است بوده يافته گسترش مدور نيمه

 

 باالئي ُصفه روي كشفيات

 شيء محدودي تعداد فقط پوديوم اطراف در شده انجام حفاري

 كه است محدودي سطوح بخصوص امر اين دليل. گذاشت اختيار در

 متمادي قرنهاي روي كه آنها تاريخ شاهد. گرفت قرار كاوش مورد

 مرحله دو دوره و ابتدا درباره را داليل اولين يافتمي گسترش

 .گذاشتمي اختيار در پوديوم اوليه

 طال ورقه يك از كه شد پيدا كوچكي پالك اشياء اين بين در

 صورت به آن روي. بود گرد آن زواياي. بود شده بريده

 و سي لوح) بودند داده نشان چپ طرف از را نفر يك كاريبرجسته

 تعداد(. 33 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،1 لوح ؛3 شماره نهم،

 صورت به كه شناسيممي را هاپالك نوع اين از توجهي قابل

 متعلق و اندداده نشان را زن و مرد از نقوشي شده كاريكنده

 17اندآمده دست به معبد از مسلمآ و هستند« جيحون گنجينه» به

 خدايان از كه دهندمي نشان را پارساياني چهره اشياء اين. 

 تاي دو و طال از يكي مشابه، شيء سه.  اندداشته مغفرت طلب خود

 دست به لرستان از كه شده، كاريكنده صورتهاي با مفرغ از ديگر

 باالخره،.  18اندشده تهران، در فروغي، مجموعه وارد اند،آمده

 پوديوم نزديكي در نقره جنس از خانواده، همين از ديگري پالك

 شماره مسجدسليمان، گراورهاي ،79 لوح) شد پيدا مسجدسليمان

 نيايشگاههاي در كه پارسايان، از كوچك تصاوير اين(. 618

 سوي به خدايان توجه جلب آنها از هدف و اندبوده شده گذاشته

 ايدوره از قبل به مربوط دور هايگذشته از است، بوده خودشان

 زمان در قبال شايد يا پارتها، زمان در دوره، آن در كه هستند

 پيكرهاي هميشه فكرمايه، همان پيگيري با انسانها ها،سلوكي

 .گذاشتندمي نيايشگاهها در را خودشان شده تراشيده سنگتراشي

 پيش هخامنشيانماقبل زمان تا تواندمي طالئي كوچكپالك قدمت

 توانمي كه تاريخي ،(ميالد از قبل ششم و هفتم قرنهاي) برود

 لوح) داد نسبت سخت خاكستري سنگ از شياردار گرز يك به را آن

 دهان مفرغي، بازوبند يك(. â1 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،1

 سر به مزين آن انتهاي قلمزني، تزئينات گرد، مقطع با باز،

                                                           
17- O. M. Dalton, The treasure of the Oxus, London, 1964, pl. XV. 
18- R. Ghirshman, Perse, Proto-iraniens, Medes. Achemenides, Paris, 1963, fig. 519-521. 



 با مشابه ،(9 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،1 لوح) غزال يك

«  ِدِرسي-ِنرو» در قفقاز، در هخامنشي قبر در كه است بازوبندي

 قلعه نزديكي در كه است ديگري بازوبند با مشابه و شده پيدا

 لبه سه مفرغ از كه شد پيدا پيكان نوك يك با همراه« ِبشتاِشم»

 كه است پيكانهائي نوك نوع از فشنگ، پوكه شكل به انتهائي با

 پوديوم به نزديك.  19اندپيداشده جمشيدتخت در زياد تعداد به

 يك دهنده نشان آن حلقه كه شد پيدا مفرغي انگشتر يك نيز

 قدمت.  20(14شكل 1؛ شماره ،39لوح) است بالدار پيروزي فرشته

 لوح) بال دو بين مركزي نقشمايه يك با ديگر  مفرغي انگشتر دو

 زمان به تا تواندمي ،(175 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،4

 .برسد ساسانيان

 

 
 .مفرغي انگشتر. برِدنشانده - 14 شكل

 .[است شده داده نشان پيكان با] آن شدن پيدا محل

 شماره نهم، و سي لوح به كنيد نگاه(. )Ir. K. T. Weber از طرح)

1.) 

 

 آئينه اين: دهدمي ارائه را خاصي جذابيت كوچكي آئينه

 گراورهاي ،1 لوح) است شده پيدا پوديوم كنار در نيز

 با است« سفيد مفرغ» از كه آئينه اين(. 6 شماره برِدنشانده،

 هم به فشرده بسيار خطوط با كه شده تزئين متحدالمركزي دواير

. است آهن جنس از شده سوراخ اتصال دگمه داراي و اندشده وصل
                                                           

19- B. A. Kuftin, Archaeological excavation in Trialeti, Tablisi, 1941 (en russe), p. 31, fig. 33,1. p. 42, 

fig.39,1. 
 نقشمايه  ينا رهادرب تياعطالا كه كنم رياسگزاسپ G. Le  Rider ريدر لو .ژ زا يداب- 20

 Victoire-palme momogramme دجله ياهسلوكي شده منتشر ياهسكه فكر به ار نانسا كه داد، 
 دميال زا بعد دوم قرن حتي اي ولا قرن نداتومي نا بعدي سبك ريخات كه زداندارت،مياپ نازم در

  .شداب



 آئينه: نيست نوع اين از شده پيدا آئينه تنها آئينه اين

 ،14 لوح) آمد دست به محوطه همين پائيني ُصفه  از ديگري مشابه

 در ترديد بدون كه ،(ناقص ،132 شماره برِدنشانده، گراورهاي

 در ديگر آئينه دو. اندگذاشته معبد يك درون در آنجا

 گراورهاي 29، لوح) هركول معبد در يكي شد، پيدا مسجدسليمان

 اين غرب در ديگر آئينه از تكه يك و( 57 شماره سليمان، مسجد

 گراورهاي ،37 لوح) باشد آنجا به مربوط رسدمي نظر به كه معبد

 (.189 شماره سليمان، مسجد

 آرايشي اشياء از گروهي به متعلق كه آئينه چهار اين

  در و جنوبي روسيه در ، 21شمالي قفقاز قبرهاي در كه هستند

 منصه به بزرگ هايمهاجرت هنگام به دانوب، ناحيه سرزمينهاي

 رد آن چيني مفهوم كه است آئينه از نوعي اين. اندرسيده ظهور

 ورنر. ج نظر به و بوده« شرقي نشينانكوچ» به متعلق و نشده

 22رسدنمي ميالد از بعد 4ââ00 از پيش به اروپا در آن شدن ظاهر

 ايآئينه قطعه و برِدنشانده به مربوط آئينه آنها ترينقديمي. 

 كه ايآئينه.  23است  شده پيدا هركول معبد نزديكي در كه است

 متحدالمركز دواير به مزين فقط كه شده، پيدا  هركول معبد در

 و يافتيم كه  هائيسكه متأخرترين. 24بود خواهد متأخرتر بود،

. هستند دوم شاپور از بودند، شده گذاشته مسجدسليمان معابد در

 ُصفه  اين روي كه خرابيهائي تمام بپذيريم كه طلبدمي امر همين

 بنابراين. است بوده پادشاه اين زمان در آمده، عمل به

 دو اين روي بر پنجم قرن در توانستهنمي نشينانكوچ هايآئينه

 تاريخ درباره بايد كه اين يا ترتيب، اين به. بيايند محوطه

 بايد ايران به آنها رسيدن كه اين يا شود، تجديدنظر آنها

 آيا. باشد ايران در آنها شدن ظاهر از قبل قرن نيم الاقل

-شمالي مرزهاي روي دوم شاپور هايموفقيت شواهد ما هايآئينه

 . 25اندبوده شرقي

 سوم، مرحله از پوديوم، غربيشمال نماي ضلع در باالخره،

. بود شده كنده سنگ روي كه شد پيدا كتيبه يك از ايقطعه

 جلد همين در آن درباره J. Harmatta هارماتا. جي پرفسور مطالعات

                                                           
 به:كنيد هانگ- 21

W. A. Jenny, "Verzierte Bronzespiegel aus nordkaukasischen Grabern", Praehistorische Zeitschrift, Band 

XIX (1928), p. 351. 

 .باشد ديميال 650 و â00â1 بين نداتومي اهئينها ينا ريخات نشمند،اد ينا نظر به 
22- J. Werner, Beitrage zur Archeologie des Attila-Reiches, Bayerische Akademie der Wiessenschaften.Phil-

histor. Klasse. Abbandlungen N. F. Heft 38 A, Munchen, 1956, p. 19. 
23 - . 44,10, pl. meIbid ناعنو به كه نوعي tebieordosg زا ياقطعه .ستا شده رياگذمان و ختهاشن 

 به:كنيد هانگ .ستا كرده اپيد Lou-lan نال-لو درSir Aurel Stein ستنا ورلا سر ار بهامش ئينها

  Serindia, London 1921, vol. II, cha. XI, p. 428: vol. IV, pl. XXIX, L. A. 0027.  

 (p. 369) بود هداخو ديميال رماچه قرن يابتدا ـسوم قرن خرا نا ريختا
24- Ibidem, pl. 48,7. مربوط به Phanagoria-Taman. 
25- F. Althein, Geschichte der Hunnen,  vol. I, Berlin,    12959, p. 348.  

  .بعد و.p 82  به كنيد هeنگ اهينهائ مورد رد



 گراورهاي 1، لوح ؛4 شماره پنجم، و سي لوح) است آمده

 (.76 شماره برِدنشانده،

 افتاده مهمي اثر غربيجنوب پلكان فوقاني پله به نزديك

 قبل ولي كند حمل را آن داشته نظر در نفر يك كه اين مثل بود،

 اثر اين. است كرده رها خود حال به را آن آوردنش، پائين از

 لوح) است شكسته آن پائين كه است شكلي مستطيل سنگي بلوك

(. 21 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،1 لوح ؛1 شماره ام،سي

 سانتيمتر، 34 و سانتيمتر 40 آن عرض سانتيمتر، 69 آن ارتفاع

 ايچاله آن باالي قسمت ضخامت در. است سانتيمتر 5/16 آن ضخامت و

 سانتيمتر 4 عمق به و سانتيمتر 145 عرض به سانتيمتر 21 طول به

 جنگاوري كه شده نقشين ايبرجسته نقش با آن روي. است شده كنده

. است سبيل و ريش داراي مرد اين. دهدمي نشان روبرو از را

 شده داده نشان موازي مورب شده قلمزني خطوط با او سر موهاي

 بسته كمربند يك با كمرگاه در كه دارد برتن بلندي رداي. است

 زير از ديگري رداي و رفته كنار آن پائين هايلبه. است شده

 آستينها و شده حلقه گردن دور به پوشاك باالي. است پيدا آن

 هاشورهاي با كمربند تا سينه از پوشاك اين. هستند  حلقوي

 لباس چين نشانگر كه شده قلمزني سنگتراشي قلم با وسيعي

 روئين بلند رداي حركت تبع به پائينتر در هاشورها اين.هستند

 نوع از كماني خود راست دست در مرد اين. افتندمي پائين به

( ؟)گرز يك ديگرش دست در و گرفته ايوني و ُكرنتي تركيبي كمان

 ما كه هائيپيكرسازي تمام با و است زمختي بسيار كار. دارد

 آن اهميت همه اين با. است متفاوت كرديم پيدا محوطه روي بر

 كنيممي فكر زيرا است، شده تراشيده آن براي كه است هدفي در

 كه است پارتي عصر محراب تنها و محراب اولين اثر اين كه

 بوته و گل به منقش و مزين محرابهاي. است شده شناخته امروزه

 مورد پالمير در ايگسترده طور به اشخاص تصوير به مزين و

 .  26است گرفته قرار تأييد

 اين. نبود pyree از دور چندان كه شد پيدا ديگري سنگتراشي

 0â5 عرض و سانتيمتر 51 ارتفاع به است، برجسته نقش از ايقطعه

 منقش پارچه از ردا يك تحتاني قسمت دهندهنشان كه  سانتيمتر

 يك در كه كمربندي با كمرگاه محل در ردا اين. هاستلوزي به

 يا كوتاه خنجري. است شده بسته شود،مي ديده پالك يك آن طرف

 رفته فرو ردا راست طرف در غالفي در شلوار، به آويخته دشنه،

 كه ايراني هايبافته فن. است زده بيرون آنجا از آن نوك كه

 متمادي قرنهاي طول در شده، منقش لوزي با فاخري طور به

 آنها به مركزي اينقشمايه كه لوزيها،. است داشته استمرار

 ُكماژن  ِ كالينيكوس اول مهرداد شده دوخته لباس بخشد،مي اعتال

                                                           
26- F. Cumont, Fouille de Doura-europos (1922-1923), p. 104, fig. 21; p. 128, fig. 27; p. 132, fig. 28; H. 

Seyrig, Antiquites Syriennes, Serie I, p. 116 et fig. 19; Idem, Antiquites Syriennes, Serie II, p. 100, fig. 38. 



(neÉMithriate I Kallinikos de Commag)27  بلند رداي پارچه. كندمي تزئين را 

 سوار.  28است بوده نقش همين داراي هترا( Uthal) اوتالِ  شاه

 كرديم، كشف شوش در را آن كه چهارم، قرن ساساني فرسك شكارگر

 از هائي لوزي از شده بافته صورتي رنگ به بلند رداي داراي

 .29بود طال نخ

 مزرعه به تبديل كرديم پيدا را آن كه باالئي ُصفه  تمام

. است رفته كشت زير به پيش قرنها از ُصفه  اين. بود شده گندم

 سطح تا بودند كرده حمل آن روي از زيادي سنگهاي روستائيان

. سازند آماده گاوآهن چرخاندگان براي و كنند كشت قابل را آن

 كرديم گردآوري را شده پيكرتراشي هايتكه تعدادي حالت اين در

 به تبديل و شده شده خرد  غالبآ اينها. نداشتند پا و دست كه

 .بودند شده كوچك هايتكه

 دارند، چيرگي از حكايت كامال كه انسان تنهنيم مجسمه دو

 حاصل است، شده افكنده شده لوله هايپارچه آنها چپ شانه روي و

 در آنها، بلند رداي هايچين دادننشان. هستند هايافته همين

  قرارگرفته هم روي هايمثلث الگوي همان نشانگر پشت، در و جلو

 گاهي اينها. است پائين به رو هاآن رأس نقطه كه است موازي و

 خطوط صورت به يكي در كه دارفاصله گاهي و هستند فشرده هم به

 سي لوح) شوندمي ديده موجدار خطوط صورت به ديگري در و راست

 برِدنشانده، گروارهاي از 2 لوح ؛3-4 هايشماره يكم، و

 چهره با نفر يك برجستهنقش از ايتكه روي(. 18 و 16 هايشماره

 مرد. بود شده حفظ مارپيچ، مجعد موي از ايرشته فقط شده، ضايع

 رداي طرف دو. است گردنش گرد به ايحلقه. باشد داشته ريش بايد

 ردا اين پارچه. است افتاده هم روي اشسينه روي بر او بلند

 بلند را راستش بازوي او. دارد ايگسترده چينهاي و نقشين

 است چرخانده خارج طرف به نيايش از حالتي با را دست كف كرده،

 شماره نشانده بردِ  گراورهاي از 2 لوح ؛1 هشتم، و بيست لوح)

 كه دهدمي نشان را انساني تنه، نيم مجسمه يك از ايتكه(. 11

 چينهاي صورت به و بسته آن روي كمربندي و پوشيده بلندي رداي

 چهارم، و سي لوح) است شده سرازير پائين طرف به عمودي سنگين

 (.12 شماره برِدنشانده، گراورهاي از 2 لوح ؛3

 آمد، دست به مجسمه يك از مختلفي هايتكه ُصفه  سطح از

 هايزينت با فاخري بطور كه ايپارچه از ردا از قسمتي مثل

 متقابل جهت دو در كه بافتههم به يا دارحاشيه مارپيچ معماري

 بازو از هائيتكه نيز و بود شده نقشين اند،شده تابيده هم به

 ،2 لوح ؛5 شماره پنجم، و سي لوح) حلقوي سنگين چينهاي با

 اين ظاهرآ(. a-bâ3 29، ،28 هايشماره برِدنشانده، گراورهاي

                                                           
27- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassaniodes, Paris 1962, fig. 79. 
28- Ibidem, fig. 100. 
29 - Ibidem, fig. 224. 



 الاقل يا پيكره، اين كه دهدمي نشان مجسمه قطعات پراكندگي

 چه آن. است بوده شده ارائه ُصفه  اين روي بر آن، از قسمتي

 مارپيچي معماريزينت هايتكه حضور باشد، انگيزشگفت تواندمي كه

 اندتوانستهمي فقط كه است مكان اين در ستونهائي سرستونهاي

 پنجم، و سي لوح) باشند داشته تعلق پائيني ُصفه  معبد رواق به

(. 96 و 95 هايشماره برِدنشانده، گراورهاي 3 لوح ؛1 شماره

 دارد گردن به ايغالده كه ايشده رام حيوان سر به مربوط مورد

 ،3 لوح ؛1 شماره چهارم، و سي لوح) است بوده چنين نيز

 شيري سرِ   ظاهرآ كه سر اين(. 13 شماره نشانده، برد گراورهاي

( Ülien)اوليِن كه باشد موضوعي يادآور تواندمي دهدمي نشان را( ؟)

 سرزمين در» كه كندمي تأييد گزارش اين. دهدمي گزارش را آن

 آن در كه داشته وجود آناهيتا الهه از معبدي« هااليمائي

 . 30اندكردهمي نگهداري را شده رام شيرهاي

 باالئي ُصفه  سطح همين به مربوط كه هائيپيكره پاهاي تعداد

 بيشتر خيلي پاها اين تعداد. باشد جالب نظر به تواندمي است،

 صورت به عمومآ پاها. است شده پيدا ساقهاي يا سرها ها،تنه از

 و هستند هم مشابه تقريبآ كفشها. اندشده گذاشته هم موازي

 گسترش آخر به نزديك كه باشند تاريخي به مربوط بايد ظاهرآ

 ؛6 ،5 ،4 ،3 ،2 1، هايشماره ششم، و سي لوح) است نيايشگاه

 برد گراورهاي 3 لوح ؛162 شماره نشانده، برد گراورهاي â1 لوح

 گراورهاي 11 لوح 15؛ ،23 ،25 ،24 ،26 هايشماره نشانده،

 سرستون يك شخصيت چهار پاهاي(. 167 ؛b-a168 شماره ، بردنشانده

 - ميالدي دوم قرن) اندشده گذاشته چنين اين پائيني ُصفه  معبد

 در آنها تعداد كه اينها. 31(4-1 هايشماره چهارم، و بيست لوح

 اين بر مبني هستند شواهدي آيا است، فراوان باالئي ُصفه  سطح

 اين دقيقآ اندداشته تعلق آنها به پاها اين كه هائيپيكره كه

 كه است اين بر دال چيز همه اند؟كردهمي پر را مرتفع مكان

 در كرديم كشف باالئي ُصفه  پائين در ما كه هائيپيكره تمام

 غربي شمال  بنديقالب حاشيه طول در احتماال و ُصفه  اين باالي

 ديواري پوديوم اطراف در برِدنشانده در. اندداشته قرار آن

                                                           
30-elien, De natur. anim. XII, 23:  . 

 ئياشيره ياسره به شبيه ناحيو سر  R.e. s.v. elymais, vol V, col. 2465 (Wiessbach) .:به كنيده نگا

  غربيجنوبايران  شير .ستا شده شتهاگذ ا نها ياكوهه در ريايتبخ ناوردال اي قبره روي كه ستا
 شتهاند لاي ا تقريب و ندابوده كوچكتر خيليا شيره ين. استا بوده وتامتف ا فريقا  يرا شب

 به: شود جعهامر رساپ شير رهادرب .ندا

Baron de Bode, Travel in Luristan, and Arabistan, 1945,, vol. II, p. 196; Sir A. H. Layard, early adventures 

in Persia, Susiana and 'Babylonia, London, 1894, pp. 183-187;G. Curzon. Persia and the persian question, 1892, II, 

p. 362. 
 است بوده وراشن روناك روي كه ديده ار اشيره خرينا زا يكي پوست 00â19 لاس در كسساي

.P. Sykاs, Ten thousand miles in Persia or eight year in Iran, London, 1902, p. 251.Sir Persy Sykes, A history 

of Persia3, London, 1930, p. 31. 
 به:كنيد هانگ .ستا چنين ينا نيز ليمراپ ياهپيكره ياهاپ وضعيت- 31

:H. Seyrig, "Armes et costumes iraniens de Palmyre", Syria, vol. XVIII (1937), fig. 7. 



 آنجا در و بوده چنين اين كتل سرخ در. است نداشته وجود

 .اندبوده مستقر طاقنماها درون در هاپيكره

 كه شدند پيدا سكوئي سطح در سنگي پيكرسازي عناصر اكثريت

 اين در. داشت قرار ُصفه  غربي شمال بنديقالب ديوار راستاي در

 پلكان دوم بخش و پاگرد: گرفت قرار شناسائي مورد محل سه سطح

 كه شدمي احساس چنين. سكو غربي قسمت و نمازخانه غربي، شمال

 ُصفه  روي شده ارائه هايپيكره نيايشگاه، كردن خراب موقع در

 شده غلطانده پلكان طريق از و ُخرد خودشان محل همان در باالئي

 هنگام در سكو و اندشده انداخته االكلنگي صورت به كه اين يا و

 در و پائيني ُصفه  معبد در. است شده توقفشان موجب آنها سقوط

 مورد در همه، اين با. نشد كشف پيكره از ايتكه هيچ آن اطراف

 شده كشاورزي مزرعه به تبديل نيز آن پائيني ُصفه  كه ايمحوطه

 مورد در قطعي و مطمئن وضعيت مثابه به نبايد موردي چنين است،

 پر را نيايشگاه كه شود تلقي هائيبرجسته نقش و هاپيكره تمام

 شمالي قسمت.  ماندمي باقي حدسي صورت به بيان اين. اندكردهمي

 آزاد و خاكبرداري بندي،قالب ديوار شمالي زاويه همچنين و سكو

 هايتوده برداشتن براي و كار اين انجام براي. اندنشده سازي

 الزم وسايلي از غير ديگري وسايل فروافتاده عظيمي سنگهاي قطعه

 .داشتيم اختيار در ما كه بود

 

 كوچك نيايشگاه

 پاي در اينها. شودمي مربوط گوشه اين به شيء چهار فقط

. دادمي نشان را شخصيت چهار نقش كه بودند افتاده ايبرجسته نقش

 كه برآمده نقش با اينقره پالك يك: از بودند عبارت اشياء اين

 برد گراورهاي 9، لوح) باشد،( ؟)درخت يك نقش نشانگر شايد

 زوبين يك ؛(سانتيمتر 7/3 در سانتيمتر 3/4 ؛8 شماره نشانده،

 دراز زائده با سانتيمتر، 5/37 طول به آهن جنس از نيزه سر يا

 گراورهاي ،9 لوح) االضالعيمتوازي يا لوزي سر با و دسته براي

 سبيل با جوان مرد يك سنگي سرِ  يك مجسمه ؛(7 شماره برِدنشانده،

 ،9 لوح ؛2 شماره نهم، و بيست لوح) شده ضايع بسيار كوتاه،

 انسان سر يك سنگي مجسمه و ،(â2 شماره برِدنشانده، گراورهاي

 قلمزني با  وي ريش. توپي ريش و صاف سبيلهاي با پختگي، سن در

 طرف به شده لوله قيطانهاي صورت به و اندداده نشان موازي

 مشخصي بسيار لبهاي او كوچك دهان اطراف در. رودمي گيجگاه

 شده داده نشان ماريچ هايحلقه صورت به او موهاي. دارد وجود

 مخالف جهت دو در پيشاني وسط باالي در آنها از رشته دو كه

 حركت يك با و سجاف دو در پلكهائي با چشمها. اندشده لوله

 مركز در. اندشده داده نشان تجسمي و خميري صورت به مشابه،

 قرار ايرفته فرو مردمك است، منحرف و برآمده اندكي كه عنبيه،

 پيوند هم به بيني خيز محل در او برجسته ابروان. دارد



  مطلوب زيبائي دادن نشان نوعي هم هنوز امروزه كه خورند،مي

 گراورهاي 9 لوح ؛4-5 هايشماره ،24 لوح) است ايران در

 (.19 شماره برِدنشانده،

 به  نزديك آن ارائه پيوه از كه انسان سر يك سنگي مجسمه

 پيدا قبلي پيكره همان از اندكي فاصله در است، قبلي پيكره

 ،24 لوح) است بوده غربي شمال پلكان پاگرد روي قبال كه شد

(. â15 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،â1 لوح ؛1-3 هايشماره

 با كشيده، چهره با است، كهنسالي در شخصي از ايچهرهتك

 گيجگاههاي با و موجدار، طولي چروكهاي و چين با كه ايپيشاني

 با دهاني دور در او صاف سبيلهاي.  است شده داده نشان خالي

 يك داراي او چانه. است گرفته قرار دراز و باريك صاف، لبهاي

 او، گشاد و بزرگ چشمهاي. است( بزي ريش)« سلطنتي» كوچك ريش

 پلكهاي از دارترقوس او باالئي پلكهاي كه است پلكهائي داراي

 برجسته آن عنبيه. هستند نازكي سجاف داري دو هر و است، پائيني

 تجسمي. است مردمك نشانگر كه آن مركز در كوچكي حفره با است

 تقريبآ ابروان. كندمي عرضه را تفاوتبي و خيره نگاهي كه تصنعي

 برجسته هاگونه. است خميدگي داراي و صاف او بيني. ندارند وجود

 وجود به را سبيل با موازي و عميق چروك و چين دو و هستند

 كه هستند ايگوشواره به مزين كشيده پره با گوشها. آورنديم

 افراشته آن روي سر كه گردني. است شده درست ساده حلقه يك با

 هاينشانه زيادي تعداد بايد هنرمند. است قوي و دراز شده،

 خلق را مغرور و آرام چهره اين تا باشد كرده گردآوري را خاصي

 را مردي چهره تك آن، به گرائي واقع دميدن با چنين هم و كند

 .آورد دست به قدرتمند ويژگيهاي با

 اين روي مشخص، چشم مردمك و پلك با چشمها خاص دادن نشان

 مسجد در ما كه سرهائي از يك هيچ روي برِدنشانده، انسان سر دو

 عميقآ دادن نشان نوع اين. شودنمي ديده كرديم، پيدا سليمان

 تغيير را خارج جهان با بيگانه و ثابت نگاه با چهره بيان

 از عاري ولي كند،مي منجمد تصوير يك به تبديل را آن و دهدمي

 . 32نيست قدرت

  
 .كشفيات دوم، قسمت. غربي شمال پلكان

 پلكان اول قسمت كه پاگردي روي هاپيكره بخش مهمترين

 قسمت همين روي نيز و كرد مي جدا دوم قسمت از را غربيشمال

 (.9 شكل) شد كشف دوم

 سنگي هايپيكره  اين شده پراكنده متعدد اعضاي با همراه

 برِدنشانده نيايشگاه در شده نهاده مؤمنان تصاوير نشانگر كه

                                                           
  زن تنه نيم روي لمير،اپ در  مردمك و پلك اب چشم تجسمي دناد نانش ترينمي يدق- 32

Bar'ateh(گاكپنه در) به:كنيد هانگ .ستا ديميال 66-65به مربوط نا  ريخات و شودمي ه ديد 

:H. Ingholt,  Melanges offerts a Kazimierz Michalowski, 1966, p. 484, fig. 6. 



 بود كامل تقريبآ ولي  تكهتكه كه برجسته، نقش يك فقط بود،

 سر، فاقد نيز پيكره اين. گردد متصل هم به و شود جمع توانست

. سانتيمتر 93 ارتفاع ؛15 شكل و 25لوح) بود پا يك و دست يك

 (.سانتيمتر 53 پهنا

 نيمرخ حالت پاها دهد،مي نشان روبرو از را شخصي اثر اين

 رداي به ملبس او. اندچرخيده خارج طرف به كامال كه دارند

.  33است شده بريده هاللي نيمه صورت به آن پائين كه است بلندي

 يك به مزين مياني يراق يك از پوشاك اين پارچه فاخر نقش

 با سو هر از كه شده تشكيل« حلزوني دواير» صورت به نقشمايه

 مركزي نقطه يك با كه شده گرفته قاب لوزي نقشمايه از نوار دو

 آندرهسنت صليب با ارتباط در هانقطه يراق. شوندمي داده نشان

 در نه ندارند، خود بر تزئيني و نقش هيچ ردا هايلبه. است

 بوده متداول پالمير در كه ويژگي، اين و پائين، در نه باال،

 در ميالدي â15 سال از فقط و است مياني نوار با ارتباط در و

 و ما برجسته نقش انتساب براي گرفته، قرار تأييد مورد آنجا

 مهم دوم قرن به مشابه، پوشاك با هاپيكره كردن منتسب همچنين

 مچ در ردا، پارچه با مشابه پارچه از  بلند شلوار.  34است

 نواري داراي كه شده جمع هم به بلنديساق چكمه  باالي در پاها،

 .است لبه در مضاعف قيطان با

 

                                                           
 به:كنيد هانگ .ستالميراپ در ديميال سوم قرن يارد ويژگي ينا - 33

:H. Seyrig, "Armes et costumes iranien a Palmyre", Syria, vol. XVIII (1937), p. 57; fig. 11 et pl. V. 
34-  H. Seyrig, "Genneas et les dieux cavaliers en Syrie", Syria, XXVI (1949), p. 231. n. 1. 



 
 نگاه. )نيايشگر يك برجسته نقش. نشانده بردِ . 15 شكل

 (25 لوح به كنيد

 

 داراي كه ايپارچه كردن مچاله از پارتي پيكرتراشي هنر

 را آن چينها اگر كه ايپارچه كند،مي پرهيز است فاخري نقش

 از پوشاكي. دادمي دست از را خود بودن فاخر و جالل پوشاند،مي

 تن بر هابرجستهنقش يا هاپيكره روي زنها و مردها كه نوع اين



 اينها هستند، ناپذير انعطاف و سخت صورت به هميشه دارند

 بدون پارچه يك مورد در فقط  كه نيستند مشخصي چين  آن داراي

 . رودمي بكار نقش

 شخصيت اين پوشاك ما، برجسته نقش روي  ترتيب، اين به

 در پارچه كه بازو زير در مگر دهدنمي نشان را چيني نوع هيچ

 نيم با اينها كه هاآستين روي يا است، نقش بدون آنجا

 به شلوار هايپاچه. اندشده حلقه حلقه شانه دور به هائيدايره

 پائين طرف به هم موازي و پارچه به انداخته نقش خطوط صورت

 دواير به مزين مركزي نقشمايه كه حالي در اندشده سرازير

 .اندگذاشته باقي ناپذير انعطاف صورت به را حلزوني

 به مدوري مدال. است آويخته گردن به  زيبائي زيور مرد

 اين. است شده ترسيم هائيشعاع آن درون در كه است آويزان آن

 كار ايلبه سه گيره دو بين آمده، پائين سينه ميان تا كه مدال

. هستند آويز حلقه داراي هاگيره اين از يك هر كه شده گذاشته

 شناسائي پالمير در را زيوري چنين. است پارتي مشخصآ زيور اين

. است نگرفته قرار تأييد مورد نيز اروپوس-دورا در و اندنكرده

 زيور. كرد ذكر  35هترا در توانمي را آن از نمونه يك فقط

 بندگردن نوعي هترا و اروپوس-دورا هايبرجسته نقش و هاپيكره

 داراي يا زيور بدون و تنها حلقه يك يا  سيمي حلقه يك شكل به

 .است وسط در برجستگي يك

 برده باال طرف به و كرده خم آرنج از را خود راست دست مرد

 دست اين كه) است چرخانده بيرون طرف به را خود دست كف و

 از كه است كهن شرق انساني حركت يك اين(. ندارد وجود امروزه

 اين. شدمي داده نشان احترام نشانه به گذشته بسيار زمانهاي

 با را آن هاسومري و داشت  36«برخاسته دست قول» نام رفتار

  37«دست كردن بلند» يا nuÀl= labÀg-uì لبانو= شوگال نام

 هايسلسله عصر ابتداي از نيز النهرينبين در. اندشناختهمي

 آثار كه همانطور حركت، اين. است بوده شده شناخته  38باستاني

 حركت يك نيز هاسامي بين در هستند، آن بر دليل پالمير و هترا

 حد تا( Gandhar) گندهار زمان تا و كارتاژ زمان از و است نيايش

 ايبسته خود چپ دست در شخصيت اين .است شدهمي عمل آن به اندكي

 كه است چيزي از مشابه الهام نوعي آيا. دارد ايشاخه چند

 شناخته نيز هاسامي بين در و اندكردهمي عمل آن به  39يونانيان

 افشانيجرعه مراسم براي هم را زالل آب آيا.  40است بوده شده
                                                           

 به:كنيد هانگ ؛ KNZYWپيكره- 35

H. Ingholt, Parthian sculptures from Hatra. New Haven, 1954, pl. III, 2. D. Homes-Fredericq, Hatra et ses 

sculptures parthe: etude stylistique et iconographique, Istanbul, 1963, pl. V, 4(Kenzu). 
36- A. Falkenstein, "Gebetsbeschworungen", Reallexok. d. Assyr. vol. III, 2, p. 157. 
37- Von Soden , ibidem, p. 168-170. 
38- H. Lenzen, Archeol. Anzeiger, 1955, col. 353. 
39- R. Ginouves, Balaneutike, Paris, 1962, p. 315. 
40- Ibidem. p. 315. n. 5. 



 سفالي زيارتي و سفري هايقمقمه در زدن، نم براي هم و برخاك

 برخورد آنها از زيادي تعد به حفاري در ما كه انددادهمي جاي

 .ماندمي باقي باز صورت به سؤال اين كرديم؟

 شمال كوچك پلكان اطراف و هاپله روي از سر مجسمه تعدادي

 از هائيمجسمه به مربوط اينها. شد گردآوري دوم بخش غربي

 طريق از سر يك آنها بين از.  اندبوده انساني هايپيكره

 بود شده داده نشان آرايش در كه ايشيوه و سر آرايش ابعادش،

 گراورهاي ،7 لوح ؛2-3 هايشماره هفتم، و بيست لوح)

 بافت. گرديدمي متمايز سرها ديگر از ،(77 شماره برِدنشانده،

 ايحلقه و جعد نوع هيچ آن در كه صاف، و بلند موهاي فشرده

 به مربوط بايد پوشانده، را گوشها كه موهائي شود،نمي ديده

 فرهاي و هاحلقه با پارتي،« ملي» آرايش آن در كه باشد ايدوره

 سبيلهاي. بود نگرفته قرار قبول مورد هنوز مارپيچ، شكل به مو

 داخل به و باريك كه را باالئي لبهاي آمده، باال انتهاي با پهن

 باز كامال آن بادامي بزرگ چشمهاي. پوشاندمي است، شده خم

 گرفته فرا هانشانه همان با پلكهائي را آنها اطراف و هستند

 كار منظور اين براي را بادامي باز كامال چشمهاي اين. است

 سرهائي تمام بين از. دهند نشان را آن اشكي هايغده كه اندكرده

. است شده انجام سر اين روي فقط كاري چنين كرديم، كشف ما كه

 به آنها سطح كه شده كشيده هائيگونه روي پوست رسدمي نظر به

 .است جدي چهره حالت. است صاف زحمت

 ما كه ايمحوطه دو هر در ويژگيهايش دليل به كه سر، اين

 تواندمي است، فرد به منحصر داديم قرار پژوهش مورد را آن

 شايد سر اين.  باشد مسيح ميالد از قبل قرنهاي آخرين به مربوط

 بزرگ از قبل به مربوط كه است هائيپيكره از بازمانده سر تنها

 .شودمي ُصفه  كردن

 سوق غربي نواحي طرف به را ما بررسيهاي نيز سري مجسمه

 گراورهاي 7، لوح ؛4-5 هايشماره هفتم، و بيست لوح) دهدمي

 پلك و است كماني بزرگ پلكهاي داراي(. 79 شماره برِدنشانده،

 اين به چشمها زير در سنگين چينهاي. است شده قطع عميقآ باالئي

 ريش و افتاده سبيل. دهندمي منشيبزرگ و وقار از حالتي سر

 هايرشته با وي موهاي. گيرندمي قاب را ايشكسته دهان كوتاهي

 منظم طور به كه برجسته، و هم از جدا كوچك، شكل،مومي سبك،

 از گذر و جلو به رو حركتي گيجگاهها روي و است، شده تكرار

.  دهدمي تشكيل را بسته كاله يك دهند،مي نشان را ريش به موها

 به نزديك چيز همه و تجسمي و زنده چيز همه موها توده در

 منفرد موهاي دسته با سر رومي آرايش در. است رومي آرايش

 در سر اين آرايش است، درست نزديكي اين اگر.  شودمي پوشيده

 الهام رومي هنر از بايد ميالدي، سوم قرن سي سالهاي حدود

 جزو بايد لذا دارد گوش بر هائيگوشواره مرد. باشد گرفته



 گوش بر گوشواره نيز پارت شاهان. باشد بوده محلي اشراف

 و اعراب زيور عنوان به را تزئين اين هارومي. اندكردهمي

 پارتها زيور جزو كه افزود توانمي. اندكردهمي تصور سوريها

 . 41است بوده نيز

 گراورهاي ،7 لوح ؛2 شماره ،28 لوح) نيز سري مجسمه

 خاصي جذابيت دارد كه آرايشي دليل به( â8 شماره برِدنشانده،

 با مردي از برجسته نقش صورت به است ايچهره. دهدمي ارائه را

 با شده، پاك تقريبآ چشمهاي با شده، منهدم ريش و بلند سبيل

 جاي در. است شده داده نشان قلمزني نازك خطوط با كه ابرواني

 صورت به ديگر او موهاي: كنيمنمي برخورد موئي چنين با ديگر

 سر روي ميالدي اول قرن از غالبآ كه نيستند مارپيچي جعدهاي

 از ايمرحله است، انحرافي حركت يك بلكه بينيم،مي پارتيان

 را كوچكي كمانهاي شكل موها اين كه زيرا است، آنها نياكان

 خط به هندسي صورت به كه رديفهائي در و گيرندمي خود به

 سر تاريخ از بعد بايد سر اين قدمت. اندگرفته قرار اند،شده

 .باشد قبلي

 مربوط سنگي هم باز و مجسمه صورت به سر عدد دو خاتمه، در

 و اندديده خود به زيادي خرابي سرها اين. است همانجا به

 به را مطالعاتي آنها پيكرسازي درباره آنها روي از تواننمي

 گراورهاي ،7 لوح ؛1شماره ،29 لوح) آنها از يكي. آورد عمل

 ايمكرده بازسازي طراحي كمك به كه را( 78 شماره برِدنشانده،

 بازشناسي قابل دشواري به عكس روي بر كه است آثاري داراي

 فقط. اندكرده مجسم صاف شيارهاي با را او سبيل و ريش. است

 آرايش بازسازي امكان كه است مانده باقي آن موهاي از خطي چند

 را او چشمهاي: است تأكيد قابل نكته يك. دهندنمي را وي سر

 هايحفره هم هنوز آن راست چشم اند،داده نشان تجسمي صورت به

 گراورهاي ،7 لوح) دوم سر از.  است كرده حفظ را مردمك

 كه مانده باقي شكلي بدون ريز خرده فقط( 81 شماره برِدنشادن،

 .آيدمي شده پيدا سرهاي تعداد آمار كار به فقط

 نيم يك  به بايد شده، گردآوري بدنهاي هايتكه بين از

 بردِ  گراورهاي 7، لوح ؛1-2 هايشماره ،33 لوح) انساني تنه

 با جلو در آن رداي پارچه كه كرد اشاره( 91 شماره نشانده،

« حلزوني دايره» يك و هامستطيل با پشت در و مركزي، دواير

. است داشته وجود نيز جلو در نقشي چنين احتماال. شده نقشين

 داشتهمي نيايش حالت بايد و شده خم آرنج از او راست بازوي

 .است

 گراورهاي ،8 لوح ؛1-2 هايشماره ،32لوح)  ديگري تنه نيم

 است، برابر قبلي با اهميت نظر از كه ،(â9 شماره نشانده، بردِ 

 پارچه از او رداي كه دهدمي نشان را مردي پيكره باقيمانده

                                                           
41- H. Syrig. Syria, XXVI (1949), p. 231, n. 7 et p. 232, n. 1. 



 با آن تمام كه شده موجب امر همين و شده تراشيده نقشي بدون

 از ايتكه ناقص تنديش اين. شود داده نشان برجسته هايچين

 خود چپ شانه روي كه است روحاني مردي يا شاهزاده يك پيكره

 حركت همان داراي شخصيت اين. است داشته را ايشده لوله پارچه

 برجسته نقش صورت به كه سوم پيكره از. است مناسكي و آئيني

 ؛3 شماره ،33 لوح) چين يك از ايدايره و چپ شانه فقط  بوده

 چينهاي كه بازوئي و ،(83 شماره نشانده، برد گراورهاي ،8 لوح

 با فاخري بطور كه مانده باقي سينه از قسمتي و دارد حلقوي

 شده پوشده مورب چينهاي و دواير از شده بخشبندي سنگين چينهاي

 گراورهاي 8، لوح ؛3-4 هايشماره ،32 لوح) چهارم، پيكره. است

 پوشيده چپ پاي زانوي با ردا بازوي فقط( 83 شماره برِدنشانده،

 ردا جلوئي قسمت. دهدمي نشان را حلوقي چينهاي با شلوار از

 و تيز آن نوك سپس شده گرد هفت عدد صورت به پهن چينهاي با

 سنگين چينهاي با همگون آن، پشت. شودمي سرازير پائين طرف به

 آن جلوي كه حالي در است، آمده وجود به پهن و عمودي موازي و

 دوش روي شاهان و روحانيون كه ايپارچه بفهميم تا دهدمي اجازه

 .است شدهمي لوله چگونه اند،انداختهمي چپ

 نشان را ايويژه جالب موضوع ردايي بند سينه از ايتكه

 شماره ام،سي لوح) است شده بافته يا و دوزيحاشيه يا كه دهدمي

 يقه دور يك از(. 82 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،8 لوح ؛2

 سرازير دارريشه يراق عدد دو نشان، مرواريد هايمربع به مزين

 را قابي يراق دو اين. اندشده متصل آن به آويزاهائي. شودمي

 اين. شودمي ديده عقاب يك نقش آن درون در كه دهدمي تشكيل

 تاج نيم يك آن چنگالهاي در و گرفته منقار به را ايحلقه عقاب

 يراق در نقشمايه اين. است شده درست نوار از كه دارد قرار

 در ريگِسي.  ه. گيردمي جاي عاليمقام اشخاص پيراهنهاي مياني

 و داده اختصاص عقاب به ا42متعددي تحقيقات خاورميانه هنرهاي

 پوشاك  هايلبه در كه كرده جلب عقابي تصوير روي را توجه

 روش اين آيا كه است مطرح سؤال اين. است بوده  43پارتي شاهان

 و تقليد نوعي مرد، رداي يك پارچه ايسينه قسمت كردننقشين

 به را آن كه نبوده رومي عصرهم جوشن و زره يك از اقتباس

 بر در اياستعاره موضوعات از آكنده تابلوهاي زمان، موازات

 در. كندمي صدق خودمان اثر همين مورد در امر همين. اندداشته

 شكوه آور پيام و خداوندان آورپيام آسمان، پرنده عقاب، اينجا

 پيروزي فرشته نماد همان آن نماد زيرا. است قدرت و افتخار و

                                                           
 به : كنيد هانگ-42

 H. Serig, Seyria. vol. XIV (1933), pl. XXXVIII, 2 et p. 368; 

  -          -, Seyria, vol. XXVI (1949), p. 222 ss; 

-       -,   Seyria, vol. XXXIX (1962), pp. 203-205; 

-       - , Seyria, vol. XLVIII (1971), pp. 371-373. 
43- J. de Morgan, Numismatique de la Perse antique, Paris, 1933, pl. XI< 11 et 12. 



 ما اثر روي بر كه آنطور آن، موضوع. است آن معادل و بالدار

 را شرقي پوشاك يك ولي دارد غربي خاستگاه است، بسته نقش

 .كندمي نقشين

 تاجي نيم و حلقه كه شناسيممي عقابي از را ديگري تصاوير

 هايسكه پشت بر تصوير اين ترتيب، اين به. كندمي حمل را

قبل  147 سال در كه بسته نقش اليمائي، شاه  «اول رسكيكامنيس»

 هاسكه اين روي عقاب. شودمي مستولي سوزيانا و شوش به ميالداز 

 سال در بعد، سال هفت. باشد پيروزي اين بر دليلي تواندمي

0â14 فتح بعد سال و كندمي تسخير را شوش مهرداد ميالد، از قبل 

.  44بخشدمي تحقق را اول رسكيكامنيس بر پيرزوزي و اليمائي

 يعني اول، مهرداد برجسته نقش تنها روي كه رسدمي  نظر به چنين

 و صد لوح) مالمير-ايذه به نزديك كه نوروزي،هونگ برجسته نقش

 پارت شد، پيدا اليمائي سرزمين قلب در( 3 شماره چهارم، و سي

 هائيمشخصه همان داراي دقيقآ  كه درآورده پرواز به را عقابي

 اين با است، داشته او، مغلوب اول، رسكي كامنيس عقاب كه است

 بر را حلقه و گرفته منقار به را شاخه پرنده  كه كوچك تفاوت

 و قديم سرور عقاب، توسط شده حمل نماد دو شباهت. هاچنگال

 مثابه به بايد امر اين. باشد تصادفي تواندنمي سرزمين، جديد

. گردد تلقي اول مهرداد توسط قدرت گرفتن دست به توجيه نوعي

 تاريخي مراتب سلسله مؤيد نماد يك از استفاده در تواتر اين

  ريدر لو. ژ  را آن كه است  مهرداداول و  اول رسكيكامنيس

 .است كرده بيان

 تاجينيم همان به شبيه نوار، از يا گل از بزرگ تاجنيم يك

 پيكره رداي سينه پيش از قسمتي گرفته، چنگالهايش در عقاب كه

 مناسبت به آن از قبال. كندمي تزئين را هترا به مربوط ِكنزو،

 رداي روي نيمتاج اين. آمد ميان به ذكري داشت كه زيوري

 دواير صورت به آن، مياني يراق كه دارد قرارشده گذاريحاشيه

 . 45يابدمي امتداد قسمت پائينترين تا حلزوني، دايره يا

  سناتورك شاه پيكره احتماال كه ايپيكره ايسينه پيش تزئين

 تزئين اين. شد پيدا  11 شماره كوچكنيايشگاه در است، هترا

: پوشاندمي زيادي برجستگي با را او سينه دارد بيشتري غناي كه

 هترا نظامي عالمت يا پرچم يك باال، قسمت تمام روي مركز، در

 در كه  دايره پنج: است شده تركيب چنين پائين به باال از كه

 دو در. دارد وجود عقابي نقش زيرين دايره  سه از يك هر درون

 .  46اندايستاده شخصيت دو نيز آن زمينه طرف

                                                           
 به: كنيد هانگ- 44

Le Rider, Suse sous les Seleucides et les Parthes.Les trouvaliies monetaires et l'histoire de la ville. Memoires 

de la Delegation Archeologique en Iran, Tome XXXVIII, Paris 1965, pp. 357-358 et pl. IX, 90 .  
 ستا فتهاي وسعت ( دوم مرحله)ندهانش بردِ صفه  وا نازم در الاحتمكه ا

45- H. Ingholt, op. cit. pl. III 2 ؛ D. Homes-Fredrick, op. cit. p. 23, pl. 23, 4. 
46- S. B. Downey, The Heracles Sculpture, The excavations at Dura-europos, Final Raport III, Part 



 سودمندي و جاذبه شده مطالعه بخش در هايافته باقيمانده 

 و خرابي كه هستند هائيپيكره هايتكه اينها. دارد كمتري

 از ايمجسمه تحتاني قسمت مثل: است زياد بسيار آنها ضايعات

 موازي هايلوله صورت به روبرو در آن رداي كه انساني، پيكره

 است چين بدون و نگار و نقشبي و ساده آن پشت ولي است دارچين

 كوچك تكه يك يا ؛(1â1 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،8 لوح)

 بوده تأييد مورد قبال كه چينهائي با سينه، يا شكم از ديگر

 دست يك مجسمه ؛(3â1 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،8 لوح) است

 طرف به را خود دست كف مسلمآ كه باشد  ايپيكره به متعلق بايد

 ،6 لوح ؛1 شماره پنجم، و سي لوح) است بوده چرخانده بيرون

 به كه تنهنيم يك مجسمه(. ââ1 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي

 دهدمي را حركتي بازشناسي اجازه همه اين با ديده، صدمه سختي

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،6 لوح) است داشته راست بازوي كه

 پيكره به مربوط بايد بازو يا پا از كوچك تكه دو ؛(92 شماره

 نه ؛(2â1 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،6 لوح) باشد ديگري

 و گل معماري زينت با سنگي سرستون از ايتكه دورتر، چندان

 پنجم، و سي لوح) است بوده پائيني ُصفه  به مربوط كه ايبوته

 ُمهر يك(. 97 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،6 لوح ؛1 شماره

 راست طرف از شخصيتي چهره حكاكي حاوي يماني سنگ جنس از تخت

 سي لوح) است كرده بلند را خود بازوي رسدمي نظر به كه است،

(. 57 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،6 لوح ؛6 شماره نهم، و

 روحانيت به مربوط مواد از بخشي شايد مفرغي مانند مالقه شيء يك

 برد گرلورهاي ،6 لوح ؛6 شماره هشتم، و سي لوح) است بوده

 گرانيت سنگ از دار،َكعب و تخت جامي(. 64 شماره نشانده،

 هخامنشي دوره به مربوط تواندمي قرمز، هايرگه با خاكستري

 قمقمه يك(. 58 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،6 لوح) باشد

 ناقص پريده،رنگ سبز رنگ به شيشه خمير از زيارتي، يا سفري

 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،6 لوح ؛2 شماره چهلم، لوح)

 ساده قرمز يكي كوزه، به مربوط شكسته سفال عدد دو و ،(59

(a)، نقاشي زرد رنگ به و برجسته صورت به نقشي با ديگري و 

 را اشيائي ،(62 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،6 لوح) شده

 .هستند كوچك پلكان اين به مربوط كه كنندمي كامل

 

 .سكو سازي آزاد و خاكبرداري. غربي شمال بنديقاب

 تمام راستاي در كه بودند افتاده سكوئي روي پيكره چند

. دارد امتداد آن پايه در حتي و غربي شمال بنديقاب ديوار

 بزرگ پلكان پائين در كه هائيپيكره تعداد به نسبت آنها تعداد

 را فرض اين امكان امر اين. است محدودتر بسيار شدند، پيدا

 مؤمنان توسط كه  نذري هايپيكره تمام يا و اكثريت كه دهدمي

                                                           
I.Fascicule 1. New Haven 1969, p. 91. fig. 1. 



 نيز غالبآ و جامعه باالي طبقه مؤمنان ترديد بدون و شده هديه

 گذاشته ورودي بزرگ پلكان دهانه در روحانيون، و شاهان توسط

 .اندبوده شده

 شاهان تقريبآ: شد متذكر را اينكته بايد مورد اين در

 دارند، دوش بر  47شده لوله ايپارچه هايشانسكه روي اليمائي

 تصور روحانيون رفتاري ويژگيهاي از يكي عنوان به را آن ما كه

 مملكت، اين شاه آيا بدانيم تا شودمي موجب عمل اين. ايمكرده

  عنوان داراي داشته، عهده به كه سلطنتي-غيرمذهبي نقش بر عالوه

 . است بوده نيز روحانيت عاليمقام

 به سكو  همين از انساني پيكره به مربوط سر مجسمه پنج

 حفظ بهتر كه را سري مجسمه و را آنها زيباترين. اندآمده دست

 گراورهاي ،â1 لوح ؛1-3 هايشماره ششم، و بيست لوح) است شده

 سر مجسمه دو. داديم توضيح باالتر در( â15 شماره نشانده، بردِ 

 موهاي از پوشيده و شده حفظ آنها سر باالي قسمت فقط كه ديگر

 كه دهندمي افزايش را صورتهايي تعداد است، مارپيچي مجعد

 هايحلقه اين سرها اين از يكي. اندبوده پارتي ملي آرايش داراي

 دهدمي نشان هندسي صورت به منظم  و موازي صورت به را مو مجعد

 نشانده، برد گراورهاي ،â1 لوح ؛4 شماره نهم، و بيست لوح)

 ،â1 لوح ؛5 شماره نهم، و بيست لوح) ديگري سرديس(. 154 شماره

 را مو مجعد هايحلقه اين( 153 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي

 حلزوني هم، از جدا و پخش صورت به و اندك بسيار برجستگي با

 شايد آن آرايش و سر نوع اين. دهدمي نشان بازتر ايطريقه به

 و گذر از ايمرحله كه باشد سر موي دادن ترتيب و نظم نوعي

 باشد كوچك قوسهاي در هائيحلقه و مارپيچ هايحلقه بين تبديل

 سر دو اين. ديديم 2 شماره هشتم، و بيست لوح سر آرايش در كه

 نهم، و بيست لوح كه سري. هستند بدي بسيار حالت در آخري

 داده نشان 152 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي â:1 لوح ؛3 شماره

 كه دهدمي اجازه فقط شده، تراشيده متخلل سنگ يك از و شده

 توانستيم را شناخت اين.  بازشناسيم را آن عمومي هايمشخصه

 شماره هشتم، و بيست لوح) دوم سر. دهيم نمايش آنها طراحي با

 نيمه به كه( 151 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،â1 لوح ؛3

 را برآمده قسمتهاي ثبت اجازه فقط يابد،مي تقليل چهره زيرين

 .داد

 بود نيز هائيپيكره كالبد از هائيتكه برگيرنده در سكو

 از قسمتي آنها بين در. بودند شده تبديل كوچك هايتكه به كه

 و ايسينه بخشي و آن بازوي و راست شانه يك با  برجسته نقش

 چهارم، و سي لوح)  شكل مستطيلي اجزاء با  پهن كمربند يك

 پيدا( 157 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،â1 لوح ؛4 شماره

. بودند موجدار عريض چينهاي از پوشيده آنها همه كه شدمي

                                                           
47- G. Le Rider. op. cit., pl. LXXII. 11-18; pl. LXXIII. 1-2. 



 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،â1 لوح) ديگر تكه موضوع

 لوح) اشخاص از يكي شلوار پائين. ماند باقي مبهم بطور(155

 با( 162 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،â1 لوح ؛1 شماره ،36

 آنهاست بر گشادي كفشهاي كه پاهائي با و ايلوله سنگين چينهاي

 بزرگي برجسته نقش به متعلق بايد اند،چرخيده خارج طرف به و

 .باشد

 يك مثل بود فراوان هاپيكره ريزهاي خرده و هاتكه تعداد

 نشانده، بردِ  گراورهاي 11، لوح ؛b6 شماره ،35 لوح) چپ دست

 دست اين. است ميوه به شبيه كه گرفته را شيئي كه( 156 شماره

 به شيبه آن. باشد مؤمني پيكره  مجسمه يك از جزئي بايد

 برده باال را  راست دست  كه شد، مشاهده قبال كه است ايپيكره

 از. داشت دست بر شاخه دسته يك چپ دست در و بود باز آن كف و

 است، گرفته را ميوه شكل به شيئي بحث مورد دست كه جائي آن

  48پالمير در محراب سكوهاي روي كه باشيم كاج ميوه فكر به بايد

 .بود شده گذاشته

 شلواري پائين به بايد ناچيز، سنگي هايبازمانده بين از

 گراورهاي 11، لوح ؛a6 شماره ،35 لوح) كفش يك از قسمتي با

 لوح) برجسته نقش صورت به پا يك به  ؛(163 شماره نشانده، بردِ 

 صورت به ديگري پاي به ؛(161 شماره نشانده، برد گراورهاي ،11

 قسمتي به( â16 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،11 لوح) مجسمه

  قسمت ؛(164 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،11 لوح) بازو يك از

 نشانده، بردِ  گراورهاي ، 11 لوح) مياني يراق با ردا يك تحتاني

 اندخورده صيقل خوبي به كه كاج مخروطهاي به و ،(159 شماره

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،11 لوح ؛5 شماره ششم، و سي لوح)

 از اندكي كه ايتكه. كنيم اشاره( 167 شماره و a-b168 شماره

 ،11 لوح) دارد مارپيچ معماري زينت و است سرستون يك از بيشتر

 كامِ   از آثاري با سنگي و( 165 شماره نشانده، برد گراورهاي

 همين به( 166 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،11 لوح) زبانه

 .شوندمي مربوط جا

 كه پخته، گل از و شيشه از شده ساخته اشياء كليه طرح

 ايشيشه ظرف يك گلوي. اندآمده 12 لوح روي بودند، تكه تكه همه

 و( 121 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي) شده تراشيده سطح با

 شماره نشانده، برد گراورهاي) ايشيشه اياستوانه كوچك گلوي

 الهه از پيكركي. باشد متأخرتر شايد دومي و  پارتي اولي( 122

 ،(8â1 شماره نشانده، بردِ  گروارهاي) هاسينه روي دستها برهنه،

 است بوده ظرفي دسته به متعلق شايد شير پيكرك يك سر و

 عمل دست با را سر اين ،(7â1 شماره نشانده، برد گراورهاي)

 از بوده لوله داراي كه ايسفالينه هايشكسته سفال.  اندآورده

 گراورهاي) است شده پوشيده شرابي درد رنگ  با كه است زردي گل

                                                           
48- H. Seyrig, Syria, vol. XV (1934), p. 173, n. 1, et pl. XXII. 



 دسته شروع محل ديگري شكسته سافل ،(116 شماره نشانده، بردِ 

 شكسته سفال و( 114 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي) است ظرفي

 ماقبل خانواده از(115 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي) ديگري

 دسته  همچنين. هستند زيويه نوع از كهن هخامنشي يا  هخامنشي

 نشانده، بردِ  گراورهاي) پارتي هنر در ظرفي متداول و تابيده

 برجسته صورت به نقشي با ايكوزه بلند گلوگاه ؛(113 شماره

 سفالينه. اندجمله آن از( 9â1 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي)

 شماره نشانده، برد گراورهاي) دار دسته پارچ يك توسط  متداول

 نشانده، بردِ  گراورهاي) ايدسته دو كوچك تنگ گلوگاه و( 118

 ظرف پايه يك توسط را روزمره مصرف با ايسفالينه و( 111 شماره

 انتهائي قسمت طريق از و( â11 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي)

 پخته، گل از آويز، يك و دوك يك. اندداده نشان بزرگ خمره يك

 را آنها مؤمنان كه كنندمي كامل را اشيائي ناچيز مجموعه اين

 .اندگذشته مقدس ُصفه  روي
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