
 

 

 

 چهارم فصل

 پارس عصر مقدس، ُصفه 

 (هشتم و چهل -هفتم و چهل لوح ؛3 نقشه)

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 بايد سليمان مسجد در پارس قبايل از يكي استقرار سابقه

 در. برسد ميالد از قبل هفتم قرن ابتداي و هشتم قرن آخر به

 در كه زاگرس، از بخش اين هايمحوطه ساير مثل چيز همه اينجا،

 آب رشته كه شود انتخاب ايدره بايد اند،شده اشغال زمان همان

 مجاور كوههاي از كه باران آبهاي ولي گذرد،مي آن از باريكي

 .گردندمي مهيبي سيالب به تبديل شوند،مي سرازير

. شودمي برپا شده خشك امروزه كه ايچشمه نزديكي در قصبه

 يعني: است داده جديد شهر از ايمحله به را خود نام چشمه اين

 آن غربي قسمت كه است ايكفه محله، اين شمال در«. علي چشمه»

 تكيه است مسلط آن بر و بلندتر آن از متر صد حدود كه كوهي به

 شمال و شرق سمت و است عمودي ايديواره آن جنوبي طرف و دارد

 را خود مقدس ي انسانها. شودمي مضمحل ماليم شيبي شكل به آن

 را« سرمسجد»  اين محل امروزه. اندساخته كفه همين روي بر

. يابدمي گسترش جنوب طرف از بخصوص و شرق طرف از قصبه. نامندمي

 سر« عريان» ايتپه اندكي فاصله با جنوب، طرف همين در

 تپه اين. است نروئيده آن روي گياهي هرگز كه برافراشته

 پوشانده را  قبيله آن رؤساي از يكي مسكن هايبازمانده تواندمي

 .باشد

 

 اول ُصفه 

 بندي قالب

 بوده توجهي قابل تالش مستلزم مقدس ُصفه  به كفه تبديل

  سنگ تن هزارهاحاصل  دادمي نشان شرقي شيب كه سطحي اختالف. است

 را آن اطراف سطح اختالف اين حفظ براي.  بوده است نتراشيده

 گيلوگرم صدها به آنها از بعضي وزن هك عظيمي سنگهايتخته با

 از بخشي كه سنگي تخته. اندكرده نماسازي و بنديقالب رسدمي

 لوح) دهدمي تشكيل را A پلكان شمال( بند پشت) آمدگي پيش

 عرض متر 0â2/1 و طول متر 75/3( 1-2 هايشماره دوم، و پنجاه

 كه كوه تجزيه طبيعي روند ظاهرآ. دارد پهنا سانتيمتر 55 و

 آورد،مي وجود به را منظمي نسبتآ قطعات و دارد ادامه هم هنوز

 براي  ُصفه  اين سازندگان. است كرده آسان را آن نقل و حمل

 هاشيب روي را آن بايد فقط نظر مورد محل به سنگي چنين حمل



 را آن رسيدند،مي هموار و تخت زمين به چون و اندلغزاندهمي

 .اندغلطاندهمي و گذاشتهمي درخت هايتنه روي

 
 شرقي بنديقالب. اول ُصفه . سليمان مسجد -. 21 شكل

 

 آمدگيهاپيش از كه را ُصفه  بنديقالب سنگهاتخته اين

 دادهمي تشكيل گرفته،مي شكل متناوب رفتگيهاي پس و( بندهاپشت)

 i-k-l-n-o-p-q-r-s-t-u-w'-x'-y حروف با خودمان نقشه روي كه بندهاپشت. است

  يعني كنند،مي محدود را كار مرحله ترينقديمي ايم،داده نشان

 متر x' »0â4/91» و« l» بندهايپشت بين فاصله كه را ايمرحله

 بوده متر 54 غربي جنوب زاويه و« r» بندپشت بين فاصله و  بوده

 زماني به مربوط 21 شكل در موجود شرقي بنديقالب ابعاد. است

 هفتم و چهل لوح روي بر آن تصوير. يافتيم را آن ما كه است

 و پنجاه و يكم و پنجاه پنجاهم، هايدرلوح. شودمي ديده نيز

 ابعاد 22 شكل در. بينيممي را آن آزادسازي و خالبرداري دوم

 لوح 1-3-4 هايشماره عكسهاي. بينيممي را شمالي بنديقالب

 را آن تصاوير سوم و پنجاه لوح 1 شماره عكس و دوم و پنجاه

 23 شماره شكل در نيز آن مقطع و نما ازجزئياتي. دهندمي نشان

 داراي كه دهدمي نشان را« l» بندپشت 23 شكل ضمنآ. شودمي ديده

 تكرار« k» مجاور بندپشت روي بر كه است طاقنما يا طاقچه يك

 (.سوم نقشه به كنيد نگاه) شودمي

 

 
 شمالي بنديقالب. اول ُصفه . سليمان مسجد -. 22 شكل

 



 

 پلكانها

 پناه را پلكان تعدادي ُصفه  هايبنديقالب هايشكن و چين

 عمال. كندمي زده شگفت را بيننده اول برخورد در كه دهندمي

 شامل كار ابتداي همان از ،(اول مرحله) مقدس ُصفه  اول دوره

 .است بوده پلكان چهار

 شامل شودمي باز شرقي شمال زاويه نزديكي در كه A پلكان

 ارتفاع به و سانتيمتر 35 عرض به و متر â4/24 طول به پله 24

 لوح ششم، و چهل لوح سوم؛ نقشه) است سانتيمتر 27 و 18 بين

 و پنجاه لوح 2،-3 هايشماره يكم، و پنجاه لوح هفتم، و چهل

 كل عرض از متر 0â6/4 اندازه به اول پله سه(. 24 شكل چهارم؛

 پايان« n» بندپشت شرق شمال زاويه در و روندمي فراتر پلكان

.  دهدمي تشكيل را متر 5â7/1 عرض به ايپايه آنجا در و پذيرندمي

 تشكيل 0â2/2 طول به ايپايه را« o» بندپشت جلوي با مرتبط قسمت

 سطوح. خوردبرمي پايه دو اين زواياي به سوم پله و است، داده

 . گيرندمي قاب را پلكان اين شروع محل پايه دو اين فوقاني

 شامل دارد، قرار ُصفه  شرقي جنوب زوايه در كه B پلكان

 در) متر 95/4 و( پائين در) متر 0â4/4 طول به پله نه و بيست

 25 و سانتيمتر 13 ارتفاع به و سانتيمتر 44 عرض به و( باال

 و پنجاه لوح ششم، و چهل لوح سوم؛ نقشه) است بوده سانتيمتر

 (.25 شكل ؛2 شماره چهارم، و پنجاه لوح ؛1-2 هايشماره يكم،

 

 



 مقطع. شمالي ديوار. اول ُصفه . سليمان مسجد -. 23 شكل

 .نما و

 

 نقشه) است شده ساخته ُصفه  جنوبي حاشيه وسط در C پلكان

(. 26 شكل ؛3 شماره چهارم، و پنجاه لوح ششم، و چهل لوح سوم؛

 و( پائين در) متر 0â9/4 طول به پله شش و بيست از پلكان اين

 و سانتيمتر 35 و سانتيمتر 27 عرض به و( باال در) متر 55/4

 قسمت. بود گرفته شكل سانتيمتر 25 و سانتيمتر 13 ارتفاع به

 آن D پلكان كه داشت قرار شيبي راستاي در پلكان اين پائين

 پنجاه لوح ششم، و چهل لوح سوم؛ نقشه) بود آورده وجود به را

 جبهه در طبيعي ايُصفه شكاف از D پلكان(. 3 شماره چهارم، و

  بايد و بود نشده حفظ خوبي به پلكان اين. آمدمي پائين جنوبي

 سانتيمتر 43 عرض به و متر 45/4 طول به پله پانزده حدود شامل

 بر پلكان چهار اين تمام. است بودهمي سانتيمتر 23 ارتفاع و

 شروع فقط آنها از كه شوندمي ديده ششم و چهل لوح تصوير روي

 .است مانده باقي D پلكان

 

 شرقي بنديقاب

 جنوب جبهه از بايد زائران و پارسايان از كثيري تعداد

 طول در آنها آرام پيمائي راه. اندشدهمي وارد ُصفه  شرقي

 همين از و شدهمي شروع همانجا از A پلكان تا شرقي بنديقاب

 اوليه صعود مسير در. اندرفتهمي باال نيايشگاه طرف به پلكان

 تا بود شده تعبيه پله دو است بوده متر سه آن سطح اختالف كه

 مخازن كه شد روشن ما براي وقتي امر اين. شود طي آسانتر مسير

 عمق ديوارهاي بر مؤمنان كه كرديم كشف را كوچكي هايسكه نذري

 كه داشت باور بايد. اندبوده گذاشته بنديقالب هايرفتگيپس

 منظور به باشكوه ساز و ساخت اين به رسيدن محض به مؤمنان

 ايسكه 04â3 تعداد آن دليل. اندكردهمي توقف مقدس فريضه انجام

 جنوب زاويه از پس شرقي، بنديقالب رفتگي پس اولين در كه است

 در ،(1-2 هايشماره يكم، و پنجاه لوح) كرديم پيدا آن شرقي

 شامل سوم رفتگي پس و سكه، 22 شامل بعدي رفتگي پس كه حالي

 هيچ پنجم رفتگيپس و بود سكه 2 فقط شامل چهارمي و سكه 11

 هاسكه همراه نيز ديگري نذري هداياي. برنداشت در ايسكه

 .بودند

 رفتگيپس نزديكترين كه رفتگيپس اولين مقابل زمين كف در

 آنها روي بر و سطح دو است، بندي قاب شرقي جنوب زوايه به

 همه طرح كه فوقاني، سطح نذري اشياء به.  داشت وجود اشيائي

 كه بود شده اضافه نيز شيئي چند است، آمده 74 لوح روي آنها

 هايچنگك يا ابزارها مثل اند،آمده آنجا به اتفاقي بطور بايد

 شور از شاهدي اشياء اين كه پذيرفت توانمي دشواري به. آهني



 مسجد گراورهاي ،74 لوح) باشند خيريه امور و مذهبي حرارت

 تكه است جمله آن از و( a663، a674 ،673 هايشماره سليمان،

 ايتكه يا( 666 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،74 لوح) مفرغ

(. 662 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،74 لوح) پيكرك يك از

 كه اندبوده اشيائي همان اشياء ساير

 

 
 .A پلكان. اول ُصفه . سليمان مسجد -. 24 شكل

 



 
 .B پلكان. اول ُصفه . سليمان مسجد -. 25 شكل

 

 

 



 
 .C پلكان. اول ُصفه . سليمان مسجد - 26 شكل

 

 يك: از عبارتند اينها. اندنهاده اينجا در را آنها مؤمنان

 سليمان، مسجد گراورهاي ،74 لوح) مفرغ از( دگمه؟) گرد صفحه

 سليمان، مسجد گراورهاي ،74 لوح) مفرغي سنجاق يك ،(659 شماره

 سليمان، مسجد گراورهاي ،74 لوح) باز دستنبد يك ؛(b674 شماره

 سليمان، مسجد گراورهاي) مفرغي گوشواره جفت يك( ââ6 شماره

 مسجد گراورهاي ،74 لوح) مفرغي انگشتر دو ؛(â67 شماره

 صورت به كه طالئي كوچك صفحه ؛(â،66 669 شماره سليمان،

 سليمان، مسجد گراورهاي ،74 لوح) است شده نقشين گذارينقطه

 لوح)  1آهني سوزن يك با مفرغي قفلي سنجاق يك ؛(669 شماره

                                                           
 از عدد هيجده .اندشده پيدا اوروپوس-دورا در خانواده اين از متعددي قفليهاي سنجاق- 1
 بيابان به رو كه ديواري اند،شده پيدا محوطه حصار ديوار خارجي وجه در ديوار، سطح در را اينها

 براي كه اندگذاشته اينجا در هدفي و گاهددي همان براي اميد همانبا  را اشياء اين آيا .دارد

 قرن از پسا دور در قفلي سنجاق از استفاده .ايم؟يافته را آنها ما كه است بوده مطرح ئياشيا
  مشابه قفليسنجاق نوع تاريخ است؛ نگرفته قرار تأييد مورد هارومي رسيدن تا ميالد از قبل پنجم

 از بعد265 و 165 بين است، آهني سوزن يك داراي نيز غالبآ كه ما، توسط شده كشف قفلي سنجاق با

  به: كنيد نگاه .گرفت خواهد قرار ميالد

N. P. Toll, The Excavations at Dura-Europos, Final Report IV, Fasc. 1, New Haven, 1949, The Bronze 

Objects,p. 45 et pl. 15-16. 



 يك و صدفي دگمه دو ؛(665 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،74

 سليمان، مسجد گراورهاي ،74 لوح) نشده حكاكي اياستوانه مهر

 (.b و 664a  شماره

 پيدا تحتاني سطح روي بر كه را اشيائي به مربوط طرحهاي

 يك بازوي: از عبارتند اينها. ايمآورده 75 لوح در اندشده

 ،75 لوح) عريان الهه به مربوط اختماال پخته، گل از پيكرك

 سياه كوچك سنگ تكه يك ؛(661 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 مسجد گراورهاي ،75 لوح) است شده صيقلي آن طرف چهار كه

 لوح) نقشين مفرغي، مدال يك از ايتكه ؛(683 شماره سليمان،

 از( ؟) دگمه تكه يك ؛(677 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،75

 يك ؛(679 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،75 لوح) استخوان

 ،75 لوح) گذارينقطه صورت به طرحي به مزين طالئي، كوچك ورقه

 كه مفرغي مدور صفحه يك ؛(675 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،75 لوح) است سوراخ آن مركز

 سليمان، مسجد گراورهاي ،75 لوح) مفرغي مدور تكه يك ؛(684

 مسجد گراورهاي ،75 لوح) آهني ابزار يك از ايتكه ؛(â68 شماره

 مفرغ از شده، حكاكي نگين با انگشتري ؛(682 شماره سليمان،

 زيادي تعداد ؛(687 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،75 لوح)

 سليمان، مسجد گراورهاي ،75 لوح) پخته گل و شيشه صدف، از مهره

 ،75 لوح) ايشيشه ظرف دسته عدد يك و شيشه تكه سه ؛(â69 شماره

 تنه  رفتگي، پس همين در(. 681 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 برجسته صورت به شخصي تصوير آن روي كه بود غلطيده ستوني

 باشد بزرگ معبد به متعلق بايد ستون اين. بود شده پيكرتراشي

 (.694 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،75 لوح)

 اند،بوده شده گذاشته معابد در كه نذري اشياء بين در

 آهني خنجر يك مگر نشد پيدا تدافعي يا تهاجمي اسلحه نوع هيچ

 ،660 لوح) كرديم پيدا بزرگ معبد در را آنها كه گرز يك و

 ترتيب، اين به(. 352 و ââ5 هايشماره سليمان، مسجد گراورهاي

 شد، پيدا رفتگي پس اولين كف روي كه پيكان آهني نوك عدد چهار

 سليمان، مسجد گراورهاي ،74 لوح) بود تخت آنها از يكي كه

 ،74 لوح) بودند لبهسه صورت به ديگر عدد سه و( b663 شماره

 مثابه به بايد( b و 671a  و 542 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 ديگر لبه سه پيكان نوك يك كه همانطور شوند، تلقي نذري اشياء

 نوك نيز و ، 6852( شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،75 لوح)

 گراورهاي ،81 لوح) شدند پيدا پوديوم به نزديك كه پيكانهائي

 كه پيكاني نوك يا ،(7â6 ،595 ،632 هايشماره  سليمان، مسجد

 سليمان، مسجد گراورهاي ،65 لوح) شد پيدا بزرگ معبد جنوب در

                                                           
 باكتريان در خلچايان در آن از زيادي تعداد كه لبه، سه پيكان نوك سه اين تاريخ - 2

 ميالد از بعد اول قرن و ميالد از قبل آخر قرن به است، پيداشده كوشانيان استقرارهاي در جنوب،

 به: كنيد نگاه .شوندمي منتسب

G. A. Pougatchenkova, Khaltchayan, Tachkent, 1966, fig. 29 et 38, et p. 62-65.  



 نوك نه ولي آيند،مي حساب به نذري اشياء جزو نيز( 477 شماره

 در كه بود، فشنگ پوكه چون ايدسته جاي داراي كه نيزه يك قوي

 در كه هائينيزه نوع همان از شد، پيدا ُصفه  غربي جنوب زاويه

 ،72 لوح) اندشده داده نشان ساساني هايسكه به مربوط هايمقوله

 (.638 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 سوي به را توجه برِدنشانده، باالئي ُصفه  توصيف با قبال ما

 آنجا به پلكان طريق از كه مؤمناني كه كرديم جلب عمل اين

 پيش در را قبلي راه همان  آن، ترك براي كردند،مي صعود

 نظر در محوطه ترك براي كه ديگري پلكان طريق از و  گرفتندنمي

 . اندآمدهمي پائين آن از بود شده گرفته

  ايسابقه است، شده وارد شرقي مذاهب اعمال در كه سنت اين

 بابليها، و هاآشوري بين عمل اين. دارد ساله هزار چندين

 تأييد مورد« bÑt-akitu اكيتو-بيت» اعياد و جشنهاي زمان در بخصوص

  3ايالميها بين در را آنها ما كه مناسكي  يعني است، گرفته قرار

 باال A پلكان از زائران اگر لذا. كرديم شناسائي نيز

 مراسم رساندن پايان به از پس را ُصفه  آنها اند،رفتهمي

. اندگردهمي ترك C-D و B پلكانهاي طريق از اشان،پارسايانه

 راستاي در كه دهدمينشان نيز پلكانها اين موقعيت و قرارگيري

 .اندگرفته قرار جمعيت اين هايخانه

 

 .اول مرحله - آتشگاه و پوديوم

 مذهبي تشريفات همان مثل مذهبي، تشريفات نيز اينجا در

 در و مقابل در بايد ديديم، برِدنشانده باالئي ُصفه  در كه

 بدون امروزه كه گرفتهمي صورت( پوديوم) مقدسي فضاي اطراف

 چنين مسلمآ. است رفته بين از ايخاطره و نشان گذاشتن باقي

 دليل كه شناسيممي را شواهدي زيرا است داشته وجود پوديومي

 است تنها اتاق يك شواهد اين از يكي اوال. هستند آن وجود بر

 لوح سوم؛ نقشه) است شده تعبيه شمالي بنديقاب ضخامت در كه

 در كه آن ورودي(. 23 شكل ؛2-4 هايشماره سوم، و پنجاه

 هم هنوز شده، تعبيه 15/1 پهناي و متر â7/2 طول به ايديواره

 شرقي شمال زاويه در و كرده حفظ را ارتفاع از متر 2 به نزديك

 قطعه دو از يكي هم هنوز ورودي اين. دارد قرار« m» بندپشت

 دادهمي تشكيل را آن تخت درگاهنعل كه كرده حفظ را محكمي سنگ

 سانتيمتر 14 و عرض متر 15/1 و طول متر â6/1 سنگ اين. است

: است شدهمي نگهداري اتاق همين در مقدس آتش از. دارد ضخامت

 .است بوده آتشگاه يك اينجا

 در را I ُصفه  حد كه است جنوبي بنديقاب ديوار دوم شاهد

 حفاريهاي هنگام به را آن ي. دهدمي نشان ابتدائي اول مرحله

 مرحله در كه كرديم بازشناسي پوديوم هايبازمانده زير و اطراف

                                                           
3- R. Ghirshman, Tchoga Zanbil II, Paris, 1968, p. 109 ss. 



(. 'w'- x'- y بندهاي پشت سوم، نقشه) است شده بازسازي I ُصفه  دوم

 عنوان به كه شده گذاشته اياوليه بنديقاب روي سوم پوديم

 ايبنديقاب باالبردن براي و جنوبي طرف ُصفه  گسترش بنديبلوك

 امتداد با ،(سوم نقشه) را w-x-y-z بندهايپشت كه رفته كار به

«a1»، «b1»، «c1»، «d1»، «e»، «f »است دادهمي تشكيل. 

 اش،اصلي محل در I ُصفه  جنوبي طرف كه دانيممي بنابراين

 بوده، تشريفات بين فاصله در  آتش نگهداشتن براي كه اتاقي و

 كردهمي ايفا را نقشي همان اتاق اين. است بوده كوتاه اندكي

 برِدنشانده غربيشمال پلكان پائين« كوچك نيايشگاه» طاقنماي كه

 اندكردهمي حمل خلوتگه اين از را مقدس آتش. است كردهمي ايفا

 داشته، جاي پوديوم روي كه محرابي سكوي روي ظرفي درون در تا

 اين اين با مخالفتي شاهدي هيچ و امري هيچ. بگذارند نمايش به

. است داشته قرار شاهد دو اين بين پوديوم اين كه ندارد امر

 .كنندمي تقويت را آن تأييد چيز همه برعكس، بلكه

 آن از است، رفته بين از چگونه و چرا پوديوم اين

 كه گرددمي متبادر ذهن به مذهبي-تاريخي ايفرضيه. اطالعيمبي

 برِدنشانده پوديوم ترينقديمي انهدام به مربوط مورد از ملهم

 با. كند رد را نظريه اين تواندنمي  نيز چيزي هيچ و است

 و مواد داشت باور بايد منظم، و بزرگ سنگهايتحته به مراجعه

 برپا براي بود، رفته بكار اول پوديوم ساختن براي كه مصالحي

 . اندرفته بكار نيز دوم پوديوم داشتن

 مرحله ُصفه  جنوب قديمي  بنديقاب ديوارـ روي دوم پوديوم

 كه شده بنا ايُصفه حاشيه به نزديك ،(ششم و سوم، نقشه) اول

 و چهل  هايلوح) آيدمي پائين عمودي صورت به متر صد حدودد در

 و حد از قسمت اين(. 2 شماره يكم، و پنجاه ششم، و چهل پنجم،

 معرض در بيشتر زيرا است آن قسمت پذيرترينآسيب ُصفه  حدود

 كه هاپي تدريجي تحليل با آب و دارد قرار رگبارها و بارانها

 ضايع موجب ابتدا همان از بايد اند،بوده آنها تقويت صدد در

 ترتيب اين به. باشد شده زمين فرورفتگي و خوردگي و زمين شدن

 است، دشوار آنها تعيين كه زمانهائي در و دفعات، به كه است

  خارجي حواشي تقويت. اندكرده تقويت و بنديپي عمليات به اقدام

 تقويتي هاي ديوار از قطعه سه و( ششم نقشه) 'w'-x'-y بندهايپشت

 دليل كرديم، پيدا( سوم نقشه)« 'y» بندپشت غرب در را آنها كه

 را امر اين تأكيد اجازه چيزي هيچ همه اين با. هستند آن بر

 ترينقديمي و اولين تقويت براي كار اين كه دهدنمي ما به

 بنديقالب -ديوار حمايت براي يا ،('w'- x'- y) بنديقالب -ديوار

( ؟) اول مهرداد به مربوط پارتي سكه يك. است بوده( y-z) جديد

 .كندنمي روشن چندان را موضوع

 حفاري از مجسمه صورت به كوچكي تكه و برجسته-نقش دو

 دليل به اينها. آمد دست به بندهاپشت و ديوارها اين آزادسازي



 روي را آنها كه هائيپيكره بقيه با داشتند كه اجرائي و موضوع

 كه رسيدمي نظر به.  بودند متفاوت كرديم، پيدا محوطه اين

 .هستند ترقديمي آنها

 است، ترضخيم تقريبآ آن طرف يك كه ها،برجسته-نقش از يكي

 به را شخصي است، شده ضايع نيز اندكي و شده قطعه دو و شكشته

 اندداده نشان روبرو از دقيقآ را او. دهدمي نشان ايستاده حالت

 سليمان، مسجد گراورهاي 46، لوح ؛1 شماره هشتم، و هفتاد لوح)

. دارد مربعي ريش و  باال به رو بلند سبيلهاي(. â37/368 شماره

 كه سيمي، ايحلقه. دارد سر روي مرغتخم شكل به و بلند كالهي

 گردن دور به بارسه شود،مي حيوان يك سر به منتهي آن انتهاي

 كه هائيلوزي به  منقش پارچه با بلندي رداي. است چرخيده او

 را شكني و چين نوع هيچ است، كوچك دايره يك آنها مركز در

 فرورفته كفشهائي در  پارچه همين از شلواري. دهدنمي تشكيل

 شده كار دسته. است پرشش گل به منقش و كوتاه آنها ساقه كه

 خارج ردا درزهاي از يكي از شده، وصل شلوار به كه خنجر يك

 مچ است، كرده چليپا اشسينه بر را دستها شخصيت اين. است شده

 كامل طور به او پاهاي است؛ دستبند يك به مزين او راست دست

 . اندچرخيده خارج طرف به شدت به و

 احترام از اينشانه سينه روي بر دست كردن چليپا نوع اين

 و شخصيت اين شمايل و شكل است، ارشد مقام يك مقابل در الزم

 را باال هايرده به او تعلق پذيرفتن نيز امكان او زيورهاي

 فاخري بطور و شكل مرغيتخم تاج همانند كه او بلند كاله. دهدمي

 هايسكه. است بوده اليمائي شاهانه امتياز است، مزين و نقشين

 و. هستند آن بر دليل  4سلسله اين شهرياران از بعضي شده ضرب

. كندمي تأييد را آن شده ساخته سنگ از كه نيز ايشاهانه سر

 اين. يافتيم سليمان مسجد در هركول معبد نزديكي در را سر اين

 يافتيم محوطه دو اين در كه است ايپوشيده چنين اين سري تنها

 اعضاي از يكي شايد ما برجسته نقش(. پنجم و هفتاد لوح)

 (.؟) 5دهدمي نشان را شاهي خانواده

 ديوار در هم آن كه برجسته، نقش از ديگري تكه 

                                                           
4- G. Le Rider, op. cit., pl. LXXIII, 5-6. 

 آثار خدايان و مردها كالههاي خانواده از برداشتي شخصيت اين و آرايش سر كاله - 5

 تاس نمرودداغ كماژن آنتوخوس

 (J. H. Young, "Commagenian tiaras : royal and divine", American Journal of Archaelogy, vol. 68 (1964), 

pp.29-34 et pl. 11)د 

 هاي تيغه با شاهانه تاجي نيم كه كالهها، همين به شبيه مانند، تاج كاله يك سرَوك، تنگ رد

 وظايف به روحاني-شاه يك آن مقابل در كه است سوار محرابي سكوي روي بر شده افراشته آن بر بلند

 خود چپ شانه روي كه است بازشناسي قابل  ايشده لوله پارچه طريق از شخص اين .كندمي عمل خود ديني

 حال در كه مجاور، برجسته نقش روي بر شاهي باالخره، .است روحاني عاليمقام يك او; است افكنده

 د:دار سر بر را مشابهي مانند تاج كاله نيز او شيراست، يك كشتن

 (W. B. Henning, "The monuments and inscriptions of Tang-i Sarvak", Asia Major, N. S. vol. II (1952), part 
2,pl. IX, X, XIV(. 



 مفهوم با است كاري شد، پيدا ُصفه  جنوبي حاشيه بخشياستحكام

 و مفاهيم به شبيه وجه هيچ به كه ويژه بسيار محتواي و

 خاصي و تقدس حاالت ما، محوطه دو هنر در كه نيست محتواهائي

 قوي هايشكل با كه است سترگي برجسته نقش. اندكرده وارد را

 مورد هنوز آن نظير كه ايشناختيزيبائي با همراه شده، اجرا

 ،64 لوح ؛2 شماره هشتم، و هفتاد لوح) است نگرفته قرار تأييد

 (. 369 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 در كه هيممي تشخيص را شخصيت دو برجسته نقش اين روي بر

 نشان رختمام صورت به را نفر دو اين. اندايستاده هم كنار

 با شودمي ديده  او ريشوي چهره فقط آنها از يكي از. اندداده

. دارد سر بر كوتاه اياستوانه كاله يا  تاج كه بلند سبيلهاي

 يك صورت به ديگر نفر. است شده تزئين نخل برگ با كاله اين

 شيبه زيادي حد تا كه ايچهره با شود،مي ديده زياد برجستگي

 به آنها نوك كه بلند سبيلهاي همان با است، اول نفر چهره به

 آمده جلو به رو آن انتهاي كه ريشي با است، رفته باال طرف

 تزئين با كوتاه كالهي يا تاج داراي قبلي نفر مثل نيز او. است

 نفر مثل دقيقآ مو، هايحلقه از رديفي آن زير در كه است مشابه

 دور به سنگيني سيمي حلقه. است گرفته قاب را وي پيشاني اول،

 بازوي و شانه روي در فقط كه او پوشاك. است زده حلقه گردن

 كه خود، راست دست در او. است دارچين تمامآ شود،مي ديده چپش

 . است گرفتهakinakÉs  يا كوتاه خنجري است، مشخص دستبند يك با

 شخصيت دو اين تصوير جلوي قوي بسيار بازوئي اول، پالن در

 او خود كه است سومي نفر به متعلق  بازو اين. است گرفته را

 تنها فقط او از. است مانده برجسته نقش رفته بين از قسمت روي

 اين. دارد دست به سنگيني( ؟) گرز كه بينيممي را عضو يك اين

 او هيكل كه باشد كسي به متعلق بايد ابعادش دليل به بازو

 چهره دو اين همانندي. است بوده نفر دو اين هيكل دوبرابر

. كرد فردي نبايد را موضوعات كه است گرايش اين كننده بيان

 آنها با محوطه دو اين روي ما حفاري كه هائيپيكره با امر اين

 حاشيه در بلندي سبيل. است متفاوت زيادي حد تا كرد، برخورد

. است رفته باال طرف به سبيل اين انتهاي دو. دارد قرار  وي لب

 آنها  6كوتاه و اياستوانه كاله  مثل دقيقآ است هخامنشي الگوئي

  كه تركيبي برعكس،. است هخامنشي هم آن كه
 مفاهيم آنجا در كه طلبدمي كند،مي صحنه وارد را حركتي  

 قراردادن هم روي نيز هنر آن كه بازشناسيم را غربي هنر يك

                                                           
6- R. Ghirshman, Perse, proto-iraniens, Medes, Achemenides,  Paris, 1963, fig. 292-293.  

 منشعب هخامنشي عصر مانند تاج كالههاي از برجسته نقش اين شخصيت دو اين گونهتاج الهايك

 هايكاله روي كه باشند، همگون كامال كه اين نه ولي هستند نقش همان داراي اينها كه اين جز  شودمي

 كماژن اول آنتيوخوس «ارمني» مانندتاج كاله به را آنها تواننمي .ندارد وجود پارس مانند تاج

 نشأت آن از ما برجسته نقش مردان كالههاي كه است منبعي همان از كاله نوه اين منشأ .نكرد نزديك

 .J. H. Young, op. cit.,  p. 31 et pl. 11:به كنيد نگاه .اندگرفته



.  است بيگانه پارتي كالسيك هنر الهامات با و شناسدمي را هاشكل

 را آن كه طلبدمي مرد دو كامل دان نشان روبرو از همه اين با

 .آوريم حساب به پارتيان كار مثابه به

 است، انگيزشگفت موضوع تكرار نظر از كه اين با اثر، اين

 آنها با محوطه دو اين روي بر كه است مضاميني از دور به

 محلي هنرمندان كه آنچه تمام با آن مضمون. كنيممي برخورد

 بيان تواندمي آنها بيگانه الهام. است بيگانه اندكرده توليد

 گرفتن قرار هم روي و آنها تعبير كنندگان، مشاركت كثرت كننده

 ما اختيار در يادمان اين از ناچيزي قسمت چون. باشد آنها

 مانده باقي مبهم بطور هنوز موضوع اين تفيسر است، گرفته قرار

 است

 توسط كه برآمد ايقدرتمندانه عمل درك صدد در توانمي

 اثري: است كرده بلند را اياسلحه كه شده بيان بزرگي شخصيت

 شواهد حضور با كه مذهبي يا پادشاهي تاريخي، اسلحه يك از است

 . است شده مجسم

 را هخامنشي هايبازمانده از اثراتي بتوان اينجا در شايد

 به متعلق كه ديد اشخاصي كالههاي و هاشكل دادننشان شيوه در

 مربوط سنتهاي و آن موي مد كه  عصري مردمان هستند، ديگري عصر

 تاريخ مورد در. است نشده محو كلي طور به هنوز آنها پوشاك به

 از و طرف يك از هخامنشي هايبازمانده كه كنيممي فكر ما اثر،

 بيان هلني هنر درسهاي طريق از تواندمي كه آثاري ديگر طرف

 عصر تواندمي آن، عيار تمام بودن رختمام حال عين در و شود،

 ميالد از قبل سوم قرن اول و دوم قرن آخر به را اثر اين اجراي

 . برساند مسيح

 سنگي پيكركي هايبازمانده برجسته نقش دو اين با همراه

 شد پيدا شده ضايع بسيار و زنانه، احتماال مجسمه، صورت به

 سليمان، مسجد گراورهاي ،64 لوح ؛6 شماره يكم، و نود لوح)

 چنين توانمي است، دشوار كوچك يادمان اين توصيف(. 373 شماره

(. ؟)است شده حفظ شخصيت اين راست بازوي از ايقطعه كه كرد فكر

 پوشاك هايچين وضعيت باشد، توجه جالب تواندمي كه چيزي برعكس،

 نوع اين كرديم، پيدا ما كه هائيپيكره بين در كه است، او

 اين ارادي بطور من. است نبوده متداول پوشاك چين دادن نشان

 مانند پرده پوشاك به را زنانه گشاد سرداري دادن نشان نوع

 كنممي نزديك جمعيدسته نيايش مراسم يك تماشاگر پوشيده زنان

 شده داده نشان پالمير در« ِبل»  معبد هايديرك از يكي روي كه

 مربوط را خودمان كوچك اثر كه دهدمي اجازه نزديكي اين.  7است

 از دور چندان كه( ميالد؟ از بعد اول قرن) بدانيم ايدوره به

 . آورديم ميان به ذكري آن از باال در كه نيست يادماني ايدوره

                                                           
7- H. Seyrig, "Bas-reliefs monumenhaux du temple de Bel a Palmyre", Syria, vol. XV (1934), p. 160 et 

pl.XIX. 



 انساني اشكال و هياكل صورت به كه يادمان سه اين به

 به سنگ قطعه يك شكل به شودمي اضافه معماري عنصر يك بودند،

 دندانه» صورت به كه سانتيمتر 27 عرض به و سانتيمتر â3 طول

 مراحل از يكي به مربوط شايد اثر اين. بود شده نقشين« اره

 مسجد گراورهاي ،64 لوح) است بوده مجاور بزرگ معبد باستاني

 لعابدار پخته گل از جام يك جا همين از(. 42 شماره سليمان،

 (.â34 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،64 لوح. )شد پيدا نيز

 

 .دوم مرحله پوديوم،

 آن جنوبي ديوار تمام بازسازي با I شماره ُصفه  سوم مرحله

. است داشته نشيني عقب متر شش تا پنج حدود در كه شده شروع

 ساخته اول مرحله  قديمي ديوار هايبازمانده روي جديدي پوديوم

 مصون مدت، دراز در دوم، پوديوم اين(. ششم و سوم هاينقشه) شد

 ُصفه  جنوبي حاشيه روي آن وضعيت اثر بر كه نبوده خطري از

 طبيعت ولي(. 5 شماره ششم، و پنجاه لوح) است كردهمي تهديد

. انسان دست تا است داشته كمتري خصمانه رفتار  اثر اين با

 پوديوم خود از ناچيزي هايبازمانده توانستيم فقط ما واقع، در

 توانستيم آنها اساسا بر يافتيم هائينشانه فقط. كنيم كشف

 كه داشته وجود نذورات اداي و قرباني اتاق يك كه بپذيريم

 اين. است بوده چسبيده آن غربي شمال طرف به برِدنشانده نظير

 عميقآ آنچنان كنند،مي رها را آن مذهبيون كههمين اثر،

 با آن اوليه حالت بازشناسي و درك براي ما كه شودمي دستكاري

 .بوديم مواجه مشكالت

 اين با. شد شروع پوديوم غربي شمال جبهه از ما حفاري

 ساخته سنگي قطعات رگ شش با مصطبه اين كه كرديم  مشخص كار

 مصطبه اين سطح. است آمدهمي باال متري 0â4/1 ارتفاع تا و شده

 بوده شده كار آنها سطح روي كه بوده سنگهائي از پوشيده نيز

 اين. بود شده پا بر سرخ خاك از اياليه روي اينها تمام. است

 شده مخلوط مواد ساير يا سنگها با كه اين بدون سرخ خاك اليه

 آورده ديگري جاي از را آن. دادمي نشان روشني به را خود باشد

 دقت به كه نتراشيده سنگ از سكوئي روي بر اليه اين. بودند

 زاويه آزادسازي از پس. بود شده انباشته بودند، شده گذاشته

 كرديم پيگيري پلكان تا را شرقي شمال خارجي وجه آن، شمالي

 كه سنگ قطعه چندتائي آن سر پشت(. 1 شماره پلكان ششم، نقشه)

 شناخته چيزي دورتر در. شد شناخته بود، پوديوم حاشيه به متعلق

 زوايه نه آن، شرقي جنوب وجه نه پوديوم، شرقي زوايه نه: نشد

 .آن جنوبي

 هفتم، و پنجاه لوح) متر 75/5 طول به آن غربي شمال وجه

 تا داد،مي تشكيل را غربي زوايه كه سنگي قطعه تا( 1 شماره

 لوح) شد سازي آزاد بود، شكسته و شده جدا كه زمين گودي يك



 بود متر 52/1 جداشده قسمت(. 3 و 2 هايشماره هفتم، و پنجاه

 را غربي شمال وجه كلي طول  تا داد اجازه ما به امر همين و

 كلي سطح جستجوي(. متر75/5+متر25/1) كنيم تعيين متر 7 تا

 وجه.  بدهد آن به نزديك ارقامي توانست فقط اوليه پوديوم

 ابتداي تا شمالي زوايه از دارد، ُصفه  به رو كه شرقي شمال

 بدون كه پلكان، طول. است متر 65/1 اندازه به 1 شماره پلكان

. است متر 82/4  كرده، حفظ را خود رسمي و درست پايه ترديد،

 آخر از آن فاصله كه وجه، اين طول محاسبه براي سومي عنصر از

 ك بيذيريم اگر ولي. هستيم اطالعبي است، شرقي زاويه تا پلكان

 نظر به كه مسلمي امر داشته، قرار وجه اين وسط در پلكان يك

 بود خواهد ايبزرگي همان داراي سوم عنصر اين رسد،مي معتبر

 زاويه از كه بود خواهد ايفاصله داراي يعني داشت، اولي كه

 عنصر سه ترتيب، اين به. متر 65/1 يعني آيد،مي پلكان جنوبي

 پوديوم شرقي شمال وجه كلي طول( متر65/1+ متر82/4+ متر65/1)

 اثر اين سطح. متر 12/8 شودمي كه گذاشت خواهند اختيار در را

 شكل) متر7×متر12/8= مترمربع84/56:  شد خواهد ترتيب اين به

27.) 

 

 
 و شده شناخته بّنائي. پوديوم. سليمان مسجد -. 27 شكل

 .آن احتمالي حالت

 



 
 .شمالي زاويه. پوديوم. سليمان مسجد -. 28 شكل

 

 تا اينها. دارند ارتفاع متر 12/1 جمعآ پوديوم پله چهار

 حفظ را خود اوليه حالت ولي شده دستكاري مجددآ زيادي حد

 متر 0â4/1 عمق به و متر 5â0/2 طول به جداشدگي يك. اندكرده

 پلكان) قرباني و نذورات اتاق پلكان از را پوديوم پلكان

 هايشماره ششم، و پنجاه لوح ششم؛ نقشه)  كندمي جدا( 2 شماره

 قرباني و نذورات اتاق به مربوط پلكان اين(. 28 شكل ؛3-2-1

 از خارج در. است اتاق اين وجود شاهد تنها متر 45/4 طول به

 82/7 بايد اتاق اين. است نشده حفظ يادماني هيچ آن ديوارهاي

 همان در آن كف امروزه. است داشتهمي عرض متر 45/4 و طول متر

 به متر 1 به نزديك فرشسنگ باالي در و است پوديوم كف طراز

 طول در كه ييحفاري. آيدمي باال اثر مقابل در آمده پيش صورت

 اختيارمان در كشفي كمتريي داديم انجام پوديوم شده حفظ قسمت

 نيز امر همين و بود مانده باقي بكر صورت به كال زمين. نگذاشت

 را ما امر همين و است محل اين روي بر اتاقي بودن بر تأييدي

 . است داشته وجود اتاق اين كه كرد مطمئن

 پس و باشد، ساساني رسدمي نظر به كه ايدوره در نيايشگاه

 اين. شودمي( ؟) ايواني سه يك به تبديل آن از تقدس سلب از

 نشانه كمترين كامل فقدان اولي. است تصور دو از ناشي تاريخ

 تكه يك نه شكسته، سفال يك نه است، اسالمي دوره حضور درباره

 حتي سليمان، مسجد در شده يافته سكه هزار حدود از. مسي كوچك

 سفالين ظروف از سفال تكه يك حتي و نشد پيدا اسالمي سكه يك

 قديمي هايبازمانده روي غالبآ دانيممي كه حالي در نشد ديده

 سفالين ظروف هايشكسته سفال  از رنگارنگي اليه چه را اسالمي

 سيمان يا ساروج، از استفاده بر مبتني دوم تصور. است پوشانده



 ايگسترده بطور را آن ساساني سازندگان كه است ايراني ملي

 .اندبردهمي بكار خود هايّبنائي در  گچ با همراه

 ششم، نقشه) است بوده شده برپا پوديوم روي مركزي ايوان

 از ايوان اين(. 1-2-3 هايشماره ششم، و پنجاه لوح ؛2 شماره

. است شدهمي تشكيل متر â4/5 طول و متر 3â/4 عرض به اتاق يك

 ارتفاع تا متر، 15/1 و متر 0â1/1 ضخامت به آن ديوار دو

0â5/2 فرو كه آن انتهائي ديوار. بودند كرده حفظ را خود متري 

 ديوارهاي از. است كرده حفظ را خود طول سوم يك فقط است، ريخته

 جز چيزي اندداشته تكيه مركزي ايوان به كه ديگر ايوان دو

 ششم، لوح) است نمانده باقي بزرگ سنگهاي از هاييرديف

( ؟) ايوان سه شبيه بازسازي امكان اينها(. 3 و 1 هايشماره

 .دادندمي را

 امتداد مانند پله رديف سه هاويرانه اين شرقي جنوب در

 مثل كه كردمي آشكار را مدوري سبك اثر يك رديف اولين. يافتمي

 سكومانند هايپله اين. بود B پلكان به رسيدن براي يگر تاي دو

 و متر 55/2 طول تا كه شدمي تشكيل بزرگي نسبتآ سنگي تخته از

. رسيدمي سانتيمتر 15 تا 12 ضخامت به و سانتيمتر 76 عرض به

. است بوده پوديوم رفته بين از قسمت به مربوط شايد سكو اين

 كاربري درباره اينشانه تواندمي بلند سكوي اين قرارگيري

 (.؟) باشد ايوان سه اجتماعي يا اداري

 

 .كشفيات  . پوديوم

 و متعدد دستكاريهاي از هائينشانه قسمت اين تمام

 مستعد جاي تنها همه، اين با. داشت خود بر قاچاق حفاريهاي

 اينجا پوديوم رفته بين از قسمت درباره هائينشانه ارائه براي

 اقدام ما كه جائي اثر، شده حفظ قسمت شرقي جنوب در يعني بود،

 (.4 شماره هفتم، و پنجاه لوح. )كرديم حفاري به

 براي پيشرفتي چندان پوديوم نوع شناخت درباره تحقيق اين

 كه كنيم پيدا را ديواري تا داد اجازه حفاري اين. نداشت ما

 هايبازمانده سوي به قائمه زاويه يك با و شده بنا صخره روي

 ديوار اين كردن برپا از هدف كه رسيدمي نظر به. رفتمي پوديوم

 .اطالعيمبي آن تاريخ از. است بوده بخشي استحكام براي

 آنها كه كرد فراهم ما براي نذري اشياء تعدادي حفاري اين

 عبارت اشياء اين. اندبوده گذاشته پوديوم نزديكي در قبال را

 شيئي، يكي حتي و  هخامنشي دوره به مربوط شيئي دو:  از بودند

 ششم، و صد لوح) بودند آن از قبل به مربوط اي،استوانه مهر يك

 موضوع(.  577 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،79 لوح ؛1 شماره

 مهر دو با همراه) است اياستوانه مهر آن موضوع به شبيه آن

 كردن مهر و الك براي كه( بودند تر متأخر كه ديگر اياستوانه

 سال از آشور شاه ،Assarhaddon) آسرحدون توسط شده امضاء قرارداد



 آشور پدر و سناخريب، پسر ميالد، از قبل 669 سال تا 681

 اّداد-شمشي نام به و است، رفته بكار مادها با.( م.بانيپال

(Shamshi-Addad، آشور، پادشاه )حدود ââ18 شده حكاكي ميالد از قبل 

 .  8است

 سوسك به شبيه مهرهاي نوع از مهري با همراه مهر اين

. شد پيدا آسماني عقيق نوع از يماني سنگ جنس از غلطان سرگين

 ناكساكي به مسلح شخصيت يك شامل آن روي بر شده حكاكي موضوع

akinakÉs  دست بر را آن شاخ كه است حيواني كشتن حال در كه است 

 و مشابه موضوع با مهري(. 2 شماره ششم، و صد لوح) است گرفته

 به نزديك ابونصر قصر حفاري از هخامنشي از پيش عصر به منتسب

 روي مهرهاي آثار بين در صحنه اين.  9است آمده دست به شيراز

 هخامنشي استقرارهاي در كه است فراوان هخامنشي ممهور فرامين

 اياستوانه مهر روي را آن.  10اندشده پيدا Dascylion كيليونداس

 هايبرجسته نقش  طريق از بخصوص و  11ايالمي كتيبه با هخامنشي

 .شناسيممي  12جمشيدتخت كاخهاي

 پيدا  13پوديوم نزديكي در كه سوسك شكل به تخت مهر يك

 داراي منقش قابهاي كه اين با( 3 شماره ششم، و صد لوح) شده

 فرعون مشهورترين ،'Thoutmosis III Menkheperre) منخپّرع سوم توتمس نام

 ساخت است،.( م.ميالد از قبل 5â15-â145 مصر، هيجدهم سلسله

 متفاوت كامال هايدوره در كه مردمي دارد احتمال. نيست مصري

 مفيد موضوعات عنوان به قابها اين از اندكردهمي زندگي

 تزئيني قاب دو اين بين كه آنجائي از.   14اندكرده استفاده

 شوش هخامنشي هاياليه در آن تصوير كه شده، حكاكي ِبس خداي

 مسجد در ما  حتي را مصري خداي اين از ايچهره و است، فراوان

 با توانمي ،(3 شماره دهم، و صد لوح) كرديم پيدا سليمان

 اين هخامنشي عصر مؤمنان كه كرد تصور زياد، بسيار احتماالت

 پوديوم كنار در نذري شيء عنوان به را مانند سوسك تخت مهر

 در كه بودند اشيائي تنها شيء سه اين. اندگذاشته شهر اين

 بقيه تاريخ و اندشده گذاشته اينجا در هخامنشيان زمان

 .است بعد هايدوره به مربوط هايافته

 شده، تزئين شخصيت يك نقش با كه اينقره كوچك پالك يك

 سليمان، مسجد گراورهاي ،79 لوح) كندمي مطرح را ايمسئله

 پوديوم كنار در طال از مشابهي شيء كه ديديم باالتر(. 618 شماره

                                                           
8- M. Mallowan, Nimrud and its remains, vol. I, London, 1966, p. 246, fig. 6. 
9- P. Oliver Harper, Sasanian remains from Qasr-i Abu Nasr, Combridge Mass. 1973, p. 40, n. 8, pl. IV, fig. 

8. 

10- E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, Berlin, 1961, fig. 131-132. 
11-E. Herafeld, "Ariyaramna, Konig der Konige", Archaeologisch Mitteitungen aus Iran, vol. II(1930), p. 

116. 

12- R. Ghirshman, Pers. Proto-iraniens. Medes. Achemenides. fig. 250, 251, 252, 253. 
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(. 33 شماره نشانده، برد گراورهاي ،1 لوح) شد پيدا برِدنشانده

 نذري هداياي گروه همان رده در نيز سليمان مسجد كوچك پالك

 لذا است، شده داده نشان روبرو از آن شخصيت ولي گيردمي قرار

 دوره به مربوط كه پذيرفت توانمي دشواري به رسدمي نظر به

 كوچكي تصاوير اين گذاشتن عمل آيا دانيمنمي. باشد هخامنشي

 داشتند، قرار مفرغ حتي يا گرانبها فلز نازك هايورقه روي كه

 به كه حالي در. است داشته استمرار پارتها زمان در هم هنوز

 .است بوده گرفته را آنها جاي يادماني هايپيكره رسدمي نظر

 ،79 لوح ؛2 شماره هفتم، و صد لوح) مفرغي قفليسنجاق

 سنجاق نوع از طرحي به( â58 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 آسياي هايمحوطه روي بر. دارد تعلق  ميانه  15«ِتن ال» هايقفلي

. اندشده پيدا قفلي سنجاق همين مشابه نادر قطعات تعدادي صغير

 در كه ديگري آهني قفلي سنجاق با همراه  قفليها سنجاق اين

 اين.  16انديافته انتشار شد، پيدا( yÎBogazk) بغازكوي

 آنها خاستگاه كه اندنشده تلقي اشيائي مثابه به هاقفليسنجاق

 مربوط قفليسنجاق تاريخ كه رسدمي نظر به. باشد مديترانه شرق

 طريق از كه باشد، ُرِمامپراطوري عصر ابتداي سليمان مسجد به

 يك به مربوط كه است قفليسنجاق به نزديك بسيار اشهمگوني

  .17است دانوب روي رومي قرارگاه

 حفاري اين از كه كوچكي اشياء تعداد تاريخي بنديطبقه

 سلوكي، زمانهاي به آنها تقسيم و شدند پيدا پوديوم نزديك

 ممكن غير بلكه  مشكل تنها نه ساساني، ابتداي حتي و پارتي

 بود، ريز بسيار آن ابعاد هميشه كه طالئي هداياي تعداد. است

 و صد لوح) درك قابل غير نقشهاي با نازك بسيار پالكهاي مثل

 ،(538 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،79 لوح ؛1 شماره هفتم،

 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،79 لوح) منقش طالئي هايحلقه يا

 آهن از آنها دروني بخش كه هائيگوشواره ريزهايخرده يا( 116

 يا بود، شده پوشيده طال از نازكي اليه با آنها روي و بود

 ،79 لوح ؛3 شماره هفتم، و صد لوح) طالئي كوچك هايستاره

 يك. بودند زياد بسيار( 588 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 مسجد گراورهاي ،79 لوح ؛6 شماره هفتم، و صد لوح) كوچك مدال

 و صد لوح) آويزها ساير و بود طال جنس از( 628 شماره سليمان،

                                                           
15-La Tene  :  

 به را خود نام كه نوشاتل، درياچه شرقي شمال منتهااليه در سوئيس، از باستاني ايحوطهم

 â45 حدود اول دوره :اندكرده تقسيم مرحله سه به را ِتن دوره .است داده آهن دوم عصر سلتي تمدن

 سوم دوره ميالد، از قبل â15 تا â25حدود (ميانه دوره) دوم دوره .ميالد از قبل â25 تا ميالد از قبل

 (.م.) ُگل زمين سر در هارومي پيروزي زمان تا
16- K. Bittel, Bogazkoy IV, Berlin, 1969, p. 45ss, et fig. 10. 
17- Ibidem, fig. 10g, et p. 48, n. 133.  

 ه:ب كنيد نگاه همچنين .

A. K. Ambroz, Fibuly iuga europeiskoi casti SSSR. ("Les fibules du Sud de la Russie d'Europe"), Moscou, 
1966,pl. 2 et 3. 



 و 584 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،79 لوح ؛7 شماره هفتم،

 و نقره جنس از( c627 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،â8 لوح

 گراورهاي ،79 لوح ؛4 شماره هفتم، و صد لوح)  بودند مفرغ

 نيزه نوك شكل  گاهي كه آويزها اين(. 585 شماره سليمان، مسجد

 شدمي باز محفظه يك روي كه بودند روپوشي داراي هميشه داشتند

 نگهداشتن براي ترديد بدون حفره اين. كردمي حفاظت را ايحفره و

 ولي نداريم اطالعي آن درباره كه بود شده گرفته نظر در چيزي

 بيماريها از مانع يا جادو و سحر به مربود توانستهمي چيز اين

 قطعه سيزده  اوروپوس-دورا در شده انجام هايحفاري از. باشد

 همين. نبودند گورها به مربوط هرگز اينها. آمد دست به مشابه

 به متعلق اشياء اين كنند فكر مؤلفان كه است شده باعث امر

 . 18است بوده رومي مردمان

  اشيائي تمام دربرگيرنده 81 و â8 ،79 هايشماره هايلوح

 هداياي درباره بيشتر و شده حاصل حفاري اين از كه هستند

 كه است زيورهائي بخصوص اينجا در عمال. مردانه تا است زنانه

 شده پيدا انگشترهاي تمام. است زنان به مربوط زيادي حد تا

 لوح) بود نادر آنها اينقره. اندبوده كوچك انگشتان به مربوط

 شده مفقود آن نگين - â63 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،79

 ،79 لوح) بودند مفرغ جنس از انگشترها اين بيشتر(. است

 ،â8 لوح ؛b و 3â 6a ؛113 هايشماره سليمان، مسجد گراورهاي

 از يكي(. b627 ؛câ61 ؛b9â6 هايشماره سليمان، مسجد گراورهاي

 گراورهاي ،79 لوح) بود شده پوشانده شيشه با مفرغي انگشترهاي

 ،â8 لوح) مفرغي دستبندهاي(. a587 شماره سليمان، مسجد

 سنجاقهاي ،(c573 ؛627 ؛575 هايشماره سليمان، مسجد گروارهاي

 مسجد گراورهاي ،81 لوح ؛5 شماره هشتم، و صد لوح) مفرغي

 ،81 لوح ؛c4 شماره پنجم، و نود لوح ؛611 شماره سليمان،

 و صد لوح ؛b و 573a  ؛376 هايشماره سليمان، مسجد گروارهاي

( 632 شماره سليمان، مسجد گروارهاي ،81 لوح ؛5 شماره هشتم،

 . هستند اشياء اين جزو

 يك پاي ساق: اندداشته شخصي غير مصرف كه اشيائي بين از

 و نود لوح) است هلني ترديد بدون كه مفرغ، جنس از پيكره

 ؛(619 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،81 لوح ؛1 شماره هشتم،

 گراورهاي ،â8 لوح 3؛ شماره هشتم، و صد لوح) مفرغي زنگوله يك

 صد لوح) مفرغ از ترازو شاهين يك ،(a9â6 شماره سليمان، مسجد

 شماره سليمان، مسجد گروارهاي 81، لوح ؛5 شماره هشتم، و

 ،79 لوح) بودند بدي حالت در كه آهني اشياء از تعداي(. 594

 مسجد گروارهاي ،â8 لوح ؛c6â6 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 سليمان، مسجد گروارهاي ،82 لوح ؛fâ :61d627 شماره سليمان،

                                                           
18- N. P. Toll, The Excavations at Dura-Europos, Final Report IV. Part IV, Face. 1, New Haven, 1949, p. 

37-39. 



 (.b632 شماره

 سنگ جنس از جام تكه يك  مثل نادرند بسيار سنگي اشياء

 شماره سوم، و بيست و صد لوح) هخامنشي ترديد بدون گرانيت،

 هايبازمانده ؛(617 شماره سليمان، مسجد گروارهاي ،81 لوح ؛4

( 629 شماره سليمان، مسجد گروارهاي ،81 لوح) مقدس روغن ظروف

 آن به هماتيت سنگ از ناقص مخروط شكل به كوچك ظرف يك كه

 (.124شماره سليمان، مسجد گروارهاي 81، لوح) شودمي افزوده

 قضاوت امر همين و بودند فراوانتر هامهره هدايا، بين در

 را اعال مكان اين كه ايمؤمنه زنان بيشتر تعداد درباره را ما

 از ناچيز زيورهاي اين جنس. كندمي تأييد اند،كردهمي زيارت

 بندگردن صورت به را آنها همه. بود شيشه خمير و مفرغ سنگ،

 گراورهاي 82 لوح و 5 شماره پنجم، و نود لوح روي بر و درآورده

« دگمه» دو و هفتاد تعداد ديدن از. ايمداده نشان سليمان مسجد

 آنها پشت در.  شديم زده شگفت صدف جنس از  سوراخ بدون محدب

 اين نزديك فقط را آنها.  بود شده داده نشان كوچك گودي دو

 ،â8 لوح ؛â1 شماره هفتم، و صد لوح) كرديم پيدا نيايشگاه

 اشياء(. 578 ،118 121، هايشماره سليمان، مسجد گروارهاي

: بودند نادر بسيار پخته گل از يا شيشه خمير از شده ساخته

 سليمان، مسجد گروارهاي ،81 لوح) شيشه خمير از قاپ يك

 ،81 لوح) پيكرك يك و جام يك از هائيتكه ،(581 هايشماره

 حيوان يك سر و( b  و a 616 هايشماره سليمان، مسجد گروارهاي

 مسجد گروارهاي ،81 لوح) است داشته تعلق ريتون يك به كه

 مقاوم و نسوز گل از گريريخته قالب يك و( 379 شماره سليمان،

 (.،8â6 شماره سليمان، مسجد گروارهاي ،81 لوح)
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 و  درهميسه سكه عدد يك توانستيم فقط كارگاه اين در

 از  پارتي كوچك سكه يك مفرغ، جنس از اليمائي كوچك سكه سيزده

 نظر به. كنيم گردآوري اول اردشير سياه پول يك و مفرغ جنس

 اول پادشاهان زمان در پوديوم كه است آن مؤيد امر همين رسدمي

 .است بوده فعال هنوز هخامنشي

 مقدسي مكان اين كنار در شده نهاده  نذري هداياي مجموعه

 مكان ترينمحترم و ترينقديمي مسلمآ و است بوده پوديوم كه

 آنها از عدد سه فقط. است معني پر و گويا بسيار بوده، اعلي

 بعد به مربوط بقيه شوند، داده نسبت هخامنشي عصر به توانندمي

 به كه دهدمي سنتهائي درباره را ايفكرمايه امر اين. هستند

 اين ظاهرآ. است كردهمي تحميل باستان ايراني مذهب رسدمي نظر

 كارمالحظه بسيار بوده هدايا به مربوط كه چه آن درباره مذهب

 وجود هخامنشيان زمان در حدي تا هدايا اين. است بوده

 ما كه است چيزي آن با مطابق نگرشي و توجه چنين. اندنداشته

 از پس فقط. كرديم مشاهده برِدنشانده پوديوم نزديكي در قبال

 تقوائي داننشان براي زنها، بخصوص مؤمنان، كه است اسكندر فتح

 مادي هاينشانه نهادن به شروع خود خداترسي و پارسائي و

 كه نيايشگاههائي در شواهد اين كه ديد خواهيم. كنندمي

 متعدد حد چه تا اند،كرده برپا سليمان مسجد در ايهامقدونيه

 .است بوده متنوع و

 به چنين اين آن قدمت كه زنها پرهيزكارانه تضاهرات اين

 اين. است نرفته بين از نيز ما روزگار در گردد،مي بر عقب

 عليرغم بود، محترم و گرامي سال هزارها كه نيز، مقدس مكان

 هم هنوز مذاهب، بودن پي در پي حتي و تغيير تناوب، همه اين

 شهر زنان امروزه، هم هنوز ا زير. است مانده محترم و گرامي

 كوچك چراغي آن در و آيندمي مكان اين به آن مجاور روستاي و

 وي از تعالي خداي درگاه به دعا با و كنندمي روشن شمعي يا

 خاستگاه كه هرچند سازد، برآورده را آنها نذرهاي كه خواهندمي

 نام امروزه عالي مكان اين و شده گم زمان تاريكي در سنت اين

 و محبوب محل دو بخصوص. است گرفته خود به را« سليمان مسجد»

 و پنجاه لوح) شده برپا پوديوم روي كه ديواري:  هستند مطلوب

 هر(. سوم و پنجاه لوح و سوم، نقشه) آتشگاه و( 4 شماره ششم،

 شده، برقرار سليمان مسجد نيايشگاه كه زماني از اينها دوي

 .اندبوده ُصفه  جاي همه از ترمقدس

 مرحله) آن قديمي مرحله در را ُصفه  پرسپكتيو  29 شماره شكل

 .دهدمي نشان( اول


