فصل پنجم
ُفه مقدس ،عصر سلوكي
ص
(نقشه هاي 3و4؛ لوح هاي چهل و دوم ،چهل و سوم ،چهل و
چهارم و چهل و پنجم)
ـــــــــــــــــــــــ
فتح اسكندر و تشكيل سلسله سلوكي سرنوشت قسمت جنوب غربي
ايران را عميقآ تغيير داد .تمام دشت غني شوشيانا با پشتكرانه
كوههاي آن همراه با «كشف مجدد» هند توسط «فاتحان» اهميت
خاصي به دست آورد .توسعه شگرف بازرگاني بين هند ،مصر و
اروپا نواحي حاشيهاي شمال خليج فارس را روي نقشه مشخص كرد
و آن را زمينه يك سياست بينالمللي قرار داد كه قبال هرگز
چنين چيزي وجود نداشت .شوش ،كالنشهر قديمي و پايتخت اداري
هخامنشيان ،هرچند كه ديگر نقش اول خود را در سلسله جديد از
دست داد ،تحت نام سلوكي اوليوس ( )Eulaiosاز نو اصالح و بازسازي
شد و هزارها يوناني و مقدوني را پذيرا گرديد .پادگان مهمي
در قلعه و يك گروه نظامي مقدونيهاي در نزديكي آن مستقر
گرديد.
تا حدي درباره ساير مراكز اجتماعات يوناني-مقدوني در
شوشيانا و در خارج از اسكندريه بياطالع هستيم .اين مركز در
محل تالقي دو رود كرخه و دجله بنياد گذاشته شده بود و سپس
بر اثر طغيان و سيل ويران گرديدند .عمر اين شهر كه آنتيوخوس
چهارم بازسازي كرده بود با تبديل نامش به اسپازينو شاراكس
( )Spasinou Charaxپايان پذيرفت .چنين نامي را به آن داده بودند
تا نقش يك مركز دريائي را ايفاء كند .جاي اين مركز دريائي
اخيرآ بازشناسي شده است. 1
حفاري مسجد سليمان صفحه جديدي از شناسائي سياست شاهان
سلوكي را درباره شكلگيري سازمان اداري دروني آنها در ايران
و بخصوص در قسمت كوهستاني كه در طرف شرق شوشيان است براي
ما ميگشايد.
منطقه فاقد اهميت نبوده و قبايل اين منطقه ،كه كنترل
آنها دشوار بوده است ،در درجه اول اهميت قرار داشته اند.
نمونه اين قبايل ،اوكزيينها ( )Uxiensبودند و همانطور كه
ميدانيم همين قبايل در هجوم مقدونيهايها به طرف تختجمشيد
J. Hansman, "CHarax and the Karkheh", Iranica Antiqua, vol. VII (1967), pp. 21-58.
همچنين نگاه كنيد به:
R. E. s.v. Alexandria (Andreas); F. Altheim und R. Steihl, Geschichts mittelasiens im Altertum, Berlin, 1970,
p. 562 ss.
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مقاومت شديدي از خود نشان دادند .بايد به اين قبايل عوارض
راهداري پرداخت ميشد كه شاهنشاه هرساله هنگامي كه همراه با
دربار خود از اين پايتخت به پايتخت ديگر نقل مكان ميكرد،
به آنها ميپرداخت .اين قبايل هنوز هم در زمان ما اين روحيه
مستقل خود را حفظ كردهاند.
از سلسه جبال زاگرس جاده مهمي ميگذشت كه خليج فارس و
شوشيانا را در مركز فالت ايران ،و بخصوص در واههاي غني كه
ُفهان بود ،به هم وصل ميكرد .مقدونيهايها مسجدسليمان
ناحيه اص
را ،يعني شهري را كه از قبل نيز داراي پارهاي اهميت بود،
به دليل موقعيتي كه روي اين راه داشت و باز هم به دليل
نزديكي آن با پلي كه بر روي رود كارون بسته شده بود ،بر
گزيدند .يك گروه نظامي مقدونيهاي در آنجا مستقر گرديد.
مقدونيهايها در يك محيط بسيار محدود فقط اين مكان را
انتخاب نكرده بودند بلكه در حدود دهكيلومتري در جنوب ،در
كلگه ،يك مركز نظامي مقدونيهاي نيز وجود داشته است .اين
مركز نظامي نيز در قصبهاي مستقر شده بود كه مثل مسجدسليمان
از همان ابتداي ورود اولين قبايل پارس در ناحيه مسكوني شده
بوده است.
در لوح شماره صد و بيست و پنجم تعدادي شيء را نشان
دادهايم كه مربوط به كلگه هستند .اين اشياء عتيقه كه در
جريان پيكني براي بناهاي مربوط به كنسرسيوم نفت ايران پيدا
مهر
شدهاند ،در درون يك مجموعه شخصي جاي گرفتهاند .يك ُ
استوانهاي مربوط به بينالنهرين ( شماره  )7به تنهائي
ميتواند دليلي بر قدمت طوالني محوطه باشد .مؤيد اين امر كه
اين مهر استوانهاي در زمان هخامنشيان وجود داشته دو نقش
برجسته است (شمارههاي  1و  .)2يك نيمتنه زنانه (شمارههاي 4
و  5و  )6مربوط به تاريخ عصر هلني است و يك پيكرك الهه
عريان (شماره  )3مربوط به زمان پارت است .پيكركهاي سواران
مقدوني ،مشابه همانهائي كه در نيايشگاه مسجدسليمان پيدا
كرديم و مشابه آنهائي كه در نزد غيرحرفهايهاي محلي در بين
«نفتيها» ديديم ،اينها نيز مؤيد حضور يك اجتماع نظامي
مقدونيهاي در كلگه هستند.
مقدونيهايها كه ساكنان جديد مسجد سليمان بودند ،هم از
نظر خاستگاهي كه داشتهاند و هم از نظر نوع فعاليتشان،
نميتوانستهاند با جمعيت بومي آن درهم آميزند .شهر زمان پارس
ُفه مقدس گسترش داشته و شهر مقدونيهايها دشت زيبائي
در جنوب ص
را اشغال كرده بوده كه جنوب آن را كوهها گرفته بودهاند .ما
در شوش نيز اين سياست را ،كه مقدونيهايها آن را پذيرفته و
پياده كرده بودند ،بخوبي شناختهايم .در آنجا نيز بعد از
اسكندر ،در خارج شهر محله جديدي برپا شده كه شامل يك شهر

ايالم-پارسي بود .به نظر ديوالفووا ،اين محله وسيع كه آن
رايونانيها-مقدونيهايها در شرق شهر قديم ساخته بودند ،فقط
به اين دليل كه در خارج از بطن شهر بوده ،مختص صنعتگران
بوده است .ضمنآ اين همان تاكتيكي است كه انگليسيها هنگامي
كه هند را اشغال كردند ،بدون اين كه شناختي از اين پيشنيه
يوناني اين تاكتيك داشته باشند ،با مستقر كردن مستعمره
نشينانشان در خارج و دقيقآ جدا از محلههاي شهرهاي بومي،
پياده كرده بودند.
ُفه مقدس
توسعه ص
استقرار مقدونيهايها در مسجد سليمان بايد همراه با
استقرار ربالنوعهاي آنها نيز بوده باشد .كارهائي كه
مقدونيهايها براي پارهاي از اعضاي پانتئون خود كردهاند
اهميت اجتماع جديد و نقشي را روشن ميكند كه بايد در اين
ناحيه ايفا ميكردهاند .انتظار داشتيم كه در محلههاي
سكونتيآنها معابد و نيايشگاههاي كوچكي را ببينيم كه براي
خدايانشان برپا كرده باشند .اصال چنين چيزي نبود.
آنها تصميم گرفته بودهاند معابد و نيايشگاههاي
ربالنوعهاي خودشان را در كنار معابد خدايان محلي و بومي
مستقر سازند .همين تصميم اجازه ميدهد كه روحيه حاكم بر
ُفه مقدس
روابط بين غالبان و مغلوبان را درك كنيم .تنها يك ص
وجود داشت كه ميتوانست پذيراي مراسم و ارائه خدمات براي
امور مذهبي باشد ،به اين ترتيب مراسم مذهبي دو گروه متفاوت
و پيروان دو مذهب عميقآ متفاوت ،در مقابل هم و در كنار هم
ُفه قديمي را از طرف غرب
انجام ميگرفته است .مقدونيهايها ص
و شمال گسترش دادهاند و قالببندي اين جبهه شمالي ،كه بطور
ُفه مرحله اول است ،بلوكبندييي
محسوسي پائينتر از قالببندي ص
را حمايت ميكرده كه اختالف سطح زمين آن را ايجاب ميكرده و
منتهي به كوه ميشده است (نقشه سوم؛ لوح پنجاه و دوم ،شماره
 .)6شكل  â3نشان دهنده تمام ابعاد پيش آمدگيها (پشتبندها)
ُفه است (لوح چهل و چهارم).
و پس رفتگيهاي اين وجه جديد ص
ُفه را از طرف جنوب حفاظت ميكرده و به
قالببندييي كه قبال ص
شيبي متصل ميشده كه تقريبآ حالت عمودي داشته است ،باقي
نماند و فقط سه خاطره كوچك از خود باقي گذاشته است .همين
آثار به جا مانده است كه امكان بازسازي رد و اثر مجموعه آن
را فراهم ميآورد (لوح پنجاه و دوم ،شماره  - 5پيش آمدگي يا
پشتبند .)d1

شكل  -30مسجد سليمان.

صفه  .Vديوار شمالي

اضفه شده

پلكانها
ُفه را نزديك به محلههاي مقدونيهايها
ورودي قسمت جديد ص
و براي آنها در نظر گرفته بودهاند .اين ورودي چسبيده به
ُفه را تشكيل
پلكان  Aساماندهي شده بود و زاويه شمالشرقي ص
ميداد (لوح پنجاه و پنجم ،شماره  .)1صعود از اين ورودي از
طريق سه سطح پشتسرهم انجام ميگرفته است (ي شمارههاي  III ،IIو
 .)IVاين سه سطح را پلكانهاي  L ،K ، J،Hبه هم مربوط مي كردهاند
(نقشه پنجم) .مؤمنان با باال رفتن از يك اختالف سطح 5/0â3
ميرسيدهاند .اين ساماندهي كه تقريبآ
ُفه
متري به باالي ص
ُفهبندي ميشده تالش كمتري را ميطلبيده تا
محدود به كارهاي ص
برپاكردن اثري سترك چون پلكان مجاور كه همان پلكان  Aباشد.
 18/35متر پهنا داشته است (نقشه پنجم؛ لوح
پلكان H
پنجاه و پنجم ،شماره؛ شكل  .)22اين پلكان هرچند كه كوچكتر
از پلكان  Aبود ،نشان ميداد كه براي پذيرفتن جمعيت زيادي
در نظر گرفته شده است .همين پلكان داراي سه پله به عرض 42
سانتيمتر و ارتفاع  0â2سانتيمتر بود .قبل از اين پلكان
پلهاي وجود داشت كه سكوئي به طول  â6/19متر و پهناي â3/2
متر را تشكيل ميداد.
پلكان  Jباريكتر و عرض آن فقط  9/15متر بوده است .تعداد
پلههاي اين پلكان به اندازه تعداد پلههاي همان پلكان قبلي
بود .عرض اين پلهها  45سانتيمتر و ارتفاع آنها  0â2سانتيمتر
است .پلكان  Kاز دو قسمت تشكيل ميشده است :قسمت اول (قسمتي
كه در پائين است) ،به عرض  â5/18متر داراي پنج پله 42
طول پله اول آن
سانتيمتري و ارتفاع  0â2سانتيمتري بود.
 11/0â2متر بوده است .قسمت دوم (قسمت باالئي) پس از يك پاگرد
به پهناي  2/65متر شروع ميشده است .اين پلكان فقط دو پله
داشته كه پله زيرين آن  â4/13متر طول 1/0â2 ،متر پهنا و 0â3
سانتيمتر بلندي داشته است .پله باالئي داراي  â4/12متر طول،
 0â3سانتيمتر پهنا و  18سانتيمتر ارتفاع بوده است .باالخره
پلكان  Lبه عرض  â1/12متر داراي چهار پله به پهناي 0â3
سانتيمتر و به ارتفاع  0â2سانتيمتر بوده كه بين اين دو پله

را پاگردي  1/0â6سانتيمتري قطع ميكرده است.
ُفه
به اين ترتيب اين به شرح زير قرار گرفته بودهاند :ص
شماره  IIبين پلكانهاي  Hو J؛
ُفه شماره  IVبين
ُفه شماره  IIIبين پلكانهاي  Jو K؛ ص
ص
(نگاه كنيد به نقشه هشتم) .همانطور كه
پلكانهاي  Kو L
ميتوان ديد ،تا حد ممكن تسهيالتي در راستاي صعود مؤمنان به
ُفه شماره  Vبرپا
سوي نيايشگاههائي فراهم آمده بود كه روي ص
شدهبودهاند.
يا «آتشگاه» در باالي پلكان J
ورودي اتاق «زيرزميني»
بود .براي مخفي نگهداشتن آن از نظرها و حفاظت آن ،راهرويي
به پهناي  1/75متر و به طول امروزي  2/0â7متر ،تعيبه كرده
بودهاند .به نظر ميرسد كه اين راهرو در ابتدا بلندتر بوده
است.
در معابد مقدونيهايها ،براي اين كه مؤمنان بتوانند بعد
از اجراي مراسم نيايش ،به راحتي نيايشگاه را ترك كنند ،چهار
پلكان به روي آنها باز ميشد .همه اين پلكانها در قالببندي
جنوبي قرار داشتند .اين قالببندي رو به محلههاي جديد داشته
است .نزديكترين پلكان به كوهستان ،يعني پلكان ( Eلوح پنجاه
و پنجم ،شماره 5؛ شكل  â3و  ،)31بين پشتبندهاي « »dو «»e
شامل چهار پله به طول  5متر بود .قسمتي از وسط اين پلكان
سرازير ميشده ،ويران كرده بود .پلكان F1
ُفه
را آبي كه از ص
(لوح پنجاه و پنجم ،شماره 3؛ شكل  â3و  )32در شيب كوهپايه
قرار داشته و داراي چهار پله به طول  2/0â6متر و هركدام به
پهناي  21سانتيمتر و ارتفاع  17سانتيمتر بوده است .به نظر
ميرسد كه اين پلكان يك الحاق بعدي است .باالخره ،آخرين پلكان،
يعني پلكان  Gكه آنهم در طرف جنوب (لوح پنجاه و پنجم ،شماره
ُفه وسيع شماره
2؛ شكل  )â3و كامال محصور بين پشتبند « »hو ص
 IIIاست ،داراي چهارده پله بوده است .چهار پله پائين اين
پلكان داراي  â9/9متر طول و پلههاي بعدي داراي  8/45متر طول
بودهاند .پهناي اين پلهها به  42سانتيمتر و ارتفاع آنها به
 25سانتيمتر ميرسيده است .پله دهم پاگرد باريكي را تشكيل
ُفه شماره  ،IIIيك «بناي شماليـشرقي» پيدا
ميداده است .روي ص
شد كه داراي دو اتاق بود .اين دو اتاق به يكديگر راه
نداشتند .در اين خانه هيچ چيزي وجود نداشت .اين خانه
ميتوانسته خانه نهگبانان باشد (نگاه كنيد به نقشه .)3

ُفه
شكل  - .31مسجد سليمان .ص

شماره Vو پلكان .E

ُفه با قالببنديها و پلكانهاي آن ،داللت
تمام قسمت جديد ص
ُفه
بر كاري ميكنند كه در مقايسه با كارهائي كه سازندگان ص
شماره  Iانجام دادهاند ،از دقت كمتري برخوردار است .ابعاد
مصالحي كه در اين قسمت جديد بكار رفته بطور محسوسي كوچكتر
و با سازگاري كمتري انتخاب شده است .نحوه ساخت و ساز آن
نشان ميدهد كه براي ساختن آن تعجيل داشتهاند و بدون اين كه
نگران خوبي و استحكام آن باشند ،ميخواستهاند كه سريع تمام
ُفه در مقايسه
شود .نتيجه چنين است كه اين قسمت قالببندي ص
با قسمت قديمي كه بطور محسوسي بلندتر بوده ،كمتر حفظ شده
است .اين امر بيشتر در مورد پلكانها مصداق پيدا ميكند.

ُفه
شكل  .32مسجد سليمان .ص

شماره  .Vپلكانهاي

F1

و .F2

قالببندي جديد شمالي بايد خيلي سريعتر شروع به ويران
شدن كرده باشد .همين امر موجب شده است كه آن را استحكام
بخشي و با يك اليه محكم خاك پشتبندي كنند .اين اليه خاك در
ضخامت نابرابري ،چسبيده به ديوار قالببندي روي هم انباشته
شده است .قسمت بيروني اين اليه خاك را با يك رج سنگ حفظ
كردهاند .اين سكوي بسيار كوتاه از زاويه پلكان  Fتا آخرين
پشتبند « »aكه انتهاي آن به كوهستان ميرسد امتداد مييابد.
براي اين كه حالتي قديمي به آن بدهند ،با ساخت و سازهاي
جديد طاقنماي كاذبي را در آن تعيبه كردهاند ،طاقنمائي شبيه
به طاقنماهائي كه پشت بندهاي « »kو « »lقالببندي اوليه شمالي
دارند (نگاه كنيد به نقشه سوم) .آزاد سازي اينجا چيزي جز
سه قطعه اليمائي در اختيار ما نگذاشت.
نيايشگاهها
ُفه مقدس ،كه سطح آن دوبرابر شده ،دو نيايشگاه جديدي
ص
را در خود جاي داده كه ساكنان جديد مسجدسليمان آنها را براي
خدايان خود ساخته و وقف آنها كرده بودهاند .اين نيايشگاهها
عبارتند از :معبد بزرگ و معبد هركول ،كه هر دو براي استفاده
مذهب يوناني-مقدونيهاي و سپس بعد از رفتن آنها ،براي
استفاده مذهب ايرانيانيان مورد استفاده قرار گرفتهاند .ما
نامگذاري «معبد بزرگ» را به اين دليل پذيرفتهايم كه اين
معبد كه در ابتدا براي آتنا ، 2كه احتماال همان آتناهيپيا
بوده،
وقف شده و بعدها در زمان پارتيها ،ربالنوعهاي وقف شده
خود را تغيير ميدهد .بعدآ در همين كتاب داليلي خواهيم ديد
كه بر اساس آنها اين شناسائي را از يك سو مبتني بر كشف
تصوير اين الهه و از سوي ديگر اشياء مربوط به آئين او
پيشنهاد ميكنيم .براي شناسائي معبد هركول مسئلهاي وجود
نداشت :پيكره بزرگ قهرمان-ربالنوع كه در آنجا برپا شده بود
و همچنين ساير شواهدي كه معرف وي هستند ،در اين مورد اطمينان
كامل را به وجود آوردهاند.
اين موضوع بايد به نظر عادي برسد كه شور و حرارت مذهبي
سوارهنظام مقدونيهاي اين دو ربهالنوع را به هم پيوند داده
است .تصاوير اينها معبد الهه را و نه معبد قهرمان را ،پر
كرده است .هيچ يك از اين ربالنوعها براي جنگاوراني كه اين
سرزمين را بعد از پيكارهاي بزرگ پر سر و صدا و طنينانداز
فتح كردهاند ،بيگانه نبودهاند .خود اسكندر با ضرب سكههاي
- Athena: 2ربالنوع يوناني ،مظهر انديشه ،هنرها ،دانشها و صنعت .م .

خود با تصاوير اين دو و با نشان دادن وابستگي خود به هركول
و همچنين به ديونيزوس ،كه ردپاهاي وي را در دنيا و بخصوص
در هند پيكيري ميكرده ،ترجيحهاي خود را نشان داده است.
بربرها ،كه به نظر ارسطو فقط براي اين زاده شدهاند تا
برده باشند ،براي اولين بار نشانههاي همبستگي را شناختند.
اين نشانههاي همبستگي بين دو ملت ،يعني يوناني-مقدونيهايها
و ايرانيها ،در ايران ظاهر ميشوند .اين نشانهها در بنياد
شهري روي مبناهاي مشترك ،در بازشناسي متناظر و مقابله به
مثل به منصه ظهور ميرسند .اين امر نيز موقعي اتفاق ميافتد
كه دو مذهب عميقترين تفاوتها و تمايزات را بين دو ملت ،و
حتي بين دو دنيا به وجود ميآورد. 3
ديوار كوچك نماديني ،كه ارتفاع آن به زحمت به يك متر
داراي پوديوم ايرانيها را از قسمت جديدي كه
ُفه
ميرسد ،ص
مقدونيهايها دو معبد بر روي آن برپا كردهاند ،جدا ميكرده
است .پلكانهاي ديگري براي رفت و آمد كنندگان به اين معابد
باز شده بودهاند (نقشه سوم؛ لوح چهل و دوم ،شماره 2؛ لوح
چهل و پنجم ،لوح چهل و ششم؛ لوح چهل و هفتم) .ولي اين ديوار
و اين پلكانها بيشتر دو اجتماع را به هم نزديك ميكرده تا
اين كه آنها را از هم جدا كند و در نهايت به شكوفائي آن
چيزي مساعدت ميكرده كه تبديل به فرهنگ هلني-پارتي اشكانيان
ميشود .اين زندگي مشترك يوناني-مقدونيهاي در مورد مذهب ،كه
ُفه مقدس مسجدسليمان اجازه درك آن را ميدهد،
كشفيات روي ص
نوعي تأييد و تصديق اثباتكنندهترين رفتار سلوكيها در مقابل
ملتهاي خاورميانه و بخصوص ايران است .حاكمان جديد ،اجراي
اعمال مذهبي محلي و بومي را تشويق ميكردند و اين تشويق تا
به آن حد بود كه روحانيون در اين امر اتفاق نظر داشتند كه
بايد در اعمال مذهبي مدافعان ،به باورها و عقايد مذهبي اين
سرزمين توجه و آنها مد نظر قرار گيرند.
ِست ( )Peucesteساتراپ پارس،
بايد باور داشت كه مردي چون پوس
كه زبان پارسي را فراگرفته بود و همانند پارسيان لباس
ميپوشيد ،در بين اعضاي طبقه باالي حاكمان جديد اين سرزمين
يك استثنا نبوده است .بايد به موارد مشابه و شايد هم اكثرآ
در بين مردم عادي به آن برخورد ،يعني در بين كساني كه زندگي
روزمره ايجاب ميكرده كه هر نوع جدائي بين آنها حذف شود و
انسانهائي كه اين چنين باهم متفاوت هستند ،باهم به مقابله
با مشكالتي بروند كه مشابه هستند.
مقدونيهاي،
ُفه
ايراني را از ص
ُفه
ديوار كوچكي كه ص
پوديوم مذهب مزدائي را از دو معبد مذهب معتقد به اربابانواع
S. K. Eddy, The king is dead. Studies in the Near Eastern resistance to Hellenism, 324-31 B.C. Limcoin,
1961,pp. 130-131.
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يوناني جدا ميكرد ،يادآورنده اين موضوع است .اين ديوار
نشانههاي ابتداي يك نظام دولتي را نشان ميدهد كه تأثير آن
روي تمام دنياي هلني گسترش داشته است .اين ديوار ميتوانسته
آرزوي تحقق رؤياي بزرگ اسكندر را در مورد رسيدن به آميزش
دو دنيائي برآورده سازد كه توسط او در يكجا جمع شدهاند.
سلوكيها و پارسيها نتوانست تا به آخر تحقق
اين همزيستي
يابد :رسيدن پارتها اين آرزو را ويران كرد.
هلني كردن ايران بطور اجتناب ناپذيري انجام ميشد .منتها
حد و حدود خود را نيز شناخت زيرا روي تمام سرزمين گسترش
نمييافت بلكه اساسآ در شهرها انجام ميگرفت .برعكس،
هلنيكردن عام ،در روستا و حتي در قصبههاي كوچك به صورت كامال
بيگانه باقي ماند و انجام نپذيرفت .از يك طرف ،مقايسه
ِنشانده آموزنده است:
مسجدسليمان و كلگه و از طرف ديگر با برد
ِنشانده ،يعني در
با اين كه مقدونيهايها در نزديكي برد
مسجدسليمان مستقر بودند ،هيچ چيزي در اين قصبه كوچك ،يعني
ِنشانده ،اجازه درك روابطي را نميدهد كه مقدونيهايها از
برد
خود به جاي گذاشته باشند.
4
بعضي از هلني شدنهاي مذهب پارت مورد قبول است  .چنين
روندي بايد به وجود ميآمد ،و اگر در درازمدت ظاهر شد ،بيشتر
در بيان مادي آن است .زيرا مذهب مزدائي ساده ،ميانه رو ،جدي
و آغشته با مانويت ،اطالعي از معابد نداشت ،همانطور كه از
تصاوير ارباب انواع اطالع نداشت ،همانطور كه از اجتماع كردن
پيكرههاي مؤمنان و ساير تظاهرات وقف و نذر به اينها بياطالع
بود .تمام اين تغييرات سهم مذهب هلني هستند.
ُفه مقدس مسجد
در مورد مقدونيهايها ،آنچه كه بر روي ص
سليمان مشاهده ميشود دور از آن است كه استدالل شود كه آنها
رسيدن به اين شهر ،خود را مجبور به پرستيدن
به محض
5
ربالنوعهاي بوميان ديدهاند .اين عمل بايد خيلي بعد و بخصوص
به دنبال ازدواجهاي مختلط انجام شده باشد.
الف  -معبد بزرگ .نقشه هفتم.
تاريخ معبد بزرگ ،آنطور كه ما آن را كشف كرديم ،به آخر
موجوديت آن ميرسد يعني دورهاي كه به آخر اشكانيان و ابتداي
ساسانيان مربوط ميشود .بنابراين ،توضيح آن را در فصل بعد
خواهيم داد .همين كه بنا خاكبرداري و آزاد شد ،تصميم گرفتيم
پيهاي آن را بكاويم تا بدانيم آيا قبل از اينها ساخت و
سازهاي قبلي نيز وجود داشته است.
تعهدات ما در مقابل اداره باستانشناسي كشور ايران اجازه
C. Schneider, Kulturgeschichte des Hellenismus, Munchen, I, 1967, p. 832.
W. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, Cambridge, 1938, p. 68.
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دست زدن به ديوارهاي آزاد شده را نميداد و همچنين اجازه
نميداد اقدام به كارهائي كنيم كه اثر پيدا شده را به مخاطره
اندازد .بنابراين مجبور بوديم كه روي نقاط مختلف اين مجموعه
گمانههائي بزنيم.
يكي از گمانهها را در راهروي شمالي (نقشه هفتم؛ لوح
شصت و نهم ،شماره  )2زديم .گمانه ديگري را در اتاق شماره 8
زديم .در اينجا زمينِ بكر ،و در حقيقت صخره سنگي را لمس
كرديم كه شيب آن از يك بستر سنگي تشكيل ميشد كه نقش آن به
وجود آوردن قديميترين پايه يا كرسي نيايشگاه بوده است (نقشه
هفتم؛ لوح شصت و نهم ،شماره  .)1مستدلترين نتيجه از يك
گمانه به دست آمد (لوح شصت و نهم ،شماره  )4و در پي آن
اقدام به يك حفاري در قسمت جنوب غربي اتاق محراب كرديم
(نقشه هفتم؛ اتاق شماره 4؛ لوح هفتاد و هفتم ،شمارههاي -2
 .)1پس از گذشتن از سه كف و در يك عمق نزديك به سه متر بود
كه به توده سنگ هائي برخورديم كه ناشي از خراب شدن ديوارها
بوده است .اين سنگها روي بستر سنگهاي ديگري پخش بودند .اين
سنگها را ،دقيقآ همانند آنچه كه در اتاق شماره  8وجود داشت،
براي همسطح كردن كف گسترده بودند .دو مقطعي كه از حفاري
دادهايم ،ديد از شرق و ديد از غرب( ،لوح هفتاد و هفتم،
شمارههاي  1و  ،)2استقرارهائي را نشان ميدهند كه در اين
حفاري از آنها عبور كرديم .در آنجا بازماندههاي ديوارهاي
قديميترين ساخت و سازها و سپس اليهاي از خاك را تميز ميدهيم
كه نشاندهنده يك شكاف است .پس از آن ،دو قسمت فوقاني
ديوارهاي ساخت و سازهاي بعدي برپا ميشوند .تعداد زيادي از
اشياء را از روي همين توده سنگ و از بين آنها پيدا كرديم.
همه اين اشياء نذري بودند و همه آنها به قديميترين معبدي
مربوط ميشدند كه ما آن را «معبد پيشين» ميناميم .اين معبد
را مقدونيهايها بنياد گذاشتهاند كه بعدآ ويران شده است.
اين ويرانه هيچ چيزي درباره اين مجموعه اشياء هنري ساخته
شده از سنگ ،مفرغ ،آهن و گل پخته كه هيچ شيئي از فلزات
گرانبها وجود نداشت ،در اختيار نميگذارد .اين كشفيات ،به
خاطر طبيعتشان ،نشان ميدادند كه اين نيايشگاه در زمان
سلوكيها بنياد گذاشته شده و تاريخ انتهاي آن مربوط به همين
عصر است .اين نيايشگاه قبل از اين كه ويران شود ،غارت شده
است.

معبد بزرگ« .معبد پيشين» .هداياي نذري.
تنها يك پيكره به اين مجموعه نذري مربوط ميشد .اين
پيكره سرديس يك پارسي جوان است كه به صورت مجسمه از سنگ
سفيد از نوع مرمر تراشيده شده بود .چنان كه از امتداد گردن

اين سرديس برميآيد ،اين سر بايد متعلق به پيكره كوچكي باشد
(لوح هفتاد و دوم ،لوح هفتاد و سوم ،لوح هفتاد و چهارم؛ لوح
 43گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)555تودهاي از موي فراوان
او به صورت موجهاي ظريف خطي از باالي سر به صورت شعاعي پخش
از حلقههائي به صورت
تا با حالت مطبق پيچيدهاي
ميشود
مارپيچي خاتمه يابد .رشته موهائي كه پيشاني وي را
ميپوشانند ،در محل رستنگاه بيني ،در دو جهت مخالف لوله
ميشوند .به اين ترتيب پاسخي به سنت مربوط به موي هخامنشي
است .پيشاني كوتاه است .بيني صاف و چشمها و ابروان قبال مرصع
بوده ولي اشيائي كه آن را مرصع ميكردهاند مفقود شدهاند.
دهاني كه داراي لبهاي ضخيم است ،كمتر دستكاري شده و چندان
شكلي به خود نگرفته است .گونهها تخت هستند .بيان چهره مقاوم
است.
اين چهره احتماال چهره يك جوان نجيبزاده ايراني است.
آيا وي در سازمان اداري سلوكي ناحيه نقشي ايفا ميكرده است؟
آيا نوعي رابطه با فرماندهي سربازان پادگان محلي داشته است؟
آيا مقام او وي را مجبور ميكرده كه وي در مقابل قدرتها
اداري تصوير خود را به صورت هديه نذري در معبد يكي از
ربالنوعهاي يوناني بگذارد؟ از سياست اسكندر در مورد جذب قشر
نجيبزاده براي مشاركت در امور دولت با اطالع هستيم و ميدانيم
كه سلوكوس اول همين امر را به طور گستردهاي دنبال ميكرده
است . 6به هر حال ،مورد مربوط به وي در رفتار پارسيان در
مقابل ربالنوعهاي بيگانه تنها مورد
نبوده است زيرا هرودوت ( )Herodot, II, 110و ديودور ()Diodore, I, 58
اطالع ميدهند كه داريوش اول ميخواسته پيكره خود را در مقابل
معبد پتاه ، 7در ممفيس برپا كند ،ولي روحاني بزرگ مانع چنين
عملي شد .آيا اين همان پيكره رد شدهاي نيست كه با داشتن رنگ
و بوي كامال مصري ،اخيرآ در كاخ داريوش در شوش كشف شد .8در
ممفيس سرديسهاي زيباي هخامنشي پيدا شدهاند 9و احتمال بسيار
زيادي وجود دارد كه اين سرديسها بازماندههاي تمثالهاي
نذرياي را تشكيل ميدهند كه آنها را اعضاي خانواده سلطنتي
هخامنشي يا عاليمقامان پارس در نيايشگاههاي مصري گذاشته
باشند .بنابراين هيچ چيزي مخالف اين امر نميتواند باشد كه
6- P. Briant, "D'Alexandre le grand sux diadoques: le cas d'Eumene de Kardia", Revue des Etudes
Anciennes,tome LXXIV (1972), p. 61 et 69.
- Ptah- 7يكي از ربالنوعهاي مصري با چهره انساني با سر تراشيده ،در اصل ربالنوع محلي
ممفيس ،در هزاره سوم قبل از ميالد ،بهعنوان خالق جهان مورد ستايش قرار گرفته است ،حامي
صنعتگران).م(.
8- D. Stronach, "Description and comment", Journal Asiatique, tome CCLX (1972), pp. 241-246. .
ما يك پايه ستون هخامنشي را كه از سنگ گرانيت سرخ آسوان تراشيده شده و از مصر آمده
است در شوش پيدا كرديم .اين پايه ستون درحال حاضر در موزه شوش نگهداري ميشود.
9- R. Ghirshman, Perse, Proto-iraniens. Medes. Achemenides, fig. 292-293.

يكي از پارسيان مسجدسليمان نيز تصويري از چهره خود را به
صورت هديه نذري در يك معبد يوناني گذاشته باشد.
سرديس پارسي در بين هداياي نذري يك معبد هلني داراي
اهميتي است كه بايد از قبل به آن يك عمل نيمه هويتي با
سرديس يك شاهزاده جوان هخامنشي بدهيم كه از خمير سنگ الجورد
ُفه تختجمشيد پيدا شده است (لوح هفتاد
ساخته شده ،و در روي ص
و سوم ،شماره  .)3اين سرديس تمام نشانههاي اصلي را حفظ كرده
است .سرديس مسجدسليمان كه هخامنشيتر است ،در راستاي يك
« »post quamاست كه بايد براي استقرار قديميترين
تاريخ
نيايشگاهي در نظر گرفت كه معبد بزرگ آن را پوشانده و به نظر
ما ابتداي آن ميتواند به قرن سوم قبل از ميالد برسد.

كارهاي اشياء نذري و مذهبي
غارتگران و منهدم كنندگان معبد هلني مسجدسليمان مدعي
محصوالت محقر صنايع دستي نذري نبودهاند كه شامل پيكركهاي
ساخته شده از گل پخته است و براي بهاي اندك ،مثل هداياي
نذري در نظر گرفته شدهاند.
سواران .پيكركهاي سواران مقدونيهاي از نظر تعداد در
بين اين اشياء كوچك مقام اول را اشغال ميكنند :ويرانههاي
معبد وقفي ،چنانكه ما باور داريم ،همراه با الهه حامي آنها،
اين پيكركها را يا به صورت تعدادي از تكهها و خيليها را نيز
به صورت سالم حفظ كردهاند .نوعيكالهخود به اسم «كوزيا»
( ،)causiaكه مسلمآ مقدني است و مقدونيها نيز هميشه آن را به
سر دارند ،در مورد مقدوني بودن اين سواران جاي ترديد باقي
نميگذارد .اينها با چنين كالهي به روشني از سواران پارسي
متمايز ميگردند .سواران پارسي را حفاري شوش شناسانده است.
سواران پارسي در همان موقعي پيدا شدند كه ساير سواراني پيدا
شدند كه كاله نوع «كوزيا» بر سر داشتند .سر سواران پارسي را
كاله پارسي پوشانده است ،باالي اين كاله حالت مدور دارد. 10
اين كاله با كاله نوك تيزي كه سواران كوچك كوشاني 11بر سردارند
متفاوت است.اين سواران نيز از گلپخته درست شدهاند.
سر
بر
مقدونيهايها
كه
كالهخودي
«همان
كوزيا،
12
 ،كاله ملي مقدونيهايها بود كه به آن افتخار
ميگذاشتند»
ميكردند.
به نظر ميرسد كه اسكندر اين كاله را از خود دور نميكرده
R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, fig. 118. R. de Macqueneme, Archeologie susienne, Memoires
de la Mission archeologique en Iran, tome XXIX, Paris,1943, fig. 36.
11- R. Ghirshman, , Begram. Recherche archeologiques et historiques sur les Kouchans, Le Caire, 1946,
pl.XX, 1-3; pl. XLVI, Log. 1.
12- F. H. Weissbach, Die Keilinschriften der Achaemeniden, Leipzig, 1911, p. 88/89. F. Altheim und R.
Stichl, Geschichte Mitlelasiens im Alterlum, Berlin, 1970, p. 392 et 398.
10-

است . 13پس از مرگ اسكندر ،اين كاله به صورت «نشانه سلطنتي
در دولتهاي امپراتوري مقدونيهاي كه از مصر تا باكتريان را
تشكيل ميداده» 14باقي ميماند.
تعداد اين پيكركهاي سواران ضمن اين كه نشان دهنده اهميت
اين قدرت نظامي مستقر در اين قسمت جادهاي بود كه از كوهساران
در جهت مركز فالتايران ميگذشت ،در عين حال نشان دهنده
ويژگيهاي شكلگيريهاي اين سپاه نيز بود .به اين ترتيب است
كه پيكركهاي انسان سوار بر اسب ،بدون سپر را مييابيم (لوح
صد و دوازدهم ،شمارههاي  2و 3؛ لوح صد و سيزدهم ،شماره 1؛
لوح  ،44گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)622ساير پيكركها
مسلح به سپري هستند كه اين سپر به نظر كوچك ميرسد ،و پاسخي
است به سپر گروههاي نظامي مقدونيهاي كه اندازه آن â6
سانتيمتر است كه با يك تسمه حمايل حمل ميشده است . 15چنين
به نظر ميرسد كه سوار يوناني به ندرت مسلح به سپر بوده است16
(لوح صد و دوازدهم ،شمارههاي 3 ،2؛ لوح صد و سيزدهم ،شماره1؛
لوح  44گراورهاي مسجد سليمان شمارههاي  .)623 ،456به اعتقاد
ما ميتوان در اين سواران همان  amjippoiيا چابكسواران سپاه
آنتيگون را باز شناخت كه ديودور ( )Diodore, XIX,29از آنها نام
ميبرد.
ِن ( )Aumeneرا توصيف
اين مورخ ،جنگ  317بين آنتيگون و اوم
ِتاسن ( )Paretaceneدر شمال گابيين (،Gabiene
ميكند كه در سرزمين پار
ُفهان ،اسپهان) اتفاق افتاد .آنتيگون در مقابل جناح راست
اص
«اومن» قرارميگيرد ،كه فيلها و نخبگان سوارهنظام در آنجا
قرارگرفته بودند .چابكسواران كماندار و نيزهدار ماد و آرامي
بايد به طاليه سپاه حمله و سپس وانمود به فرار ميكردند و در
فاصلهاي دورتر خود را تقويت مينمودند تا مجددآ اين عمل را
شروع كنند« . 17در خط مقدم سواران  amjippoiها به تعداد هشتصد
نفر قرار گرفته بودند».
اين تكه از متن امكان قبول اين موضوع را ميدهد كه در
تغيير و تحوالتي كه اسكندر براي سوارهنظام مقدوني به وجود
آورد ضمنآ فن «پيكان پارتي» را نيز پياده كرد كه روستووزف
رسالهاي را به آن اختصاص داده است . 18اين فن كه آنتيگون و
اومن در پارس بكار بردهاند ،بدون ترديد بايد دست كم از زمان
13-

R. E. s.v. Kausia (Netoliczka).
توزيع كالههاي مقدونيهاي يك هديه شاهانه عالي بوده است .نگاه كنيد به P. Briant, op. cit., p.
52, n. 15.
14- Ch. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire...s.v. Causia (Heuzey).
15- R. E. s.v. Schild (Lambert).
16- Ch. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire...s.v. Clipeus (M. Aubert).
ِن Eumeneنيز همين تاكتيك را در جنگ دوم ،و جنگ تعين كننده بين
- 17قابل ذكر است كه اوم
اين دو ،بكار برد كه در گابي ين(اسپهان) اتفاق افتاد(Diodore XIX, 40).
18- M. Rostovtzeff, "The Parthian Shot", American Journsl of Archaeology, vol. XLII (1943), pp. 172-182.

هخامنشيان در بين ايرانيان وجود داشته باشد.
اين  amjippoiها مربوط به گروه چابكسواراني بودند كه به
سرعت جا به جا ميشدند و در همه جا بودند و به همه جا
ميرفتند ،به سرعت به دور دشمن ميچرخيدند تا آنها را به
ستوه آورند ،آنها قادر بودند كه اگر هربار كه الزم شد از روي
اسبي به روي اسب ديگر بجهند .به نظر ميرسد پيكركي كه آن را
در همان شرايطي پيدا كرديم كه ساير پيكركهابودند ولي
متأسفانه ضايع شدهبود ،شاهدي براي اين نوع تمرين است :در
اين پيكرك كه بطور زمختي شكل گرفته است ،قسمت سينه و سر يك
اسب را ميبينيم كه روي آن مردان كوچكي چنگ انداختهاند (لوح
صد و سيزدهم ،شمارههاي  3و 4؛ لوح  44گراورهاي مسجد سليمان،
شماره .)417
با اين همه اگر اين چابكسواران جاي نوعي كاربري را
نميگرفتند كه شايد هدف اصلي تشكل آنها بوده ،كه احتماال اين
هدف از  anthippesها
تشكل را اسكندر به وجود آورده است،
نميتوانسته علت وجودي خود را براي سوارهنظام مقدونيهاي كه
در كوههاي زاگرس استقرار يافته بودند ،داشته باشد .روي اين
سرزمين بزرگي كه نشان دهنده امپراتوري مقدونيهاي بود،
احتياج به گروههاي ارتباطي داشتهاند كه داراي امكانات
استقالل در حركت گسترده باشند.
به اعتقاد ما فقط نقش  amjippoiها در مسجدسليمان همين بوده
است .اينها از همانجا جادهاي بسيار مهم را تحت كنترل
ُفهان
داشتهاند .اين جاده خليج فارس و شوشيانا را با ناحيه اص
 كه يك بنياد بسيار قديمي استـ به هم پيوند ميداده و تادور دستها به طرف غرب امتداد مييافته است .گشتهاي طوالني و
ناظر بر جادههاي كوهستاني ،براي اسبها مشكل بوده است ،لذا
گذر از بين قبايلي كه هميشه كنترل آنها آسان نبوده نياز
به قدرت سواراني داشته كه هميشه و بطور دايم اسب يدكي آنها
را همراهي ميكرده است. 19
سواران
اين
دهنده
نشان
كه
پيكركهائي
تعدا
مقدونيهايبودند ،بسيار بود .سواركاراني كه سر پا بين دو اسب
- 19اينها را نبايد با amjippoiها اشتباه گرفت كه قبال در سواره نظام يوناني در زمان
ارسطو وجود داشته است  .نگاه كنيد به:
Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire...s. Equites, p. 771
كه در آن دو مرد روي يك اسب سوار ميشدهاند .قبيله دهايي  Dahaeبا اين نوع سواري آشنا
بوده و در سپاه اسكندر ميجنگيدهاند؛ نگاه كنيد به  :Quinte-Curce, VII, 7.و همچنين نگاه كنيد به :
F. Altheim, op. cit. p. 120.همچنين اين موضوع نبايد با موضوع سواركاري كه روي اسبي سوار است و اسب
ارباب خود را نيز نگهداشته ،اشتباه شود ،كه اين تصوير روي ظروف يونان باستان شناخته است .
مراجعه شود به:
H. Metzger et D. van Berchem, "Hippeis", Festschrift Kart Schefold, Berne 1967, pp. 155-158, pl. 55-57.
M. Launey, Recherches sur les armees hellenistiques, Paris, 1948-49.
فقط به صورت زيرنويس از  amjippoiيا )? (Thracesنام ميبرد. Vol. I, p. 96, n. 1.

قرار داشتند و ربالنوع زنانه عريان را با خود حمل كردند.
اين الهه بدون ترديد بايد حامي آنها بوده باشد (لوح صد و
يازدهم ،شمارههاي 1-3؛ لوح صد و دوازدهم ،شماره 1؛ لوح 44
گراورهاي مسجد سليمان ،شمارههاي  .)452 ،525 ،512 ،621مسلم
است كه در روحيه هنر كالسيك غربي عريان نشاندادن وجود نداشته
است .ولي ،اگر عريانبودن در يونان اندكي زننده و نامطبوع
بوده ،در پارس الهه عريان از هزارها سال پيش مورد تحسين و
اكرام بوده و باز هم در زماني كه سازندگان محلي اشياء نذري
براي جنگاوران مقدوني كار ميكردهاند ،چنين بوده است.
كمپوزيسيون مشاركت الهه ،اسب و اسبسوار ،در ناحيه موفقيت
كوچك خود را داشته است زيرا پيكركهاي مشابهي از يافتههاي
اتفاقي كه در كلگه «ويرانه كوچك» ،در حدود ده كيلومتري مسجد
سليمان پيدا شدهاند ،گوياي اين موفقيت هستند .در اين محل
نيز بايد تشكل ديگري از amjippoiها وجود ميداشته است .براي
يونانيها و مقدونيهايها ،الهه حامي اسبها و سواران
پيا» ( 20)Athena Hippiaباشد.
نميتوانسته شخص ديگري جز «آتنا هيّ
خواهيمديد كه ساير يافتهها از اطراف و يا از درون معبد بزرگ
شواهدي را در برخواهد داشت كه براي تقويت اين فرضيه چندان
هم بدون اهميت نخواهند بود.
هيچ يك از اين تصاوير مربوط به انسانهاي سپاهي ،كه به
الهه خودشان تقديم شده است ،از قالب بيرون نيامدهاند .همه
آنها با يك كار ساده و ابتدائي با دست درست شدهاند .همه
قسمتهاي متشكله آنها ،بطور جداگانه ساخته شدهاند :بدن اسب
را ساخته و با چسباندن دو فتيله از گل رس كه انتهاي آنها
نيز نوك تيز و به طرف پائين كشيده شده ،پاهاي حيوان را شكل
دادهاند .سپس سر حيوان را شكل داده و چسباندهاند .باالخره
بدن انسان ساخته و چسبانده شده كه چهره او گوي كوچكي است
كه بين دو انگشت شست و نشان اندكي فشرده شده است .كالهخود
نوع «كوزياي» آن نيز روي اين سر گذاشته شده است .همين كه
اين اعضاي جدا از هم تمام ميشده ،آنها را به هم پيوند
ميدادهاند تا در كوره بگذارند .اين پيكركهاي شكسته و متالشي
شده را كه به صورت آشفتهاي انداخته بودند ،در زير خاك و در
بين سنگها پيدا كرديم .قسمتهاي مختلف پراكندهاي از همين
تعداد فراوان خردهريزها نيز به دست آمدهاند.
همه اين پيكركها چهره سواران ساده بودهاند .صاحب مقامان
نيز پيكركي از خود را در نيايشگاهها ميگذاشتهاند.
از اين نوع پيكركها فقط يك نمونه در اختيار داريم .اين
نمونه شاهدي است بر اين كه صنعتگران كار زيبائي انجام
دادهاند مثل همين سر زيباي سواري كه سوار بر اسب بوده و اسب
N. Yalouris, "Athena als Herrin der Pferde", Museum Helveticum, vol. 7 (1950), pp. 19-101.
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آن در حال حاضر مفقود شده است (لوح صد و چهاردهم ،شمارههاي
5 ،4؛ لوح  43گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)526چيزي كه
براي ما باقي ميماند سياهه كردن سواراني است كه از همين
معبد بيرون آوردهايم كه بايد به يكي از آنها شاره كنيم .به
نظر ميرسد اين شخص سوار بر گاو نر است ،مركبي كه تا نيم قرن
پيش هنوز هم در بين كوهنشينان لرستان وجود داشته است (لوح
صد و سيزدهم ،شماره 5؛ لوح  44گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
.)454
اين تجلي حجيم پارسائي ،ايمان و زهد كه بطور نامتغيري
حالت واحدي داشته و از طريق بازنمائي و عرضه سوار مقدوني
و ظاهرآ در
همراه با اسب او بيان شده ،متداول بوده
نيايشگاههاي سرزمين خاستگاه اين جنگاوران مورد تأييد قرار
نگرفته است .بايد به حاالتي انديشيد كه از طريق سنتهاي محلي
به حاكمان جديد پارس الهام شده است ،يعني سنتهائي كه اين
نورسيدگان در بين ساكنان سرزمين كشف كردهاند ،سرزميني كه
در آن تصوير مرد سوار بر اسب فقط ميتوانسته گوياي يك
مقدونيهاي باشد ،يعني مردمان سواركاري كه «ميل سواركاري
آنها باز هم با تماس با پارسيان بيشتر و گستردهتر شده است»21
.
آيا سواران ريشوي پارسي سوار بر اسبهاي كوچك خپله و
قوي خود ،پس از فتح مصر توسط كمبوجيه ،تمثال خود را كه از
ساخته شده بود ،در معابد خدايان بيگانه ،در ممفيس،
گل
22
؟ ما قبال از پيكركها سواران پارت در شوش ،و
نگذاشتند
ِگرام ( )Begramكه كشف كرده بوديم صحبت كرديم.
سواران كوشان در ب
يادآوري اين سواران كوچك ،از طريق تصويرشان كه غنيتر هستند،
از يافتههاي آسياي مركزي حاصل ميشود .اين پيكركهاي سواركار
ّا-يو-چه و كوشانيها» فراوان است و
در آنجا دراليههاي «ساك
داليل و براهين بيشتري درباره نقش اسب در زندگي مردمان اصيل
ايراني اين قسمت از آسيا ارائه ميدهند .بازنمائي با اسب،
روي سكههاي انتشار يافته شاهان هند و سكائي و هند و پارتي
ديدگاه را وسيعتر ميكند. 23
شايد ،با قبول چنين بياني ،اين امر سواران مقدوني را
نيز در نظر دارد كه تمثالهاي كوچك خود را به الههاي اختصاص
دادهاند كه هم از آنها و هم از اسبهايشان حمايت ميكند.
در بين ساير كارها ،سه پيكرك از الههعريان كه سينههايش
را در دست گرفته پيدا شد كه همه از قالب خارج شده بودند
(لوح صد و چهاردهم ،شمارههاي 1و2؛ لوح صد و پانزدهم ،شماره
21-Ch.

Daremberg et E. Saglio, s.v. Equitatio (Lafaye).
Fl. Petrie, Memphis I, London, 1909, pl. XL, nos 43 et 46 et p. 17.
23- G. A. Pougatchenkova, Khaltchayan, Tachkent, 1966, p. 246.
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3؛ لوح  ،43گراورهاي مسجد سليمان ،شمارههاي .)448 ،565 533،
با ياري گرفتن از آئين فسلفي ايجاد يگانگي ميان عقايد و
اديان ،آيا اين پيكركهاي كوچك الهه عريان مربوط به زنهاي
بومي نميشوند كه به الهه بيگانهاي كه اليق نيايش و تكريم
بوده است ،هديه كردهاند؟ به اين موضوع بينديشيم كه امروزه
ُفه مقدس
نيز هنوز هم زنان مسجد سليمان در مقابل سنگهاي ص
تعظيم ميكنند و در آنجا شمع ميافروزند!
يك چهره زنانه با موهاي فراوان و كاله بلند ،با چشماني
كه كامال گشوده است ،بدون ترديد تمام چيزي است كه از يك
پيكرك بزرگ از گل پخته باقي مانده است (لوح صد و چهاردهم،
شماره 3؛ لوح  ،43گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)599يك نيم
تنه از يك ميمون(؟) ناشي از يك كار نه چندان دقيق (لوح صد
و شانزدهم ،شماره 5؛ لوح  43گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
 )1â6و همچنين يك سر مربوط به يك گاونر (لوح صد و شانزدهم،
شماره 4؛ لوح  ،43گراورهاي مسجدسليمان ،شماره  )ââ6نيز ناشي
از چنين كاري است .اين امر درباره شاخهاي يك بز كوهي صدق
نميكند كه بطور كامل و دقيقي نشان داده شدهاند (لوح نودم،
شماره 1؛ لوح  43گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)2â6ضمنآ
هنرمند ماهر و مستعدي بوده كه توانسته چراغي را به شكل
بسيار زيباي اسبي درآورد كه در حال قيقاچ است (لوح صد و
هفدهم ،شماره ؛ 1لوح  ،43گراورهاي مسجد سليمان ،شماره .)536

زيورها و اشياء آرايشي
گوشوارهها و بخصوص انگشترها و دستنبندهاي يافته شده
گوياي آن هستند كه زنان نيز احترام فراواني براي اين الهه
نذرپذير معبد هلني قايل بوده و او را تكريم و تعظيم
ميكردهاند .تعداد گوشوارهها چندان زياد نيست و علت اين امر
شايد اين است كه گوشوارهها غالبآ از فلزات قيمتي بودهاند.
تنها گوشواره نقرهاي پيدا شده به گروهي تعلق دارد كه از
طريق نقش كامال شناخته شده است .اين نقش نشاندهنده يك طرح
نيمرخ زنانه است كه بدن او به تبع خميدگي زيور ،خم شده است
(لوح  ،55گراورهاي تخت سليمان ،شماره  .)281aدو گوشواره
هستند (گراورهاي مسجد سليمان،
ديگر حلقههاي ساده مفرغي
شماره  281bو  .)281cتعداد انگشترها فراوان بود .تقريبآ جنس
تمام اين انگشترهااز مفرغ بودد .نگيني سنگي يا پالكي مفرغي
داشتند كه روي آنها موضوعات متنوعي حكاكي شده بود (لوح صد
و سوم ،شماره  .)1اين موضوعات را طرحهاي لوحهاي شمارههاي
 55و  56نشان ميدهند .روي سنگهاي حكاكي شده تكچهرههائي از
اشخاص ،از زوجها ،از حيوانات ،از پرندگان ميبينيم كه هيچ
يك از آنها ويژگي خاصي ندارند كه بتوانند از نظر هنر و اجرا

توجه را به خود جلب كنند.
اين زيورها در مجموع كيفيت محقرانهاي دارند .در مورد
دستبندها و بازوبندها نيز همين امر صادق است (لوح صد و سوم،
شماره 2؛ لوح  .)54اينها به ندرت از جنس آهن هستند و اكثر
آنها از مفرغ و به شكل يك حلقه دهانهباز ساخته شدهاند.
انتهاي آنها گاهي مزين به سر پرندگان (لوح  ،54گراورهاي
مسجد سليمان ،شمارههاي  )286a ،317يا گاهي نيز تخت شده و
روي آن يك طرح هندسي حكاكي كردهاند (لوح  ،54گراورهاي
مسجدسليمان ،شماره  .)298bتنها يك بازوبند ساخته شده از سيم
مفرغي كه دهانه آن بسته بود ،قابل اتساع بود (لوح 54
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)316bبازوبند ديگري كه از دو
نيمدايره ساخته شده بود و با يك لوال به هم پيوند ميخورد،
به اين دو نيمدايره اجازه گشوده شدن ميداد (لوح  ،54گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  .)266فقط يك بازوبند نقشي به صورت
برجسته داشت و به شكل سه عدد گوي لحيمكاري و چسبانده شده
بود (لوح  ،55گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)248فقط دو عدد
سنجاق پيدا كرديم :يكي از آنها از جنس مفرغ با سر استوانهاي
كه لوزيهائي روي آن حكاكي شده بود (لوح  567گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  ،)528ديگري داراي سر ورم كرده (لوح ،55
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)247در بين اين زيورها هيچ
نوع سنجاققفلي وجود نداشت.
به اين هداياي زرين ولي اندك زيورها ،مهرههاي زيادي
از مواد متنوع تعلق داشت (لوح نود و پنجم ،شماره 5؛ لوح
 ،56گراورهاي مسجد سليمان ،شمارههاي 634 ،426 ،346؛ لوح 61
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)326امروزه نيز اين سنت بين
زنان روستائي همين سرزمين در موقع زيارت قبور انسانهائي كه
به تقدس مشهورند ،وجود دارد .تنها يك قطعه كوچك طال از ديد
و دست غارتگران به دور مانده بود و مشخصات آن چنين بود :يك
ورقه نازك با نقش زواياي هاشوري و يك موضوع نقطهچين شده
برآمده (لوح  56گراورهاي مسجد سليمان ،شماره .)348
در بين اشياء آرايشي ،آئينههاي مفرغي مقام اول را
داشتند .پيشرفتهترين آنها ،به شكل صفحه مدور ،روي دستهاي
به شكل يك زن عريان سوار بودند .در پارهاي موارد اين زن
آئينه را در حالي كه بازوهاي خود را بلند كرده است ،نگه
ميدارد (لوح صد و چهارم ،شماره 3؛ لوح  57گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  ،)6â3يا در اكثر موارد صفحه را با يك بازو
نگه داشته در حالي كه بازوي ديگر را روي تهيگاه خود نهاده
است (لوح صد و چهارم ،شمارههاي 2،4 ،1؛ لوح  ،57گراورهاي
مسجد سليمان ،شمارههاي  .)258 ،237اكثر آئينهها صفحات مدور
سادهاي بدون بدون دسته و حتي دستگيره ،كه لبهاي صيقلي يا

برجستهاي قابي را به دور آنهاتشكيل ميداد .گاهي نيز اين
قاب منقش به دواير متحدالمركز حكاكي شده يا قلمزني شده
بودند .همه اين كارها بيشتر براي تأمين مقاومت شيء بود تا
زيبا كردن آن (لوح صد و چهارم ،شماره 7؛ لوح  57،گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  .)7â3، 321اين نوع آئينهها را نبايد
با نوع آئينههائي اشتباه كرد كه ابعاد كوچكتري دارند و از
«مفرغ سفيد» ساخته شده و مجهز به يك دگمه يا برجستگي دگمه
مانند براي گرفتن هستند كه قبال مورد مطالعه قرار گرفتند.
چهار سوراخ در اطراف ود
بشقابهاي كوچك مفرغي كه هر يك
داشتند بايد كفههاي ترازو باشند (لوح صد و چهارم ،شماره 11
و 12؛ لوح  57گراورهاي تخت سليمان ،شمارههاي  254و .)4â3
را نيز
در بين اشياء آرايشي بايد ظروف مخصوص روغن
دستهبندي كرد .تعداد آنها تا حدي زياد است ولي هرگز به خوبي
حفظ نشدهاند (لوح نود و چهارم ،شمارههاي  3و 4؛ لوح نود و
هشتم ،شمارههاي 1،2،3؛ لوح  .)48هخامنشيان اين نوع ظروف را
با همين كاربري از مرمر زرد ميساختند ولي در اينجا هيچ يك
از آنها از ين سنگ ساخته نشده بلكه همه آنها را از مرمر
سفيد ساختهاند ،ماده بسيار آسيب پذيري كه اگر براي مدتي
طوالني در زير خاك بماند فاسد ميشود .استفاده از اين ماده
براي چنين مصارفي در زمان سلوكيها و پارتيها بسيار متداول
بوده است .ابعاد اين تنگهاي كوچكي كه براي جادادن محصوالت
زيبائي مثل روغن معطر ،در نظر گرفته شدهاند بسيار كوچكتر
از ابعاد ظروفي از اين نوع است كه در زمان هخامنشيان به
كار ميرفته است .شكل آنها چندان پيشرفته نيست و عمومآ
دستگيره ندارند . 24باالخره به همين طبقهبندي اشياء آرايشي
يك انبرك كوچك مفرغي تعلق مييابد (لوح  ،55گراورارهاي مسجد
سليمان ،شماره .)313
ضمنآ هدايا شامل زنگولههاي مفرغي به شكل هاي متفاوتي
نيز ميشد كه چكشك آنها عمومآ از آهن بود (لوح صد و سوم،
شمارههاي  5و 6؛ لوح  ،â6گراورهاي مسجد سليمان  ،شمارههاي
 .)343 ،274 ،298 ،272اينها همان چيزهائي هستند كه روميها
آن را تنتينابوال ( )tintinnabulaميناميدند و در زندگي مذهبي نقش
قابلتوجهي را ايفا ميكرده است .آيا اين زنگولهها كه «صداي
زنگ» داشتهاند ،براي فرو نشاندن خشم خدايان نبوده است؟ آيا
موقع وارد شدن به نيايشگاه اين زنگولهها را تكان نميدادهاند
تا نظر اين ربالنوع را به سوي خود جلب كنند ،همانطور كه
هنوز هم در بعضي از شاخههاي ديني ژاپن چنين كاري را انجام
- 24در مورد ظروف روغندان هلني( ابتداي قرن سوم قبل از ميالد مسيح) كه در گورها پيدا
شده و حاوي دارچين بودهاند ،نگاه كنيد به:
:P. Bernard, Fouilles d'Ai-Khanoum, Memoires de la Delegation archeologique francaise en Afghanistan,
tomeXXI (1983), pp. 100-103, fig. 9

ميدهند .در آنجا از راه رسيدگان به معبد دستهاي خود را به
هم ميكوبند تا حضور خود را به نيروهاي مورد تكريم ابراز
دارند؟ آيا اين زنگولهها را به صدا در ميآوردهاند تا ارواح
خبيثه را از آنجا دور كنند 25؟
احتماال پايههاي زاويهدار يا پايههاي مفرغي26
به شكل
پرندهاي با بالهاي گشوده (عقاب؟) (لوح صد و دوم ،شماره  9و
11؛ لوح  ،58گراورهاي مسجد سليمان ،شماره 355؛ لوح نود و
نهم ،شماره 1؛ لوح  ،58گراورهاي مسجد سليمان ،شمارههاي 355
و  ،)324يا پايهاي به شكل نيم تنه «زن فريبا» با بالهايگشوده
(كه سر آن مفقود شده) كه روي پايهاي با شمايل چهار شير
گذاشته شده است (لوح نود و نهم ،شماره 3؛ لوح  ،58گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  ،)5â3آيا اينها پايههاي صندوقچههاي
(زيورها؟) عطرسوزها هستند؟ پايهاي مشابه با همان پايه آخر،
ولي كامل ،در نيايشگاه كوچكي (نمازخانه) در شمال معبد هركول
پيدا شده كه احتماال مربوط به همانجا بوده است (لوح نود و
نهم ،شماره 2؛ لوح  ،36گراورهاي مسجد سليمان ،شماره .)195
اين نوع پايه با چنين مجسمهاي كه بعضي آن را «زن فريبا» و
بعضي ديگر «زن سرمست و جاهطلب» ميدانند ،از دورن كاسبرگي
بيرون ميآيد كه روي مفرغ لوح نود و نهم شماره  2سه برگ كنگر
و روي مفرغ لوح نود و نهم شماره  3پنج برگ كنگر دارد.
سينههاي او روي برگ مياني قرار گرفته و بالهاي صدفي وي به
ُخ با گونههاي
گستردگي گشوده شدهاند .سر او چهرهاي تمامر
بادكرده و دو سطح حلقههاي مو دارد كه چهره را قاب ميگيرند.
بر باالي اسن سر كاكلي است به دو دسته گيسو تقسيم شده است.
بر گردن او دو سوراخ است كه بدون ترديد براي ثابت كردن آن
در جائي بوده است .كاسبرگ روي چهار چنگال پنجه شيري قرار
و يك شالي ساده يا
گرفته كه پايهاي متشكل از يك ازاره
مضاعف را تشكيل ميدهد. 27
اين امر با اين موضوع منافاتي ندارد كه پايه مفرغي
25-

rendieu).إCh. Darember et E. Saglio, Dictionnaire..., s.v. tintinnabula (Em. Esp
در مورد استفاده از زنگولهها به عنوان هداياي نذري نگاه كنيد به:
U. Jantzen, Agyptische und Orientalische Bronzen aus dem Heraion von Samos, Bonn, 1972, pl. 47 et
Resllexik. d.Assyr., s.v. Glocke.
- 26قابل مقايسه با پايههائي كه در بگرام  Begramپيداشده اند:
J. Hackin, Nouwelles recherches archeologiques a Begram, Paris, 1954, fig. 343, no. 240, 249, 250 et p. 148
(O.Kurz).
 - 27پايههاي تختها و تاجهاي ساخته شده از عاج كه در نيسا پيدا شدهاند ،روي پاهاي شير
قرار داشتهاند و خانم پوگاچنكوا ،درمطلب زير آنها را منتشر كرده است
G. Pougatchenkova, "Tron Mitridata iz Nisy", Vestnik Drevnei Istorii, 1969, I, p. 166 ss.
با دليل تأكيد ميكند كه اين فكرمايه ميتوانسته ناشي از آرايش خانه و اسباب زندگي
هخامنشيها باشد .در مورد سرنوشت اين عناصرشيري در توليد هنري هلني نگاه كنيد به تحقيق:
P. Bernard, "Siege et lits en Ivoire de l'epoque hellenistique en Asie Centrale", Syria, XLVII (1970), p. 336
ss.

مشابهي در معبد غارت شده شامي وجود داشته كه مورد چنين
چنگال شيري است كه روي پايهاي با شالي
قضاوتي بر اساس
28
مضاعف است ،كه تنها همين قسمت حفظ شده است .
اين نوع پايه مقبوليت عام يافته و در عصر هلني فضاي
گسترش بسيار وسيعي داشته است زيرا تا آسياي مركزي مورد
تأييد قرار گرفته است .در حفاريهايي كه در نيسا در همين
آسياي مركزي به عمل آمد با اين «ديو افسانهاي به صورت يك
زن شرير» كه چنين فضائي را نداشته ، 29آشنا شدهاند .در مصر30
اين پيكرهاي پايه ،نقش
نيز شناخته شده است .پردزيت در
زناني را ديده كه از مستي و حب جاه دوري نميجويند .او بر
فراواني پيكرههاي مفرغي مشابه تأكيد كرده است .به گفته وي
اين پايهها بايد مربوط به عطرسوزها باشند .منادهاي «»MÅnades
بالدار بودهاند ،مشابه ديونيسوس بالدار و سيلنهاي «»SilÅne
بالدار ،كه بالهاي آن نشانگر «سرعت پيروزيهاي» 31وي است.
جوكر ، 32كه تحقيقي را به شمايلهائي اختصاص داده كه در حال
خروج از كاسبرگهاي برگدار هستند ،او نيز متمايل به منتسب
كردن اين كارهاي كوچك مفرغي هلني به ويژگي حالت زني است،
كه اين زن از مستي و جاه طلبي روگردان نيست.

اشياء متنوع مفرغي
مفرغ لوح نود و ششم ،شماره 1-4؛ لوح  58گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  294چيزي نيست جز نيمي از يك پيكرك كه بايد
معرف شخصيتي باشد (ايزد ،ايزدبانو ،قهرمان يا جن و پري).
اين شخصيت سرپا ايستاده و به تنه بريده شده درختي كه روي
آن باالپوشي افكنده شده ،تكيه داده است .فقط عنصر دوم آن را
يافتيم .قسمت اول آن را به قسمت شكستگي قسمت باالئي آن كه
صاف و اندكي نيز مورب است ،چسبانده و ياجوش داده بودهاند.
پيكرك از اين قسمت تشكيل ميشده كه احتماال بازوي خود را به
اينجا تكيه داده بوده است.
در بين كارهاي هنري دوره هلني ،موضوع مشابه و نزديك به
آن كم نيست و تعداد آنها نشاندهنده موفقيت آنها در اين دوره
ِس
بوده است .يكي از آنها كه به خوبي شناخته شده ،پيكره هركول
ِس 33است .او به حالت ايستاده به حجمي كه روي صخره قرار
فارن
Sir Aurel Stein, Old routes of Western Iran, London, 1940, p. 153, pl. VI, 11.
G. A. Pougatchenkova, Iskusstvo Turkmenistana, Moscou, 1967, fig. 48.
30- P. Perdrizet, Bronzes grecs de la collection Fouquet, Paris, 1911, p. 22, pl. XIII.
31- Ibidem, p. 19.
32- H. Jucker, Das Bilnis im Blatterkelch, Lausanne und Freiburg-i-br. 1961, p. 119.
33- M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, New York, 1961, p. 36-37, fig. 84
آخر قرن سوم قبل از ميالد ازآقاي  P. Bernardاز بابت اين كه توجه مرا به اين تفسير از
مفرغ جلب كرده متشكرم.
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گرفته،تكيه داده است .وي با اين وضعيت در حال استراحت است.
در ساير موارد ،نقطه اتكا تنه بريده شده يك درخت است مثل
ِن موزه لوور 34كه ديونيزوس را به صورت
همان مورد گروه سيل
كودك نشان داده است .در آنجا تنه درخت گرهدار است .گرهدار
بودن تنه درخت را روي مفرغ خودمان نيز بر اساس چين باالپوش
باز مييابيم .همچنين نظاماتي را در فرو افتادن پردههائي با
چينهاي صاف ،ميبينيم .چين وسط بلندتر است .همين وضع را روي
مفرغ خودمان و مفرغهائي ميبينم كه به صورت آبشار آن را قاب
گرفتهاند . 35حتي در باالپوش پردهمانند آپولون موزه دلوس، 36
نوعي لوله شدن پارچه را ميبينيم كه مشابه با لولهشدن طرحي
است كه در مفرغ خودمان است.
وسايل موسيقي نيز به معبد هديه شده است ،مثل مثلث
مفرغياي كه مزين به نيمتنه زنانهاي است كه در يك كمربند پهن
قراردارد (لوح نود و پنجم ،شماره 3؛ لوح  58گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  .)267بيان اين امر كه يك مرد يا زن با چه
قصدي پيكرك يك ابولهول مفرغي را اهدا كرده است ،آسان نيست
ولي ميتوان تأييد كرد كه اهداكننده يك ايراني نبوده است
(لوح صد و يكم ،شماره 2؛ لوح  58گراورهاي مسجد سليمان،
شماره .)299
چراغي مفرغي كه هنرمند به آن حالتي انساني داده و روي
آن موشي قرار گرفته تا مواظب فتيلهاي باشد كه از دهان آن
بيرون ميآمده ،دستهاي مزين به برگي همانند برگ نخل دارد37
(لوح صد و پنجم ،شماره 1؛ لوح  ،58گراورهاي تخت سليمان،
شماره  .)293اين دسته مشابه دسته برگمانند چراغي است كه خود
چراغ از بين رفته است (لوح نود و نهم ،شماره 5؛ لوح ،58
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)261اين نوع چراغها مدلل
ميسازند كه سليقه آن زمان مبتني بر چراغهاي مفرغي با چهره
انسان سياهپوستي بوده ،و فتيله آن كه در يك لوله قرار داشته
وارد دهان او ميشده است. 38
دو عدد چمچه مفرغي گواهان مجالس ميهماني هستند .كاسه
اين چمچهها نيمه كروي است ،دسته آنها بلند و در امتداد لبه
ديواره كاسه آن است .دسته يكي از چمچهها منتهي به سر يك
حيوان ميشود .روي دسته چمچمه ديگر ،كه شكسته است ،بطور
J. Charbonneaux, La sculpture grecque et romaine du Musee du Louvre, p. 77, M.A. 922.
ِن يا با پيكرك آفروديت با چينهاي دلوس مقايسه كرد:
 - 35ميتوان با پيكره پاپوسيل
J. Marcade, Au Musee de Delos. etude sur la sculpture hellenistique en rond bosse decouverte dans l'ile.
Paris,1969, A. 4123 (pl. XXIII) et A. 382 (pl. XLIV).
36- Ibidem, A. 2939 (pl. XXIX).
- 37از آقاي رژه باله  Roger Balaisمدير سابق انجمن ملي فالحت  Institut National Agronomiqueبه
خاطر تذكر دقيقي كه درباره اين برگ دادند سپاسگذارم ،اين برگ ميتواند مربوط به درخت افرا
باشد)كه انواع گونان آن در كوههاي ايران وجود دارد) يا فقط يك برگ مو باشد .
38- H. Menzel, Bildkatalog des Kestner-Museum, Hannover, p. 45, n. 80, pl. 28.
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فاخري كار شدهاست .اين چمچهها نميتوانند با مراسم و مناسك
مذهبي نيايشگاه بيگانه باشند (لوح صد و سوم ،شمارههاي  3و
4؛ لوح  ،58گراورهاي مسجد سليمان ،شمارههاي  262و .)323
پايهاي از ظرفي مفرغي ،كه تزئيناتي با خطوط و شيار دارند و
از دايرهاي همانند تسبيح شروع شدهاند ،نشان دهنده ظرافت
كارهاي كندهكاري است (لوح صد و دوم ،شماره 7؛ لوح ،â6
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)ââ3چراغ ديگري از مفرغ كه
لولهاش از بين رفته ،متعلق به نوع متداولي از چراغ است كه
قرنهاي متمادي قبل از ميالد و بعد از ميالد در ايران و بخصوص
در شوش مورد استفاده بوده است (لوح  58:گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره .)279
عناصر متعدد مفرغيِ پايه وسايل زندگي يا چراغ و غيرو،
عناصري قابل مقايسه با كشفياتي هستند كه در محوطههاي هلني
يا هلني شده آسيا پيدا شدهاند .اينها قسمتهاي قالبريزي
شدهاي به صورت مفرغ ضخيم هستند كه بدون ترديد روي يك پايه
چوبي سوار شده بودهاند.
سوراخهاي كوچك در درون فلز نشان دهنده جاي ميخپرچ يا
لوالي كوچك براي تثبيت اين عناصر روي پايه چوبي آنهاست (لوح
صد و پنجم ،شمارههاي 8 ،7 ،6 ،5؛ لوح  â6گراورهاي مسجد
سليمان ،شمارههاي  .)â29، ،288 259، 289 ،264 ،258عناصري
شبيه به پايه يك وسيله زندگي ،از جنس عاج ،در «نيسا» پيدا
شدهاند كه مربوط به قرن دوم ميالدي هستند . 39اينها از نظر
تركيب و تاريخ بسيار نزديك به آنهائي هستند كه در «آيخانم»
پيدا شدهاند . 40پذيرفتن حضور يك تخت و تاج در معبد هلني
مسجدسليمان دشوار است .فكر ما بيشتر متوجه يك عطرسوز يا يك
شمعدان يا چلچراغ است .به نظر ميرسد كه اين موضوع را كشفيات
به دست آمده در معبد هلني غارت شده «شامي» تأييد ميكند.
اشياء پيدا شده در آنها مشابهت فراواني با اشياء مسجدسليمان
دارد .معماري آن نيز گوياي چنين مشابهتي است. 41
طرحهاي مربوط به ساير اشياء مفرغي كه اهميت كمتري دارند
و مجموعه مختلفالجنسي را تشكيل ميدهند ،در لوحي گردآمده
است .بازماندههاي ظروف بزرگ (گراورهاي مسجد سليمان،
شمارههاي  295و  )â32در جوار پالكهاي كمربند (گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  )284و يك تكه از پوشش تيردان(؟) (لوح صد و
دوم ،شماره 6؛ گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )265و يك عدد
دسته استخواني پوشيده از مفرغ (لوح صد و دوم ،شماره 1؛
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )â26بودند .يك تكه مفرغ به
39-

G. A. Pougatchenkova, op. cit., passim.
P. Bernard, op. cit., p. 346, fig. 21.
41- Sir Aurel Stein, op. cit., p. 153, pl. VI, 13 et 15.
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شكل مثلث ،باخط برجسته ضخيم مياني ميتوانسته براي پوشش يك
تيردان بكار رفته باشد (لوح نود و نهم ،شماره 6؛ گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  ،)296به شرط اين كه قسمتي از يك زره
نباشد ،كه مشابه آنها ،از جنس عاج  ،در «نينوا» پيدا شده
است . 42ظروفي كه در اينجا پيدا شد فقط شامل كاسه كوچكي به
شكل يك استوانه بود (گروارهاي مسجد سليمان ،شماره  .)471يك
ظرف كروي مفرغي با لبههاي فراخ (لوح صد و نهم ،شماره ؛1
گراورهاي مسجد سليمان شماره  )523در برگيرنده ته يك ظرف
كوچك از جنس خميرشيشه به رنگ سبز تيره بود (لوح  46،گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  .)524لبه ظرف ديگري از جنس مفرغ
(گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )334و يك تنگ كوچك از جنس
سرب (گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)318دو تكه از كمربند
(لوح  ،55گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )287و يك شيء نامعلوم
از جنس مفرغ و آهن (لوح  ،55گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
 )275اين سياهه را به پايان ميرسانند .بايد بازمانده آهني
جاي دسته انگشتانه مانند يك نيزه(؟) را(لوح  ،59گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  )283به آن اضافه كرد.
اشياء سنگي و شيشهاي.
يك «ميخ» از جنس مرمر با زبانهاي در پايه ،بايد بخشي
از يك تزئين معماري باشد .اين ميخ مرمري مؤيد حفظ سنتها در
هنرها است ،كه سابقه آن به دورههاي قبل از فتح اسكندر بر
ميگردد (لوح نود و دوم ،شماره 8؛ لوح  47،گراورهاي مسحد
سليمان ،شماره  .)478يك عطرسوز از سنگ قيرگونه ،ناقص ،كه
به شكل خانههائي با رديفي از پنجرهها ساخته شده و روي پايه
مدوري قرار گرفته كه هر چه پائينتر ميرود فراختر ميگردد
(لوح نود و نهم ،شماره 2؛ لوح  61،گراورهاي مسجد سليمان،
شماره  )322شبيه به عطرسوزهائي است كه در آسياي ميانه ،در
استقرارهاي ابتداي عصر پارت در نيسا ،شهر مهرداداول پيدا
شدهاند (. 43)ca. 171-139/8
سرديس حيواني از سنگ سياه سخت ،كه به نظر ميرسد سر يك
اسب باشد ،بايد انتهاي دسته يك خنجر را تزئين ميكرده است
(لوح صد و هيجدهم ،شماره 5؛ لوح  ،61گراورهاي مسجد سليمان،
شماره  .)277آويزهائي از سنگ تخت (لوح  ،55گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره 315؛ لوح  ،61گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
)278a؛ گرز از جنس سنگ هماتيت (سنگ آهن سرخ يا قهوهاي) (لوح
نود و هشتم ،شماره 7a؛ لوح ،61گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
J. J. Orchard, Equestrian bridle-harness Ornaments. Ivoiries from Nimrud, Fasc.I, part 2. Aberdeen,
1967,pl. XXVI-XXX.
43- G. A. Kochelenko, Kultura Parfii, Moscou 1966, fig. de la page 45.
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)312؛ سنگ تختي از نوع بازالت (لوح  ،61گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره )268؛ سنگهاي مخصوص تيزكردن (لوح 61،
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )352c ،352b ،352aو سنگ بزرگي
به شكل زيتون (لوح  ،61گراورهاي مسجد سليمان ،شماره )263
اين مجموعه را كامل ميكنند.
در مورد اشياء شيشهاي ،غير از دو مهرهاي كه قبال از آنها
صحبت شد ،در تمام اين مجموعه چيزي نيست بجز يك تكه جام كه
نوار آن به شكل برجسته منقش است (لوح  ،61گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  )556و يك بلوك نيمه كروي از جنس شيشه شفاف
(لوح  ،61گراورهاي مسجد سليمان ،شماره .)2â3

كاسه و كوزه
از بين تعداد اندكي ظرف كه به شكل حيوان ساخته شده
بودند ،يك عدد ريتون (جام شاخمانند) با سر و سينه گاونر
شاهدي مكمل براي تاريخگذاري مجموعه اشياء پيدا شده در
قديميترين معبد ،زير معبد بزرگ است كه بايد مربوط به آخر
زمان سلوكيها باشد .شكل اين ريتون يادآور تعدادي ظروف مشابه
از طال ،نقره يا مفرغ زمان هخامنشي است كه در موزهها و
مجموعههاي شخصي از آنها نگهداري ميشود .سينه فراخ حيوان
پوشيده از قلمگيريهاي نقاشيشده به رنگ شرابي است كه خاص
سنتهاي همين دوره است .اين خطوط بايد بيانگر موهاي حيوان
ُردهماهي در كنارههاي آن .روي شانههاي
باشد دقيقآ مثل خطوط گ
حيوان و روي پاهاي تا شده آن سه عدد برجستگي كوچك گرد از
جنس خمير كوزهگري جاي گرفته است .موقعي كه ميخواستند محتواي
ظرف را توسط دهانهاي كه در سينه حيوان تعبيه شده است ،خالي
كنند اين برجستگيها به گرفتن ظرف كمك ميكردهاند (لوح صد و
شانزدهم ،شمارههاي 1-3؛ لوح  ،45گراورهاي مسجد سليمان،
شماره .)2â5
سه عدد سفال شكسته به رنگ درد شراب نيز با اين توده
اشياء پيدا شد (لوح  ،49گراورهاي مسجد سليمان ،شماره ،â52
 .)c ،b ،aرنگ شتري خمير ،نقش آن به صورت مثلث هاشور خورده
و به صورت رشتههاي گل و بوته به هم تابيده كه به به رنگ درد
ُفه است .اين
شرابي رنگ شده بود ،گواهان قرن اول موجوديت ص
سفالهاي شكسته اجازه ميدهند كه قدمت آن را به قرن ششم قبل
از ميالد و شايد هم بيشتر از آن 44برسانيم.
به نظر ميرسد كه چند عدد دستگيره (و شايد هم قطعهاي از
يك ريتون) به شكل سر پرنده به همين دوره تعلق داشته باشد.
T. C. Young, Iran, vol. III (1965), p. 72ss et fig. 5. R. Dyson, Journal of Near Eastern Studies, vol.
XXIV, 3 (1965), p. 204.
C. Goff Meade, Iran, vol. vi (1968), p. 124.
D.
Stronach, Iraq, vol. XXXVI, p. 240ss.
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پرهاي چسبانده شده آن را با نوعي سبك قلمگيري شده نشان
دادهاند .كننده چنينكاري بايد در نگارش گل نوشتههاي ميخي
كاردان و ماهر بوده باشد .اين پرها شكل ميخ دارند ،صاف،
خميده يا مورب ،و فقط مربوط به عصري هستند كه در ظرف در آن
عصر ساخته شده و هنوز هم خط ميخي مورد استفاده بوده است
(لوح صد و شانزدهم ،شماره 7 ،6؛ لوح  45گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره .)691
عمال اين نقش «خط ميخي» يك سفالينه تأييد بيشتري براي
كار مشاهده شده قبلي است .گويا از همان ابتداي قرن سوم قبل
از ميالد نوعي بازنمائي ادبيات بابلي مذهبي كه به خط ميخي
نوشته ميشده ،به وجود آمده است .كاتبان به نسحهنويسي متون
باستاني پرداختند .قراردادهائي كشف شده كه بر مبناي قواعد
قديمي نوشته شده و نه تنها بين بابليها ،بلكه حتي بين
يونانيها نيز امضاء شده است . 45پرندهاي كه پيدا كرديم بايد
مربوط به  â14سال پيش از ميالد باشد.
ِ نسبتآ زمختي با كار
ِل
ريتون ناقص به شكل خرس(؟) كه از گ
و نقش زمخت ساخته شده ،هنوز هم آثاري از همان رنگ شرابي را
حفظ كرده است (لوح صد و پانزدهم ،شمارههاي  6و 7؛ لوح ،45
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)469از يك ريتون بسيار بزرگ
فقط بدن و يك پاي آن باقي مانده (لوح صد و هفدهم ،شماره 3؛
لوح  ،45گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)535در اينجا ظروف
ديگري به شكل حيوان وجود داشته است كه فقط پاهاي آنها را
پيدا كرديم (لوح  45،گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  1â6مكرر
و لوح  61گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)8â3اين خانواده
ظروف كه بطور ضعيفي ارائه شدهاند بيشتر حالت ابتدائي دارند.
به نظر ميرسد همين امر نشاندهنده سطح بسيار متوسط توليدات
كارگاههائي است كه در مسجدسليمان مستقر بودهاند .باقيمانده
سفالينه پيدا شده در تقابل با اين بيان اوليه نيستند زيرا
نه روح ابداع و نه تنوع شكلهاي ظرفها ،چنين تقويم و تخميني
را تغيير نميدهند.
ظروف سفالين ،با توجه به تعداد زياد آنها نسبت به ساير
اشياء ،مؤيد اين امر است كه اينها چندان مورد توجه غارتگران
معبد نبودهاند .مجموعه ظروف پيدا شده در اين «معبد قبلي»،
در زير «معبد بزرگ» ،با توجه به ماده و فني كه براي اجراي
آنها بكار رفته و همچنين با توجه به كيفيت آنها ،ميتوانند
در چهار گروه دسته بندي شوند:
الف) سفالينههاي ساخته شده از خمير گل،
ب) سفالينههاي لعابدار،
ج) سفالينهاي متداول ظريف،
S. K. Eddy, op. cit., pp. 128-129.
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د) سفالينههاي متداول زمخت.
الف) تعداد سفالينههاي ساخته شده از خمير گل بسيار
اندك است .فقط ميتوانيم پنج قطعهاي را ذكر كنيم كه در لوح
( 46گراورهاي مسجد سليمان ،شمارههاي ،524 ،548 ،521 ،563
 )566و يك قطعه در لوح ( 52گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
 )9â5آوردهايم.
ب) سفالينه لعابدار از همان زمانهاي دور ،تقريبآ تمام
كشفياتي را تشكيل ميدهد كه در اين ويرانهها به عمل آمده
است . 46فكر ميكنيم در اينجا توضيح هريك از ظروف پيدا شده،
تكرار
همراه با طرح لوحهاي شمارههاي â5، 51، 52 ،46
بيموردي است . 47در آنجا همچنين نشانههائي از رنگ لعاب را
خواهيم يافت .در اين مورد تأكيد ميكنيم كه رنگ مسلط در آنها
رنگ سبز بسيار
سبز-آبي ،خاكستري يا متمايل به زرد است.
تيره كه ويژگي سفالينه لعابدار پارتي است ،عمال حضور ندارد48
.
ج) طرحهاي مربوط به سفالينههاي ظريف را روي لوح  53و
قسمتي از آنها را نيز روي لوح  49آوردهايم .از اين نوع
سفالينههاي ظريف چندان فراوان نبود.
د) باالخره ،طرحهاي سفالينههاي متداول ،كه نسبتآ نادر
است ،در روي لوح  52آمده است.

شكــل ظروف
شده49

،
متداولترين شكل كه با دهها نمونه نشان داده
تنگهاي گلودار كوچك و متوسط به شكل كروي يا به شكل زيتون
است .گاهي به دور آنها با قلم نوكتيز نوارهائي انداخته شده
است ،گاهي نيز اين نوارها به صورت برجسته هستند .اين ظروف
بطور غيرقابل احترازي دو دسته دارند .فراواني دسته در اين
شكلها درخور آن است كه يادآوري كنيم كوزهگري ايالمي از
استفاده از دسته بياطالع بوده است .سفالينه هخامنشي استفاده
از آن را معمول كرده ولي به نظر ميرسد كه آن را در مقياس
- 46نگاه كنيد به :
N. P. Toll, The Green Glazed Pottery, The Excavations at Dura-Europos. Final Report IV, Part I, Fasc. 1,
NewHaven, 1943.
اين شخص در اين كتاب مطالعه گستردهاي را براي سفالينه لعابدار اختصاص داده كه بايد
به عنوان پايهاي براي تحقيقات درباره اين سفالينه مخصوص دورههاي تاريخي ايران پس از
اسكندر در نظر گرفته شود.
- 47خانم روث استروناخ ) (Ruth Stronacheكه در سراميك و سفالينه متخصص شده است ،حساسيت و
لطف مطالعه جزئيات تمام سفالينههاي هلني را داشته كه ما آنها را يافتهايم.
- 48توضيح اين امر كه چرا پارتيها رنگ سبز بسيار تيره را ترجيج ميدادهاند آسان نيست .
اين عمل در حوزه تحقيقات شيمي قرار دارد و شايد نوعي مقايسه با لعابگري بسيار نزديك سفالينه
چيني باشد .گفته ميشود كه روابط بين دو امپراتوري از زمان مهرداد دوم شروع ميشود(ca. 124/3-
87).
طرح و عكس نزديك به سي قطعه تكه شده در اينجا ارائه نشده است.
- 49

گستردهاي وارد نكرده است . 50در اين عصر ،دسته روي كوزههائي
كه از فلز گرانبها ساخته شدهاند و از ابداعات كندهكاران
است ،متداولتر است .بايد بپذيريم كه در عصر هلني فراواني
ظروفي كه دو دسته دارند ،چندان بيگانگي با مد روز ندارد كه
يونانيها آن را وارد ايران كردند .تمام اين سفالينههاي به
شكل نسبتآ كوچك ناشي از «قريحه برانگيخته شده» است .هدف از
ساختن آنها جادادن محصوالت زيبائي و عطريات است .ميبينيم كه
زنها آنها را به نيايشگاه ميآوردهاند.
جام ،كاسه يا بشقاب نسبتآ نادر است .ما در اينجا طرح
جامي را كه از خميرگل درست شده و نقشين است (لوح 46،
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )521و دو جام از جنس سفالينه
متدوال (لوح  ،49گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  â27و )543
آوردهايم .ضمنآ به حدود نيم دوجين تكه سفالينه نيز اشاره
ميكنيم.
نادربودن بيش از حد قمقمه سفري يا قمقمه زيارتي بسيار
گويا است .از اهميتي كه اين شكل اين چنين خاص سفالينه كه
براي هديه به معبد به كار ميرفته و به طريق اولي با متوفي
در سفر نهائياش همراه بوده ،با اطالع هستيم .قبرهاي پارتيان
در شوش حاوي دهها عدد از اين قمقمهها بود .بيشتر آنها نيز
فقط نمودي از قمقمه بودند و دو ديواره آنها در درون به هم
چسبيده بود .ما از اين نوع قمقمهها فقط دو نمونه را ارائه
ميدهيم كه از سفالينه متداول و معمولي و به شكل قديمي هستند
كه يك طرف آنها برآمده است .بر روي شكم روي يكي از آنها
دو دسته بسيار كوتاه تعبيه شده است (لوح  ،49گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  )519و ديگري دو دسته روي شانه دارد (لوح ،49
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)468تكههاي حدود نيم دوجين
قمقمه ديگر ،از جنس سفال لعابدار به اين دو قمقمهاي كه به
خوبي حفظ شدهاند ،اضافه ميشود .اين تعداد بسيار اندك از اين
ما را به اين فكر مياندازد كه معبد هلني
نوع شكل ظرف،
نيايشگر ايراني كمتري داشته است.
برعكس ،سفالينه ديگري كه آن را سفالينه هلني ارزيابي
كردهاند شاهدي در راستاي زيارت اين معبد ويران شده توسط
مجتمع غربي جمعيت عصر سلوكي مسجد سليمان است .اين ظرف از
نوعي ظرفهاي دوكيشكل يا از منشعبات آنها است كه معموال آن
را اونگونتاريا  unguentariaميناميدهاند .اين نوع ظرف بخصوص از
ويژگيهاي استقرارهاي هلني در اروپا ،در آسيا و در آفريقا
است( 51لوح صد و نوزدهم ،شماره 5؛ لوح صد و بيست و يكم،
R. Ghirshman, Village perse-achemenide, Paris, 1954, pl. XXXV-XLI.
- 51درباره اروپا :آخرقرن چهارم تا آحر قرن دوم قبل از ميالد:
) H. A. Thompson, "Two centuries of Hellenistic Pottery". Hesperia, vol. III, n. 4 (1934), pp. 311, 480
B7-B. 44, fig. 15 et fig. 22.
V. Milocic, Archaologischer Anzeiger, vol. 70
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et
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شمارههاي 9 ،8 ،7؛ لوح  ،53گراورهاي مسجد سليمان شمارههاي
 .)â57، 518، â51 ،446اين ظرفها مختص نگهداري عطريات و
روغنهاي معطر بوده است.
از ظروفي كه هرگز در شوش مورد تأييد قرار نگرفتهاند،
بطريهاي گالبيشكل از خمير گل يا سفالينه لعابدار ،با رنگ سبز
تيره است .نقش آن ،در سفالينههائي كه از گل پخته هستند روي
لعاب باقلم نوك تيز كشيده شده ،شامل نوارهاي پهن موازي
عمودي است كه بين آنها خطوط شكسته قرار گرفتهاند .دو دايره
در باال و پائين همه اينها را در برميگرفته است (لوح صد و
نوزدهم ،شمارههاي â1، 11، 12؛ لوح  ،46گراورهاي مسجد
سليمان ،شمارههاي  .)434 ،435 ،566تعداد تكههاي دو بطري
مشابه ديگر پنج عدد است .به نظر ميرسد اين شيء نسبتآ نادر
بوده است .منظور از ساختن آنها ميتوانسته نظير همان هدفي
باشد كه اونگونتاريا را براي آن منظور ميساختهاند.
ما اصراري درباره شكلهاي سفالينههاي بزرگ كه طرح
نمونههائي از آن را در لوح  47آوردهايم و بخصوص پايههاي
نادري براي ظروف را تشكيل ميدهند ،نخواهيم داشت.
در موقع آزادسازي وجه خارجي غرب معبد بزرگ يك پالك مفرغي
كه نقش اسب بالداري 52با ظرافت تمام روي آن حكاكي شده،
پيدا شد (لوح نود و هشتم ،شماره 2؛ لوح  ،78گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  .)551بدون ترديد ميپذيريم كه اين قطعه ،كه
شايد بخشي از يك غالف شمشير(؟) بوده ،مربوط به معبد غارت شده
و بخشي از توده اشياء توصيف شده آن است .اين قطعه كه
غارتگران آن را رها كردهاند ،اهميت خاصي براي تحقيقات ما
"Hellenistische Keramik", Ausgrabungen auf den

___

(1955), col. 223-224, fig. 20, 3-4.
Magulen bei Loris, 1955 (Thessalie).

درباره آسيا:
S. L. Dyson, The commonware pottery. The Brittle Ware. The Excavations at Dura-Europos. Final Report
IV,Part i, Fasc. 3. New Haven, 1968, p. 8, pl. I, 20.
G. Edwards, "The Gordion campaign of 1958", American Journal of Archaeology, vol. LXIII (1959), pp. 267
ss.fig. 21
M. E. L. Mallowan, Nimrud and its remains, vol. I. London, 1966, p. 306, fig. 294,
كه در آنجا كشف اين ظروف در تل اربيت روي هابور ذكر شده است.احتماال قرن سوم قبل از
ميالد
(Iraq IV, fig. 16, n. 11 et pag. 140و در تارسوس:
(Tarsus).D. et J. Oates, "Nimrud, 1957, The hellenistic settement", Iraq, vol. XX (1958), pp. 148, 149 et n.
12.
و درباره مصر:
M. Rostovtzeff, The social and economic history of the hellenistic world, vol. I, Oxford, 1941`, pl. XX.
كه شكل اين ظرف را در رديف پائيني همان لوح  XXظرف اول از طرف چپ ميبينيم .قرن چهارم
قبل از ميالد .اين ظرف در دلتاي رودنيل پيدا شده است.
 - Pegase - 52نماد الهام شاعرانه ،با ضربه سم آن چشمه هيپوكرن بر روي هليكون جوشيده
ُه دختر زئوس در اين چشمه گردهم آمده و براي سرودن اشعار خود از اين
است .موزها ،يعني هفت يا ن
چشمه الهام ميگرفتهاند(.م(.

درباره محل اهدا معبد منهدم شده واقع زير معبد بزرگ دارد.
علت اين اهميت مكاني است كه اسب بالدار در فعاليتهاي آتن
احراز ميكند .بر اساس بعضي از اساطير ميدانيم كه اين حيوان
بالدار ،كه بلرفون اين همه از آن بهرهبرداري كرده ،توسط
همين الهه زينگذاري شده و بر آن مسلط گرديده و لگامي طالئي
به آن زده است .در عصر هلني (كه دقيقيآ تاريخ همين پالك
است) ،تصوير اين اسب بالدار يك موضوع تزئيني و بخصوص تزئين
اسلحهها است و حتي روي كالهخود آتنا 53نقش بسته است .درباره
انتساب يك خاستگاه شرقي 54به تصوير اين اسب بالدار توافق
وجود دارد ،و در اين مورد ،با انديشيدن به نقش برجسته نينوا55
 ،به ارائه «بسيار قديمي» آن در هنر آشوري احاله ميشود .به
نظر ميرسد كه بايد در اين نظريه تجديد نظر كرد .فكرمايه يك
اسب بالدار ميتواند بيشتر در بين مردمي به وجود آمده باشد
كه پرورش دهنده اسب بودهاند ،مردمي سواركار كه در آن انسان
با اين حيوان زندگي ميكند .ايرانيان موقعي كه آشوريها در
تماس با آنها قرار گرفتند ،چنين بودهاند .حتي اين آشوريها
مجبور شدند كه سوارهنظام خاص خود را به وجود آورند تا
بتوانند با سواره نظام ماديها بجنگند.
عمال ،يك «اسب بالدار ايراني» را مييابيم كه روي يك
سفاله تدفيني گورستان ماقبلمادي سيلك56
نقاشي شده است،
همانطور كه همين نقش روي يك مهر استوانهاي عصر قرن دهم-نهم
قبل از ميالد حكاكي شده است . 57اين نقش را كه بازهم بالدار
است روي صفحات مدور حسنلو نيز ميبينيم كه مربوط به قرنهاي
نهم-هشتم قبل از ميالد است . 58به اعتقاد ما از همين جا است
كه اين نقش توانسته به ميان آشوريهابيايد و فكرمايه
اسببالدار در بين يونانيها تبديل به حيوان آسماني و ملكوتي
شده است .چينيها اسب ايراني فرغانه را ،كه در زمان هانهاي
قبلي از چين آورده شده است ،به مثابه «حيواني ملكوتي» تلقي
ميكردند . 59به همين دليل كه يك مؤمن از تصوير اسب بالدار
يك شيئي نذري ميسازد و آن را در معبد هلني مسجدسليمان به
الهه-سرور اسبها هديه ميكند.
W. H. Roscher, Ausfurhliches Lexikon der griech, und rom. Mythologie, 2, s .v. Pehasos (F. Hannig).
- 54اسطوره پرسه  Perseeكه اين اسب بالدار از گردن بريده مدوس  Meduseخارج شده ،شايد با
اين خاستگاه بيگانه نباشد ،كه يونانيان آن را پذيرفتهاند .نگاه كنيد
R. E. s. v. Pegasos (G. Turk).
55- Ibidem, col. 56, H. Layard, Monuments of Niniveh, vol. II, 1853, p. 461.
56R. Ghirshman, Fouilles de Sialk, vol. II,(1939), frontispice.
57- Ibidem., pl. XXX, 3.
58- R. Ghirshman, Villlage perse-achemenide, Memoires de la Mission archeologique en Iran, tom
XXXVI,Paris, 1954, pl. XXIII, 2.
59- N. Y. Bitchurine, Sobrante svedeniy o narodakh u Srednei Azii v drevnie vremena, Moscou-Leningrad,
1950,vol. II, p. 149, 161, 187, 213.
53-

بيان گوهروجودي يك ربالنوع از طريق اشياء هماهنگي كه
در يك نيايشگاه پيدا شده است ،يك پژوهش پيچيده و حساس است.
با اين همه ،اين تحليل ،عليرغم نقائصي كه دارد مستلزم آن
است كه تعداد آثار كوچك بتوانند ما را راهنمائي كنند .الههاي
كه در صدد انتساب اين نيايشگاه به او هستيم ،آتنا  AthÅnaاست،
الههاي با ويژگي چند عملكردي.
ِتر  DÅmÅterگندم را اختراع ميكند ،آتنا
ِم
همانطور كه د
گاوآهن را ابداع ميكند .آتنا در اهلي كردن اسب ،هوشمندي
عملي خود را نشان ميدهد و لگام را اختراع ميكند و تبديل به
يك رامكننده اسب ميشود و از اين راستا نوعي پيوند و همبستگي
را به وجود ميآورد كه بين او و سواركاران ايجاد ميگردد .به
اين ترتيب ،هرچند كه اسب يكي از چيزهائي است كه پوزيدون
 Poseidonخلق كرده ،اين آتنا است كه با اختراع لگام تسلط انسان
بر مركبش را به او اعطا كرده است.

تصاويري از آتنا
از بين هداياي پيدا شده در ويرانههاي معبد غارت شده،
چند شيء ميتواند مربوط به آتنا باشد .پيكرك الههاي كه
سواركاران مقدونيهاي با خود ميبرند (لوح صد و يازدهم) در
خور برانگيختن فكرمايه آئين هيپيا  60Hippiaاست درست
همانطور كه پالك داراي نقش اسب بالدار (لوح نود و هشتم،
شماره  )2و همچنين چراغي به شكل اسب (لوح صد و هفدهم ،شماره)
و حتي يك پيكرك اسب از گل پخته لعابدار (لوح صد و پانزدهم،
شمارههاي  )2 ،1ميتوانند چنين انگيزهاي را به وجود آورند.
در اينجا ديدن داليلي كه به شناسائي كسي كمك كند كه معبد
به وي وقف شده است ،ميتواند يك فرضيه سست و نااستوار باشد
كه حتي تنگي و كوچكي سطح خرابه كاووش شده نميتواند آن را
توجيه كند .تنها يك تصوير از الهه ميتواند آن را سازنده
سازد .حفاري انجام شده دو نمونه از اين نوع تصاوير را در
اختيار گذاشته است.
دو تصوير از آتنا كه مربوط به معبد خراب شده بود ،پيدا
شد .يكي از آنها چهرهاي است از مفرغ كه كالهخودي به سر دارد
ُرنتي است ولي كريستاي ()crista
كه به نظر ميرسد از نوع كالهخود ك
آن از بين رفته است .اين سر بايد بخشي از نيمتنه يا پيكركي
به شكل مجسمه باشد (لوح صدم ،شمارههاي  1و 2؛ لوح ،35
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)393اين سرديس در همان
شرايطي پيدا شد كه پالك با نقش اسب بالدار پيدا شد ،يعني در
 - - 60در اساطير يونان ،هي پيا دختر شيرون ،يكي از سانتورها .او از ترس پدر خود از
خدايان ميخواهد كه تا وسيلهاي فراهم سازند تا او بتواند طفل خود را در خفا بدنيا آورد .
خداوندان او را به شكل اسبي درآوردند و به يكي از صورتهاي فلكي مبدل ساختند(.م ).

خارج از ديوار خارجي غرب معبد بزرگ.
تصوير دوم از اين الهه يك پالك بود ،آن هم از مفرغ ،با
تصوير آتنا به صورت نيمتنه تمامرخ كه به حالت برجستهكاري
آن را اجرا كرده بودند .تأكيد بيش از حدي نيز روي سليقه
كالسيك آن شده است .اين الهه كالهخود به سر دارد و همراه با
نيزه و حفاظ خود است( 61لوح نود و هفتم ،شماره 3؛ لوح ،66
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)351اين پالك در ته يك خمره
بزرگ در زير سنگفرش اتاق قبل از محراب معبد بزرگ عصر پارتي
كشف شده است (لوح شصت و پنجم ،شمارههاي  2و  .)4بدون ترديد
آن را در موقع دوباره سازي و اصالح نيايشگاه در آنجا
انداختهاند.
به نظر ما ،اين دو ديدگاه از الهه وضوحي را در بر دارد
كه ميتواند نيايشگاه ويران شده را به الهه آتنا و احتماال
به هيپيا منتسب كند .بر اساس اشياء پيدا شده ،انهدام
نيايشگاه و غارت آن در زمان سلوكيها انجام شده است .اين امر
اين باور را به وجود ميآورد كه آنها كار مهرداداول را انجام
دادهاند كه در حدود سال  139قبل از ميالد ،به هنگام فتح
مملكت اليمائي ،يك معبد آتنا را غارت ميكند (.)Strabon, XVI.1.18
ُفه آن و
همين محوطه مسجدسليمان و بخصوص مركز مذهبي آن با ص
نيايشگاههاي آن ميتواند صحت اين نظريه را تأييد كند.
*
*

*

نتوانستيم نقشه معبد آتنا را شناسائي كنيم .ولي
ميپذيريم كه نقشه آن نبايد بطور محسوسي چندان تفاوتي با
نقشهاي داشته باشد كه در زمان پارتيها براي بازسازي آن
پذيرفته شده است.
پذيرفتن اين امر غير ممكن نيست كه سطح معبد آتنا كوچكتر
از سطح معبد بزرگ در زمان پارت بوده است .فكر ميكنيم كه اين
را بين دو
ُفه
معبد چندان نزديك به ديوارهاي نبوده كه ص
مجتمع انساني و مذهب آنها تقسيم ميكرده است .با نوعي نزديك
شدن به معبد هركول ،ميتوان فكر كرد كه اين معبد نيز
ميتوانسته حياط و حتي رواق نداشته باشد.
ب  .معبد هركول .نقشههاي سوم ،چهارم ،هشتم؛ لوحهاي چهل
 - 61روي اين پالك ،در طرف چپ نيم تنه و بين دو ديرك عمودي قاب آن شيئي را نشان ميدهد كه
شناخت آن دشوار است ولي بدون ترديد بايد يادآور يكي از اشيائي باشد كه به اين الهه نسبت
ُرنت خودش گرفته كه
ميدهند .آيا يك لگام با مهارهاي آن است كه آتنا شالينيتيس در معبد ك
پوسانيا آن را توصيف كرده و بر روي سكههاي كورنت شناخته شده است:
B. V. Head, Brit. Mus. Catal. of the Coins. Corinthe. London, 1889, pl.XIX, 17.

و سوم ،چهل و پنجم ،چهل و هشتم ،چهل و نهم ،شصتم ،شماره 1.
معبد هركول در پانزده متري شمال غربي معبد بزرگ واقع
شده است .معبد هركول با راه سنگفرشي ،كه خميدگي اندكي را
نيز نشان ميدهد و منتهي به دروازه ورودي ميگردد ،به معبد
بزرگ متصل ميشود .قسمت اصلي آن از يك اتاق پيش از محراب
(شماره  ،)5يك اتاق محراب (شماره  )6و يك اتاق قربانگاهي و
نذورات(؟) شماره  13تشكيل شدهاست .اين اتاق آخر سطحي به طول
 â1/17متر و عرض  8/3âرا ميپوشاند .ديوارهاي آن با يك ضخامت
متوسط  â8سانتيمتر ،بيش از ارتفاع  â9سانتيمتر تا â2/1
سانتيمتر خود را حفظ نكرده است .اين ديوارها را از سنگ
نتراشيده با مالت گل ساخته بودهاند .خشتهاي اين ديوارها از
بين رفته است.
اتاق قبل از محراب ،به طول  â1/13متر و به عرض â4/3
متر از طريق دو در با خارج ارتباط برقرارميكند :در اصلي يا
در شمالي كه راه سنگفرش منتهي به آن ميشود ،در  â3/7متري
زاويه شرقي بنا باز ميشده است .اين در داراي  1/65متر عرض
و  â7سانتيمتر عمق بوده است .سه قطعه سنگ مربوط به سنگفرش،
درگاهي آن را به ابعاد  â8سانتيمتر در  95سانتيمتر به وجود
ميآورد .همين درگاهي روي درگاهي ديگري قرار گرفته بود كه
ِ دوم ،در جنوبي است كه فقط يك
 31سانتيمتر پائينتر است .در
متر عرض داشته است .نعلدرگاه در آن كه در همان كنار پيدا
شد 1/45 ،متر طول و  â4متر عرض و  7سانتيمتر ضخامت داشته
است .كف اين اتاق با قطعات زيباي سنگي پوشانده شده بود كه
ابعاد آنها به  1/12متر طول و  â4سانتيمتر عرض ميرسيد .در
راستاي ديوارهاي شمال شرقي و جنوب غربي و چسبيده به آنها،
سكوئي از قطعات سنگ ساخته شده بود كه ابعاد آنها تا 3/35
متر طول و  42سانتيمتر عرض ميرسيد .در مقابل در اصلي ،دري
باز ميشد كه با اتاق محراب ارتباط بر قرار ميكرد .اين در
بسيار باريك بوده و فقط يك متر عرض داشته است .در دو طرف
در دو سكو قرار گرفته بود كه احتماال پايه مجسمه بوده است.
هر يك از اين سكوها به طاقنما يا طاقچهاي به ابعاد 33
سانتيمتر در  42سانتيمتر و ديگري  â5سانتيمتر در  42سانتيمتر
مربوط ميشد كه در اين پايهها در آورده بودند (لوح شصت و
يكم ،شماره  .)1درگاهي اوليه اين در ،در  12سانتيمتر پائينتر
از اين درگاهي كه از دو قطعه سنگ تشكيل شده بود ،پيدا شد
كه فقط از يك قطعه سنگ به ابعاد  1/5âمتر در  22سانتيمتر و
به اندازههاي 5
 â2سانتيمتر تشكيل شده بود .اين درگاهي
سانتيمتر و  15سانتيمتر فراتر از پايههاي عمودي در بود .در
مرحله بعدي ،روي اين سنگفرش اوليه دو سنگفرش ديگر سوار شده
بود به ابعاد  36سانتيمتر در  26سانتيمتر و  55سانتيمتر در

سنگفرش ديگري نيز به ابعاد 99
 â2سانتيمتر .قطعه سنگ
سانتيمتر در  â2سانتيمتر ديده شد كه قبال كف اتاق محراب را
پوشانده بود .در ضخامت خاكي كه دو درگاهي پشت سر هم را از
يكديگر جدا ميكرد ،سه عدد سكه كوچك مفرغي اليمائي پيدا شد.

شكل  - 33مسجد سليمان .معبد هركول .ايزومتري
اتاق محراب كه پس از رهاشدن قطعي نيايشگاه دستكاري
زيادي بر روي آن به عمل آمده بود ،در ابتدا  17/5âمتر طول
و  â5/2متر عرض داشته است .در اين مرحله ،همانطور كه در
مورد اتاق قبل از اتاق محراب ديديم ،كف آن بايد در تمام
طول سنگفرش شده باشد ،ولي در موقعي كه آن را كشف كرديم،
سنگفرش كه فقط  â7/8متر بود و نه بيشتر ،فقط به زحمت نيمي
ِ تنها دري كه در ديوار
از سطح آن را پوشانده بود .در مقابل
شمال غربي كار گذاشته شده ،طاقنما يا طاقچهاي به ابعاد â3
سانتيمتر در  31سانتيمتر و به عمق  16سانتيمتر وجود داشت.
سنگفرش در طرف راست ورودي متوقف شده بود و جائي را براي
گودالي به شكل چاه چهارگوشه به اضالع  â2/2متر طول و 1/12
متر عرض باقي گذاشته بود كه جوي كوتاه و باريكي به ابعاد
 â7سانتيمتر در  â3سانتيمتربه سوي آن ميآمد .لبههاي اين چاه
را با سنگ تخت سنگچين كرده و حفاظت كرده بودهاند (نقشه
هشتم ،و لوح شصتم ،شمارههاي  2و .)3
در طرف شمال اتاق محراب ،اتاقي به ابعاد  3/65در 3/35
متر قرار داشت (لوح شصت و يكم ،شمارههاي  2و  )3با دري به
پهناي  â1/1متر كه اين در نيز مثل درهاي اتاق قبل از محراب
رو به طرف جنوب غربي باز ميشد .اين اتاق كه ميتوانسته به
عنوان اتاق نذورات و قرباني مورد استفاده قرار گيرد ،با
ساير قسمتهاي ساختمان ارتباطي نداشته است .كف اين اتاق با
دقت سنگفرش شده ولي سكوئي نداشت (شكل .)33
ديوار شمال غربي معبد هركول ،يعني ديوار محراب،
باقيماندههاي يك ساخت و ساز قبلي (نقشه هشتم ،شماره  )9به
طول  â1/17متر و به عرض  2/95متر (لوح شصت و دوم ،شمارههاي
 2 ،1و  )5را به هم پيوند ميداد .باالي ديوارهاي اين فضا،

كه در  â8سانتيمتر باالتر از ديوارهاي محراب گذاشته شده است
و داراي  â8سانتيمتر ارتفاع در  45سانتيمتر ضخامت است ،با
دقت تراشيده شده بود .اين ساختمان بايد در زمان پارسيان
دوباره ساخته شده باشد .اين امر بر اساس سفالينه قرمز
متداولي است كه پيدا شد .ويژگي اين سفالينه در لولههاي
منقاري به صورت «قوري» و لولهاي است (لوح صد و بيست و دوم،
شمارهههاي 3، 1،2؛ لوح  38گراورهاي مسجد سليمان  ،شماره
 .)â19، 197 ،198 ،191 ،213 ،199 ،196اين نوع سفالينه در
شوش 62نيز مورد تأييد قرار گرفته است .در زمان پارسيان،
اين بنا به كوهي تكيه داشته كه احتماال اتاقهايي در آن كنده
شده بوده است زيرا دو درگاهي ،كه حتي يكي از آنها داراي
كاسه پاشنه در بود ،نشان دهنده ارتباط با اين اتاقهاي
زيرزميني است (نقشه هشتم؛ لوح شصت و دوم ،شمارههاي  3و .)4
ُفههائي برپا و متكي
مقابل نماي معبد هركول ،پلهها يا ص
به ديوار خارجي و رو به طرف جنوب شرقي قرار داشت (نقشه
ِ اتاق شماره
هشتم؛ لوح شصتم ،شماره  .)4بين زاويه شرقي و در
 ،13فقط يك قطعه سنگ سنگفرش به طول  1/75متر و عرض â3
سانتيمتر و ضخامت  8سانتيمتر باقي مانده بود .بين اين در و
ُفه را به ابعاد 1/96
ِ اصلي اتاق قبل از محراب ،سكوها سه ص
در
ِ اتاق
ُفه بين دو در
متر در  32سانتيمتر تشكيل ميدادند .سه ص
قبل از محراب ،از باال به پائين داراي ابعاد زير بودند2/4â :
متر در  29سانتيمتر و  21سانتيمتر؛  â5/1متر در  26سانتيمتر
و  15سانتيمتر 2/5â ،متر در  43سانتيمتر ،در  11سانتيمتر.
نيمكت باالئي اين قسمت شكلهايي بهصورت نقاشي دستي ،از
هفتاد و يكم،
حيوانات مختلف و يك كتيبه كوتاه بود(لوح
ُفههاي يا سكوهاي معبد هركول
شماره 4؛ و شكل  34و ) . 6335ص
آنها هم در دورا-اوراپوس64
موارد استثنائي هيستند .برپا شدن
در هترا مورد تأييد قرار گرفته است ،و در آيخانم65
و هم
سكوي «معبد سنگربنديها» امكان
نير چنين است كمااين كه
پذيرفتن آن را ميدهد .فقط مقدار كمي سنگفرش باقي مانده كه
ُفههاي معبد هركول
به صورت اوليه كف ميدانگاهي كوچك مقابل ص
را ميپوشاندهاند.
62- R. Ghirshman, Village perse-achemenide, Paris, 1954, pl. XI, 1,2,3,4; pl. XXIX. G. S. 2242, 907, 956.
اين سفال قرمز در اليه نهم كارگاه اليهنگاري  Aاز «شهر شاهي» شوش مورد تأييد قرار گرفته
است(منتشر نشده).
- 63سكوهاي ايوان اصلي شمال هترا پوشيده از كتيبههاي بوده است .روي يك سنگ ايوان
جنوبي ،طرحي از يك سواركار ديده ميشد:
. H. Lenzen, Archeologischer Anzeiger, 1955, col. 363.
64- The Excavations at Dura-Europos...Fifth Season..., 1934, pp. 131-136; 180 ss (C. Hopkins et S.
M.Hopkins).
65- P, Bernard, Comptes rendus, A. I. B. -L, 1970, p. 320 et 321, fig. 16 et 17.

پيكـــره
نيم تنه بدون سر و دست پيكره بزرگ هركول را و همچنين
پاهاي آن را و سپس سر آن را ،با چند روز فاصله كشف كرديم.
ُفه شماره  ، VIكه
اين قطعات را بعدآ براي تقويت حاشيههاي ص
ويرانههاي معبد اين قهرمان را مجدد ميپوشانده ،بكار برده
بودند (نقشههاي سوم و نهم).
اين پيكره با سكوي آن ،به ارتفاع  â4/2متر ،هركول را
ِه66
نشان ميداد .بر اساس اسطوره
ِم
در حال خفه كردن شير ن
ميدانيم كه اين حيوان در مقابل شمشير و نيزه مقاوم بوده و
تنها راه براي از بين بردن آن ،خفه كردن آن بوده است.

شكل  .34مسجد سليمان ،نقاشي دستي،
(طرح از خانم گيرشمن)

شكل .35

مسجد سليمان .معبد هركول .نقاشي دستي روي
ُفهها
سكوها و ص
(طرح:خانم ت .گيرشمن).

هركول برهنه ،كامال از روبرو  ،ران و پاي راست از روبرو،
پاي چپ از نيمرخ ،داراي بيان قدرتي است كه آن را كوچكي
حيوان نيز تشديد ميكند .در اينجا به نظر نميرسد كه حيوان
قدرتي داشته باشد (لوح هفتادم ،شمارههاي  1-5و لوح هشتاد و
ِه فرستاده بود .اين شير
ِم
 -Nemee -66اين شير روئين تن را هرا پرورش داده و به سرزمين ن
نيز به ويراني سرزمين و دريدن گلههاي آن مشغول بوده است .هركول اين شير را خفه ميكند؛ هركول
در مقابل پوست اين شير كه آتنش و آهن بر آن بيتأثر بوده مدتي متحير مي ماند ولي باالخره با
پنجههاي خود حيوان پوست شير را ميدرد ،پوست را بر تن ميكند و سر او را روي سر خود ميگذارد .
اين شير به فرمان زئوس درشمار صورتهاي فلكي در ميآيد تا خاطره پيروزي هركول جاودانه
گردد(.م).

نهم ،شماره 5؛ لوحهاي  23و  ،24گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
 .)â3هنرمند براي اين كه اين حجم پيكره را سرپا نگهدارد،
آن را به سكوئي تكيه داده كه ضمنآ محل نشستن هركول نيز هست.
به اين ترتيب ،هركول از روبرو خود را ايستاده نشان ميدهد
ولي از پشت حالت نيمهنشسته دارد .همين امر ضعف غيرقابل پيش
بيني را به وجود ميآورد و كار را به دو قسمت ميكند :باالتنه
كه حالت مجسمه دارد و پائين تنه كه حالت نقش برجسته بسيار
برآمده را پيدا كرده است .اين پيكره بايد به ديواري تكيه
داشته است يعني كه يك «پيكره نما» بوده كه بايد آن را فقط
از روبرو ديد .حتي هنرمند تالش كرده كه حالتي از عدم تغيير
را القا كند و اين كار را با قرار دادن ساق پاي چپ به صورت
نيمرخ و اندكي خم شده نشان داده است .پشت اين قهرمان يك
صفحه است .به اين ترتيب ،پيكره ما را به فكر مجسمههاي هترا
مياندازد كه براي قسمت پشت آن كمتر كار شده است .همين امر
نشان ميدهد كه اين پيكرهها فقط از روبرو ديده ميشدهاند .با
اين همه ،در موقع اجراي اين مجسمه ،در نظر بوده كه از پشت
نيز ديده شود زيرا پاي راست جلوئي شير ،كه تمام چنگالهاي
آن بيرون زده است ،در پشت قهرمان فرو رفته است.
سر آن بزرگ ،حجيم و روي گردني به قطوري گردن گاونر
گذاشته شده است .اين سر كه ضايع شده است ،عليرغم همين ضايعات
اجازه مشاهده پارهاي جزئيات را فراهم ميكند .موها كوتاه و
تشكيل نوعي آرايش سر به صورت حلقههاي مدوري را ميدهند كه
در وسط آنها سوراخي وجود دارد .همين امر نشان دهنده يك
تاريخ متأخرتر است . 67هركول ،به استثناي روي چند ارائه
باستاني قرن هفتم قبل از ميالد ،هرگز موهاي بلندي ندارد تا
در موقع نبردهايش مزاحم وي نباشد .اين موهاي كوتاه
ِبها  ÅphÅbesدنبال
ِف
بيانكننده قدرت 68او است؛ همين شيوه را ا
ميكردند كه موهاي خود را نذر اين قهرمان كرده بودند .انبوه
موها در درون نيمتاجي فشرده شده و اضافات آن روي پشت ميافتد69
 .حلقه سيمي قطوري به گرد گردن او حلقه زده است . 70سبيل و
ريش انبوهي پائين صورت را ميپوشاند .بر گوشهاي وي
- 67نگاه كنيد به فصل هفتم« ،تك چهره پارتي».
- 68نگاه كنيد به چهره هركول در يك مدال مربوط به بگرام:
Begram, Nouvelles recheches archeologiques a Begram, Paris, 1954, p. 124 (O. Kurz), fig. 300 et 435 et fig.
436 etv436 bis
 - 69قابل مقايسه با موهاي اضافي نيمتاج كه روي گردن و پشت سر هركول موزه دانشگاهي
فيالدلفيا ،كه تاريخ آن مربوط به 300قبل از ميالد است افتادهاند( اينها را نوارهائي
در برميگيرند كه برگهاي مو را به هم وصل ميكنند و روي سر را آرايش ميدهند):
E. T. Wakeley et B. S. Ridggway, " A head of Heracles in the Philadelphia University Museum", American
Journal of Archaeology, vol. 69 (1965), pp. 156-160.
- 70درباره اين گردن بند به صورت يك حلقه سيمي در بين پارتها مراجعه شود به:
S. B. Downey, The Heracles Sculpture, The Excavations at Dura-Eurapos. Final Report III. Part I, Fascicule
1.New Haven, 1969, pp. 92-93.

گوشوارههاي سادهاي به شكل حلقه است .اين ويژگي ،كه براي
يونانيها بيگانه است ،ضمنآ نشانگر تاريخ جلوتر پيكره است.
در پالمير ،اگر مردها از مصارف غربي تبعيت ميكردند و گوشواره
بر گوش نميآويختند ،در عوض خدايان به آنها شاخ و برگ ميدادند
و مردها اين شاخ و برگ را بر ميافراشتند .در دورا-اروپوس،
حتي سلوكوس نيكاتور بر روي يك نقش برجسته گوشواره بر گوش
دارد .حضور گوشواره بر گوش پادشاهان پارتي يك قاعده است.
روميها ،گوشواره بر گوش مردها را از مشخصههاي اعراب و سوريها
ميدانستند . 71پذيرفته شده است كه گوشواره بر گوش مرد حتي
نشانهاي شاهانه ،يا الاقل نشانهاي از مقام عالي بوده است.72
قهرمان كه برهنه است ،فقط دستبندهاي خود را همراه با
گردنبندحلقهاي و تاج گل و گوشوارهها را حفظ كرده كه فقط
يكي از اين دستبندها روي مچ دست راست او ديده ميشود.
شيري كه هركول آن را خفه كرده ،از نوع گونهاي است كه
در جنوب غربي ايران وجود داشته است .اين شير خيلي كوچكتر
از شير آفريقا است و داراي يال كمپشتي است .طرح كلي اين شير
در مقايسه با توده عضالت قهرمان ،تمام نمود درندگي و توحش
را از وي ميزدايد .يعني همان درندگي و توحشي كه بر اساس
اسطوره تمام زمين ناحيه را ميلرزانده است ،ولي به دنبال
تالشهاي هركول از پا در ميآيد .شير با دستهاي خود باالتنه
هركول را پوشانده ،دست راست اين حيوان از پشت بر پشت قهرمان
ديده ميشود (لوح هشتاد و نهم ،شماره 5؛ لوح  .)24پيكره
باستاني خيلي به ندرت اين نوع حالت را نشان داده است .ما
فقط يك نمونه مشابه را در نيمتنه يك نفر مادي از سنگ الجورد
ميشناسيم ،كه شيري را گرفته است .اين نيمتنه متعلق به
ِوالند Musee de Cleveland 73است.
مجموعههاي موزه كل
مجسمه پيكرتراشي شده خود را به شكل سنگين و
شكوهمندانهاي نشان ميدهد .سر بزرگ و غيرمتناسب آن نسبت به
بدن نيز به اين امر شدت ميبخشد .در اين پيكرتراشي با گرايشي
آشنا ميشويم كه در پيكرتراشي آخر هنر باستان مورد تأييد
بعد سر براي جلب
قرار گرفته است .اين گرايش در جهت باالبردن ُ
H. Seyrig, Syria, vol. XXVI (1949), pp. 231-232.
J. M. C. Toynbee, "Some problems of romano-parthian sculpture at Hatra". The Journal of Roman
Studies, vol. LXII (1972), pp. 106-110.
73- R. GHirshman, Perse. Proto-Iraniens. Medes. Achemenides. Frontispice..
اين حالت پاي حيوان كه هرگز قبال ديده نشده ،موجب آن شد كه بعضي از پژوهشگران چنين تصور
كنند كه پيكره مورد بحث غلط بوده است  -كه كشف پيكره مسجد سليمان امكان رد كردن آن را ميدهد .
همچنين پيكركي از هركول در موزه ارميتاژ است كه در حال نبرد با شير است ،كه در آن پاي راست
حيوان به ران چپ قهرمان چنگ انداخته است .پذيرفته اند كه اين حالت از يك كار ساخته شده توسط
ليزيپ  Lyzippeالهام گرفته شده است:
H. V. Waldhauer, Die antiken Skulpturen der Ermitage, Berlin-Leipzig, vol. I, 1928, p. 34 et pl. XIII, n. 6.
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توجه بيشتر بيننده به مهمترين قسمت يك فرد است . 74نبرد با
شير مطلوبترين موضوع براي هنرمندان باستاني بوده است .حدود
الاقل پانصد ظرف را ميشناسيم كه چنين صحنهاي روي آنها نقاشي
شده است .ولي بر روي اثري كه ما از آن صحبت ميكنيم ،بيهوده
به دنبال بيان يك نبرد واقعي بودهاند .به نظر ميرسد كه
هركول بيشتر در حال نوازش كردن حيوان است تا اين كه در صدد
كشتن آن باشد« .اين رزمندگان حالت شكل و شمايل يك صحنه رقص
را دارند...كه تمام فكرمايه مربوط به رنج و تالش را
ميزدايد». 75
پيكره ما كار هنرمند بزرگي نيست .عالقمندي او براي
آناتومي بدن بسيار محدود بوده است .تناسبات مجموعه نيز
بسيار بد در نظر گرفته شده است .در طراحي عضالت باالتنه هيچ
نوع تناوب و تنوعي ديده نميشود .در بين تقسيم بين شكم و
قفسه سينه هيج نوع نشانه جدائي ديده نميشود .هيچ چيزي نشان
دهنده زانو نيست.
وضعيت ساقپاي چپ ،كه تنها مورد انحرافي از يك ارائه
تمام رخ مطلق است ،اين پيكره را به پيكرههاي دورا-اوروپوس
نزديك ميكند كه در تقابل با پيكرههاي هترا است و در آنها
تمامرخ بودن كامل بطور دقيق مورد نظر بوده است . 76احساس
كلي اين خواهد بود كه پيكره ساز در صدد بوده تا نيرومندي
قهرمان را بخصوص از طريق عظيم جلوه دادن بدن نشان دهد و
قدرت او را فقط از طريق حجم موها و دقتي كه براي اجراي هر
يك از حلقههاي مو بكار برده ،عرضه نمايد .باالخره ،هيچ يك
از سه محوطه باستاني داراي پيكره «پارتي» (پالمير ،دورا-
اوروپوس ،هترا) هركول را در حال نبرد با شير نشان نميدهد
كه در آن انسان و حيوان بطور تنگاتنگي در هم تنيده شده و
فقط يك بدن را تشكيل داده باشند.
ما از جائي واقعي اين پيكره بياطالعيم .از يك سو ابعاد
اين پيكره و از سوي ديگر كوچك بودن معبد ،امكان اين فكر را
ميدهند كه اين پيكره در ورودي نيايشگاه برپا بوده است .اين
مورد درباره بيشتر پيكرههاي هترا صدق ميكند.
در اتاق قبل از اتاق محراب نيايشگاه هركول ،صورت زيبائي
از وي به صورت مجسمه پيدا شد (لوح هفتاد و يكم ،شمارههاي
3-1؛ لوح  25گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)39موهاي بازهم
كوتاه او به صورت حلقههاي مارپيچي جدا از هم درآمده و روي
پيشاني با حاشيههاي مدور ،بدون چين و شكن افتادهاند .به نظر
ميرسد كه توده موهاي سر را نيمتاجي در برگرفته بوده كه نوعي
74-

B. Rowland, "Gandhara and late antic art : the Buddha image", American Journal of Archaeology,
vol.XLVI (1949), p. 234.
75- R. Flaceliere et P. Dewambez, Heracles. Images et recits, Paris, 1966, p. 79.
76- S. B. Downey. op. cit., p. 75.

برجستگي را نشان ميدهد .ريش كوتاهي چهرهاي را قاب ميگيرد
كه سبيلي بزرگ و افتاده بر سر راه آن قرار گرفته و لبي را
پوشانده كه لب پائين آن با شدت و نيرومندي نشان داده شده
است .گونهها تخت هستند .چشمهاي وي كه در گذشته مرصع بوده
است ،با مژگان به خوبي طراحي شده است .مژگان باالئي از كمان
ابرواني جدا شده كه با چالي كه با قلم حجاري به وجود آمده
مشخصتر شدهاند .بر گوشهاي وي حلقه است .از اين چهره يك
بيان فشرده قدرت آرام بر ميخيزد ،بدون جنبه تقدس ،بدون تأثر
و تألم ،بدون تحركي كه نشانگر ويژگي باشد.
اين چهره را از سنگي تراشيدهاند كه با سنگ محلي ،كه
براي اجراي تقريبآ پيكرههاي كشف شده بكار رفته ،متفاوت است.
اين تصوير هركول را از سنگ ريگي زرد تراشيدهاند ،سنگي كه
بسيار سختتر از سنگ صخره محلي است .اين ويژگي موجب ميشده
تا براي آن فرضيهاي به وجود آورند و آن را كار جديدي تلقي
كنند ولي مرصع بودن چشمان در تقابل با آن است كه به اين
ترتيب مستلزم فن مربوط به چشمان مرصع نيز بوده است. 77
اين سر فقط خودش بود و از بدني كه ممكن بود اين سر
به آن تعلق داشته باشد ،هيچ نوع اثري ديده نميشد .چنين وضعي
موجب به وجود آمدن اين فكر ميشد كه پيكرهاي كه اين سر را
حمل ميكرده از نوع مجسمههائي بوده كه سر و دست و پاي آن
ِلي روي بدنه چوبي
سنگي و بقيه آن گلي بودهاست .اين مابقي گ
سوار بوده است. 78
در كنار همين سر و باز هم در درون اتاق قبل از محراب،
سر كامال كوچكي به صورت برجسته ،از روبرو ،بسيار پاك شده
پيدا شد كه به تركيبي تعلق داشت كه همه آن تركيب از بين
رفته بود .گردن آن مزين به يك گردنبند سيمي بود و بدن برهنه
آن ايجاب ميكرد كه در اين سر نيز يك اثر آسماني ببنيم كه
نشانگر هركول بود (لوح هشتاد و ششم ،شماره 5؛ لوح 25،
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره .)â4
تكه ديگري از يك مجسمه كه در ميدانگاهي جلوي معبد كشف
شد ،مسلمآ چهره ديگري از او است .اين چهره كه بازهم از
سنگ ،به صورت برجسته و بازهم از روبرو است ،متأسفانه ضايع
شده است .اين سر داراي سبيلهاي كلفت با حركت دايرهاي و يك
ريش است كه ذكري از قدرت را اضافه ميكند .همين نيرومندي
را چشمهاي درشت نيز كه در گذشته مرصع بودهاند ،بيان ميكنند
 - 77در هترا ،تنها شهر "بين النهريني پارتي ها» ،چشمهاي پيكره ها را مرصع مي
اين فن را روي پيكرههاي ساخته شده از مرمر پياده ميكردهاند و نه روي پيكرههائي
كردند.
كه از سنگ آهك محلي تراشيده ميشدهاند . S. B. Downey, op. cit., p.75
- 78بازماندههاي سنگي يك مجسمه سر و دست و پا سنگي و بقيه چوبي در«معبد كنگرهدار»
مربوط به دوره هلني ،در آيخانم (باكتريان ،افغانستان) پيدا شد. P. Bernard, Comptes Rendus. A.I.B.-
L. 1969, p. 338 et fig. 15, 16.

(لوح نود و چهارم ،شماره 5؛ لوح  ،33گراورهاي مسجد سليمان،
شماره .)515
دو پيكره نذر شده به اين قهرمان او را در دو حالت
متفاوت نشان ميدهند .يكي از آنها ،ناقص ،اين قهرمان را
بازهم به حالت برهنه نشان ميدهد كه دست راست خود را روي
دسته تبري تكيه داده كه از يك آمازوني شكست خورده و كشته
شده گرفته است (لوح هشتاد و ششم ،شماره 2؛ لوح 19؛ گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  .)13بر اساس اسطوره ميدانيم كه اين تبر
ُمفال79
هديه شده بود كه هركول در كنار او اقامت
به ملكه ا
داشته است؛ همين تبر تبديل به عالمت شاهان ليدي ميشود.
دست چپ وي كه بادستنبندي در مچ ،روي كمر گذاشته شده و
شانه وي نيز ديده ميشود كه احتماال با يك پوست شير پوشانده
ُفه پيدا شد ،دقيقآ
شده بوده است .اين تكه كه در روي سطح ص
مثل قطعه ديگري از يك پيكره (؟) قهرمان است كه فقط بخشي
ازپوست شير را حفظ كرده بود (لوح هشتاد و ششم ،شماره 1؛ لوح
 ،69گراورهاي مسجد سليمان ،شماره .)3
باالخره ،نقش برجستهاي كه در اتاق قبل از اتاق محراب
پيدا شد ،هركول را در يك ضيافت نشان ميدهد ،او در اين تصوير
نيمه لميده روي يك  klinÅاست ،كمان و تيردان او در پشت سرش
آويخته شده ،جامي در دست چپ گرفته و بازوي راست خود را بلند
كرده است (لوح هشتا و ششم ،شماره 1؛ لوح  ،25گروارهاي مسجد
سليمان ،شماره  .)â2قهرمان بعد از كارهاي خسته كننده و
پيروزيهاي فرسايندهاش ،با پرداختن به لذت گوشت و شراب در
حال استراحت است .اخيرآ در پاي كوه بيستون پيكرهاي از هركول
را كشف كردند كه مشابه همين تصوير است (لوح صد و سيام،
شماره  .)4بيستون همان كوه سانبولوس  Sanbulusاست كه تاسيت از
آن نام ميبرد ( .)Tacite, XII, 13كتيبهاي كه روي يك ستون يادبود
است ،نامهاي مقدونيهاي آن را ذكر ميكند . 80تاريخ اثر مربوط
به 164سلوكي =  148قبل از ميالد است . 81همانطور كه فورتوانگلر
 82 A. FurtwÌnglerآن را بخوبي تعريف كرده ،صحنه هركول در ضيافت
از قبل نيز يك خالقيت عصر هلني بودهاست.
 -Omphale - 79ملكه ليدي ،كه هركول مدتي به عنوان غالم در خدمت وي بوده است(.م).
Louis Robert, Gnomon, Band 35 (1963), p. 76.
- 81علي حاكمي« ،مجسمه هركول در بيستون» ،مجله باستانشناسي ،شماره  3و  4پائيز و
زمستان  )1958(1338صص .12-13.پيكره به هنگام جاده سازي پيدا شده است  .هركول برهنه است و
روي كلينه اي [تختي] به طول 2/20متر ،پوشيده با پوست يك شير لم داده است .طول پيكره1/47
مترو پشت وي به كوه چسبيده است .پشت سر قهرمان ،ستون يادبودي با كتيبه برپا شده است .در كنار
آن درخت زيتوني نيز برافراشته ه كه به آن يك  gorytusسكائي و يك تيردان آويخته است .اين مجموعه
كه تقريبآ حالت مجسمه دارد ،به كناري تكيه كرده است كلينه يا تخت در  1/5متري زمين قرار
دارد .در پاهاي اين تخت پلكان كوچكي است .در دو طرف صحنه بازماندههاي دو ديوار ديده ميشود
كه روي آن گچاندود است.
82- W. H. Rocher, Lexikon...I, 2, 2135-2251.
80-

مراسم آئيني هركول در معبد او در مسجد سليمان چگونه
اجرا ميشده است؟ از اين نظر ،قطعهاي از نوشتههاي هرودوت
داراي اهميت خاصي است (: )Herodote, II, XLIV
«بنابراين ،اين تحقيقات به روشني نشان ميدهند كه هركول
يك ربالنوع قديمي است .به نظر من چنين ميرسد كه بي دليل
نيست كه بعضي از يونانيان معابدي را براي دو هركول متفاوت
برپا داشتهاند ،يك هركول كه به او به عنوان يك جاودانه تحت
عنوان هركول المپي نذر ميكنند و قرباني ميدهند و ديگري كه
او را فقط خيلي ساده به عنوان يك قهرمان گرامي ميدارند».
اين دوگانگي در شخصيت هركول تأييد كامل خود را در
كشفياتي مييابد كه در جزيره تاسوس  ،Thasosدر هراكليون ،Heraclion
به عمل آمد است .در اينجا بايد مناسك دوگانهاي وجود ميداشته
است .در آنجا هركولـربالنوع را بر روي محراب باشكوهي نيايش
ميكردهاند كه از يك صخره تراشيده شده بود ،در حالي كه در
قسمتي از نيايشگاه ،بطور جداگانه ،گودالي ( )bothrosقرار داشت
كه هداياي آورده شده براي قهرمان را در درون آن قرار
ميدادند. 83
در معبد هركول محرابي پيدا نكرديم ،ولي نميتوانيم تأييد
كنيم كه در آنجا محرابي وجود نداشته است زيرا قسمتي از اتاق
محراب اين نيايشگاه پس از ترك قطعي آن عميقآ زير و رو شده
و تبديل به گارگاه ريختهگرري شده است .ولي در قسمتي از اتاق
محراب كه در خارج از اين تبديل باقي مانده بود ،گودالي را
پيدا كرديم كه اطراف آن را سنگچين كرده بودند (لوح شصتم،
شمارههاي  2و  .)3در آن هداياي فراوان مفرغي را يافتيم كه
دال بر لحظات مختلف زندگي شكوفاي قهرمان و فتوحات ارجمند
او بودند.

مفــرغهــا
اولين و معتبرترين اعمال برجسته هركول اختصاص به اثر
ِه .بر اساس
ِم
بزرگ نيايشگاه داشته است :يعني پيروزي بر شير ن
حكايت ،غاري كه شير در آن النه كرده بوده داراي دو مدخل بوده
است .هركول يكي از آنها را ميبندد و حمله ميكند .ولي مسلم
ميشود كه از اسلحههاي او كاري ساخته نيست .هركول اين اسلحهها
را رها ميكند و هنگامي كه حيوان وحشي را ميگيرد ،حيوان يكي
از انگشتان وي را ميكند .حتي جائي را ميشناسند كه گور اين
انگشت است و اين عنصر دست او در آنجا خاك شده است . 84آيا
انگشتي مفرغي كه مؤمني به عنوان نذر به اين نيايشگاه هديه
M. Launey, Le sanctuaiare et le culte d'Heracles a Thasos, Paris, 1944, pp. 165, 179, 201, R. Flaceliere
et P. Devambez, Heracles, Images et Rites, Paris, 1966. p. 8.
)84-R. E. Suppl. III, col. 1029 (Gruppe
83-

كرده و در آنجا گذاشته (لوح صدم ،شماره 11؛ لوح  ،â3گراورهاي
مسجد سليمان ،شكاره  )181حكايت از همين نقص عضو دارد .اين
شيء داراي هيچ نوع ردي و اثري نيست كه نشان دهد به يك پيكره
تعلق داشته است .اين انگشت تنها بود و هيچ اثري از يك پيكره
مفرغي ،كه تقريبآ به قد واقعي انسان باشد ،در اين معبد به
دست نيامد .احتماال يك سر مفرغي شير نيز بايد به عنوان هديهاي
به همين پيروزي مربوط باشد (لوح صد و يكم ،شماره 14؛ لوح
 ،72گروارهاي مسجد سليمان ،شماره .)1â4
ِريني86
خوان دوم 85از كارهاي هركول اسير كردن مادهغزال س
است كه سريعتر از همه حيوانات بوده است .قهرمان اين حيوان
ِنها  HyperborÅensتعقيب ميكند .بايد باور
را تا سرزمين هيپربور
داشت كه خاطره اين موفقيت زيبا در بين ساكنان كوهستان كه
امروزه نيز اين چنين پر از شكار است ،نقش ممتاز ويژهاي را
ايفا ميكند .اين نيايشگاه الاقل پنج عدد پيكره ماده غزال را
حفظ كرده كه همه مشابه هم هستند و ابعاد آنهااندكي با هم
متفاوت است( 87لوح صد و يكم ،شماره  ،6لوح  ،56گروارهاي
مسجد سليمان ،شماره 85؛ لوح صد و يكم ،شماره 4؛ لوح ،27
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره 84؛ لوح صد و يكم ،شماره 5؛
لوح  ،25گراورهاي مسجد سليمان ،شماره 83؛ لوح صد و يكم،
شماره 13؛ لوح  56،گراورهاي مسجد سليمان ،شكاره 451؛ لوح
صد و يكم ،شماره 12؛ لوح  ،72گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
 .)383احتماال اثر يكي از آنهاست كه روي يك ورقه مفرغي ديده
ميشود (لوح  ،29گراورهاي مسجدسليمان ،شماره  .)76بعضي از
اينها در خارج از گودال پيدا شدند مثل تنها غزال به صورت
نقش برجسته از سنگ كه از اتاق قبل از اتاق محراب به دست آمد
(لوحنود و سوم ،شماره 4؛ لوح  ،25گراورهاي مسجد سليمان،
شماره  .)154اسطوره داراي گوناگونيهائي است كه اين
گوناگونيها از يك غزال نر با شاخهاي طالئي صحبت به ميان
ميآورند .آيا شاخهاي گوسفندي ،مثل شاخهاي يك قوچ (لوح صد و
يكم ،شماره 7؛ لوح  ،27گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )88كه
از همين گودال بيرون آمده ،به هميم مناسبت به نيايشگاه
اهداء شده است؟ آيا سه غزال مفرغي ،پيدا شده در نيايشگاه و
اطراف آن ،نيز به همين كارهاي درخشان قهرمان (؟) مربوط
- 85از دوزاده خوان هركول (.م).
- Cerynie.- 86اين غزال يكي از پنجغرالي بود كه آرتيمس پيدا كرد ،همه آنها شاخهاي طالئي
داشتند .آرتيمس چهار رأس از آنها را به گردونه خود بست و پنجمي به كوهستان سريني پناه
برد(م.).
- 87شش عدد غزال مشابه در دورا-اوروپوس در مغازههاي بازار پيدا شده است:
)(Fifth season...1931-1932, pl. XXIII, 1 et p. 85
دو عدد ديگر از آنها از گورهاي شماره( 24لوح چهل و پنجم و لوح پنجاه و چهارم) به
دست آمد ،اينها داراي بندي هستند كه به انتهاي آنها زنگولههاي ريزي آويخته شده بود.
(Ninthw Season...1935-1936, Parthr II. The Necropolis-N. P. Toll, 1946, pp. 52 et 79).

ميشوند (لوح  ،29گراورهاي مسجد سليمان ،شماره 76؛ لوح صد و
يكم ،شماره 1؛ لوح  ،35گراورهاي مسجد سليمان ،شماره 174؛
لوح صد و يكم ،شماره 3؛ لوح  ،37گراورهاي مسجد سليمان،
شماره )212؟
88
كه از گوشت انسان
يكي از پرندگان درياچه استيمفال
تغذيه ميكردهاند ،آيا هماني نيست كه روي يك صفحه مدور مفرغي
نشان داده شده و از آن چيزي جز پنچههايش باقي نمانده است
(؟) (لوح  ،29گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)66از اينها
به شكل سيرنها89
و حتي به شكل هارپينها 90نيز ديده شده
است كه در اين صورت ،آيا نبايد يكي از اينها را در پايه
مفرغي ديد كه قبال از آن صحبت شده و در كنار معبد هركول پيدا
شده و مسلمآ مربوط به آن است (لوح نود و نهم ،شماره ؛ 2لوح
 ،36گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)195يك گاونر بالدار
مفرغي نيز شايد نشاندهنده اسارت گاونر كرت  ،CrÉteدر كنوسوس
 Cnossosباشد .گاونر كال حيواني بوده كه آن را براي هركول قرباني
ميكردهاند.
خوان مربوط به سيبهاي نقرهاي هركول نيز توسط مؤمنان
شناخته شده است و دليل آن يك پالك مفرغي است كه روي آن به
صورت برجستهكاري كار شده و نقش اژدهائي را كشيده كه اين
ميوهها را نگهداشته است .بر اساس نسخهاي از اسطوره ،هركول
اين اژدها را با نيزههاي خود ميكشد :بر اساس نسخه ديگر ،چون
اين اژدها نميرا بوده ،آن را با ماليمت و مهرباني ميگيرد.
روي پالك نقش اين حيوان عجيبالخلقه را (كه گويا آتش از دهان
بيرون ميدهد) با نوك عجيبش ،با بالهايش ،با بدن عجيبش ،كه
پاي خود را بطور تهديد آميزي بلند كرده ميبينيم در حالي در
پشت سر آن درختي شكوفا شده مملو از سيب كه اين اژدها بايد
از آنها حفاظت كند (لوح نود و هفتم ،شماره 2؛ لوح ،27
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)377حكايت شكستن شاخ آشلوس
 AchloÏsكه هركول آن را به هسپريدها  Hesperidesتقديم ميكند ،به
همين خوان مربوط ميشود .اين شاخ همين كه انباشته از سيب شد
كورنوكوپيا  cornucoupiaرا پيشگوئي ميكند .در هديه يك شاخمفرغي،
كه روي يك زنجيره سوار است (لوح  ،28گراورهاي مسجد سليمان،
- Stymphale.88پرندگاني كه به روايتي از پرندگان شكاري بودند كه حتي انسان را نيز طعمه
برندهاي داشتند كه آنها را مانند تير به جانب دشمن
خود قرار ميدادند .آنها پرهاي پوالدين وُ
رها ميكردند (.م).
- Sirenes. 89سيرنها فرشتگان دريائي ،كه نيمي از بدن آنها پيكر زن و نيم ديگر آن پيكر
پرندگان بود  .تعداد آنها را دو تا چهار تن ميدانند .آنها در يكي از جزاير مديترانه مقام
داشتند و به وسيله ساز و آواز خود دريانوردان را به سوي خود ميكشيدند .كشتيها با برخورد
باساحل سنگي اين جزيره ميشكستند وسرنشينان طعمه سيرنها ميشدند(.م.).
- Harpiens. 90فرشتگان بالدار ،دو تن بودهاند .اينها را معموال به صورت زنان بالدار يا
پرندگاني با سر زن و چنگالهائي تيز مجسم ميساختند .كار اينها ربودن اطفال و ارواح بوده
است).م.).

ميتوان

شماره  )65و باز هم مربوط به همان گودال است،
اشارهاي به اين عمل را باز شناخت.
پالك ديگري از مفرغ ،كه ميخي آهني از آن عبور كرده و به
صورت حكاكي شده داراي نقش يك حيوان مارپا است ،بايد مربوط
به همان خوان هركول باشد .اين پالك و تصوير روي آن يادآور
كار درخشان هركول به هنگامي است كه به يك هيوالي دريائي،
«پير دريا» ،پيروز ميشود .اين هيوال با بكار بردن قدرتي در
راستاي تغيير هيئت و استحاله ،متنوعترين حاالت را براي به
اشتباه انداختن قهرمان بكار ميبرد كه ميخواسته راه باغهاي
هسپريدها را به او ياد دهد (لوح صدم ،شماره 12؛ لوح ،27
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)77آيا دو ابولهول يا
اسفنكس ،يكي مفرغي (لوح صد و يكم ،شماره  )2و ديگري به صورت
نقش برجسته از سنگ (لوح نود و چهارم ،شماره 1؛ لوح ،78
گراورهاي مسجد سليمان ،شمار  ،)â62يادآور تماسي نيست كه
هركول با ديار مردگان پيدا ميكند؟ يك خروس كوچك مفرغي (لوح
صد و يكم ،شماره â1؛ لوح  27:گراورهاي مسجد سليمان ،شماره
 )86يكي از بازماندههاي هداياي معمولي است كه براي قهرمان
آوردهاند .به همين ترتيب ميتوان وجود سنجاق مفرغي به شكل
گرز را (لوح نود و پنجم ،شماره ،4b؛ لوح  ،72گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  ،)398كه در نزديكي معبد پيدا شد ،تعبير و
تفسير كرد. 91
آويزي از مفرغ با دو مجسمه نيمتنه سر گاو كه به هم
چسبيده هستند و حلقهاي براي آويختن دارد (لوح صد و يكم،
شماره 8؛ لوح  ،27گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )87در ايران
از هزاره دوم قبل از ميالد موضوع شناخته شدهاي است .بخصوص
از قرن اول هزاره اول قبل از ميالد ،بسيار مورد توجه
مفرغكاران لرستان بوده است كه بخصوص اسبها را به اين صورت
نشان ميدادهاند . 92اگر دو حيوان اين آويز ،كه بدون شاخ
هستند ،اسب باشند ،اينها ميتوانند مربوط به كار خارقالعاده
ِد( )DiomÉdeباشد .با استفاده بسيار
هركول عليه سواران ديوم
گستردهاي كه معماري هخامنشي بهجاي سرستون 93از اين تركيب به
عمل آورده آشنا هستيم و با اين امر نيز آشنائيم كه سازندگان
- 91حلقهاي طالئي به شكل گرز هركول ميشناسيم كه در اولبيا ( قرن دوم ميالدي) پيدا شده
است .نگاه كنيد به:
F. H. Marshall, Catalogue of the jewellery greek, etruscan and roman in the department of Antiquities British
Museum, London, 1911, n. 2412, p. 284 et pl. LII.
92- A. Roses, "The Goat and the Horse in the Cult of Hinther Asia", Studia Vollgraff, Amsterdam, 1948,
p.111ss.
از نظر روستووزف اين مفرغ به شكل دو نيم تنه يك حيواني شبيه به اسب هستند كه در
لرستان پيكرتراشي شده اند؛ مراجعه شود به :
Rstovtzeff, "Dieux et chevaux", Syria, vol. XII (1930), p. 53ss et fig. 3 et 4.
)93- R. Ghirshman, Perse..., fig. 79, et fig. 496, bronze du Luristan, et fig. 260 (Chapiteax achemenide

رواق معبد بزرگ مسجد سليمان نيز آن را به ارث بردهاند (لوح
نود و سوم ،شمارههاي  .)1-3تثبيت موضوعات و شكلها فقط
ميتواند شگفتيآور باشد.
نيايشگران و تكريمكنندگان مؤمن و وفادار هركول  ،عاشق
و مينوش ،نميدانستهاند كه او دوست بزرگ ديونيسوس بوده است.
آنچه كه ما از گودال محراب اين قهرمان خارج كرديم ،يك مجموعه
واقعي از مشاركت كنندگان در يك انجمن و جشن خدايان است،
يك دربار واقعي از اين ربالنوع است .نه سيلن 94با گوشهاي
همانند گوش اسب (لوح صدم ،شماره ؛ 8لوح  ،27گراورهاي مسجد
بزپا با ريش
سليمان ،شماره  ،)78نه پان ، 95اين ربالنوع ُ
طويل ،با گوشها و شاخهاي قوچ ،با گونههاي افتاده (لوح صدم،
شماره 9؛ گرواورهاي مسجد سليمان ،شماره ( )â8به نظر ميرسد
آئين آن در مقدونيه داراي اهميت خاصي و بيحدي بوده است)، 96
در اينجا كم نيستند .اينها غالبآ در كارهاي هركول همراه او
بودهاند ،با ياري كردن در «اعمال پارسايه او ،براي او
ملتزمين ركاب پيروزمندي درست ميكردند» . 97يك نفر نيزن يك
 aulosيا يك tibiaمينواخته ،يعني وسيله موسيقي مشهور يونان با
دو لوله (لوح صدم ،شمارههاي  3و4؛ لوح  ،27گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  ،)81در حالي كه يك نفر رقاصه زن ،نيمف98
يا
ِناد ، 99با پيراهني كوتاه ،رقص پر از جست و خيزي را اجرا
م
ميكرده است (لوح صدم ،شماره 5؛ لوح  ،27گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  .)82اين رقصنده زن همراه با يك رقصنده مرد،
ِن ،كه در يك محفل جشن خدايان ميرقصند و
ساتير 100يا سيل
هميشه اين رقص با رقص نيمفها همراه است .اين شخص يك دست خود
را در مقابل صورت ميگيرد و دست ديگر را به پشت ميبرد .اين
حركت دقيقآ مشابه با حركت رقصندگان روستائي امروزه در ايران
است (لوح صدم ،شمارههاي 6-7؛ لوح  ،35گراورهاي مسجد سليمان،
شماره .)159
- Silene. 94يكي از ساتيرها كه ديونيزوس را پرورش داده سيلن نام داشت .بعضي ا و را پسر پان
Panميدانند .اين سيلن بسيار عاقل وفرزانه بود و حاضر نبود عقل و تجربه خود را در اختيار بشر
قرار دهد .او بسيار زشت و هميشه مست بوده است(.م.).
- Pan. 95خداي شبانان و گلهها ،خدائي نيمي انسان و نيمي حيوان ،اعضاي پائين بدن او به
شكل اعضاي بز بوده است(.م ).
96- P. Perdrizet, Bronzes grecs d'Egypte de la collection Fouquet, Paris 1911, pp. 22-23.
97- Ch. Daremberg et E. Saglio, DIctionnaire...s.v. Satyri, Sileni (G. Nicole): M. Bieber, Hesperia, vol. VIV
(1945), p. 273 ss.
- Nymphe. 98نمفها زنان جواني هستند كه در ييالقها ،جنگلها و آبها به سر ميبرند .آنها
روح مزارع و طبيعت و معرف حاصلخيزي و لطف و زيبائي طبيعت اند).م.).
- Menade. 99منادها يا زنان دلباخته ،راهبههاي الهي و مالزمان ديونيزوس هستند .آنها
تجسم روح افراط در بادهگساري در طبيعت بودند .ناي دو لوله و يا طبل مينواختند و رقص
نامتناسبي ميكردند).م.).
- Satyre. 100ساتيرها همراهان و ملتزمين ديونيزوس بودند .نيمي از بدن آنها به صورت انسان
و نيمي نيز به صورت حيوان بوده است(.م.).

با تمام اين شخصيتها ،كه ايفاگران بي و چون چراي جشنهاي
ديونيزوس بودهاند ،و هركول نيز به آنها افزوده ميشود ،تمام
مراسم دستهجمعي اين ربالنوع را همانطور كه روي تابوتها يا
روي نقش برجستهها است بازسازي كرد.
قبل از اين كه اين جشن مذهبي يونان را كه همراه با
هياهو و هرزگي است ،ترك كنيم از يك دست انساني ،ساخته شده
از نقره نام ببريم كه داراي ميلهاي است تا حالت تعويز داشته
باشد (لوح صدم ،شماره â1؛ لوح  ،25گراورهاي مسجد سليمان،
شماره  .)151aاين دست شايد دست رحمتي باشد ،دست هركول ،كه
آن را مؤمني به عنوان سپاس از لطفي كه هركول به او كرده،
اهدا نموده است .قهرمان ميتوانسته به هنگام سيه روزيهاي
موجودات به ياري آنها بيايد. 101
جستجوي خاستگاه اشياء اين نمايشگاه مربوط به هداياي
ريز كه به نيايشگاه به عنوان بزرگداشت و تحسين
ربالنوعـقهرمان اهدا شده و از نظر تنوع نيز غني است ،به كار
ما مربوط نميشود .اقبال كمي وجود دارد كه در اينجا محصوالتي
را ببينيم كه هنرمندان و كارگاههاي محلي آنها را توليد كرده
باشند .تمام يا تقريبآ تمام آنها بايد در وسايل سفر محقرانه
مردان سپاهي از قسمت خودشان آمده باشد .بين پيكركهاي سواران
ساخته شده از گل پخته ،كه كار يك صنعتگر سرزمين است و يك
پالك مفرغي با نقش ديو باغ هسپريدها اختالف بسيار عميق است.
يك ارائه ،آكنده از احترام مذهبي و ستايش ،براي اولين بار
پرده از يك مجموعه هداياي نهاده شده در يك نيايشگاه هركول
روي ي ايران بر ميدارد .تصاويري از زهد و تقوي كه زندگي
قهرمان را مجددآ طراحي ميكنند ،بهمثابه شاخصهاي گسترده شده
بر روي قارههائي خود را نشان ميدهند كه همراهان و بازماندگان
او از آنها عبور كردهاند.

مجموعه هاي مختلف ،زيورها
در نيايشگاه هركول سه انگشتر پيدا شد :دو عدد از اين
انگشترها از جنس نقره بودند (لوح  ،25گراورهاي مسجد سليمان،
شمارههاي  156و  )157و سومي از جنس مفرغ بود (لوح ،28
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)92چهار انگشتر ديگر از
مقابل اين بنا به دست آمد كه يكي از آنها از جنس مفرغ (لوح
 ،35گراورهاي مسجد سليمان ،شماره â48ش) و سه تاي ديگر از
جنس آهن بودند (لوح  ،35گراورهاي مسجد سليمان ،شماره ،7â4a
 .)7â4c ،7â4bهمچنين از همين جا دو عدد گوشواره يا حلقه
مفرغي (لوح  ،25گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  162و لوح ،28
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )74و يك شيء به هم تابيده شده
sentatuon de lamain divine", Syria, vol. XX (1939), pp. 189-194.إH. Seyrig, "Repr
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نقرهاي ( لوح  ،â3گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )185bبه دست
آمد .چهار عدد دستنبند و دو عدد سنجاق ،همه از جنس مفرغ نيز
از مقابل نيايشگاه جمعآوري شدند (لوح  ،35گراورهاي مسجد
سليمان ،شمارههاي  .)379b ،479a ،3â4، 4â4، 5â4، 6â4، 475چند
عدد مهره (لوح  ،26گراورهاي مسجد سليمان ،شمارههاي  97و 98؛
لوح  ،31گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )179و چند عدد آويز
(لوح  ،25گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  151bو لوح ،26
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )95روي كف اتاق قبل از اتاق
و روي كف اتاق محراب پيدا شدند .در مقايسه يا
محراب
زيورهائي كه در معبد آتنا پيدا شده است ،به نظر ميرسد كه
تعداد زيورها بخصوص بسيار كم است .به اعتقاد ما اين امر
شايد گوياي اين امر باشد كه زنها براي شركت در مراسم آئيني
هركول پذيرفته نميشدهاند ،كه اين امر را خود قهرمان تصميم
گرفته است . 102انگشترها و دستبندها ميتوانند مربوط به مردها
باشند.
تعداد اشياء پيدا شده كه از فلزات گرانبها ساخته شده
باشند ،بسيار كم بود .اينها شامل پوسته يك كاسبرگ طالئي ،دو
عدد ميخ مفرغي كه سر ميخها با ورقه نازكي از طال پوشيده شده
بود ،و دو عدد تكه كوچك ورقه طالئي بود (لوح  28،گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  â9، 71 ،93و  .)72از جنس نقره يك عدد
ميخ و يك عدد پالك كوچك وجود داشت (لوح  ،28گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  39و  .)91تقريبآ تمام اشياء گردآوري شده
مفرغي بودند كه دو عدد از آنها زنگوله بود (لوح  ،28گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  72و لوح  ،29گراورهاي مسجد سليمان،
شماره  .)58يك قاشق كوچك (لوح  ،â3گراورهاي مسجد سليمان،
شماره  ،)178تعدادي دسته (لوح  ،â3گراورهاي مسجد سليمان،
شماره  171و  ،)173يك عدد آئينه (لوح  ،92گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره )57نيز به دست آمد .در مورد اسلحهها ،فقط يك
قبضه شمشير و دو عنصر مربوط به تيردادن و جوشن (لوح ،29
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  68 ،59و 67؛ لوح  â،3گراورهاي
مسجد سليمان ،شماره  )144وجود داشت .در مورد ابزار ،بايد
از يك داس و يك بيلچه مفرغي (لوح  23،گراورهاي مسجد سليمان،
شماره  63و  )â6و يك اره آهني (لوح صد و دوم ،شماره 8؛ لوح
 29گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )7â1نام ببريم .دو عدد
چراغ بزرگ بخشي از هدايا و يا وسايل معبد بود كه يكي از
آنها در اتاق محراب به دست آمد (لوح صد و پنجم ،شماره 2؛
لوح  ،31گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )52و چراغ ديگر به
بيرون از ساختمان انداخته شده بود (لوح صد و پنجم ،شماره
3؛ لوح  ،37گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)182تعداد اشياء
)R.E. s.v. Herakles, vol. VIII, col. 566 (Haug
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كوچك مفرغي فراوان بود كه يا كامل بودند و يا ضايع شده :طرح
تمام اينها را بر روي لوح هاي  29 ،28و  â3جمع كردهايم ولي
طرح اشياء آهني را روي لوح  31نشان دادهايم.
گودال اتاق محراب ضمنآ سه شيئي ساخته از عاج را نيز در
بر داشت .يك پيكرك بدون سر بود ،با بازوهاي دستكاري و
استحكام بخشي شده با سه ميله مفرغي (لوح صد و دوم ،شماره
3؛ لوح  ،28گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  ،)1â1يك پيكرك
ديگر بدون سر از «الهه عريان» (لوح صد و دوم ،شماره 4؛ لوح
 ،28گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  )ââ1و يك دسته بسيار
زيباي مزين به يك حكاكي ظريف ترنجها و يك تكچهره انسان ،كه
هنوز هم يك ميله مفرغي مربوط به ثابت كردن شيئي ،در آن باقي
مانده بود (لوح صد و دوم ،شماره 2؛ لوح  ،28گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره .)2â1
تكههاي شيشهاي نيز از اين معبد به دست آمد ،طرح تمام
اينها روي لوحهاي  26 ،25و  31آوردهايم .همين لوحها نشان
دهنده نيمدوجين سفال شكسته ظروف سفالين نيز هستند .تعداد
بسيار اندك اين سفالينهها نشان ميدهد كه ظاهرآ اهداء ظروف
در سنت اهداء هدايا به هركول وجود نداشته است.

آتنا و هركول
برپاكردن دو معبد آتناهيپيا و معبد هركول در مسجدسليمان
و شايد هم از زمان آنتيوخوس اول  ،تأكيد بر نقش مهمي است
كه آئين مذهبي اين دو ربالنوع در زندگي مقدونيهايهاي مستقر
شده در ايران ايفا ميكردهاند .اين نظريه كه آئين مذهبي آتنا
نوعي عقب نشيني را در زمان هلني متحمل شده و بخصوص در آتن
محبوس شده است ، 103در مورد آنچه كه مربوط به يونانيها و
بخصوص مقدونيهايها مملكت سلوكي ميشود ،نميتواند معتبر باشد.
اسكندر قبال سكههائي را با چهره اين ربالنوع ضرب كرده و نقش
او را روي كالهخودش برافراشنه بود . 104سلوكوس اول ،پس از
ايسوس تصوير اين ربهالنوع را در حالي كه سوار ارابه شده و
فيلهائي ارابه را ميكشند روي سكههاي خود ضرب كرد. 105
آندراگوراس ،ساتراپ پارتي كه عليه سالطين سلوكي خود شورش كرد
و توسط پارتيان شكست خورد ،آتنا را روي ارابهاي قرار داد
كه چهار رأس اسب آن را ميكشند و اين تصوير را بر روي سكههاي
خود ضرب كرد ، 106زيرا بر اساس سنتها ،همين آتنا است كه
C. Schneider, Kultur und Geschichte des Hellenismeus , II, Munchen, 1969, p. 793 ss.
F. Altheim und R. Stiehl, Geschichte Mittelasiens im Altertum, Berlin, 1970, p. 202.
105- W. W. Tarn, the Greeks in Bactria and India, Cambridge, 1938, p. 221.
106- R. Ghirshman, "Un tetradrachme d'Andragoras de la collection de M. Foroghi", Studies in honor of
George C. Miles, Beiruth, 1974, pp. 1-8.
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ارابه چهار اسبه را اختراع كرده است . 107از طرف ديگر ،آيا
استرابون در زمان سلوكيها در مملكت اليمائيها ،تأييدي بر
وجود معبدي نميكند كه وقف آتنا است ()Strabon. XVI, 1, 18؟ نام اين
ربهالنوع و نام چهار ربالنوع ديگر يوناني كه روي پالكهاي
سنگي كشف شده در تخت جحمشيد حك شده ،ثابت ميكند كه اگر اين
الهه در آنجا معبد نداشته ،ولي محرابي به او اختصاص داده
شده است. 108
تصوير او روي سكههاي دمتريوس سوم 109مجددآ ظاهر ميشود
ِناندر110
پيروي ميكند .اين امر را جانشينانش نيز
كه از م
پيگيري ميكنند تا جائي كه تصوير آتنا روي سكههاي ضرب شده
طالئي تا زمان آخرين پادشاه هند و يوناني 111نقش ميبندد و
حتي جانشينان هند و پارتي 112آنها نيز آن را نسخه برداري
ميكنند.
نيسا113
تصوير آتنا روي ريتون ساخته شده از عاج
بازشنائي ميشود .پيكرك مفرغي اين الهه نيز به همانجا مربوط
ميشود . 114از جائي كه تصوير اين الهه در بين كشفياتي اشغال
ميكند كه در بگرام 115به عمل آمده صحبتي به ميان نميآوريم.
پيكره بزرگ او كه در موزه الهور نگهداري ميشود «براي خود
يونانيان ساخته شده بود» . 116اين الهه تنها الههاي بوده كه
يگانگي آن با ربالنوعهاي محلي هرگز تشريح و توصيف نشده
است. 117
مشخصه آتناهيپيا ،الهه جنگ و الهه دوزخي ،اسب بود .او
مسلط بر مرگ و زندگي بوده است . 118اين الهه ،اسب بالدار يا
پگاس را با نهادن لگام بر او وقتي كه حيوان عطش خود را فرو
مينشانده ،آن را متناسب براي جنگها كرد .اين لحظه دقيق ،كه
توسط هنرها ثابت شده است موفقيت خود را در طول قرنها حفظ
كرده است.
ديديم كه هنر قبلي ايراني از پيش موضوع اسب بالدار را
N. Yalouris, "Athena als Herrin der Pferde". Museum Helveticum, vol. 7 (1950), p. 50.
E. Herzfeld, Archaeological History of Iran, London, 1935, p. 44. Idem, Iram in the Ancient
East,London- New York, 1941, p. 275.
109- W. W. Tarn, op. cit., p. 157, n. 1.
110- Ibidem, p. 261.
111- Ibidem, p. 317, 318.
s).ة112- Ibidem, p. 349 (Az
113- M. E. Masson et G. A. Pougatchenkova, Parfianskie ritony Nisy, Trudy iujnoturkmenistanskoi
arkheologiceskoi compleksnoi ekspeditsii, tome IV, Achxabad, 1959, fig. 28; rythons n. 22 et 9, pp. 88 et 104.
114- G. A. Pougatchenkova, Iskusstvo Turkmenistanam ,Moscou, 1967, fug. 44.
115- O. Kurz, dans J. Hackin, Nouvelles recherches archeologiques a Begram. Memoires de la Delegations
archeologique francaise en Afghanistan, vol. XI (1954), pp. 126, 127, et fig. 3 d-302-428.
116- W. W. Tarn, op. cit., p. 394.
117- Ibidem, p. 269. A. K. Narain, The Indo-Greeks, Oxford, 1957, pp. 98.
118- N. Yalouris, op. cit., p. 63.
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خلق كرده بود و اين موضوع نبايد از شكلنگاري ايراني از بين
رفته باشد .زيرا حتي هنر ساساني آن را فراموش نكرده
 .به موازات آن ،و از زمان عصر هلني ،كمپوزيسيوني مورد
تأييد قرار ميگيرد كه در آن اسب بالدار را ميبينيم كه عطش
خود را فرو مينشاند .اين موضوع تحت تأثير پارهاي سنتهاي هنر
ايراني ،به دو قسمت ميشود و تا مرز چين انتشار مييابد.
ابريشمكاران چيني آن را مجددآ توليد ميكنند . 120آتناي مورد
در جنگها و حامي بزرگ اسبها ،در يك مستعمره نشين سوارهنظام
مقدونيهاي صاحب يك نيايشگاه ميشود.
آتنا براي اين كه زئوس را خوشحال كند ،هركول ،يعني
برادر خود را ،كه او هم پسر زئوس است ،تحت حمايت خود ميگيرد
و اين كار را از كودكي خود انجام ميدهد .هركول از زمان
اولين گامهايش تحت نظر او قرار ميگيرد ،زيرا آتنا كه اين
كودك را پس از حفهكردن مارها ،به نزد مادرش ميبرد .آتنا به
هنگام مرگ هركول نيز نزديك وي است و او را باگردونه خود،
به طرف اقامتگاه
در حالي كه درتمجيد وي موفق است،
فناناپذيران ميبرد . 121هيچ يك از لشكركشيهاي هركول و هيچ
يك از كارهاي وي بدون كمك آتنا ،وفادار به فرمانهاي پدرش،
انجام نميشد .اين الهه حتي در موقع غيبت اطلس نيز ،كه براي
جستجوي سيبهاي زرين هسپريدها رفته بود ،به هركول كمك ميكند
تا كره زمين را بر دوش خود نگهدارد. 122
ِس ،هركول را در قلمرو
همين الهه است كه همراه با هرم
هادس123
هدايت ميكند .همين الهه به هركول در جنگ وي با
هيدر كمك ميكند .در شكار پرندگان استيمفال نيز به او كمك
ميكند .او را از ديوانگي نجات ميدهد و با دادن مشروبي ،جان
به او ميبخشد .در شيوس  Chiosو تاسوس  Thasosاين دو
تازهاي
124
.
ربالنوع را با هم ستايش ميكنند

است119

119-F. Sarre, Die Kunst des alten Persien, Berlin, 1923, pl. 146. R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides,
fig. 210 et 298.
- 120اسب بالدار را ميبينيم كه در حالتي نسبي دوگانه ميشود ،عطش خود را فرو مينشاند،
همچنين روي يك جام نقرهاي مطال مربوط به عصر پارت ،كه در موزه هنري متروپوليتن از آن نگهداري
ميشود ،با بلروفون كه در كنار است ،دوگانه ميشود :
P. O. Harper, "The Heavely Twins", Metropolitan Museum of Art Bulletin, Janury 1965, p. 186 ss et
notre-Dioscures ou Bellerophon", Memorial Jean de Menasce, Lpuvain 1974, pp. 163-167.
در مورد اساياي ميانه نگاه كنيد به:
:Sir Aurel Stein, Innermost Asia, Oxford, 1928, vol III, pl. LXXX, Necropole d'Astana; tissu sassanide a
Pegase se desalterant, dedouble, copie , l'epoque T'ang par les ateliers chinois, vol. II, p. 676-677.
مشاهداتي كه قبال توسط سر اورل استن به دنبال كشفيات انجام شده  Tun Huangدر غارهاي
«هزار بودا» به عمل آمده است .نگاه كنيدبه:Ideme, Serindia, Oxford, 1921, vol II, p. 911 ss.
re et6 P. Devambez, Heracles. Images et recits, Paris, 1966, pl. XXIII.ة121- R. Flaceli
122- Ibidem, pl. XXII.
- Hades. 123خداي اموات و خداي دنياي زيرزميني(م.).
124- R. E. Supp. III, col. 1079 (Gruppe).

آتنا و هركول در فضاي بيكران پيروزي اسكندر ،كه تبديل
به مملكت سلوكيها ميشود ،بطور تنگاتنگي وابسته به هم باقي
ميمانند .روي در تابوت يك گور در اور ،در بينالنهرين ،يك
«كلكسيون» مركب از حدود دويست اثر مهر با تصاوير آتنا و
هركول به دست آمد . 125اين دو نفر حتي بر روي آثار هترا نيز
باهم نقش بستهاند 126و تصاوير آنها تاالر «خانه اجداد خدايان»
(آيا يك نيايشگاه بوده است؟) را در خلچايان ،در باكتريان
شمالي تزئين نمودهاند.127
سرگذست هركول هلني با اسكندر شروع ميشود كه اين پسر
زئوس را به اندازه يونيزوس رامي ميدارد و در هنگام محاصره
 Tyrدر خواب بر او ظاهر ميشود . 128در اين مورد نيز مثل مورد
مربوط به آتنا ،او سكههائي را با نقش هركول ضرب ميكند و نام
او را روي پسرش ميگذارد كه از بارسين  Barsineداشته است. 129
به ندرت ديده ميشود كه ربالنوعي با اين همه حاالت و با اين
همه كاربري مورد تحسين و ستايش قرار گيرد كه هركول هلني
قرار گرفته است .او تبديل به ربالنوع بزرگ نجات ميشود .اين
ربالنوع شديدترين دشواريها را تحمل ميكند تا دنيا را آزاد
سازد و بر مرگ پيروز ميشود .اين كاري است كه از موقعي كه
از هادس گذشته ،نبايد در آن ترديدي به خود راه دهد .آتش،
آن بخش انساني وي را كه از مادرش به ارث برده بود منهدم
ميكند ،ولي نيمه ديگر او كه ناشي از زئوس است ،به جايگاه
خدايان صعود ميكند. 130
در ايران دو اثر از زمان هركول هلني شناخته شده است:
غار كرفتو ،در مدي يا ماد ،با كتيبهاي مختص اين قهرمان، 131
و پيكره او در پاي كوه بيستون كه هركول در آن روي يك تخت
 klinÅلميده است (لوح صد و سيام ،شماره  ،)4همراه با كتيبهاي
كه لوئي روبر 132آن را منتشر كرده است .معبد هركول ،در
مسجد سليمان ،اولين كشف در ايران است.
ج  -ساخت و ساز شمال غربي .نقشه سوم.
L. Woolley, The Antiquaries Journal, vol. XII (1932), pp. 389 ss et n. 1 ("collectionneur"). E. Porada,
"Greek Coins Impression from Ur", Iraq, vol XXII (1960), pp. 228-233 et pl. XXXI, Athena n. 1; Heracles n. 7 et 8
("Graveur d'intailles").
126- S. Downey. The Heracles sculpture, The Excavations at Dura-Europos. Final Report III. Part I. Fascicule
I, pl.XXIV, i. New Haven 1969.Idem, "Cult banks from Hatra", Berytus, vol. XVI (1966), p. 97-109.
127- G. A. Pougatchenkova, Skulptura Khaltchayana, Moscou, 1971, p. 15 , p. 42ss.
128-Arrien, Anabase II, 181.
129- C. Schneider, op. cit., II, p. 813.
- 130شما ر ا به تحقيق فوق العادهاي ارجاع ميدهيم كه  S. Downeyدر مقدمه آئين هركول در
خاورنزديك به آن اختصاص داده كه داراي كتابشناسي كامل است و در آنجا مؤلف فراموش نميكند كه
بر مردمي بودن دو ربالنوع آتنا و هركول تأكيد كند(op. cit., pp. 1-9).
131- Sir Aurel Stein , Old Routes of Western Iran, London, 1940, pp. 337-344.
132- Louis Robert.Gnomon, Band 36 (1963), p. 76
125-

ُفه شماره  ،Vدر
باقيماندههاي يك ساخت و ساز بر روي ص
نزديكي قالببندي شمالي ،در محور رواق معبد بزرگ پيدا شد.
بخش اعظمي از اين اثر از بين رفته و بيش از يك بستر سنگ از
ديوارها باقينمانده بود .هدف از ساخت اين بنا شناخته نشد.
فقط تمام اتاق شماره  ،2كه تمام آن سنگفرش بود ،آزاد سازي
شد .روي كف آن و اطراف آن ،تعدادي شيء گردآوري گرديد كه با
همه احتياطهاي الزم ،طبيعت آنها چنين القاء ميكنند كه ما در
حضور تعدادي هدايا و نذريها قرار داريم .همين اشياء اجازه
اين فرض را ميداد كه اين بنا نيز در زمان سلوكي و در همان
زماني بر پا شده است كه دو معبد توصيف شده برپا شدهاند.
ِس (سر ديس بهالنوع مصري) القاء
ِ ب
تاريخ هلني آن را سر
ميكند كه از خمير شيشه ساخته شده است (لوح صد و دهم ،شماره
3؛ لوح  ،68گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  .)1â7اين تعويذها
كه چهره ربالنوع مصري را بر خود دارند ،توسط حفاريهاي شوش
كامال شناخته شده هستند .در آنجا تعداد زيادي از اينها همراه
با اوجاها  ،oudjasيا «چشم حامي» ،در اليههاي هخامنشي و متأخرتر
از آن پيدا شد . 133استفاده گسترده از آنها را استقرار شش
در اين پايتخت بزرگ سياسي و اداري هخامنشيها
هزار مصري
توجيه و تفسير ميكند كه كمبوجيه پس از پيروزي بر مصر ،آنها
را شخصآ «گزينش» كرده و در شوش مستقر نموده است. 134
يكي از انگشترهائي كه در همين مقوله پيدا شد ،با جاي
نگين تخت حكاكي شده ،احتماال نقش آپولون را بر خود دارد كه
در حال نواختن لير (بربط؟) است (لوح  ،68گراورهاي مسجد
سليمان ،شماره  .)692اين انگشتر در خور آن است كه از تاريخي
كه براي بنا پيشنهاد شده پشتيباني كند .تكه از يك پالك مفرغي
كه به حالت برجستهكاري داراي نقش شخصيت عرياني است كه به
يك نيزه تكيه داده (لوح صد و دهم ،شمارههاي  1و 2؛ لوح ،68
گراورهاي مسجد سليمان ،شماره  2â(7با اين امر مغايرتي
ندارد .در لوح  68طرح تمام اشيائي را گردآوري كردهايم كه
در هنگام آزادسازي اين ويرانه و در جريان آن گردآوري
كردهايم :سيزده سكه كوچك اليمائي ،يك سكه مفرغي سهدرهمي
اليمائي؛ دو عدد سكه پارتي از جنس مفرغ و يك پول سياه
ساساني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

133- J. de Morgan, Suse. Recherches archeologiques. Memoires de la Delegations en Perse, Tome XXXVI,
Paris,1954, pl. XVII.
)134- .Ctesias (dans Photios ch. 9
F. W. Konig, Die Persika des Ktesias von Knidos, Graz, 1972, p. 6 et 60.

