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 .مهراسپند پسر آتروپارت، و كرتير. زروان آئين

 سلسله گذاربنيان اردشير، به اليمائي مملكت كه موقعي

 شامل مسجدسليمان مقدس صفه هم هنوز رسد،مي( 224) ساساني

 روي اهورامزدا آئين مراسم. است ايزد چهار نيايشگاههاي

 و ميترا و آناهيتا زوج وقف بزرگ معبد. دارد جريان  پوديوم

 چه در صفه اين دانيمنمي. است شده ِثِرَغَنهâِور وقف هركول معبد

 اند،شدهمي انجام هم با كه را، ايزد چهار اين آئينهاي زماني

 اين كه كنيم فكر اگر نيست اشتباه ولي. است كرده جمع خود در

 احتماال كم دست شهر ساكنان مذهبي زندگي سازمان در اعمال نوع

 قبل اول قرن به شايد حتي و اشكاني، عصر دوم نيمه به مربوط

 مملكت دوباره پيوند كه رسدنمي نظر به. است شدهمي ميالد از

 داده مزدائي مذهب اعمال در  تغييري ساساني مملكت به اليمائي

 بوده برقرار صفه  روي بر پيش قرنها از كه اعمالي يعني باشد،

 هم گرد را ايزد چهار كه آئين، اين كه گفتيم باري،. است

 اين به آئيني كه شودمي معرفي خطوطي همان روي  دقيقآ آورده،

-34) ُكماژن اول آنتيوخوس هايكتيبه و آثار طريق از گستردگي

 . است شدهمي معرفي خطوط آن روي( 69

-آرتاگنس هرِمس؛-ميترا-آپولون اورمزد؛-زئوس النوعهايرب

 الفت از شده رها ،«حاصلخيز ُكماژن من، وطن» و آِرس؛-هركول

 به تبديل دوباره ايراني، و هلني هايالنوعرب بين مذاهب

 آناهيتا« ُكماژن وطن» در. شوندمي ِثِرَغَنهâِور-ميترا-اهورامزدا

 مذهب» يا den masdayasniì عنوان به كاپادوكيه در كه شناسيممي را

 . است شده اشاره آن به  1«مزدائي

 تمام احترام مورد بايد»: عبارت اين با كماژن آنتيوخوس

 بر( Zrvan akarana)=  بيكرانه زمانه كه باشد، انسانها نسلهاي

 خواهد تعيين سرزمين اين وراثت براي او زندگي سرنوشت  اساس

 كه است شده معلوم. است گذاشته صحه  مقدس شاه بر ، 2«كرد

 كرده، بيان هايشنوشته در او كه آنطور ُكماژن، آنتيوخوس مذهب

 مثابه به و چيزها تمام منبع  زمانه و بوده زرواني مذهب

  آنتيوخوس تكريم مورد يزدان چهار.   3است شده تلقي برتر يزدان

                                                           
1- H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran, 1938, p. 389-390. G. Widengren, Die Religionen Irans, 1969, 

p. 226. 
2- A. Christensen, Etudes sur  le zoroastrisme de la Perse antique. Kobenhavn, 1928, p. 48. 
3- H. H. Schaeder, "Urorm und Fortbildung des manichجischen Systems". Vortrage der Bibliothek 

Warburg,1924-1925, Leipzig (1927), pp. 138 ss. H. S. Nyberg, "Questions de cosmogonie et cosmologie 

mazdeennes", Journal Asiatique, CCXIX (1931), pp.36-134; 193-244; p. 126 ss. A. Christensen, L'Iran sous les 

Sassanides, Copenhague, 1936, p. 150, 152. E. Benveniste et L. Renou, Vrtra et Vroragna, p. 71. R. C. Zaehner, 



 آئين كه ايچهارچهره يزدان يعني اند،بوده زروان از حالت چهار

 ايرانيان بين در هخامنشي امپراطوري گيريشكل زمان از پيش وي

 .  است داشته وجود

 بسيار آئين يك زرواني آئين نيبرگ، نظر به واقع، در

 آيا.  4است زردشتي مذهب ورود از پيش خيلي و ماد مذهب قديمي

 گورستانهاي از و ، 5شده ارائه يزدان زروان آن در كه اثري

 گورستانهاي كه( ميالد از قبل هفتم و هشتم قرنهاي) لرستان

 اين به را واقعي سنگين وزنه يك آمده، دست به هستند مادي

 دهد؟نمي نظريه

 تشكيل را چهارگانه زرواني آئين كه يزداني چهار از هريك

 اين مسجدسليمان، مقدس صفه  روي نيايشگاهي خود براي داده،مي

  اشمادي بيان طريق از بار اولين براي و داشته مذهبي، مركز

 كه چه آن. است كردهمي بيان را زرواني آئين اين انجام حالت

  تشخيص به ملزم را ما كنيممي بازشناسي صفه  اين روي بر

 بررسي اين. كندمي ايراني محلي جماعت در  زرواني مذهب پيروان

 آئين آن  اساس بر كه  كندمي پشتيباني اينظريه از مشاهدات و

 غربي جنوب در و شده شكوفا  6پارتها زمان در بخصوص زرواني

 . 7است بوده مسلط ايران

 داشته جاي صفه معابد در كه هائيپيكره آميز خشونت انهدام

 به وادار را ما كرديم، مالحظه كارمان شروع ابتداي همان از و

 مخالفان يعني مسلمان، فاتحان را هاتخريب اين كه كرد فرض اين

 به مجبور سريعآ ولي. اندداده انجام انساني، چهره بازسازي

 شديم، غيرممكن فرضيه يك عنوان به  فرضيه اين گذاشتن كنار

 ما چشم به اسالمي سكه نوع هيچ اي،شكسته سفال نوع هيچ زيرا

 .  8نيامد

    

 قبل به مربوط بايد صفه  نيايشگاهاي به وارده خرابيهاي

                                                           
Zurvan. A Zoroastrian dilemma, Oxford, 1955, p. 31.  C. J. Duchesne-Guillemin, "Notes on Zurvanism in the light of 

Zaehner's Zurvan, with additional refrences". Journal of Near Eastern Studies, vol. XV/2 (1956), p. 108. R. C. 

Zaehner, La religion de l'Iran ancien, paris, 1962, p. 123, 254. 
4- H. S. Nyberg, Die Religionen..., p. 386. 
5- R. Ghirshman, "Le dieu Zurvan sur les bronzes du Loristan", Artibus Asiae, vol. XXI (1958), pp. 37-42. 

 به: كنيد نگاه- 6

G. Widengren, "Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschte", Numen, vol. II (1955), p. 89 ss, 102 

ss. J. Duchesne-Guillemin, op. cit., p. 254. 

 بين در[ است قرارنگرفته تأييد مورد هم بار يك فقط ( زروان)او نام»است آمده آن در كه 

 »[هاپارتي

7- M. Boyce, "Some Reflections on Zurvanism", Bulletin of the School of Oriental and African Studies. vol. 

XIX/2(1957), p. 308. 
 اندداشته را اسالمي هايمحوطه از بازديد موقعيت كه آنهائي زيرا بود معتبر مشاهده اين- 8

 افغان، سيستان متروكه  شهرهاي نماي. است ستهشك ازسفال پوشيده هميشه آنها سطح كه اندديده

 از ماندني ياد به خاطرات برايم امديده و كرده طي اسب با را آن  1936 سال در من كه بياباني

 و بود، پوشاندهرا  شهرها هايويرانه كه گذاشته باقي سفالينه ريزهايخرده از الوان پوشش يك

 .گرفتبرمي در را كيلومتر بيست تا پانزده حدود فاصله به پوشش اين گاهي



 است بديهي. باشد بوده ساسانيان، زمان در لذا اعراب، فتح از

 به وادار ما امر همين  و داشته مذهبي علت خرابيها اين كه

 .است بوده كرتير كار اينها كه كرد فكر اين

 متعصب خادم اين است، شده شناخته زردشتي مؤبد اين نقش

 به اول شاپور زمان از پادشاه، پنج زمان در كه زردشتي مذهب

 دولتي روحاني مركز اين سرنوشت كار آخر در و بوده فعال بعد

 مذاهب، تمام عليه خود شديد مخالفت وي. است داشته دست در را

 روي كه كندمي اعالم اشكتيبه چهار طريق از را زردشتي مذهب جز

 روي رستم، نقش در زردشت كعبه ديوار روي سرمشهد، هايصخره

 آنها در و شده كنده رجب نقش هايصخره روي و محل همين هايصخره

 نشان كه است چيزهائي پرستش كه كندمي دفاع خودش مذهب اصول از

 .است خالق و خداوند

 تمام در مكان، به مكان از سرزمين، به سرزمين از و»... 

 مذهب و يافتند، ارتقاء ايزدان و اورمزد مراكز امپراطوري،

 و كردند، پيدا بزرگي احترام و شرف سرزمين در هامغ و مزدائي

 به و آتش به آب، به ايزدان، به بزرگي خرسندي سرزمين در

 و بزرگ ايضربه ديوها و اهريمن به و نمود، روي چهارپايان

 دور سرزمين از ديوها و اهريمن انديشه و شد، وارد عميق زخمي

 ها،شمن يهوديان، و نيستند، ايمان موضوع ديگر و  شدند

 سركوب سرزمين در هازنديق و... مسحيان، و نسرانيان ها،برهمن

 ديوها گاهمخفي و كنام و شدند، منهدم و شكسته هابت و اند،شده

 سرزمين از و شد، برقرار ايزدان مقر و مكان و شدند، منهدم

 افزايش ايزدان مراكز بيشتر مكان، به مكان از سرزمين، به

 بيشتر و شد، گذاشته بنياد زيادي وهرام هايآتشكده و يافت

  9«...شدند كامياب و خوشنود هامغ

 اثري هيچ  .است خطا نيز ما فرضيه اين كه شد معلوم

 نسبت او پيروان و كرتير عمل به را انهدامي چنين  نتوانست

 محوطه كه دادمي نشان كرديم پيدا نرسي از كه هائيسكه. دهد

 خارج و گذاشته سر پشت را بزرگ هايشكنجه و آزارها دوره ما

 شاپور كوچكتر پسر شاه، اين. است بوده غمناك ماجراهاي اين از

 پس رساند،مي قدرت به را ساساني سلسله كوچكتر شاخه كه اول،

 كشد،مي زير به تخت از را سوم بهرام خود برادرزاده كه اين از

 مالطفت او به نسبت و باشد موافق كرتير با كه نمودمي بعيد

 . دهد نشان

 آزادسازي موقع در كه شد پيدا ما براي وقتي مسئله حل راه

 نزديك ديديم، قبال كه همانطور ِثِرَغَنه،âِور-هركول معبد محراب

                                                           
 به: كنيد نگاه- 9

Ph. Gignoux, "L'inscription de Kartir, a Naqs-i Rustam". Studia Iranica, vol. I (1972), pp. 187-188.(la 

bibliographi). 

Ph. Gignoux, "L'inscription de Kartir a Sar Mashhad". Journal Asiatique, t. CCLVI (1968), p. 396 ss. 

M.-L. Chaumont, "L'inscription de Kartir", journal Asiatique, t. CCXLVIII (1960), pp. 339-380. 



 پيدا ساساني سكه عدد پنجاه  به نزديك و اليمائي سكه صد به

 از مشابهي كشف. بود دوم شاپور به مربوط آنها اكثر كه كرديم

 عمل به بزرگ معبد در گروه دو به مربوط سكه بيشتري تعداد

-379) دوم شاپور به مربوط هاسكه متأخرترين نيز آنجا در. آمد

9â3 )مسجد صفه  معابد در پادشاه اين از بعد سكه يك حتي. بود 

 . است نگرفته قرار تأييد مورد سليمان

  ويراني تاريخ ترتيب اين به: بودند صريح و قطعي شواهد

 بوده دوم شاپور زمان به مربوط صفه  هايپيكره و نيايشگاهها

 ناشكيبائي و تعصب روند در« اوج دوره» يك وي سلطنت دوره. است

 جهاد  باني و محرك. بود كرده باب را آن كرتير كه بوده مذهبي

  بود مهراسپند پسر  اتروپات اصولي، گريزردشتي غير عليه جديد

 طبق كه گرفتمي روحانيوني انجمن تصميم از را خود قدرت كه

 از حقيقي آئيني كه بود كسي او. بودند شده احضار شاه فرمان

 آزمودن رسم فرمانبردار و مطيع او كرد، برقرار را گريزرتشتي

 دامن آزارها موج. بود گداخته فلز با گناهكاري يا بيگناهي

 و گيردمي نيز مسجدسليمان در را آنها واالي مكان و زروانيان

 نقطه تاريخ ترتيب اين به. كندنمي معاف موج اين از را آنها

 سلطنت ترينطوالني زمان به شهر اين مذهبي پررونق مركز پايان

 اصولي گريزردشتي اوج مثابه به و شودمي مربوط سلسله اين

 تاريخ قطع بطور را تاريخ اين. است امپراطوري اين تاريخ

 اعالم« بزرگ الحاد» اين يعني زروانيان، مذهبي مركز انهدام

 .كرد رد را آن با مسامحه رسمي مذهبي مركز كه كنيممي

 آنجائي از و شودمي تعبير زرواني مثابه به« زنديق» واژه

 توانمي چگونه پس كند،مي اعالم را هازنديق سركوبي كرتير كه

 دوره اين طول در آن معابد و مسجدسليمان مجتمع كه داد توضيح

 سه سلطنت دوره به كه بوده معاف هائيشكنجه و آزار از طوالني،

 است؟ شدهمي مربوط اول بهرام

 توجه ولي گذاريممي مذهب مورخان عهده به را مسئله اين حل

 اين بررسي به تمايل كه كساني كه كنيممي جلب مطلب اين به را

 كرتير رفتار درباره و زروانيان موضع درباره  اندداشته مسئله

 ژوهشپ بردنپيش با اينها.  10اندنداشته توافق هم با آنها با

 كشفيات كه حلي راه درباره متفاوت، نظرهاينقطه از شروع با و

 حق و  دارند توافق كندمي ارائه آنها درباره  قطعي داليل ما

 آئين اهميت رفتن بين از فرضيه او. دهندمي بويس.م به را

 توانيممي ما كه آنچه.  11كندمي رد سوم قرن از پس را زروان

                                                           
 دوره يك مثابه به تواندمي...كرتير قدرت دوره بنابراين  ,p.op. cit.Zaehner ,87 :.نظر از- 10

 نگرفت، قرار شكنجه مورد همزمان اگر دوره آن در كه گردد تلقي گرااصول مزدائي پيروزي اولين

مسئله  به گونه اي ديگر ::  كه درحالي .« ولي چندان هم از  با مالطفت همراه نبوده است

براي ناديده گرفتن كرتير از اصول اخالق زرواني ها ، كه بهترين شناخت و بيشترين » 

  « تاثير را داشته است، هيچ روشن نيست
11- M. Boyce, op. cit., p. 313. 



.  12است شده پديرفته تاكنون كه  است چيزي آن برعكس پذيريمب

 نيايشگاههاي  شده يكاووش كه است اطالعاتي از غني ما هايپذيره

 متوجه اطالعات اين اساس بر. است گذاشته اخيتارمان در آن فردي

 و زرواني بزرگ، دكترين دو اين مناسكي اعمال كه  شويممي

 .اندبوده متفاوت هم با عميقآ ايراني، مذهب گرائياصول زردشتي

 مسجدسليمان صفه  انهدام شويم متوجه كه نيست تعجب جاي

 اين. است نبوده آن قطعي رهاكردن نشانگر دوم شاپور زمان در

 و قطعي بطور كه اين از قبل ديد، خواهيم كه همانطور ،صفه 

 پشت مرحله سه بازهم خود حيات طول در شود، رها هميشه براي

 .است ديده خود به را هم سر

 

 .گريريخته. وِرتراگنا-هركول معبد( 1

 فرداي در و ِثِرَغَنه،âِور-هركول معبد محراب جنوب قسمت در

 خاطر به بايد. شد گذاشته بنياد گريريخته يك آن، شدن رها

 كه بود گرفته پناه در را مفرغي شيء تعدادي معبد كه آورد

 به تبديل را سنگي هايبرجستهنقش و بودند پيكره آنها از بعضي

 هشتاد لوح) گيرند قرار آنها روي هاپيكره  اين تا كرده پايه

 1؛ شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،19 لوح ؛2 شماره نهم، و

 سليمان، مسجد گراورهاي 34 لوح ؛8 شماره نهم، و هشتاد لوح

 كه كرديم پيدا حالي در را محراب جنوبي نيمه(. 461 شماره

 حفظ را سنگفرش اين آن شمالي نيمه) بود شده جمع آن سنگفرش

 جدا شمالي قسمت از ديواره يك با جنوبي نيمه اين(. بود كرده

 ديوار در زمخت حالتي به و دقتي بي با كوچكي در. بود شده

 سانتيمتر â5 سنگفرش كف به نسبت آن كف و شده باز آن جنوبي

 اشياء تمام طرح. بود ذغال و خاكستر از پوشيده و آمده باال

 و â3 هايلوح روي بر را نيايشگاه از قسمت اين در شده پيدا

 اثر آن بر  آتش حرارت كه مفرغي چراغ يك منجمله ايم،آورده 31

 طرحهاي 31، لوح ؛2 شماره پنجم، و صد لوح) بود گذاشته

 ديوار كنار در كه نيز را اشيائي طرح ؛(52 شماره مسجدسليمان،

 چراغ منجمله ايم،آورده 37 لوح روي در  بودند افتاده خارجي

 و صد لوح) است بوده شدن ذوب انتظار در كه مفرغ از ديگري

 (.182 شماره سليمان، مسجد طرحهاي ؛3 شماره پنجم،

 

 .ِثرِغَنَهâوِر-هركول معبد زوال(. ششم) VI شماره صفه ( 2

  كه فلزات ورانهپيشه« بازيابي» اين كه رسدنمي نظر به

 داشته دوام طوالني مدتي بود، استقراريافته معبد محراب در

 غربي قسمت در كه  مهمي نسبتآ تغيير زمان در عمل اين. است

. است شده متوقف آمده، عمل به بوده كوه به متصل قبال كه صفه 

( نهم و چهارم سوم، هاينقشه( )ششم) VI شماره به جديدي صفه 

                                                           
12- R. Frye, "Zurvanism again", Harvard Theological Review (1959), p. 65 ss. 



. پوشاندمي را ِوِرثرغنه ـهركول معبد كال يكي، اين به چسبيدن با

 روي به تدريجي كاهش با كه است متر 27 آن شرقي جبهه طول

 جبهه طول و متر 18 آن شمالي جبهه طول. رسدمي معبد ميدانگاهي

 درشت، سنگهاي با را آن هايلبه. است متر â9/19 آن جنوبي

 آن، سر يعني هركول، بزرگ پيكره از قسمت سه و ستونها قطعات

 لوح) اندكرده پشتيباني و زده شمعك آن پاهاي و آن تنه نيم

 قبول به مجاز را ما پيكره اين شدن پيدا محل اين(. هفتادم

 تا و بوده برپا معبد مقابل در پيكره اين كه كندمي امر اين

 دسترسي. است بوده همانجا در دوم شاپور زمان در آن خرابي زمان

 روي كه شدهمي انجام متر 15/1 عرض به دري طريق از صفه  به

 .بود شده تعبيه آن شمالي لبه

 جنوبي قسمت فقط كه شده ساخته بنائي صفه  غربي قسمت در

 مانده باقي شده، قسمت دو به بعدآ كه طويل اتاق شكل به آن

 هشتم، و پنجاه لوح ؛4 و 3 هايشماره اتاقهاي نهم، نقشه) است

 هفتم، و چهل ششم، و چهل پنجم، و چهل لوح ؛(چپ قسمت) 1 شماره

 دري داراي اتاق دو اين از يكي(. نهم و چهل و هشتم و چهل

 دارد دري ديگر اتاق و شده باز جنوبي ديوار در كه است باريك

 باقي بنا اين از كه بخشي عريضترين. شودمي باز صفه  به كه

 در â6/3 اندازه به 4 شماره اتاق ابعاد. است متر â5/4 مانده

 متر â6/3 در متر â3/5 اندازه به 3 شماره اتاق ابعاد و متر 3

 متر 28/1 تا سانتيمتر 82 ارتفاع به كه ديوارها، مصالح. است

 از قسمتي. است خشن و درشت مصالح از مانده، باقي آنها از

 از پوششي فقط آن انتهاي ديوار. است شده كنده كوه در اتاق

 هايبازمانده. است شده چسبانده كوه به و دارد نتراشيده سنگ

 لوح) داشتند قرار رديف يك در اوليه اتاق طول در ستونها

 (.6 شماره هشتم، و پنجاه

 و ديگر جاي از شده حمل مواد از استفاده با را ستونها

 مواد ترديد بدون مواد اين. بودند ساخته آنها مجدد بكارگيري

 درِ  متري â5/1 در اول ستون. اندبوده بزرگ معبد رواق ستونهاي

 به و سانتيمتر â4 قطر به را خود اياستوانه قسمت  دو جنوبي،

 كرده حفظ خود اوليه محل در سانتمتر 22 و سانتيمتر 17 ارتفاع

 كنار همان در سانتميتر 22 و â2 ارتفاع به ديگر تكه دو. بود

 كه بود گرفته جاي ايديواره وسط در دوم، ستون. بود افتاده

 اين فاصله. كردمي تقسيم قسمت دو به را آن و قطع را اتاق طول

 استوانه دو نيز ستون اين. بود متر â6/1 اول ستون با ستون

 كنار در ديگر استوانه دو و كرده حفظ خود اصلي محل در را

 سانتيمتر 27 و سانتيمتر â2 بين آنها ارتفاع. بود افتاده

 ايپايه شامل قبلي، ستون متري â7/1 در سوم، ستون. بود متغير

 مربوط بزرگ معبد رواق همان به  نيز آن كه بود تابيدگي دو با

 دايره چند و نخل برگ چهار به مزين كه را آن(. â4 شكل) شدمي



 گوشهشش گودالي با مدور ستون پايه آن روي و گذاشته برعكس بود،

 مسجد طرحهاي ،22 لوح ؛6 شماره سوم و شصت لوح) بودند گذاشته

 ارتفاع به استوانه دو بازهم آن كنار در(. 25 شماره سليمان،

  24 و 14

 متري â8/1 در فاصله چهارم ستون باالخره. شدمي ديده سانتيمتر

 را سانتيمتر 33 و â2 ارتفاع به استوانه قطعه دو قبلي، ستون

 22 ارتفاع به ديگر استوانه تكه دو و كرده حفظ خود سرجاي در

 قسمتهاي كه كرد تصور بايد. بود افتاده كنار در سانتيمتر

 هاپايه بين خاكستر از آثاري زيرا است، بوده چوب از ستون بدنه

 گردآوري اشيائي آنها به نزديك و اتاق دو اين در.  13شد ديده

 .است آمده 43 شكل و 22 لوح روي آنها طرح كه شده

 
 (. ششم) VI شماره صفه . سليمان مسجد - 43 شكل

 «.غربي نيايشگاه» به نزديك معماري عناصر

 

 از مجدد استفاده. بود خشن و زمخت بسيار بنا اين اجراي

 مشخصه بنا. بود مختصر بودند شده گردآوري معابد از كه موادي
                                                           

 طرف هر در عدد سه كه است اتاق 12 از هريك به شبيه هم، رديف ستون چهار با دراز، اتاق - 13

 قبل دوم قرن به مربوط آن تاريخ كه اندكرده احاطه را «مربع خانه» شكل مربعي حياط نيسا در كه

 به:كنيد نگاه .است ميالد از

:G. A. Pougatchenkova, Puti razitiya arkhitektury iujnogo Turkmenistana pory rabovladeniya i feodalisma 

,Moscou, 1958, p. 73 ss.G. A. Pougatchenkova, Iskusstvo Turkmenistana, Moscou, 1967, p. 35 ss. 

مستقل  كوچك هايمحل توزيع  معماري مفهوم همان به پاسخي است مهردادكرت-نيسا بناي ناي

 به:كنيد نگاه .است چغازنبيل ايالمي حرم-كاخ حياط كه حياط، يك فقط اطراف در گردآمده ولي ،

 R. Ghirshman, Tchoga Zanbil, vol. II. Memoires de la Delegation archeologique en Iran, tome XI, 1968, 

palais II et III, p. 75 ss.  



. را سكونت براي خانه يك مشخصه نه و داشت را مذهبي بناي يك

 . داشت را چيزي چنين انتظار توانمي نيز مقدس صفه  يك روي

 ار مجد استفاده  براي مشخصي هدف  است شده تصور چنين

 توجيه حد تا هدف اين و نداشته وجود( ششم) VI شماره جديد صفه 

 ساختن اينهمه با. است يافته كاهش صفه  اين وجودآوردن به

 دادن شكل براي عمال،. است بوده زيادي تالش مستلزم يصفه  چنين

 شده ساخته ديوارهاي از قسمتي آگاهانه بايد جديد صفه  اين به

 مترمكعب هزارها و خراب را ِثِرَغَنهâِور-هركول معبد خام خشت از

 مجموعه يك ساختن با را  كاري چنين. اندكردهمي راحمل خاك

 درگاه سطح اگر زيرا اند،رساندهمي پايان به ارزشبي چنيناين

 كف سطح داد،مي نشان را 36/316 ارتفاعي نقطه يك هركول معبد

 افزايش â5/319 ارتفاعي نقطه به 4 و 3 هايشماره اتاقهاي

 .شودمي بلندتر متر سه از بيش كه يافت،مي

 صفه  پرمشقت و دشوار برپاكردن كه بود اين ما احساس

 كه را هركول معبد كه اين جز نداشته ديگري هدف( ششم) VIشماره

 را آن و كند حذف كال بود نگهداشته را قهرمان عريان پيكره

 تبعيد. ببرد بين از شده حمل خاك هايتوده زير در كامل بطور

 برهنه قهرمان كه دانيممي: است نبوده عجيب نيز هركول تصوير

 يعني است، بسته نقش ساساني ايصخره اثر يك روي بر فقط

 آن از پس.  14رستمنقش در اول اردشير برجسته نقش ترينقديمي

.  15شودمي حذف ساساني تصويرنگاري از هميشه براي هركول نقش

 هركول معبد خاطره بايد( ششم) VI شماره صفه  ساختن ما نظر به

 عمليات منطقي پيگيري يك جز چيزي عمل اين و كردمي پاك را

 بايد ساز و ساخت اين. است نبوده دوم شاپور زمان در آتورپات

 نيايشگاه، داخل در شكسته پيكره زيادي تعداد نهادن جا به با

 داد اجازه ما به عمل اين. كردمي دنبال را واال مكان اضمحالل

 تعلق معبد كدام به آنها كه كنيم تعيين و كشف را آنها

 .كردنمي صدق بزرگ معبد مورد در امر اين كه اند،داشته

. دانيمنمي چيزي بزرگ معبد و پوديوم نهائي سرنوشت درباره

 گرفتار كه رسدنمي نظر به ولي اندشده رها و ترك مسلمآ اينها

 پرستندگان عليه شورش و هيجان و شور. باشند شده خشن هايانهدام

 شده مؤمنان تصاوير كردن منهدم متوجه بخصوص تصاوير و  اشكال

 هاپيكره همه شدن خرد با هيجان و شور اين كه رسدمي نظر به و

 .است كرده فروكش

 

 

 

                                                           
14- W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen, Berlin, 1969, pl. 57. 

 بينيممي را برهنه هركول آن روي بر كه شناسممي را ساساني  طالكوبي اينقره ُتنگ يك فقط- 15

 (ششم فصل به كنيد نگاه) .است پوشيده يونانيان نظامي پالتوي نوع از ردائي  كه



 غربي نيايشگاه( 3

 (5و4 نقشه) 

 از پس مقدس صفه  موجوديت مرحله آخرين و سومين

 نشانه تحت پيوست، وقوع به دوم شاپور زمان در كه انهدامهائي

 از براي كه كندمي بروز هيجاني و شور در گذشته، به بازگشت

 از نيمي. است بوده زرواني جماعت گذشته مذهبي فعاليت سرگيري

( ششم) VI شماره صفه  قسمت ترينمرتفع كه دارستون كوچك ساختمان

 شد برداشته بن از داديم، توضيح را آن ما و دادمي تشكيل را

 و ساخت آن جاي به. شدند پراكنده آن ستونهاي هاياستوانه و

 اين زواياي ولي بود متفاوت آن جهت كه بناگرديد جديدي ساز

. داشت قرار اصلي چهارجهت راستاي در هركول معبد مثل نيز بنا

 روي بر مطالعاتمان ابتداي در ما كه بود بنائي اولين بنا اين

 هنگام در. كرديم آزادسازي و خاكبرداري  را آن مقدس، صفه 

. دانستيمنمي داشته وجود آن روي كه آنچه درباره چيزي كشف اين

 امر اين قبول براي ترديدي شد، آزادسازي بنا اين كه همين ولي

 آن و است بوده نيايشگاه يك بنا اين كه نداديم راه خود به

 .كرديم گذارينام« غربي نيايشگاه» عنوان به را

 ديوار طول و متر â2/8 شرقي جنوب طرف نماي از بنا طول

 از بنا اين. است متر 5â/7 آن عرض و متر â7/7 آن غربي شمال

 محراب اتاق از قبل اتاق يكي: است شده تشكيل كشيده اتاق دو

 باز آن به ورودي دو كه متر â9/2 عرض به و متر45/7 طول به

 كه متر â9/2 عرض و متر â6/7 طول به محراب اتاق يك و شود،مي

 از قبل اتاق درهاي مقابل در كه است ورودي دو داراي نيز آن

 نزديكي در نيز را شده مسدود در يك. اندشده باز محراب اتاق

 .كرديم شناسائي محراب اتاق غربي زاويه

 شده ناپديده معبد از ايشده كوچك نمونه نيايشگاه اين

 فني تبع به آن پوشش همه، اين با. است صفه  زير در هركول

 در صفه  معابد ساختن هنگام به پيشين، فن با كه شده اجرا

 طاق بلكه نكرده تيرپوش را سقفها: است متفاوت پارتيان زمان

 ستونهاي كوچك نيايشگاه اين اتاق دو از هريك. اندزده

 ستونها اين. داشتند سانتيمتر â3 تا 15 عرض به ايچهارگوشه

 كالسيك معماري تبع به كه بودند گنبدهائي خيز محل دارعهده

 هشتم، و پنجاه لوح) بود شده زده گچ مالت با و سنگ با ساساني

 به كه 17 و 16 هايشماره اتاق دو ظاهرآ(. 1-2-3 هايشماره

  شماره صفه  و بود چسبيده 14-15 شماره كوچك نيايشگاههاي

VI(ششم )غربي نيايشگاه» كه زماني همان در پوشاند،مي را آن »

 باز شرق طرف در آن درب است؛ شده افزوده آن به شدمي ساخته

 بوده جديد نيايشگاه نذورات اداي محل شايد فضا اين. شدمي

 .است

 تمام به نسبت بنا متأخرترين يعني ،«غربي نيايشگاه»



 را ايمشخصه كرديم، پيدا صفه  روي را آنها ما كه بناهائي

 ديوار سرتاسر در. انگيختبرمي را ما كنجكاوي كه دادمي نشان

 پاك با.  داشت وجود سكوئي محراب اتاق از قبل اتاق مياني

 استفاده با را سكو اين از قسمتي كه ديديم  سكو اين كردن

 به مربوط كه اندساخته مؤمناني شكسته هايپيكره از مجدد

 و پنجاه لوح) است بوده دوم شاپور زمان در بيحرمتي زمانهاي

 به نزديك خارج، در(. 21 و â2 لوح ؛5 ،4 ،2 هايشماره هشتم،

 نشده شناخته خرابه يك به نزديك كوچك، معبد اين شمالي زوايه

 افتاده شخصيتي از بزرگي مجسمه ،(1 شماره نهم، و پنجاه لوح)

 بود سنگهائي از پوشيده و شده وارد آن بر زيادي ضايعات بود،

 سنگها اين پناه در را مجسمه اين اندبوده صدد در گوئي كه

 (.2 شماره نهم، و پنجاه لوح) دهند قرار

 اتاقِ  از قبل اتاقِ  سكوهاي كامل ساختن براي محل اين در

 كوچك نيايشگاه اين سازندگان اگر. است نبوده كم سنگ محراب،

 در كه فرقه، پيروان شده خرد تصاوير كردن پنهان براي جديد

 ساختن براي را آنها بود، شده پخش آن اطراف و صفه  جاي همه

 تقدس جبران به تمايل خاطر به آيا اند،برده بكار سكوها اين

 براي دلسوزي احساس خاطر به و واال مكان روي يافته تكامل

 است؟ نبوده گذشته

 در هركول  رفته بين معبداز جايگزين بايد معبد اين اگر

 ِثِرَغَنهâِور وقف را آن بايد شد،مي( ششم) VI شماره صفه  زير

 بايد نيز ميترا و آناهيتا معبد يعني بزرگ، معبد. باشند

 فرضيه اين كه رسدمي نظر به. گرفتمي سر از را خود فعاليت

 نهائي مرحله هنگام به كه كرده پيدا مرمتهائي در خود توجيه

 را خواننده توجه(. Bسوم مرحله) است شده انجام آن موجوديت

 همين كرديم؛ جلب آن تعمير هنگام به گچ از استفاده سوي به

. است گرفته صورت ساساني عصر در مرمت اين كه دهدمي نشان امر

 سرستونهاي از  سرستون دو و باشد شده ويران بايد نيز رواق

 طرحهاي 32، لوح و 15 شماره سليمان، مسجد ،طرحهاي22 لوح) آن

 شكل) شدند پيدا بزرگ معبد از دور( 33 شماره سليمان مسجد

37.) 

 نظر به ولي. بگوئيم توانيمنمي چيزي هيچ پوديوم درباره

 در پيكره از ايقطعه هيچ. باشد خورده دست آن به كه رسدنمي

 .نشد شناخته آن نزديك حوالي

 آيا كرد؟ درك شودمي چگونه را گذشته به بازگشت اين

 زمان در شدتي چنان با كه زرواني، آئين كه پذيرفت توانمي

 پيروان و گيرد شكل مجددآ توانست بود، شده رانده دوم شاپور

 به چنين اين كه آن، اعمال اجراي به آن سليمان مسجد جمعيت

 اند؟برگشته بود، شده ممنوع شدت

 دسته آن بازشناسي براي ساساني امپراطوري مذهبي تاريخ



 را آن زرواني مؤمنان مقدس آثار هايبازمانده كه اعمالي از

 بر كه آثاري براساس ندارد گفتن براي چيزي كشندمي تصوير به

 فراموشي بوته از و آورده بيرون خاك زير از صفه  اين روي

 امر اين سرنوشت تفسيرات و تعبيرات توجيه صدد در كرديم، خارج

 كه همانطور بود، خواهيم ساساني امپراطوري مذهبي سياست در

 .است شده شناخته دوم شاپور جانشينان زمان در

  دوم شاپور مرگ پي در( 379-399) سال بيست جريان در

 اردشير هايسلطنت. است نداده روي هازرواني وضعيت در تغييري

 تغيير نوع هيچ دهنده نشان پنجم، بهرام و سوم شاپور دوم،

 يزدگرد تاجگذاري. نيستند كشور مذهبي اعمال حركت در ناگهاني

 يك باب ثنويت، اصول با زردشتي رسمي مذهب با( â42-399) اول

 ولي. كندمي باز را مذاهب ديگر مقابل در مسامحه از ديگر دوره

 سرنوشت در و برند،مي بهره يهوديان و مسيحيان مسامحه اين از

 .آيدنمي وجود به تغييري زروانيان

 ايدوره تجدد اين. بيندمي خود به را تجددي زرواني آئين

 گيردمي قرار تأييد مورد مذهب اين آن در كه دارد دنبال به را

 اين. كندمي تحميل ساساني جامعه هايرده باالترين تا را خود و

 كار مذهب اين موفقيت. شودمي مسلط مذهب يك به تبديل مذهب

 به اول يزدگرد سلطنت اواخر در كه است اعظم وزير نرسي،-مهر

 دوم يزدگرد و( 421-438) پنجم بهرام زمان در و رسدمي قدرت

 .ماندمي باقي قدرت در( 459-438)

 وابسته  عميقآ و زرواني مذهب پيرو بزرگ، دولتمرد اين

 كه او، اعتقادنامه به مربوط توضيحات. است بوده مذهب اين

 درباره  ترديدي ديگر ،(ÜlisÅe Vardapet) اندكرده نقل ارمني مورخان

 . 16گذاردنميباقي آنها بودن قانوني و رسميت

 ايخاطره ساساني امپراطوري تاريخ در كه مرد، اين از طبري

 رده باالترين در استراتژيست حتي و سياسي اداري، مرد يك از

 . كندمي ياد خوبي به گذاشته، باقي

. است زرواني آئين به نرسي-مهر تعلق مؤيد ارامنه شواهد

. نيست كم آنها تعداد كه دارند وجود نيزي ديگر داليل و شواهد

 كه كسي يعني گذاشت« زورواندات» را خود كوچكتر فرزند نام او

 هديه روستاي در او كه معبدي نام و« است زرواني قانون پيرو»

 كه نامي گذاشته،« زورواندادان» كرده، بنا فرزند اين به شده

 بهرام زمان در. است ناسازگار بنيادي و اصولي معبد يك با

« شاه يك مثابه به» و رسدمي نامتناهي قدرتي به مهرنرسي پنجم،

 عهده را هيربد هيربدان مسئوليت او ارشد فرزند. است شده تلقي

 دوم مقام ساساني ايران  روحانيت مراتبسلسله در كه شودمي دار

 زرواني مذهب دوم، يزدگرد سلطنت طول در باالخره،. است بوده

                                                           
16- R. C. Zaehner, The Dawn and Twilight of zorostrianism, London, 1961, p. 187. 



 .  17شودمي امپراطوري رسمي مذهب به تبديل

 شناساندن با را مادي و معنوي هايجنبه  بزرگ، مرد اين

 مقابل در و كرد جمع يكجا در ملي احساس به خود روحانيت مركز

 داشته خوبي رفتار بودند مانده وفادار خود مذهب به كه كساني

 و خود كار ابتداي در ناگهان كه، است ترتيب اين به.  است

 هارومي  ،(422) بيزانس بر اشپيروزي از پس صلح امضاي هنگام

 داشته مزدائياني با ايخيرخواهانه رفتار كه كندمي متعهد را

 چنين آنها درباره بايد كه اين و اندگذشته مرز از كه باشند

 رسيدن قدرت به از قبل كه هستند زروانياني آنها كه انديشيد

 تعداد بنياد سنتي، سينه به سينه حكايات.  18اندشده تبعيد او

 معابد اين كه دانيمنمي. دهدمي نسبت او به را معبد زيادي

(  Djufta) جوفته آنها از يكي نام كه دانيممي ولي اندبوده چگونه

 نام اين كه شده فكر چنين. است« جفت» دهنده نشان كه بوده

 بناي دو بنا اين ما اعتقاد به.  19است مضاعف محراب دهندهنشان

 القاء را آن ما صفه  نيايشگاه دو كه همانطور است بوده مستقل

 .كنندمي

 

 
 .پرسپكتيو. صفه  مسجدسليمان، - 44 لوح

 (H. Gashe. گاش از طرح. )ساساني مرحله

 

 مرمت و نوسازي در كه دهندمي اجازه تاريخي منابع اين

 جماعت مذهبي فعاليت سرگيري از نوعي مسجدسليمان، معابد

                                                           
17- Ibidem, p. 188. 
18- Th. Noldeke, Tabari, Leyden, 1879, p. 108. n. 2. 
19- K. Erdmann, Dos iranische Feuerheiligtum, p. 41. 



 اينها. بازشناسيم اندكردهمي زندگي شهر اين در كه را زرواني

 حالت در آتورپات هايشكنجه از بعد اندبوده مجبور ترديد بدون

 (. 44 شكل) بپردازند هافعاليت اين به مخفي

 كه قديم مذهب اجراي بازگشت اين به جلوتر گذاري تاريخ

 تاجگذاري تاريخ يعني بوده 241 سال از پس اندكي احتماال بايد

 صعود به شروع نرسي-مهر ستاره آن در كه عصري و پنجم بهرام

 معبد كه كساني. نيست آسان چندان كند،مي خود

 جاي هم هنوز اند،كرده بازسازي را«( غربي نيايشگاه»)ِثِرَغَنهâِور

 .اندآوردهمي خاطر به را آن قبلي

 معبد در سكه؛ نه و شيئي نه نيافتيم، چيزي معبد اين در

. نكرديم پيدا باشد پنجم قرن به آن انتساب درخور كه چيزي بزرگ

 طويلي مدت براي نيايشگاهها اين بار اين كه شودمي احساس چنين

 459 سال در كه شاه، فيروز تاجگذاري احتماال. اندنبوده فعال

 دهنده نشان نرسي-مهر اخراج و بود شده دوم يزدگرد جانشين

 افول موجب مهريبي اين آيا. است نيايشگاهها اين گذاشتن كنار

 باشد، كه هرچه موضوع شود؟مي ايران در زرواني آئين زوال و

 مدت فقط مسجدسليمان در آئين اين مجدد تولد كه رسدنمي نظر به

 فرضيه توجيه براي آن حضور. باشد كشيده طول زمان از اندكي

 .كندمي كفايت سياسي مذهبي زندگي در  بهديني و زرواني تناوب

. گيردمي خود به هميشگي و قطعي حالت مقدس صفه  دوم  ترك

 از يك هيچ آورديم عمل به صفه  اين روي ما كه كشفياتي از

 مورد واال مكان اين كه دهدنمي را امر اين قبول اجازه آنها

 مركز كه است گويا بسيار. باشد قرارگرفته ديگري آئين استفاده

 براي صفه  از كه نبوده صدد در هرگز بهديني زردشتي روحانيت

 نيز كوششي نوع هيچ و كند استفاده خود آئين اعمال برقراركردن

 عمل به آنجا در مقدس آتش حفظ براي ايآتشكده ساختن براي

 در خارجي مراسم اجراي براي نيز چهارطاقي يك حتي و نياورده

 ساساني، رسمي مذهب كالسيك بناي دو اين: است نكرده بنا آنجا

 به ايران.  نشاختيم آنجا در ما را چهارطاقي و آتشكده يعني

 اسالم است، ديده خود به را متفاوتي وضعيت اسالم پيروزي هنگام

 جاي زردشتي هايآتشكده از زيادي تعداد در را خود مساجد اولين

 مركز از استقراري نوع هيچ نيز برِدنشانده صفه  روي. داد

 اين موفقيت كه رسدمي نظر به ولي. نشد شناخته دولتي روحاني

 بوده قطعي ايران غربي جنوب كوههاي اين در دولتي روحاني مركز

 . است

 

 .پيكـــره

 عدد سه شد، خراب محراب اتاق از قبل اتاقِ  سكوي كه همين

 آن از پيكره كوچك تكه سه و مجسمه، صورت به يكي ناقص، پيكره

 (.21 و â2 لوح) آمد بيرون



 حفظ پيكره بهترين پيداكرديم، كه هائيپيكره همه بين زد

 طرحهاي ،â2 لوح ؛2و 1 هايشماره دوم، و هشتاد لوح) شده

 پوشيده لباس نحوي به پا، و سر بدون( 16 شماره مسجدسليمان،

 تفاوت كرديم پيدا صفه  روي كه هائيپيكره ساير با كه بود

 ساقها پائين تا كه دارد تن بر بلندي پوشاك شخص اين. داشت

 و بافته يراق دو به آراسته آن لبه دو وسط  و آيدمي پائين

 دوخته نقشين پارچه از  كه پوشاك اين جلوي. است شده تابيده

 ايلوله هاييچين پوشاك اين پشت در برعكس،. ندارد چين است شده

 صورت به هاكناره در چينها اين. آيدمي پائين هم موازي و صاف

 كت بلند پيراهن اين روي. شوندمي گرد متحدالمركز دواير حركت

 ديده حلقوي چينهاي با  چسبان و تنگ آستينهاي با كوتاهي

 بيضي فضاهاي هادگمه بين و شده بسته دگمه پنج با كه شودمي

 سر پشت در كه كت اين پائين. است مانده باز پيراهن روي شكل

 .دارد وجود يراقي افتاده، صاف صورت به

 ديده پشت در فقط كه بوده افتاده(؟)شالي كت اين روي

 ديده افتاده هم روي گوشه سه چينهاي شكل به  شال اين. شودمي

 پارچه خود چپ دوش روي مرد. است دارريشه آن پائين و شودمي

 كامال ما براي پارچه نوع اين كه بود انداخته ايشده لوله

 مرواريدهاي با گردنبند يك به مزين او گردن. است شده شناخته

 حالت يك در شخص اين. است ساساني متداول زيور كه است درشت

 او، راست دست كف  و گرفته را ايشاخه خود چپ دست در نيايش،

 .باشد چرخيده مناسكي حالت در و بيرون طرف به بايد شكسته، كه

 يكم، و سي لوح) برِدنشانده در ما هاييافته بين از

 فقط( 17 شماره بردنشانده، طرحهاي 17: لوح ؛2 و 1 هايشماره

 صاف آن هايكناره كه بود پوشيده مشابهي پوشاك ايتنه نيم

 زير پوشاك از وسيعي سطح ديدن اجازه و بودند باز و شده بريده

 .دادمي را

 يك شخصيت يك روي را خودمان پيكره حالت با مشابه حالت

 و بيست و صد لوح) شناسيممي نيويورك در رابينو مجموعه پيكره

 چهار با وسط در كه است بلندي پيراهن به ملبس مرد.  20(ششم

 طرف دو روي و آيدمي پائين طرف به موازي و ايلوله صاف چين

 شده قلمگيري عميقآ كه است قرارگرفته موازي مورب چين صورت به

 آن هايلبه كه پوشيده كوتاهي كت پيراهن اين روي بر او. است

 بند با بلكه دگمه با نه ديديم، ديگري روي در كه همان مثل

 دهانه شش محل، پنج در نيز اينجا در. است شده متصل هم به

 نيايش حالت يك در نيز شخص اين. است گذاشته باز را شكل بيضي

 شكسته، كه را، راست دست و  گرفته را( ؟)ايشاخه خود چپ دست در

 و كندمي تزئين را او گردن سنگيني حلقه. است بوده بلندكرده

                                                           
 ،«ايران در هنر سال هزار هفت» نام به پاريس در 1961 سال در ما نمايشگاه در پيكره اين- 20

  .سوم و هشتاد لوح 728 شماره ما كاتالوگ  ديده مي شد



 به مجسمه اين نيست معلوم. دارد قرار او راست ران روي خنجري

 به مربوط پيكره اين كه امر اين. است داشته تعلق كجا

 بين در توانسته تهران موزه. است نشده رد شود،مي مسجدسليمان

 سر عدد دو و سر بدون پيكره يك صفه  پاي در روستا، ساكنان

 يكم، و هشتاد لوح و 2 شماره سوم، و هشتاد لوح) كند ضبط را

 (.1-5 هايشماره

 را جماعت دو پوشاك از جديدي مد پيكره سه اين پوشاك

 قبال كه هستند هائيپيكره از متأخرتر اينها آيا. دهدمي ارائه

 بلندي هايسرداري غالبآ  ساساني آثار روي مردها اند؟شده پيدا

 كمر در باكمربندي و افتاده هم روي آنها هايلبه كه پوشندمي

 نقش يعني اي،صخره برجستهنقش يك تنها روي. است شده بسته

 بين در و شاه راست طرف در رستم، نقش در دوم بهرام برجسته

 برتن را پوشاكهائي كه بينممي را هائيشخصيت او، اطرافيان

 شاه چپ طرف در و است خورده سنجاق و  صاف آنها لبه كه دارند

 هم به بند با آنها هايلبه ولي بنينممي را پوشاك نوع همان

 تا دهدمي  اجازه نزديكي اين ما اعتقاد به.   21اندشده بسته

 شايد ها،پيكره متأخرترين بين از ما هايپيكره كه كنيم تصور

 .باشند سوم قرن دوم نيمه به مربوط

 از قسمتي فقط شد، خارج  سكو درون از كه دومي پيكره از

 ؛3 شماره دوم، و هشتاد لوح) است مانده باقي سر بدون تنهنيم

 بافته از او سرداري(. ،1 شماره سليمان، مسجد طرحهاي ،21 لوح

 ولي افتدمي سينه روي صاف صورت به دواير، به مزين و منقش

 شده افكنده( ؟)شنلي. هستند حلقهحلقه صورت به آن آستينهاي

 چينهاي با شده، بسته حلقوي بست يك با جلو در كه ها،شانه روي

 خود گردن بر مرد. افتدمي پشت روي بر متحدالمركز گردشده عريض

 روي. دارد گرد آويز با ديگري زيور و مرواريد از بنديگردن

 .است شده افكنده شده لوله پارچه يك او چپ شانه

 است، محل همان به مربوط بازهم كه سوم، پيكره باالخره،

 شخص اين است، شده حفظ كمربند شروع از آن بدن پائين قسمت فقط

 دايره با هائيلوزي به منقش فاخر پارچه از سرداري به ملبس

 حلقوي مواج نقشمايه با يراق داراي آن هايلبه و است مركزي

 چينهاي با شلواري با چپ ساق شروع فقط پيكره اين از. است

 چهارم، و هشتاد لوح) است مانده باقي موازي و صاف ايلوله عريض

 (.26 شماره ،21 لوح ؛2 و 1 هايشماره

 

 غربي جنوب زاويه. صفه 

 را اياتاقه دو كوچك بناي« غربي نيايشگاه» جنوب در

                                                           
21- R. Ghirshman, Iran, Parthes et Sassanides, fig. 212. .  

 روي كه شودمي ديده اي برجستهنقش روي و شوش ساتراپ هواساك سرداري روي مشابه بند كي

 .ibid, fig. 70 رسدمي ميالدي 215 به آن قدمت .كردم كشف محوطه



 نيز بنا اين قدمت(. 11 شماره هشتم، لوح) كرديم آزادسازي

. دانيمنمي را آن ساخت از هدف ولي برسد، ساساني عصر به بايد

 مسجد گراورهاي ،72 لوح)  طال ورقه كوچك تكه دو آن درون از

 ايشيشه ظرف دو از هائيتكه و( 399 و 391 هايشماره سليمان،

( b389 و a389 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،71 لوح)را

( â1 شماره سوم، نقشه) بنا اين اطراف در زمين. كرديم گردآوري

 بدون. بود متفاوت خاستگاههاي با اشيائي شامل و شده رو و زير

 هنگام كه بودند هركول معبد به مربوط آنها از بعضي ترديد

 و صد لوح) مفرغ از شير سرِ  يك مثل اند،افتاده اينجا به غارت

 ؛(1â4 شماره سليمان، مسجد گراورهاي ،72 لوح ؛14 شماره يكم،

 ،72 لوح ؛b4 شماره پنجم، و نود لوح) گرز شكل به سنجاق يك

 جنس از ماده گوزن يك ؛(398 شماره سليمان، مسجد گراورهاي

 مسجد گراورهاي ،72 لوح  ؛12 شماره يكم، و صد لوح) مفرغ

 براي شايد كه مس يا مفرغ از هائيتكه و( 383 شماره سليمان،

 مسجد طرحهاي ،72 لوح( )؟)اندبوده كرده آماده كردن ذوب

 از ايبوته چنانكه ،(2â4 ،396 ،398 ،388 هايشماره سليمان،

 مسجد طرحهاي ،81 لوح ؛4 شماره هيجدهم، و صد لوح) نسوز خاك

 بدون. كند القا را موضوع اين تواندمي( 8â6 شماره سليمان،

 روي آنها طرح كه است اشيائي اين تمام مسئول گريريخته ترديد

 ؛3 شماره يكم، و صد لوح) حيوان يك منجمله است، آمده 37 لوح

 صد لوح) چراغ يك و( 212 شماره مسجدسليمان، طرحهاي ،37 لوح

( 182 شماره سليمان، مسجد طرحهاي ،37 لوح ؛3 شماره پنجم، و

 تكه يك كه همانطور باشند، هركول معبد به مربوط بايد كه

 كه اشيايي تاريخ. اشياء بقيه و شد صحبت آن از قبال كه آئينه

 طرحهاي ايشيشه هايتكه بجز شده، آورده 71 لوح روي آنها طرح

 .رسدمي پارت زمان به ،b379 و a389 شماره سليمان، مسجد

 مربوط بايد نيز آنها تاريخ كه شد پيدا شيء چند كنار، در

 بزرگي سكه تواندمي تاريخي چنين گوياي و باشد، ساساني عصر به

 سكه نوزده با كه باشد اول شاپور زمان به مربوط مفرغ از

 عدد يك و كوچك سكه عدد هفت. شد پيدا ساساني( غاز يك) ارزشكم

 اشياء اين تعداد.  22رومي مفرغي سكه دو و اليمائي چهاردرهمي

 سفال با خمره يك از بزرگي شكسته سفال شامل و نبود زياد

 و صد لوح) برجسته نقوش به منقش سير، سبز رنگ به لعابدار

 سليمان، مسجد گراورهاي ،81 لوح ؛5 شماره چهارم، و بيست

 شكل به زرد، رنگ به شيشه از تنگ عدد چهار(. مكرر 621 شماره

 چهارم، و بيست و صد لوح) تيز نوك كف با و بلند گردن با گالبي،

 احتماال و( 633 شماره سليمان، مسجد طرحهاي ،78 لوح ؛4 شماره

 ،72 لوح ؛6 شماره دهم، و صد لوح) آهن جنس از نيزه نوك يك

 سنگ جنس از آويز. بود( 638 شماره سليمان، مسجد گراورهاي
                                                           

22- G. Rider et R. Guriel, Memoires..., vol. XLIV(en preparation)  



 مسجد طرحهاي ،72 لوح) متحدالمركز دواير به منقش سياه،

 از يكي احتماال را آن كه است جديدي زيور( 126 شماره سليمان،

 بوده آمده خود خويشاوند قبر سر كه كرده گم اينجا در كساني

 .است

 

  23ساساني اول شاهان زمان در پول گردش

 بنديقالب طول در و هركول معبد در بزرگ، معبد در كه ديديم

 طول در هم هاسكه اين. شد پيدا ايسكه هداياي ،صفه  شرق خارجي

 لطف درخواست براي هم و متداول هايزيارت طول در هم و هاجشن

 . است شده گذاشته خدايان از

 داد تشكيل مردم ارزشكم كوچك هايسكه را نذورات اين حجم

 روزگار كوچك هايسكه فراواني از بيشتر خيلي آنها فراواني و

 سكه، متداولترين كه است داده نشان تاكسيال كاوشهاي.  24بود ما

 سكه ميالدي، اول قرن تا ميالد از قبل اول قرن آخر به مربوط

 باكتريان در شده، كشف هايسكه تمام پايه بر. است بوده مسي

 همين. شودمي پيدا مسي هايسكه نيز( جيحون راست ساحل) شمالي

 است جزئي فروش و بازارها كوچك بازرگاني توسعه بر دليل  امر

 تعداد كه آمدهمي عمل به ايمسكوني هايمجتمع ساكنان بين در كه

 ،«شهر هزار» با سرزميني باكتريان، در. است بوده متعدد آنها

 .  25است آن هايمشخصه از بخصوص امر اين

 كوچك هايسكه را ما شده كشف نذري هايسكه اعظم قسمت

 براي كه بود عجيب امر اين مشاهده ولي. دادمي تشكيل ارزشكم

 هايسكه تعداد او، اينقره دينارهاي كنار در دوم، شاپور زمان

 ساساني ارزش كم هايسكه برابر دو از اليمائي ارزشكم و كوچك

 بودند شده ضرب مسي از ساساني هايسكه اين اكثر. رفتمي فراتر

 هايسكه كه حالي در بود، شده آميخته قلع و روي با قويآ كه

 . بودند كيفيت بهترين در هم هنوز اليمائي

 ارزشكم هايسكه براي مسجدسليمان شرايط وضعيت همين

 خود در و مارگيان ناحيه در بخصوص  ماسون پروفسور را اليمائي

 در كه است شده متوجه روس دانشمند اين. است كرده مشاهده مرو

 ضرب متداول كوچك هايسكه ساساني، سلسله اول شاهان زمان

 شاهان آخرين شده ضرب هايسكه و  نداشته وجود عمال ساساني

 شاپور مسي هايسكه مرو، در. است شده هاسكه اين جانشين پارتي

 و كوچك هايسكه با هميشه تقريبآ اينها ولي بودند متداول اول

 در قبال كه است آن بر دليل امر اين. همراهند پارتي ارزشكم

 تخت به وابسته مركزي، آسياي هايناحيه اول، شاپور زمان

 ولي ديده خود به را پولي اقتصاد از قدرتمندي گسترش ساساني،

                                                           
23-  G. Le Rider et R. Curiel, Memoires… , vol., XLIV (en preparation). 
24- R. H. McDowell, Coins from Seleucia on the Tigris, Ann Arbor, 1935, p. 52. 
25- V. M. Masson, Histoire d'Afghanistan (en russe),Moscou, 1964, p. 183. 



 سلسله هايسكه كافي تعداد آوردنفراهم مشكل با همه اين با

 عدم مشكل با چون. استشده روبرو محلي بازارهاي براي جديد

 سكه بنابراين شده مواجه كوچك سكه با بازار سيركردن امكان

 شاپور زمان در. است كرده آن جايگزين را قبلي سلسله مقداركم

 و تند آنچنان هاناحيه همين در هاسكه نوع اين بودن كم دوم

 جريان به نازل دقيقآ كيفيتي با را آن كه شودمي احساس تيز

 از را سكه نوع اين لذا اندداشته كم نقره چون. اندازندمي

 از سليمان مسجد در ما.  26اندكرده ضرب سرب و قلع مس، آلياژ

 .كرديم پيدا را بد كيفيت اين با ارزشكم هايسكه اين

 غربي ايران در كوچك هايسكه كمبود كه داشت باور توانمي 

 باشد داشته متراكمي شهري توسعه سياست براي تعبيري تواندمي

 كه دانيممي. اندكردهمي دنبال را آن سرزمين جديد حاكمان كه

 گذارانبنيان اول، شاپور هم و اردشير هم ساساني، اول شاهان

 اين نيز آنها جانشينان.  27اندبوده ايران در شهرها  بزرگ

 زندگي گسترش شهري، جمعيت تمركز.  اندكرده دنبال را امر

 دستي، صنايع گسترش و بازارها آمدن وجود به سرزمين، اقتصادي

 محدود مكان و زمان در  المللي،بين و شهري بازرگاني توسعه

 مراكز. است كردهمي ايجاب مبادله براي را  پول از استفاده

 به قادر است، بودهمي زياد آنها تعداد بايد كه سكه، ضرب

 تا النهرينبين از امپراطوري اين. اندنبوده نياز اين برآوري

 الگوي با سكه از استفاده به بايد. است داشته امتداد سند

. بودند كرده منتشر و ضرب را آن اشكانيان كه دادندمي تن كوچك

 و كوچك هايسكه از ،(مرو) مارگيان در و سرزمين شرقي شمال در

 هايسكه از قديم، اليمائي در غربي، جنوب در و پارتي ارزشكم

 .اندكردهمي استفاده اليمائي شاهان آخرين كوچك

* 

*            * 

 

 .صفه  سطح در شفياتك

 است، شده گرفته نظر در بخش اين براي كشفيات به اشاره

 قرنهاي آخرين به آن قدمت كه پارتي پيكره به اشاره بخصوص

 بناهاي از خارج در كشف اين. رسدمي صفه  روي مذهبي زندگي

 .آمد عمل به شده آزاد

 براي مجددآ آن از كه آمده ايپيكره لوح اين در 19: لوح

 برجستهنقش. است شده استفاده جديد گورستان گورهاي پوشاندن

 طرحهاي ،19 لوح ؛2 شماره ششم، و هشتاد لوح) را هركول كوچك

 مجسمه. ايمقرارداده بررسي مورد قبال( 13 شماره سليمان، مسجد

                                                           
26- M. E. Masson, Rasprostranenie monetnikh nakhodok cekana cinastii sasanidov na territorii 

sovesskikhresoublik Srednel Azil", Istoriya iranskogo gosudarstva i kultury, Moscou, 1971, p. 219 ss. 
27- N. Pigulevskaya, Goroda Irana v rannem srednevekovie, Moscou-Lإningrad, 1956, passim. 



 داراي بوده، مرصع قبال كه چشماني با انسان سر شده ضايع بسيار

 نزديك گور يك روي كه  سر اين. است باز هايحلقه با آرايشي

 هركول معبد همان به مربوط توانستهمي شده پيدا هركول معبد به

 باشد تعلق همين دليل تواندمي نيز آن سر آرايش نوع. باشد

 النوعرب-قهرمان بزرگ پيكره آرايش به نزديك آرايش اين زيرا

 سليمان، مسجد طرحهاي ،19 لوح ؛3 شماره ششم، و هشتاد لوح)

 نشان را پارچه از جديدي طرح  تنهنيم يك پائين. است( 6 شماره

 پارچه اين طرح ،.است شده استفاده سرداري براي كه دهدمي

 دواير با اند،قرارگرفته چليپا  در كه است هائيلوزي داراي

 و دارد هرمي شكل خنجر دسته. چليپائي هايحالت تمام با كوچك

 هفتم، و هشتاد لوح) است شده تقويت حايل يك داراي آن غالف

 16828( شماره سليمان، مسجد طرحهاي ،19 لوح ؛6 و 5 هايشماره

. 

 اين روي آنها طرح كه هائيپيكره تكه دوازده 69: لوح  

 از تنها قبال. بودند پراكنده صفه  سطح روي در همه آمده لوح

 لوح) است شده گفته سخن شير پوست با هركول، پيكره از تكه يك

 پيكره يك از ايتكه ؛(3 شماره ،â7 لوح ؛4 شماره ششم، و هشتاد

 مسجد طرحهاي ،69 لوح ؛4 شماره هفتم، و هشتاد لوح) ساق يك با

 كه باشد ايبرجسته نقش به متعلق توانستمي( 41 شماره سليمان،

 لوح ؛7 شماره نودم، لوح) است بوده آن روي شخصيت دو تصوير

 ايويژه سنديت آنها بقيه(. â7 شماره سليمان، مسجد طرحهاي ،36

 .كنندنمي بازگو را

 آن قسمت دو هر كه  قسمت دو از متشكل ايپيكره â:7 لوح

 ،â7 لوح ؛6 ،5 ،4 ،3 هايشماره سوم، و هشتاد لوح)شد پيدا

 مورد قبال را پيكره اين(. 28 شماره سليمان، مسجد طرحهاي

 هشتم، و هشتاد لوح) سر بدون تنه نيم. ايمداده قرار بررسي

 نشان(38 شماره سليمان، مسجد طرحهاي ،â7 لوح ؛5 و 4 هايشماره

 دارفاصله عريض مثلثهاي با كه است هائيچين با سرداري يك دهنده

 به كه اين جاي به آن آستينهاي چينهاي. است شده داده نشان

 ساق تكه دو. هستند حلزوني صورت به باشند، حلقهحلقه صورت

 متفاوتي عرضه( 5 و 4 هايشماره سليمان، مسجد طرحهاي ،â7 لوح)

 هستند حلقهحلقه هابعضي يعني دهندمي نشان را شلوار چينهاي از

 .موازي و عمودي ايلوله هابعضي و

                                                           
 كلي آنها است كه  موضوعي شده تشكيل هائيلوزي از كه  تكه اين پارچه تزئين و نقش- 28

 اننياشكا زمان در بينيم،مي را آن كه همانطور است، برداشته خيز باال طرف به آنها ابتداي

 يافته گسترش ايران دوردستهاي در و ديده خود به ساساني بافانپارچه نزد در را طوالني موفقيتي

 مربوط Agilberte (665) آژيلبرت راهبه  تابوت روي شده كاريبرجسته نقش آن بازسازي متأخرترين .است

 به: كنيد نگاه .است  Jouarre به

R. Ghirchman, L'Iran des origines a l'Islam, 1952, p. 308. 

R. Ghirchman, Iran. Parthes et Sassanides, Paris, 1962, p. 295, fig. 383. 

A. Grabar, "Recherches sur les sculptures de hypogee des Dunes, a Poitiers, et de la crypte Sabint-paul de 

Jouarre", journal des Savants, 1974, p. 42, et fig. 26. 



 آورده لوح اين روي  آنها طرح كه هاييپيكره  77: لوح

 مجسمه از ايتكه  Aپلكان روي. هستند پلكان سه به مربوط شده

 مانده باقي تنه مياني بخش فقط آن از. شد پيدا  نيايش حال در

 مسجد طرحهاي 77، لوح ؛2 شماره هفتم، و هشتاد لوح) است

 آشنا سرداريهائي هايچين نوع با قبل از(. 2 شماره سليمان،

 از بخشهائي صورت به سرداريها نوع اين جلوي روي كه هستيم

 پشت در موازي و شده لوله صاف،  ، 29 گذاشته هم روي دواير

 منگوله عدد دو پارچه  از عريضي كمربند انتهاي در. بودند

 از يكي كمربند هايمنگوله با مشابه كه دارد وجود قطور

 . 30است پالمير روحانيون

. شد پيدا ناقص ايمجسمه پيكره  دو  Hپلكان پائين در

 زنانه هايپيكره گفت شدمي كه بودند هائيپيكره تنها اينها

 ،77 لوح ؛4 شماره دوم، و هشتاد لوح) آنها از يكي. هستند

 برتن يكپارچه پشت با باالپوشي( 22 شماره سليمان، مسجد طرحهاي

 چينهاي آن جلوئي پرده. است افتاده او پيراهن روي بر كه دارد

 شروع چپ شانه از كه اندداده تشكيل را انعطافي غيرقابل و سخت

 هستند مواج اندكي كه خطوطي صورت به مايل حالت به و شوندمي

 را واقعي ايپرده پوشاك يك حالت ولي كنندمي عبور بدن روي از

 روي شده، گيريقلم صورت به ولي را چينها حركت همين. ندارد

 هشتم، و بيست و صد لوح) يابيمبازمي مالمير-ايذه زنانه پيكره

 Hariti  de Skarah) دِهري اسَكَره هريتي پيراهن روي(. 1-3 هايشماره

rieDh )اين. دارد وجود چيزي چين نيز  24931  سال به مربوط 

       Maitreyaكراچي متريا پيكره روي هاچين دادن نشان روش همان

de  Karatchiزن پيكره روي كه اين كما.  32است سوم قرن تاريخ به 

 روي و  33شوتوراك بودائي برجسته نقش يك كوشاني اهداكننده

. بينيممي نيز  34رم در كنستانين طاق آزادي فرشته پيراهن

 چيزي نمونه تنها كرديم پيدا سليمان مسجد در ما كه ايپيكره

 شرقي هنرمندان توسط درك غيرقابل چيز مثابه به را آن كه است

 .اندكرده تصور هلني پيكرتراشي

 نهاده بلند پايه يك روي كه زن يك از ديگري پيكره  پائين

 مسجد طرحهاي 77 لوح ؛1-3 هايشماره هشتم، و هشتاد لوح) شده

                                                           
 قدمت كه شده شناخته خوبي به قندهار هنر در تانگاي لوران پيكره طريق از امر اين كه- 29

 به: كنيد نگاه .است 168سال به مربوط آن

B. Rowland, American Journal of Archaeology, vol. XLVI (1942), fig. 1. 
30- H. Seyrig, Syria, vol. XV (1934), pl. Xxi, 1. 
31- B. Rowland, op. cit., fig. 14. 
32- H. Ingholt, Gandharan Art in Pakistan, New York, 1957, p. 136, n. 202. ه 

 ,.B. Browland, op. cit در .234 تاريخ به Charsada شرسادا بوداي پيكره به كنيد نگاه مچنينه

fig. 2. 
33- J. Rosenfield, op. cit., fig. 98 a.  
34- A. Giulian, Arco di Contantino, Milano, 1935, fig. 58. 



  شخص اين. ندارد كمتري آموزندگي جنبه( 23 شماره سليمان،

 دارريشه آن پائين حاشيه كه كرده برتن بلندي بسيار پيراهن

 زمين روي تا دهد تشكيل را چيني كمترين اينكه بدون و است

 بدن حجم. شودمي ديده آن زير از كفشها نوك فقط و افتدمي

 است قندهار هنر از« سنگي پيكره» يك اين. است نشده دادهنشان

 بازشناخته كتلسرخ كوشان پيكرسازي در را آن شولومبرگر كه

 .  35است

 معماري تزئين از زيبائي ايتكه  Iپلكان روي باالخره،

 اين بين.  بود شده تشكيل پرشش هايستاره از كه شد گرداوري

 تشكيل را مستمري طرح كه شده برقرار ارتباطي چنان هاستاره

 عناصر 9 و 7 ،4 ،1 هايشماره دوم و نود لوح روي.  دادمي

 با و سنگ از اينها جنس. ايمكرده جمع را معابد داخلي تزئين

 محل در آنها از يك هيچ. اندآمده وجود به كاريبرجسته شيوه

 اينها ولي. دانيمنمي را آنها جاي لذا و نشدند پيدا خود اصلي

 را تزئينات نوع اين. هستند معابد در تزئينات  وجود مؤيد

 ديوارهاي پائين فقط كه ديد سازهائي و ساخت در بايد اكثرآ

 . اندشده ساخته خشت از ديوار بقيه و است سنگ از آنها

 طراحي لوح اين روي آنها شكل كه را اشيائي 76: لوح

 نوع. ايمكرده پيدا آن خارج از و تحتگاه اطراف از اند،شده

 ؛6 شماره هشتادم، لوح) مرد يك پيكره شده ضايع سرديس آرايش

 نشده حفظ خوبي به ،(7 شماره سليمان، مسجد طرحهاي ،76 لوح

 شده طراحي دواير صورت به آن هايحلقه كه رسدمي نظر به. است

 دوش بر. بود خواهد ديررس تاريخ يك دهندهنشان امر همين. است

 در ايميوه و است نيايش حال در كه مردي سر بدون تنه نيم چپ

 شده لوله ايپارچه كرده، بلند را راست بازوي و دارد چپ دست

 فقط پشت در و است چين فاقد او سرداري جلوي. است شده انداخته

 چينهاي و دارفاصله بسيار گوشهسه چينهاي از اندكي هاينشانه

 احتماال او كمربند. است كرده حفظ آستينها روي را حلقهحلقه

 و 3 هايشماره پنجم، و هشتاد لوح) شده تركيب فلزي عناصر از

 گل از شيء سه(. 177 شماره مسجدسليمان، طرحهاي ،76 لوح ؛4

 نزديكي در كه باشند مسكوني هايخانه به مربوط ظاهرآ نيز پخته

 .اندبوده صفه 

. دارد شرقي نماي طرف به اندكي تمايل  Aصفه   73: لوح

 بوده باران آب شدن جاري  معرض در صفه  سوي اين بنديقالب

 بردهمي تحليل به و كردهمي سوراخ سوراخ را آن آبها اين. است

 آزادسازي و خاكبرداري را صفه  از وجه اين كه همين. است

 ايرگه سطح طول تمام در كه گرفتيم تصميم ،(صدم لوح) كرديم

 نود لوح) كند كشيزه صفه  زاويه سوي به را آبها كه كنيم حفر

 حين در(. 3 و 2 هايشماره يكم، و پنجاه لوح ؛2 شماره دوم، و

                                                           
35- D. Schlumberger, "Descendants non-mediterraneens de l'art grec" ,Syria, vol. XXXVII (1960), p. 157. 



 محل. شيء نوزده شامل شد پيدا گاهيمخفي كه بود كنيگودال همين

. آمد عجيب و غيرعادي ما نظر به صفه  وسط در آن قرارگيري

 از و نذري اشياء بيشتر اينها كه دهدمي نشان اشياء مشخصه

 شدمي گذاشته نيايشگاهها در كه هستند محقري اشياء خانواده

 هاسفالينه روي هايشكل. ظروف يا زنگوله دستبند، انگشتر، مثل

 خمير از زيارتي قمقمه يك روي كه نقشي بجز هستند شده شناخته

 تركيب شعاعها از و دواير از نقش اين. بود سبز رنگ به شيشه

 مسجد طرحهاي ،73 لوح ؛9 شماره نهم، و نود لوح) بود شده

 شده پيدا مشابهي نسبتآ شيء نيز بابل در(. 649 شماره سليمان،

 ما شيئي با پايه يك طريق از فقط كه ديگري مشابه شيء.  36است

 از آن قدمت. است  37شده پيدا اروپوس-دورا در دارد، تفاوت

 اين اشياء توانمي. رسدمي 256 سال حدود به« مضمون» طريق

 چنين و  دانست نيايشگاهها از يكي به مربوط را مخفيگاه

 زمان در صفه  كه  ايفاجعه  موقع در را آنها كه انديشيد

 .اندگذاشته مخفيگاه اين در ديده، خود به دوم شاپور

 

                                                           
36- O. Reuther, Die Innenstadt von Babylon,  p. 38, fig. 48. 
37- The Excavations ot Dura-Europos. Prelim. Report of Fourth Season, 1933, p. 226, pl. XXIV, 3; republie 

dans S.L. Dyson, The Excavations at Dura-Europos, Final Report IV, part I, fasc. 3. The commonware Potery. The 

Brittle Ware, New Haven (1968), Classe IX, p. 34, pl. III, 191. 

 


