
 

 

 

 سوم فصل

 پائيني صفه 

 (بيستم و نوزدهم لوح دوم؛ و اول نقشه)

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 دوم مرحله آخر در اوليه باالئي هف  ص   توسعه دقيق تاريخ از

 مرحله) قبلي مرحله آخر شده، پيدا هايسكه اساس بر. اطالعيمبي

 به فه ص   اين توسعه آيا. است شدهمي مربوط هلني دوره به(  اول

 عدد دو  را امري چنين آيا شود؟مي مربوط  اولِرسكيكامنيس عصر

 رسدمي نظر به است؟ شاه اين به مربوط كه دهدمي نشان درهمي

( J. Harmatta) هارماتا. ژ كه پوديوم نزديكي در شده پيدا كتيبه كه

 اين. كندمي دفاع فرضيه اين از كرده، منتشر اينجا در را آن

 قرن اواسط از قبل اندكي كه است تاريخي كننده القاء نظريه

 .است ميالد از قبل دوم

 نوعي مؤيد صفه  اين توسعه براي محلي شاه اين اقدام

 بزرگ تالش اين كه گفت توانمي حداقل. است محلي دربار توانگري

 و حال هر به. است نبوده نيايشگاه اشتهار  نتيجه ساختماني

 صفه  آمدن وجود به عصر از قبل بايد كارها اين دليلي، هر به

 . باشد آن جلوي چهارستوني نماي با آن معبد  و پائيني

 راستاي در هم باز( سوم مرحله) مقدس صفه  نوين توسعه

 سطح اختالف. است شده اجرا كوه عمومي شيب تبع به غربي، شمال

  عمال. رسدمي متر 79/7 به پائيني صفه  و باالئي صفه  بين

 شمال پلكان[  جديدي كوچك پلكان كه كردهمي ايجاب زمين سراشيبي

 آزاد و برداري خاك با. گردد احداث ]6( شكل) سوم بخش غربي،

. كرديم پيدا ايپيشرفته انهدام حالت در را آن پلكان، اين سازي

 به. است شده ايپيشرفته انهدام چنين موجب آب كه نيست ترديدي

 سطح اختالف. زد تخمين تواننمي را خاپلخ قطعي تعداد دليل هميم

 اين حفاري. است متر 7â/1 روئين سنگفرش و زيرين سنگفرش بين

 اشيائي اينها. گذاشت اختيار در را ناچيز شيئي چند پلكان

 از بودند عبارت و اندكرده تقديم  زيارتگاه زائران كه هستند

 هشتم، و سي لوح) مفرغ از ديگري و آهن از يكي انگشتر، دو

 ؛(73 و 71 هايشماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،9 لوح ؛6 شماره

 دو ؛(74a-c  شماره نشانده، بردِ  گراورهاي 9 لوح) مهره عدد سه

 بردِ  گراورهاي ،9 لوح) شيشه خمير از سفري قمقمه از تكه

 سرستون از ايتكه بازهم اينها، با همراه(. â6 شماره نشانده،

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،9 لوح) يافتيم مارپيچي زينت با سنگي

 . چوپان نفر يك يا بود آورده را آن آب يا كه( 98 شماره



 دو درازاي و  متر 15/74( سوم مرحله) صفه جديد پهناي

 آن روي قبلي معماري همان.  است متر â7/â5 و متر 56 آن طرف

 تو و( بند پشت)ها آمدگي پيش  از سيري خط با شده پياده

 آورده وجود به را روشنهائي سايه متناوب بطور كه هائيرفتگي

 طول به باالئي صفه   غربي زاويه از آن جنوبي زاويه. است

 كلي طول نوين، گسترش اين  ادامه در. رودمي فراتر متر 15/21

 .است رسيده متر â2/157 به نشانده بردِ  مقدس صفه 

 

 . ستوني چهار معبد

 16 شكل و24 ،23 ،22 ،21 ،20 هايلوح ؛2 نقشه

 هايبازمانده جديد، كوچك پلكان از صعود با غرب، طرف در

 مستطيل ديگري ،(؟) مربع يكي يابيم،مي باز را منزوي معبد دو

 سنگفرش درگاه با وردي يك با فضا يك داراي فقط هركدام كه ،(؟)

 نگهباني افراد سكونتي استفاده مورد توانستهمي فضا اين. است

 متر 0â2/22 آن نماي كه شده برپا معبدي آنها، جنوب در. باشد

 متر â50/7 آن عرض و  متر 0â6/0â2 آن انتهائي ديوار طول. است

 در صفه  خود زواياي مثل نيز معبد  اين زواياي.  است بوده

 كوچك سنگهاي از آن ديوارهاي. هستند اصلي جهت چهار راستاي

 متر يك تا سانتيمتر â8 از آن ارتفاع و شده ساخته نتراشيده

 اين كه بوده خشت از ديوارها فوقاني قسمت. رودنمي فراتر

 .اندرفته بين از هاخشت

 

 
 .معبد ايزومتري. پائيني صفه . نشانده بردِ . 16 شكل

 

 

 با  است متر 25/7 در متر â20/9 محراب يك شامل نيايشگاه

  روي مربع يك گوشه چهار در ستونها اين كه مركز، در ستون چهار



 اين فاصله. اندشده نهاده چهارگوشه شكل به هائيزيرستون

 در(. 1 دوم، و بيست لوح) است متر 0â3/2  يكديگر از ستونها

 امتداد ايشده سنگفرش سكوهاي محراب، اتاق ديوار سه كنار

 تقدس رفتن ميان از و باال مكان رهاكردن از پس. اندبوده يافته

 به تبديل تاالر و شود مي حذف محراب شرقي شمال ديوار معبد،

 به را آن بازسازي اجازه ديوار اين پي سنگهاي گردد؛مي ايوان

 وضع همين «ِكندِپنجي» معبد:  نيست مورد تنها مورد اين. داد ما

 (.51 و â5 0شكل) است ديده خود به را

 بين. بود كرده احاطه مستطيل شكل به فضا سه را محراب

 از يك هر ديوار وسط در. نداشت وجود ارتباطي راه فضا سه اين

 ورودي يك داشتند، قرار محراب فضاي به رو كه فضا سه اين

 3 شماره و 1 شماره اتاقهاي به ورود براي. بود شده تعبيه

 هايكاسه از يكي 3 شماره اتاق. اندرفتهمي باال پله سه از بايد

 چسبيده(. 5 تا 2 هايشماره ،22لوح) بود كرده حفظ را در پاشنه

 به باالآمدكي نوعي درون، در آن، شرقي جنوب باريك ديوار به

 شمالي خارجي زاويه به چسبيده. شدمي ديده سنگي سكوي يك شكل

 جاي غربي شمال طرف در ورودي يك با چهارمي فضاي  بنا، اين

 اتاق باالئي پله روي. است بوده خزانه يك شايد كه بود گرفته

 چهار شامل كه شد پيدا اماني مخزن يك آن، شالوده در ،1 شماره

 پنج و شصت اليمائي، مفرغي كوچك سكه پنج و سي و هفتصد و هزار

 شاه مفرغي سكه يك و پارتي سياه پول چهار اليمائي، درهمي سه

 سوراخدار عنصر يك شامل ضمنآ مخزن اين. بود كنيشكا كوشان

 مهره يك ؛(182 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،15 لوح) گوشواره

 يك ؛(183 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،15 لوح) مرجان از

 گراورهاي ،15 لوح) بود شدهگم آن نگين كه اينقره انگشتر

 يك از طرحي كه مفرغي انگشتر يك ؛(184 شماره برِدنشانده،

 بردِ  گراورهاي ،15 لوح) بود شده حكاكي آن نگين روي شخصيت

 گراورهاي ،15 لوح) شده تا نقره ورقه يك ؛(185 شماره نشانده،

 طرح با عقيق از  شده حكاكي سنگ يك ؛(181 شماره برِدنشانده،

 گراورهاي ،15 لوح( )آتنا؟) دارد سر به كالهخود كه زن يك سر

 كنيشكا سكه. بود قهوه دانه عدد سه و( 189 شماره برِدنشانده،

 و چهارستوني معبد گذاريتاريخ امكان پارتيان سياههاي پول و

 قرن براي را آن مرمت آخرين  گذاري تاريخ امكان اولي طريق به

 .  1كرد فراهم ميالدي دوم

 شده برپا سنگفرش كف روي بر بنا نماي  راستاي در رواقي

                                                           
 به: شود مراجعه ؛ OADOيعني باد الهه سكه پشت در مفرغ؛- 1

:R. B. Whitehead, Catalogue of the Pandjab Museum, Lahore, Oxford, 1914, p. 189, n. 83, pl. XVIII. 
 شود،مي حاصل پارتي هاي سياه پول و كنيشكا هايسكه اساس بر كه ميالدي، دوم قرن تاريخ

 عمل به بروكسل در فرهنگ و ملي آموزش وزارت هايبامراقبت كه «گذاري تاريخ ربنك»تحليل طريق از

 سدر چوب عنوان به كرديم پيدا معبد 1 شماره اتاق در كه چوبي تكه .گيردمي قرار تأييد مورد آمد،

 .136∓ تقريب با دادمي را ميالدي 29 رقم آمده دست به تاريخ .شد شناخته



 رديف هر كه اندكشيدهمي دوش بر ستون رديف دو را آن سقف. بود

 دروني رديف(. سوم و بيست لوح) است بوده ستون هشت داراي آن

 آن از قسمتي بعدها كه داشته تكيه ديوار به ستونها اين

 چهارم و سوم ستون بين دري كه جائي يعني است، شده برداشته

 اين. بود شده گذاشته هائيپايه روي ستونها. است شده باز

 در چهارگوشه  زبانه يك كه شدهمي تشكيل ستونته دو از هاپايه

 شالوده روي ستونها. است كردهمي جدا هم از را آنها ستون، كف

 ستونهاته اين از عدد دو. اندگرفتهمي قرار ايچهارگوشه و پهن

 قاب را محراب ورودي آنها به مربوط ستونهاي كه را،

 در هم هنوز چهارگوشه ستونهايپايه از تعدادي و اند،گرفتهمي

 . 2(5-4هايشماره بيستم، لوح) بودند باقي خود اصلي محل

 

                                                           
 باكترو ناحيه و پارتيان كه وسيعي محوطه روي زيادي تعداد به هاپايه نوع اين از - 2

  ،كتل سرخ در، باديانق در ،زِترمِ  در  ،درخلچايان يعني است شده پيدا گرفتهبرمي در را كوشان

 رواق، به مربوط   شماره نويس زير ششم، فصل به كنيد نگاه .ِبگرام در  ،شوتوراك در ،كندوز در

 .هاپايه و ستونها



 
 زيرين. قطعات ستونهاشنانده. صفةبردِ  -17شكل 

 

 و محراب به مربوط عدد چهار) معبد اين ستون بيست از يكي

 شده برپا آب بركه يك نزديكي در ،(رواق به مربوط ستون شانزده

 را« نشانده سنگِ =  نشانده بردِ  نام» كه است ستون همين. است

 اين از عدد چهار(. 1 شماره اول، لوح) است داده محوطه به

 يكي ستونها اين از تاي دو. اندافتاده ميدانگاهي روي ستونها

 ارتفاع به ديگري و متر â0/36 قطر به و متر 7â0/3 ارتفاع به

5â0/3 34 قطر و متر/â0 هموار و صاف(  18 و 17 هايشكل) متر 

 .هستند صيقلي و

 



 
 نشانده. صفه زيرين، قطعات ستونها.بردِ  -18شكل 

 . برِد نشانده. صفه زيريرن ستون منقوس19شكل 

 

 ستونهاي از زيادي هايتكه معبد جلوي ميدانگاهي روي بر

 به نيز ديگري ستونهاي. شدمي پيدا نيز شده خرد و شكسته

 يكم، و چهل لوح) بودند غلطيده صفه  اطراف مسيلهاي

 ستونها از عدد سه(.  18 و 17 هايشكل( )4 ،2 ،1 هايشماره

 و صاف آنها از يكي كه شدند داده انتقال شوش موزه به

 و بيست لوح) متر 0â9/3 طول به دار، شيار ديگري صيقلي،

 روي بر و است آنها ترينجالب آنها سومين و( 6 شماره چهارم،

(. 5 شماره چهارم، و بيست لوح) است شده كنده آدمي نقوش آن

 و داشت قرار خارجي رديف در رواق شرقي زاويه در ستون اين

 اين. بود شده برده فرو زمين در متر يك عمق به سادگي به

 ارتفاع به را خود شكسته ستونته از ايتكه هم هنوز ستون



58/â0 9 آن كل طول.  است گذاشته باقي سرپا مترâ0/5 متر 

 باال در. گرددمي نيز خاك در شده دفن قسمت شامل كه است

 به و سانتيمتر 8 و سانتيمتر 9 ارتفاع به نامنظمي زبانه

 27  پائين در ستون پهناي. دارد قرار سانتيمتر 12 پهناي

 گرددمي باريكتر متدرجآ رودمي باالتر هرچه كه است سانتيمتر

 رسدمي سانتيمتر 5/13 در سانتيمتر 15 به زبانه زير در تا

 (.19 شكل)

 چهار نقش است، ضلعي هشت كه ستون، اين وسعتر سطح روي بر

 همه و اندايستاده سرپا آنها همه. است شده پيكرتراشي شخصيت

 سطح اين روي بر. هستند برجسته صورت به روبرو از دقيقآ نيز

 با جوان دو نقش زمين، كف سانتيمتري 6â3/1 ارتفاع در ستون،

 سانتيمتر 5/43 بلندتر نفر قد. است بسته نقش متفاوت قامت و قد

 كودكي او كنار در. است ريش بدون ولي دارد سبيل او. است

 كه آنها پوشاك و نشده داده نشان آنها موهاي. است ايستاده

 را خود دستهاي دو هر. ندارد چين است، ايساده شلوار و ردا

 پاي و نيمرخ صورت به را خود پاي يك و كرده چليپاسينه روي

 جلو طرف به پا اين نوك كه اندگذاشته ر ختمام صورت به را ديگر

 نظر به. اندگرفته قرار متفاوتي سطوح در پا دو اين. است

 بوده پاها زير در كف دادن نشان صدد در پيكرتراش كه رسدمي

 به ديگري شخص سانتيمتري، 7/4 فاصله يك از پس باالتر،. است

 دارد تن بر بلندي رداي و ايستاده پا سر سانتيمتر، 67 بلندي

 ريش و سبيل داراي او. است شده بسته كمر روي كمربندي با كه

 اشسينه روي او بازوهاي. است نشده داده نشان وي موهاي. است

 در باالخره،. اندچرخيده خارج طرف به او پاهاي و  شده چليپا

 چهارم نفر سانتيمتر، 5/1 حدود در ايفاصله به شخص، اين باالي

 نيز شخص اين پوشاك. است گرفته جاي سانتيمتر 3/48 بلندي به

 يك. است مشخص ريش و سبيل داراي و است قبلي نفر پوشاك مثل

 قرار رخسه حالت به او ديگر پاي و رخنيم صورت به او پاي

 در تبري او. اندگرفته قرار كف روي نيز پاها اين. دارد

 گوسفندي كردن قرباني براي كرد فكر توانمي كه دارد دستهايش

 كه خاصي روش. است داشته نگه خود سر پشت در را آن كه است

 نسبت را مهمي نقش او به رفته، بكار او موهاي دادن نشان براي

 شده، محصور او مورب مجعد هايحلقه بين در او پيشاني: دهدمي

  آرايش اين. است مارپيچي معماري زينت صورت به كه موهائي

 شماره هشتم، و بيست لوح در كه است مردي موهاي آرايش به شبيه

 از آثاري ستون، باالي. است سوم قرن به مربوط كه بينيممي 2

 نيز باال اين در كه اين مثل شود،مي ديده حكاكي ابزار تماس

 شايد همه، از بزرگتر وسط، شخص. است گرفتهمي صورت كاري بايد

. اندگرفته جاي وي از پائينتر او( ؟) پسر دو و بوده محلي رئيس

 قرباني كه باشد راهبي بايد كرده اشغال را باال مكان كه مردي



 (. ؟) است كردهمي

. بودند گرفته قرار هاپايه روي رواق ستونهاي كه ديديم

 ستوني و شد توصيف كه ستون همين فقط رواق جنوبي انتهاي در

 ديوار به و بود گرد ستون اين - داشت وجود بود مقابل در كه

 شكسته نيز آن كه ستون، اين از متر يك از بيش. داشت تكيه

 خاك در نيز را ستون اين گويا - بود آورده در سر خاك از است،

 بيست لوح 2-3 هايشماره يكم، و بيست لوح) اندبوده برده فرو

 هدف از ناشي تواندمي معماري فن در تفاوتي چنين(. سوم و

 معرض در كه باشد رواق انتهاي ستونهاي پايه به بخشي استحكام

 هايمرمت يا اصالحات نتيجه كه اين بيشتر يا شده، گذاشته هوا

 ستوني ايران در كه است بار اولين. باشد معبد ساختن در بعدي

. است شده پيكرتراشي انساني هياكل نقش آن روي كه شودمي كشف

 اين از ايتكه ما زيرا نبود نوع اين از ستون تنها اين ضمنآ

 سوم، و هشتاد لوح) كرديم پيدا مسجدسليمان در را ستون نوع

 اين از سومي ستون شناخت موجب نيز اتفاقي يافته يك(. 1 شماره

-3 هايشماره نهم، و بيست و صد لوح) شد مالمير-ايذه در نوع

 نشان قديم، اليمائي ناحيه در سه هر و محوطه، سه اين(. 1

 آنها روي كه ستونهائي ميالدي، اوليه قرنهاي در كه دهندمي

 ما براي قبال كه معماري عنصر  يك يعني بود، شده پيكرتراشي

 اين خاستگاه. است بوده پايدار و مستمر تقريبآ بود، ناشناخته

 است؟ بوده كجا ستون نوع

 در ما وسطاي قرون ستونهاي با ستون اين كه است واضح

 ديوارهاي ها،شخصيت شكل به ما وسطاي قرون ستونهاي است، تقابل

 پارت معبد معماري. است كردهمي« مو اج» را ما جامع كليساهاي

 تحمل مسئول هاشكل گيرد،نمي نظر در پيكره براي را مشخصي جاي

 كه خواهدنمي پيكره از معماري اين و اندنبوده آئيني بناهاي

 . كند ايفا را نقشي چنين

 خودمان پارتي معابد شده پيكرتراشي ستونهاي نبايد همچنين

  3غربي آسياي mospeiraÂb يا« پايه در پيكرتراشي ستونهاي» با را

 اين نقش. هستند  ِاِفس ستونهاي آنها ترينشناخته.  گرفت اشتباه

 تزئيني قرارداد»  يك است، فراوان آناتولي در كه ستونها

  كرديم كشف ما كه ستونهائي  موضوع با آن موضوع و بوده« مقدس

 بسيار كند،مي نقشين را مالمير-ايذه ستون كه موضوعي  يا

 .  است متفاوت

 عبارت موضوع ديد، را آن توانمي كه همانطور صورت، اين در

 آمده تنهائي به او تصوير كه - است كننده اهدا يك تصوير از

 گذاربنيان كه است محلي شاه يك احتماال و  -همسرش با همراه يا

 چنين اجازه برِدنشانده ستون. است آن كننده مرمت يا نيايشگاه

                                                           
3- Ch. Picard, "Colonne de l'Asie Occidentale historiee a la base", Artibus Asiae, vol. XXIV (1961), pp.388-

393. 



 در يا معبد در هايشپيكره گذاشتن از كه شاه،. دهدمي را فكري

 را او كه شدهنمي راضي كه اين يا نبوده، خوشحال آن نزديكي

 تصوير كه دادهمي دستور دهند، نشان اطرافيانش مؤمنان بين در

 خدايان مقابل در وي زاهدانه اعمال تا كنند نقر باال در را او

 قرار تأييد مورد رعايايش مقابل در او فوقاني رده همچنين و

 فكرمايه يك تنها نه ارتفاع، يك در تصوير يك دادن نشان. گيرد

 .است ضديوناني بيشتر بلكه نيست، يوناني

 را شخصيتي كه ستوني به مربوط مورد هرگز هم هنوز  اگر

 قرار تأييد مورد اند،داده نشان آن روي برجسته نقش صورت به

 هائيپيكره برافراشتن به مربوط فكرمايه عوض در است، نگرفته

. است شده شناخته آن، بر متكي و ارتفاع يك در كنسول، يك روي

 و روحيه همان از منبعث ما ستونهاي روي تصاوير ما اعتقاد به

 آنها كه است گرفته نشأت هائيپيكره از كه است الهامي همان

 روي حتي و چهارگوشه ستونهاي روي ستونها، كنسولهاي روي

 - اندبوده گذاشته اروپوس-دورا و هترا پارتي بناهاي نماهاي

 مفرغي هايپيكره جادادن با هاپالميري  را فكرمايه اين

 آنها از زيادي تعدادي و اندپذيرفته خود عاليمقام همشهريان

 . 4اندكرده وارد را

 گرفته قرار آن روي كه  ايپيكره اولي طريق به يا كنسول،

 شده شناخته5«پارت معماري در متداول مشخصه» مثابه به است،

 از ديگري بيان ما اشكاني معابد دارپيكره ستونهاي در  ولي

 همان استفاده، اين فكرمايه. كندمي پيدا را خود مصرف

 قاعده اين نفوذ فضاي. دارد وجود هنري حوزه در  كه ايفكرمايه

. يابدمي گسترش كلمه، واقعي معناي به ايران، نفع به معمارانه

 امپراتوري معماري، قاعده اين پرتوافكني قطب كه بپذيريم اگر

 كمتر را آن يوناني ذائقه كه آن ويژگي عليرغم است، بوده پارت

 برافراشتن فكرمايه  دارد، آن با كمتري همگوني و است شناخته

 يك مثابه به تواندمي دشواري به ستون يك روي باال در تصوير

 باال در كه تصويري اين آيا. گردد تلقي رومي-يوناني عمل

 هخامنشي پادشاه كه دارد الهامي همان با انطباق قرارگرفته

 تزئين را وي كاخ-مقبره نماي باالي كه داده نشان حالي در را

 است؟ كرده

 شرقي اياالت در  خصوص به پيكره، و كنسول كه امر اين از

. هستند آگاه همه ديده، خود به را مطلوبي دوره روم، امپراتوري

 وي زنداني و اسير اول شاپور زمان در كه سوري هنرمندان

 ايران به همانجا از را ستون روي كنسول فكرمايه اند،بوده

 بيشاپور سلطنتي يادمانهاي و آثار روي بر تا اندبازگردانده

                                                           
4- H. Seyrig, Syria, vol. XVIII (1937), p. 38, n. 4; Syria. vol. XX (1939), p. 181. 
5- D. Schlumberger, "Descendants non-mediterraneens de l'art grec", Syria, vol. XXXVII (1960), p. 286. 



كه  است اين مانده باقي آن از كه چيزي حداقل.  6گيرد قرار

 ايناحيه از  ستون يك روي بر بلند پيكره يك دادن نشان فكرمايه

 .است داشته استيال پارتي مفاهيم آنجا در كه آمده

 دست او همسر و مالمير-ايذه آئيني بناي( ؟)گذاربنيان

 مورد در عملي چنين. اندبرده باال آئيني حالت در را خود راست

 بردِ  ستون روي بر. است عادي عملي نيايشگاه، يك در زوج يك

 حالت اين كه است بديهي. است متفاوت هايشخصيت حالت نشانده،

 تا است غيرمذهبي بيشتر ولي است احترام احساس يك كنندهبيان

 يعني. دارد مطابقت پارس دربار كهن سنت با حالت اين. مذهبي

 نوع حضور و بود شده شناخته هخامنشيان زمان در قبال كه حالتي

. است كردهمي ممنوع شاهنشاه مقابل در عريان دستهاي با را بشر

 تقريبآ درباري بازماندگان هم هنوز كه است حالتي همان اين

. اندكرده حفظ ايران سلطنتي دربار در را آن ما زمان همين تا

 غربي شمال بزرگ پلكان پاي در كه هائيبرجسته نقش روي بر

 را حالتي چنين  روحانيون و شاه مجاوران دارد، وجود محوطه

 .  اندگرفته خود به

 شده نقز مرد چهار تصاوير نشانده بردِ  معبد ستون روي بر

 يك بنديطبقه اين. اندگرفته قرار هم روي متفاوت، طرازسه در

 بدون است، غافلگيركننده نيايشگاه رواق يك در كه روشن، موضوع

 هم روي ترتيب همين به كه نيست كوچكي تابلوهاي با ارتباط

 قابهاي كه تابلوهائي همان يعني. اندشده مرتب و قرارگرفته

 خدمت در كه دهندمي تشكيل را رومي دنياي آثار مركزي موضوعات

 ميترائي هايبرجسته نقش هايقاب. هستند« شرقي مذاهب»

ر م نزديكي در مارينو، يا استراسبورگ
 شكل ترتيب همين به  7

 .  اندگرفته

 شهر ب زانسون«  سياه دروازه» قابهاي ضمنآ قابها، اين

(Besanµon )اورل مارك به حق به كه هستند (Marc AurÉle )شده منتسب 

.  8دهدمي نشان را تيسفون فتح تابلوها از يكي زيرا است

 با را ارتباطاتي هم روي تابلوهاي اين وضعيت در شولومبرگر

 هم و اروپوس-دورا در هم و پالمير در هم كه ديده كنسولهائي

 آنجا در مدقن براهين و داليل با او. است شده شناخته هترا در

 در بخصوص رومي،-يوناني هنرهاي در را پارتي هنر نفوذ نتيجه

 اين اكثر تاريخ ميالدي دوم قرن. است ديده ميالدي، دوم قرن

 . 9است آثار

  باالي بر كه سرستونهائي  تركيب در هخامنشي معماري

                                                           
6- R. Ghirshman, "Chapour. Rapport preliminaire de la premiere campagne de fouilles", Revue des Arts 

Asiatiques, tome X (1936), pl. XLII, b et fig. 3. 
7- H. Lavagne, Comptes rendus A.I.B-L.,  1974, p. 191-201 et fig. 3. 
8- R. Ghirshman, "La porte Noire" de Besancon et la prise de Ctesiphon", Aufstieg and Niedergang der 

romischen Welt, vol. II.(sous presse). 
9- D. Schlumberger, op. cit., p. 285. 



 را حيوانات دنياي اند،قرارگرفته بزرگ شاهان كاخهاي ستونهاي

 موهوم پرندگان شير، نر، گاو: مثل است دادهمي ترجيح

 سرستونها تزئين براي سليقه پارتيان، زمان در. تيزچنگال

 وابسته انساني تصاوير اين. شودمي انساني تصاوير به متمايل

 را آن و بود انساني تصاوير داراي كه ستوني. شوندمي آثار به

 طرف چهار روي بر كه داشته سرستوني خود باالي بر داديم، توضيح

 اين. اندبوده كرده پيكرتراشي را شخصيت چهار تصاوير آن

. اندبوده شده گرفته قاب  مارپيچي معماري تزئين با تصاوير

 و بيست لوح) اندداده نشان روبرو از كامال را اشخاص اين همه

 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،18 لوح ؛1-4 هايشماره چهارم،

a-d171  .)با است، ايويژه اهميت داراي كه كوچك يادمان اين 

 ايمنتطره غير صورت به را ما نظر شخصيت، چهار شناخت امكان

 معماري و آن تصاوير درباره پارت، عصر مزدائي مذهب درباره

 10كندمي ترغني شده، شناخته بد قدر اين و كم قدر اين كه آن،

 . 

 شماره چهارم، و بيست لوح) سرستون وجه يك روي زني  طرح

 در اينيزه دارد، تن بر كه بلندي سرداري با( A ،18 لوح ؛2

 نشانگر تصوير اين. است گرفته چپ دست در جامي  راست دست

 و حيات مايه آبها، ايزدبانوي است، آناهيتا ايزدبانوي

 ايزدبانوي او اوستا، در ولي. است جام آن نماد كه باروري،

 است، نيزه يك به مسلح دليل همين به.  11هست نيز جنگاوري

 و يونانيان كه است ايشده شاخته معابد تصاوير آتنا« ميراث»

يك  روي تنهائي به او. اندكرده برپا ايران در ايهامقدونيه

 .است نشسته ايشده كار كرسي

 است شده داده نشان ميترا  سرستون، همين ديگر وجه روي

  قرارداد طبق كه ،(C ،18 لوح ؛1 شماره چهارم، و بيست لوح)

 و ريش او.  12هست نيز جنگاوران ايزد ولي است روشنائي ايزد

 انگيزيشگفت پرداخت را او تنهنيم رداي روي.  دارد سبيل

 هايخصيصه طريق از تنها نه را او  كه است بار اولين. پوشاندمي

 سپري نيز و  راست دست در نيزه كه شناسيممي باز اشجنگاوري

 بخصوص بلكه است، داده تكيه آن روي را خود چپ دست كه دارد

 .  است فريجي كاله يك كه شناسيممي باز را او كالهش طريق از

 لوح ؛3-4 هايشماره چهارم، و بيست لوح) ديگر شخصيت دو

18، b و D )دو هر كنند،مي پر را ستون سر ديگر وجه دو كه 

 كه دارند تن بر بلندي بسيار رداي اينها. دارند مشابهي حالت

 ترتفنني ايگونه به كه است چينهائي از پوشيده آن تمام

 از حالتي  نشانگر آنها از يك هر راست دست. اندقرارگرفته

                                                           
 .شود مراجعه ششم فصل به- 10

11- Yasht V (پنجم پشت). 
12- Yasht X (دهم يشت). 



 چيزي آن با مشابه ايميوه آنها يك هر چپ دست در و است نيايش

 بدون. ببينيم كاج ميوه مثابه به را آن كرديم پيشنهاد كه

 كننده مرمت يا نيايشگاه گذاربنيان نفر دو اين از يكي ترديد،

 مبتني ما فرضيه. است نيا يك ما اعتقاد به دوم نفر. است آن

 تا اندداشته پارتي شهرياران كه  است دركي قابل گرايش بر

 و معماري هنرهاي در خودشان تصوير كنار در را اجداشان تصوير

 است نيا همين ترتيب اين به كه گوئي. كنند معرفي ساختماني

 صادر را او مسؤليت يا آمده دست به قدرت مشروعيت اجازه كه

 .است كرده

 هايدوره در كه هائيسكه تمام پشت در كه است دليل همين به

 اين نامگذار آرشاك، تصوير اندشده ضرب پارتيان پادشاهي

 شاهان از بعضي كه رسدمي نظر به. دارد خود بر را  13سلسله

 كسي ما نظر به.  14اندكرده تبعيت الگو اين از نيز اليمائي

 شاه همچنيم. است نيا يك كندمي نوازش را ا ر د شاه شانه  كه

 دستهاي از ايحلقه گرفتن حال در  يروك-تنگ برجسته نقش اليمائي

 ايحلقه همان يعني است، ميترا و آناهيتا يعني حاضر، خدائي زوج

 اول، اردشير كه است ترتيب همين به. است قدرت نماد كه

 خود شده ضرب هايسكه اولين پشت در ساساني، سلسله گذاربنيان

 شايد نهايتآ. كندمي ضرب را پايك يا بابك يعني پدرش، سر نقش

 را نشانده بردِ  اهداكننده دوگانه تصوير اساس اين بر بتوانيم

 . كنيم تفسير و تعبير

 رسمي دوم اردشير زمان در فقط ميترا و آناهيتا آئين

 اين.  15پذيردنمي را آنها تصاوير مزدائي مذهب ولي شود،مي

 زمان در يوناني خدايان تصاوير شدن وارد دنبال به فقط تصاوير

 اولين براي را آنها نشانده بردِ  سرستون. شوندمي ظاهر هاسلوكي

 به بايد وضع اين با. دهدمي نشان پارتي نيايشگاه يك در بار

 . 16شود منتسب خدائي زوج اين آئين

: است بوده مضاعف ويژگي داراي كردننقشين و تزئين فن   

 فني، چنين اجراي براي. تزئيني ويژگي همچنين و معماري ويژگي

 معبد مورد در. دادمي قرار نظمي تأثير تحت را انساني تصوير

 و معماري ويژگي مشاركت اين كه است اين نتيجه نشانده، بردِ 

 خداياني تصاوير و آوردمي زبان به را نيايشگاه تزئيني، ويژگي

                                                           
13- W. Worth, Catalogue of the coins of Parthia, London, 1903, passim. 
14- G. Le Rither, op. cit., pl. LXXII, 14-18; pl. LXXIII, 103. 

 .است شده مطرح يازدهم فصل در موضوع اين - 15
 اثر اين  .دهدمي نشان را هوراندر  شده كشف اثر يك با زيادي مشابهت سرستون اين - 16

 در اهداكنندگان تصاوير با (است خورده چكش آنها از يكي كه( آن وجه دو كه است محرابي سكوي

 در ازآنها يك هر كه اندكرده اشغال خداياني را ديگر وجه دو و دهد،مي نشان توده يك مقابل

 و دارد دست بر نيز اينيزه آنها از يكي .اندگرفته ميوه و گل از مملو فراواني غالف يك ستهايشاند

  ديگر و باشد دوسارس -ديونيسوس بايد آخر نفر اين  .آئيني مراسم مخصوص گشاد دهان جام يك ديگري

paredre به: كنيد نگاه .او 

M. Dunand, Le Musee de Soueida, Paris, 1934, n. 170, p. 83-84, pl. XXXVI.  



 تصوير و است شده آنها نذر نيايشگاه اين كه دهدمي نشان را

 از كه دهدمي نشان حالتي در كرده اجرا را آن كه را انساني

 .است يافته تنزل قدكوتاه فرد يك به تناسبات، نظر

 ترجيح را گياهي و گل الگوي سرستون، تزئين در رومي، هنر

 كالهخودها، كه است امپراتوري عصر اواخر حدود در فقط. است داده

 ظاهر برگي و شاخ زمينه يك روي بر اشخاص حتي و هاتنه نيم

 باقي بيگانه صورت به زمينه اين با آنها حالت ولي شوند،مي

 . ماندمي

 ك رنتي نوع« سخاوتمندي» از نشانده، بردِ  سرستونهاي روي

 بدون تزئيني نقش اين.  ماندمي باقي مارپيچ معماري زينت فقط

 يا و باشد داشته برجسته نقش اصلي موضوع با ارتباطي كه اين

 يك مثابه به تنهائي به كند، ايفا را حامل نقش كه اين بدون

 . رودمي باال قاب عمودي ضلع

 تأثير نوعي شودنمي رومي هنر متأخر نسبتآ نوگرائي اين در

 ديگر دوره در توانستهمي نوگرائي اين. كرد رد را شرقي هنر

 ناقص هرم يك در انساني شكل يك ثبت حتي و برسد دشوار نظر به

 تصوير، اين فكرمايه آيا. است بوده ممكن غير معكوس هرم يك يا

 هنرمندان از است، تضاد در غربي كالسيك ذائقه با اينقدر كه

 است؟ آمده پارتي

 بيست لوح) شد پيدا اول سرستون نزديكي در كه دوم ستون سر

 لوح ؛2-3 هايشماره پنجم، و سي لوح ؛ 3 و 1 هايشماره يكم، و

 آن وجه سه فقط( 172A ، B، C شماره نشانده، برد گراورهاي ،18

 معماري تزئين دو بين در كه شده تزئين پري شش هايگل با

 سرستون معماري تزيين به شبيه دقيقآ دارند، قرار مارپيچي

 كه بوده ستوني  مقابل  ستون براي سرستون اين.  17قبلي

 ديوار به  ستون اين. بود شده كنده آن روي بر هائيپيكره

 قرار آن روي كه سرستوني وجه سه فقط و داشته تكيه نيايشگاه

 تزئين وضعيت يادآور ويژگي اين. است شدهمي ديده گرفته،مي

 فقط كه ،(ميالدي دوم قرن) است عصر همان هارومي هايساكروپول

 بر و  نقشبي و ساده آن چهارم وجه و بوده مزين آنها طرف سه

 . 18است داشته تكيه گور ديواره

 تعداد شامل فقط داشتند قرار محراب اطراف در كه اتاقي سه

 ديگري دليل تواندمي امر همين. بودند اشياء از محدودي بسيار

 آن از تقدس حالت اين از پس معبد، كه  باشد ما فرضيه اين بر

 قرار استفاده مورد اقامت براي مكاني عنوان به شود،مي گرفته

: آمد دست به( 1 شماره) مركزي اتاق در زير اشياء(. ؟)گيردمي

 شماره برِدنشانده، گراورهاي ،15 لوح) آهني ميله يك از ايتكه
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 سوراخ يك داراي فقط كه نقش بدون طالي ورقه از ايتكه ؛(149

 قمقمه يك ؛(175 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،15 لوح) بود

 بردِ  گراورهاي 15 لوح ؛1 شماره چهلم، لوح) شيشه خمير از سفري

 نظر به كه ضخيم، بسيار مفرغ تكه دو و( 6â1 شماره نشانده،

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،15 لوح) باشد پيكره يك به مربوط رسدمي

 زنگوله يك برگيرنده در( 2 شماره) جنوبي اتاق(. a-b ،128 شماره

 و سي لوح) چكشك براي آهني آويز ميله و چكشك با مشبك مفرغي

 ؛(129 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،15 لوح ؛1 شماره هشتم،

 15، لوح) آهن جنس از دسته، براي ايزائده با پيكان نوك يك

 شير يك سر مجمسه از تكه يك و( 1 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي

. بود( 61 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،15 لوح) پخته گل از

 بلندي، يك آن غربي زوايه در. بود خالي( 3 شماره) شمالي اتاق

 .شد شناسائي سكو، نوعي

 معبد مقابل بخصوص صفه ، سطح روي بر شده انجام كشفيات

 و ترغني بود، شده پرتاب بيرون به آنجا از نذري اشياء كه

 زراعي زمين به تبديل نيز پائيني صفه  چون. بودند ترمتنوع

 بود نديده خود به گاوآهن كه جاهائي در فقط اشياء بود، شده

 كه معبد شرقي زاويه به مربوط مورد مثل بودند، شده حفظ

 .بود افتاده آن نزديكي در سرستونها و شكسته ستونهاي

 هفتم، و سي لوح) شد پيدا شاه مفرغي پيكرك يك آنجا در

(. 123 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،13 لوح ؛1-4 هايشماره

 موهاي. دارد( بزي ريش)« سلطنتي» ريشي  و بزرگ سبيلي مرد اين

 پيشاني اطراف در و شودمي شروع شعاعي صورت به سرش باالي از او

 اين. پذيردمي پايان مارپيچ هايحلقه صورت به گردن روي بر و

 بافته نوار با كه كه دارد قرار ايحلقه تاج  درون در موها

 سر اين. است خورده گره هم به سر پشت در آن انتهاي دو و شده

 رداي. است برجسته چشمان و كشيده صورت داراي بلند گردني با

 با كمر ميانه در كه دارد تن بر هاللي يقه دور با بلندي

 چينهاي. اندشده آويخته آن انتهاي دو و  شده بسته كمربندي

 زوايا رأس. شوندمي ديده هم روي حاده زواياي صورت به ردا اين

 اين روي شده كشف هايپيكره روي قبال فني چنين. است پائين در

 صورت به آستينها چينهاي.  است گرفته قرار تأييد مورد محوطه

 چينهاي با گشادي شلوار درون در پا ساق و ران. است حلقوي

 شده جمع پا مچ در شلوار پاچه دو انتهاي. دارند قرار دوراني

.  است رفته فرو برگشته نوك و بلند ساقه كفشهاي درون به و

 از آن طرف دو كه شده افكنده ايشده لوله پارچه چپ شانه روي

 شخصيت اين. اندافتاده پائين او رداي زيرين لبه تا عقب و جلو

 كه گرفته ميوه و گل فراواني شاخ يا غالف يك خود چپ دست در

 هاميوه بعضي و انگور خوشه يك آن درون در توانمي رسدمي نظر به

 باال باز، نيمه دست كف با را خود راست بازوي. داد تشخيص را



 .است بوده( ؟) اينيزه دست اين درون در شايد. است گرفته

 شاخ كه شناسانده را شاهاني چهره سليمان مسجد پيكره

 قدرت نيز شهرياري كه خدائي ويژگي. اندداشته دست در فراواني

 دليل به تبديل اند،كرده وارد را آن روميها و  داراست را او

 نعمات بودن دارا طريق از مردم نزد در او موفقيت لمس قابل

  آن  هاينمونه. است شده سرزمينش مكنت و دارائي و جهان اين

 دست به فراواني شاخ كه امپراتوراني براي رومي، هنر در

 . 19نيست كم اند،گرفته

 با پارتي سرور يك سربي  كوچك پيكرك پيكره اين نزديك  

 ساده پشت با است، تخت پيكرك اين. شد پيدا جنگاور يك قيافه

 در كه او سربند از. آويز براي ايحلقه داراي و  نقش بدون و

 جدا پرحجم توده دو صورت به  او موهاي شده، بسته سر وسط

 رداي روي ظاهرآ. دارد ايچهارگوشه بلند ريش و سبيل. شودمي

. دارد قرار جوشني است، يراق و دواير به مزين آن پائين كه او

 جوشن. است برده بين از را او تنهنيم روي هايچين  جوشن اين

 قابل دهندمي تشكيل را( ؟) دالبرهائي كه عمودي نوار سه را

 جمع پا مچ در  عمودي هايچين با او گشاد شلوار.  كندمي شنائي

 داده نشان نيز وي پاهاي. است رفته فرو كفشها درون به و شده

 بازوي. روبرو از تقريبآ ديگري رخ، سه صورت به يكي اند،شده

 وي چپ دست. است آويزان بگيرد، را چيزي كه اين بدون او راست

 شكل به دسته اين. است شده گذاشته بلند شمشير يك دسته روي

 پيكرك اين. است شكسته شمشير انتهاي. است( ؟)حيوان يك سر

 هديه معابد به كه بوده نذوراتي مجموعه به متعلق  كوچك

 تمام در ميالد از قبل سوم هزاره از آن مصرف. اندشدهمي

 مشابهي هداياي نيز يونان در.  20است بوده متداول خاورميانه

 . 21است داشته وجود

 كه شد پيدا مفرغي پاي ساق يك ها،پيكرك اين نزديكي در

 مربوط سانتيمتر â5 تقريبي ارتفاع به رفته بين از ايپيكره به

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،13 لوح ؛4 شماره هشتم، و سي لوح) شدمي

 يراقي به منتهي و دارد عمودي چينهاي آن شلوار(. 125 شماره

 روي. است شده دوزيلبه مركزي نقطه با لوزي نقش با كه شودمي
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  داراي ردا اين. است افتاده ردا از كوچكي قسمت پا اين  ساق

. است موجدار خطوط با يراق يك  داراي آن لبه و ايلوله چينهاي

. است شده حفظ پا ساق يك پائيني قسمت فقط مفرغي پيكره يك از

 ؛2-3 هشتم، و سي لوح) است دار تسمه صندل كفش داراي پاي اين

 بايد پيكره اين(. 126 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،13 لوح

 از كه است كاري ظاهرآ و باشد واقعي قد چهارم يك اندازه به

 و كامل اجراي ما داوري منشأ. است شده خارج هلني كارگاه يك

. دارند زيادي ظرافت كه است انگشتاني با پا نقص و عيب بي

 از يكي كه  است شست انگشت از بزرگتر خيلي آن سوم انگشت

 بود، محدود تاحدي كه فضائي روي. است يوناني پاي هايويژگي

 فلزي اشياء از بسياري هايتكه معبد شرقي زاويه به نزديك

 قبلي، اشياء مثل آنها، همه ترديد بدون. بودند شده متمركز

 را چه آن از ناچيزي ريزهاي خرده فقط و هستند معبد به مربوط

. اندداده نذورات كنندگان هديه گذشته در كه دهندمي تشكيل

 گراورهاي ،14 لوح) مفرغي ظرف يا ديگچه لبه: از عبارتند اينها

 برگ شكل به مفرغي چراغ يك دسته ؛(139 شماره نشانده، بردِ 

 ورقه يك ؛(â13 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،14 لوح) ايپنجه

 اتصال ميله يك باقيمانده همچنين مصرف، همان با مفرغي ديگر

 ؛(131 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،14 لوح) آهن جنس از

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،14 لوح) مفرغي آئينه يك از ايتكه

 جنس از( لگام؟ يك) تثبيت يا اتصال براي عنصري ؛(134 شماره

 ايآئينه ؛(146 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،14 لوح) سرب

 هاشوري دواير صورت به هندسي نقش با محدب، مفرغ، جنس از ديگر

 ،14 لوح) شودمي ديده زحمت به آن مركزي برجستگي كه برجسته،

 شكل گنبدي كوچك ظرف يك ؛(132 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،14 لوح( )كوچك جام مثل) سرب جنس از

 بردِ  گراورهاي ،14 لوح) مفرغي كوتاه زنجير يك ؛(147 شماره

 نقش، بدون و ساده مستطيلي محكم پالك يك ؛(141 شماره نشانده،

( اتصال؟ حلقه) شودمي ديده الصاق براي آهن از آثاري آن پشت در

 و ضخيم هايتكه ؛(135 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي 14، لوح)

 گراورهاي ،14 لوح) ازمفرغ ظرف، ته و گود كاسه لبه از سنگين

 ساده مفرغي محدب آئينه از تكه چهار ؛(â14 شماره نشانده، بردِ 

 يك ؛(133 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،14 لوح) نقش بدون و

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،14 لوح) مربع مقطع با مفرغي دستبند

 گراورهاي 14، لوح()؟ نوار) مفرغ نازك هايورقه ؛(173 شماره

 ،14 لوح) صدف يك و مفرغي ميخ يك ؛(138 شماره نشانده، بردِ 

 مفرغ از جوشن عنصر دو ؛(a-b145 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي

 گراورهاي ،14 لوح) اتصال سوراخهاي و مياني خطي برجستگي با

 مفرغ از ايديگچه دسته ؛(137 و 136 شماره نشانده، بردِ 

 لوح) است داده شكل تغيير را آن آتش كه سنگين، شده، گريريخته



 (.142 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،14

 پاك و پائيني صفه  اين سازي آزاد و خاكبرداري هنگام

 ،(اول نقشه) اندكردهمي طي را آنها مؤمنان كه راههائي كردن

 چهار از بايد اول درجه در. شد پيدا كوچك شيء زيادي تعداد

 د رد آميزيرنگ با صورتي، رنگ با هائيسفالينه كوچك شكسته سفال

 كه هستند سفالهائي به شبيه اينها. برد نام( â2 شكل) شرابي

 غربي، شمال پلكان كنار در و است شده برده نام آنها از قبال

 اين. شدند پيدا پوديوم از دور چندان نه فوقاني، سطح در

 مذهبي مركز آمدن وجود به ابتداي گذاري تاريخ براي هاسفالينه

 . دارند اهميت اول مرحله صفه  يعني نشانده، بردِ 

 يك: كنيممي ذكر نيز را زير موارد اشياء، ساير بين از

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،16 لوح) خاكستري تيزكني ابزار سنگ

 گراورهاي ،16 لوح) مستطيل مقطع با آهني ميله يك ؛(169 شماره

  بردِ 
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 بردِ  گراورهاي16، لوح) ميخ يك سر ؛(148 شماره نشانده،

 گراورهاي ،16 لوح) مفرغي كوچك حلقه يك ؛(143 شماره نشانده،

 صورت به نشده حكاكي تخت م هر يك ؛(174 شماره نشانده، بردِ 

 نشانده، بردِ  گراورهاي ،16 لوح) هماتيت جنس از ناقص، مخروط

 سنگ مفرغ، عقيق، از بند،گردن مهره زيادي تعداد ؛(177 شماره

 گراورهاي ،16 لوح) صورتي سفيد، هايرگه با سياه سنگ سياه،

 ،16 لوح) دارآهن سنگ از تيله يك ؛(a179 شماره نشانده، بردِ 

 از كوچك مدور صفحه يك ؛(b179 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي

 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،16 لوح) دارد قزح و قوس شيشه

c179)16 لوح) پريده رنگ سبز شيشه از ضلعي شش مهره يك ؛، 

 از كوچك بسيار ورقه دو ؛(d179 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي

 كوچك تنگ يك ؛(â18 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،16 لوح) طال

 چهلم، لوح) صفه  غربي زاويه نزديكي در شده پيدا دستخ، دو با

 تكه دو ؛(63 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،16 لوح ؛2 شماره

×  سانتيمتر 7/2 ابعاد به مارپيچ، زينت با سرستون از

 گراورهاي ،16 لوح) سانتيمترâ1×  سانتيمتر 13 و سانتيمتر5/2

 حاشيه روي نيز زير اشياء(. 188 و 187 شماره نشانده، بردِ 

 لوح) ناقص زرد، روشن گل از داردسته مالقه يك: شدند پيدا غربي



 اسالمي سفالينه يك كه ،(2 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،16

 ابتدا در كه لعابدار، پخته گل از سفري قمقمه سه و است؛

 در طوالني مدتي كه اين از بعد و بوده سبز يا آبي رنگ داراي

 16، لوح) است شده چرك سفيد رنگ به تبديل مانده خاك زير

 لوح و 2 شماره چهلم، لوح ؛67 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي

 لوح 2؛ شماره چهلم، لوح ؛65 شماره نشانده؛ برد گراورهاي ،16

 بسيار قمقمه سه اين(. 66 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،16

 بوده شده گرفته نظر در معبد براي نذري هديه براي بيشتر تخت،

 قرار استفاده مورد آن در مايعات ريختن براي كه اين تا است

 .گيرد

 پيكره تعدادي مقدس، مكان غارت و تخريب هنگام احتماال

 كنندمي احاطه را آن كه هائيمسيل در صفه  باالي از شكسته

 و گوسفند هايگله چرانده براي كه كودكاني. است شده افكنده

 ايشده پيكرتراشي ديگر هايتكه اند،آمدهمي اينجا به خود بز

.  اندكرده جا به جا كردن بازي براي بودند كوچكتر بسيار كه را

 به چرخيدن با كارگران يا هيئت اعضاي كه است ترتيب اين به

 همه طرح كه كردندمي جمع را ايپراكنده ريزهايخرده صفه ، دور

 . است آمده برِدنشانده گراورهاي 17 لوح روي آنها

 نزديكي در شده پيدا مجسمه، صورت به انساني تنهنيم يك

 آن رويه لذا و  بوده هوا معرض در طوالني مدتهاي قصبه، مخزن

 كه كندمي اضافه را ردائي الگوي آن وضعيت. است رفته بين از

 هايشماره يكم، و سي لوح) است نگرفته قرار تأييد مورد قبال

 نيم اين جلوي(. 17 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،17 لوح ؛2-1

 ابرو دو صورت به كه شده تزئين  موازي ايلوله يراق سه با تنه

  سرداري يك  آن زير در احتماال. است كردهمي باز را پوشاك جلو

 صفحه يك از آن پشت. دارد قرار مضاعف سجاف با يقه دور با

 مرواريدنشان يراق سه به كه شودمي تشكيل مستطيل شكل به مركزي

 درون در كه دهندمي تشكيل را قابي يراقها اين. گردد مي محدود

 روي مطبق صورت به هم موازي باز زواياي صورت به چينهائي  آن

 لوله پارچه يك خود چپ شانه روي شخصيت اين. گيرندمي قرار هم

 باز مجسمه، صورت به ديگري انساني تنه نيم. است انداخته شده

 دو آن روي. است كرده حفظ را چين چندتائي فقط سر، بدون هم

 باشد افتاده پائين به بايد چپ بازوي كه است ماندهباقي بازو

 شده، خم آرنج از كه راست، بازوي و داشته دست بر ايحلقه و

 سوم، و سي لوح) است بوده برافراشته نيايش حالت يك در احتماال

 تنه نيم ؛(89 شماره نشانده، برد گراورهاي ،17 لوح ؛4 شماره

 نشانده، برد گراورهاي ،17 لوح) مجسمه صورت به سومي انساني

 .شد گردآوري پيشرفته بسيار انهدام حالت يك در( 158 شماره

 با كرده، حفظ را جوان شخصيت يك سر فقط كه ايبرجستهنقش

 قرن رومي آرايش نوع از) مشخص، شدهدسته بلند موهاي با و سبيل



 لوح) رفتمي محوطه به كه شد پيدا ايجاده رد روي ،(ميالدي سوم

 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي 17، لوح ؛1 شماره هفتم، و بيست

 سنگين چينهاي با ردائي با مجسمه، صورت به پيكره تكه دو(. 32

 سوم تكه و ،(158 و 93 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،17 لوح)

 پنجم، و سي لوح) بود شده نقشين فاخري بطور كه ردائي از

 كشفيات اين( 94 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي 17، لوح ؛1 شماره

 . كنندمي كامل را

 در و 5 شماره محراب اتاق محور در شده انجام حفاريهاي

 از رديفهائي ،(9 شماره دوم، نقشه) خارجي چينسنگ دو بين

. بودند مستطيل شكل به كه ساخت ظاهر را شده تراشيده سنگهاي

 ديواري ولي اندگذاشته كار هم روي سنگها اين كه آمدمي نظر به

 دور به و محدود را( ؟) سكوئي سنگها اين. دادندنمي تشكيل را

 براي اجرا اين زمان همچنين و سكو آن از هدف. اندچرخيدهمي آن

 .نيست روشن ما

 اطراف در( دوم نقشه) را هاچينسنگ باقيمانده باالخره،

. كرديم بازشنائي خارجي ديوار سه راستاي در پائيني، صفه  معبد

 يا بوده ديوارها پايه حمايت براي هاچينسنگ اين كه دانيمنمي

 آوازهاي و دعا با همراه  هايطواف براي حركت براي مسيري

 .مذهبي

 يا و( عدد سيزده) مجسمه صورت به يا كه هائيپيكره جمع

 هيجده شد كشف نشانده بردِ  در( عدد پنج) برجسته نقش صورت به

 ساير ريزهاي خرده تمام كه امر اين پذيرفتن با حتي. است عدد

 ديگر دوجين نيم بتواند كرديم، گردآوري را آنها كه هاپيكره

 مؤمنان تصاوير كلي رقم. بگذارد اختيار در را هاپيكره اين از

 است، ضعيف بسيار بوده فعال قرنها طول در كه نيايشگاهي براي

 باشد، نشده شروع هاسلوكي عصر از قبل ارائه نوع اين اگر حتي

 اين نظر مورد مسئله.  رسدمي قبول قابل نظر به امر اين كه

 ،(دوم مرحله) باالئي صفه  كردن بزرگ موقع آيا بدانيم كه است

 حدود در اولي طريق به يا) اول مرحله زمان در كه هائيپيكره

 روي خاكهاي زير در آيا اند،بوده گذاشته نمايش به( آن اواخر

 علت به ما اند؟شده مدفون اول مرحله صفه  روي شده انباشته هم

 اين سقم و صحت نتوانستيم طلبيدمي كه كاوشهائي عظيم كار

 در تواندمي باشد، درست فرضيه اين اگر. كنيم تعيين را فرضيه

 اين كه را قديمي آرايش با سر يك تنها حضور ما كشفيات بين

 هفتم، و بيست لوح)  22است متفاوت كشفيات ديگر با چنين

( 77 شماره نشانده، بردِ  گراورهاي ،7 لوح ؛3 و 2 هايشماره

 .كند تفسير

*          *        * 

 توانستيم را آن هايبازمانده كه پائيني صفه سنگفرش معبر

                                                           
 .پارتي سر آرايش و هاكاله درباره دوازدهم فصل به كنيد نگاه - 22



 قسمت دو كاربري درباره را ارزشمندي اطالعات كنيم، شناسائي

: گذاردمي اختيار در است بوده مضاعف صفه  كه رفيعي مكان از

 وجود به ابتداي همان از كه آن پوديوم با باالئي صفه  يعني

 و است، بوده شده گرفته نظر در اهورامزدا آئين براي آمدنش

 .ميترا و آناهيتا زوج براي پائيني صفه 

 هنگام در نيايشگاه دو اين كه دهندمي نشان سنگفرش سنگهاي

 با مؤمنان. اندكردهمي كار هم سر پشت بطور  مراسم اجراي

. اندشدهمي ميترا و آناهيتا معبد وارد پائيني، صفه  به رسيدن

 پارسايانه اعمال رساندن پايان به از پس مؤمنان اين ظاهرآ

 صعود پوديوم سوي به و رفتهمي غربي شمال پلكان طرف به خود،

 . 23اندكردهمي

 است، ما پيشنهاد كه تشريفات، و مراسم دوباره انجام اگر

 دقتي و صراحت باشد، درست است، آورده بيرون آثار بر مبتني و

 تشكيالت درباره تاكنون هرگز كه دارد همراه به خود با را

 مختص كه پوديوم. است نشده مشاهده مزدائي آئين خدماتي

 خود كار ابتداي همان از بوده، اهورامزدا به مربوط تشريفات

 در حتي و ساسانيان عصر تا( ميالد از قبل هفتم ـ هشتم قرن)

 باقي فعال و بوده فعال سلسله اين زمان در ميالدي اول قرن طول

 متأخرترين دوم، شاپور هايسكه را تاريخ اين. است مانده

 .اندشده پيدا سليمان مسجد در كه كنندمي تأييد ها،سكه

 قرن اواسط حدود در بايد صفه  دو  اين شدنمتروكه  تاريخ

 .باشد( ؟) ميالدي چهارم

*          *         * 

 هايسكه با مقايسه در برِدنشانده، در مكشوفه هايسكه تعداد

 شالوده مخزن هايسكه اينها. است اندك مسجدسليمان، در مكشوفه

 صفه  دو: است آسان آن درك. هستند پائيني صفه  و معبد

 كشاورزان و رفته كشت زير به شدنشان، رها از پس برِدنشانده،

 را مانده برجا هايسكه و سرگردان هايسكه اين قرنها طول در

 ديوار راستاي در را آن كه سلوكي درهم نوع. اندكرده آوريجمع

  خاك را اينها. بود متفاوت آورديم، بيرون اول مرحله صفه 

 .بود پوشانده باالئي صفه  دوم مرحله

 گذاشته ميترا و آناهيتا معبد در اندتوانستهمي هاسكه

 سليمان مسجد در زوج همين معبد مورد در كه همانطور باشند شده

 تقدس سلب برِدنشانده معبد از كه همين ولي. است بوده چنين

 ايوان به تبديل را آن محراب اتاق و گرددمي اشغال شود،مي

. كنندمي پرتاب بيرون به و شكنندمي را نذري اشياء. كنندمي

 گردآوري نيز آنجا در شده نهاده هايسكه كه نيست ترديدي

 .شوندمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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