
 يازدهم فصل

 ديني معماري

 ـــــــــــــــــــــــ

 هخامنشي عصر

 آخر سال ُنه كه برِدنشانده، و سليمان مسجد محوطه دو

 موقعي از داديم، اختصاص آنها به ايران در را تحقيقاتمان

 اين همه. گذاشتند بنياد را آنها پارس قبايل كه شدند مسكوني

 مكانهاي آن، مناسك انجام براي و بودند واحدي دين پيرو قبايل

 كه اين با محوطه دو اين. بودند كرده برپا راهمگوني  آئيني

. اندكرده گذر خود طوالني موجوديت از هركدام بودند، هم مجاور

تا  آنها از يك هر براي كه بوده خاصي هدف تبع به گذر اين

 دو اين فاصله. است شده آشكار ايويژه  صورت به اندازه خاصي 

 روز نصف مسير يعني كيلومتر، پانزده حدود در يكديگر از محوطه

 يك از گذر فقط مسير اين پيمودن دشواري. است بوده كاروان يك

 تفاوت موجب اقليمي، و جغرافيائي شرايط ولي است، بوده كوه

 جا دو اين در كه استشدهمي ساكناني گروه دو زندگي شرايط بين

 . بودند شده مستقر

و حمايت  متري 00ââ4 ارتفاع رواقع د مسجدسليمان، قريه

 آن از آبي جريان كه بوده كرده كز ايدره در شده توسط كوهها،

 هنوز آنها يادمان كه بوده هائيچشمه به مجهز و است گذشتهمي

. است مانده باقي« عليچشمه» نام به شهر ازمحالت يكي نام در هم

 حال شامل خست با كه بوده برخوردار شرايطي از مسجدسليمان لذا

 ياصفه روي  برِدنشانده. است شدهمي برِدنشانده ساكنان

 مرتبآ و بود بلندتر متر چهارصد حدود در كه بود قرارگرفته

 مورد آب بايد و بود محروم آب از و كردمي جارو را آن باد

 اعمال ولي. ساخت ذخيره مخازني در را آن و گردآوري را نياز

 اسكندر فتح زمان تا و قرنها طول در قصبه دو اين ساكنان آئيني

 ستايش كه ايزداني براي آنها: بود مانده باقي شكل همان به

 . تصوير-پيكره نه و شناختندمي ساختمان-معبد نه كردند،مي

 هايكتيبه در كه خدائي تنها ـ اهورامزدا رسمي آئين

 نام آن از دوم داريوش و اول اردشير خشايارشاه، اول، داريوش

 ميترا و آناهيتا هايآئين با دوم اردشير زمان در ـ،شده برده

 كرده اعالم هائيكتيبه در را امر اين شاه اين. 1گرديد آراسته

 .اندشده پيدا اكباتان و شوش يعني او، پايتخت دو در كه است

 در او بازسازي با همراه كه دوم، اردشير متن دو مورد در

 از بخشي است، بوده اكباتان در ستوندار تاالرهاي ساختن و شوش

 آن در بابلي روحاني اين. كنيممي يادآوري را  ِبروس نوشته

 فرمان( است دوم اردشير پذيريممي كه) اردشير كه شودمي مدعي

                                                           
1- F. H. Weissbach, Die Kelinschriften der Achemeniden, Leipzig, 1911, pp. 123-127;R. G. Kent, Old Persian 

Grammar. Texts. Lexicon, New Haven, 1950, p. 154-155. 



 چندين در را آنها و بسازند را آناهيتا هايپيكره  كه دهدمي

 دمشق پارس، اكباتان، شوش، بابل، منجمله خود، مملكت بزرگ شهر

 ساختندنمي را معابدي آناهيتا براي اگر. 3دهند قرار   2سَرِدس و

 پيكره ارائه نوع اين كه رسدمي نظر به كردند،نمي وقف او به و

 گيريممي نتيجه چنين  بروس سخن اين از. است بوده غيرممكن الهه

 اين بر. است  4داشته وجود معابدي چنين هخامنشيان زمان در كه

 و كرده پيدا شوش در ديوالفوا كه نيايشگاهي به ارجاع اساس،

 براي توانستهمي فقط نموده، منتسب هخامنشي زمان به را آن

 اين تاريخ كه ديد خواهيم بعدآ.  5باشد گيرينتيجه اين تقويت

 از بعد عصر به مربوط ناميده،« آَيَدَنه» را آن كاشف كه معبد،

 .  است سوم آنتيوخوس

 به شكلي چه به ميترا و آناهيتا آئيني مناسك دانيمنمي

 محراب سه توانستهمي پوديوم. است شده افزوده اهورامزدا آئين

 آناهيتا مناسك امر اين مؤيد. بپذيرد الوهيت سه اين براي را

 تحميل را خود وجه هيچ به امر اين ولي. است ارمنستان در

 تصريح كاپادوكيه، هايمغ دين تشريح با استرابون زيرا كندنمي

 Andalos آنَدلوس و Omanos ُاَمنوس آناهيتا ، الوهيت، سه كه كندمي

 .6اندشدهمي ستايش محراب يك بر

 هايگفته احتماال كه است ِبروس گفته ماندمي باقي كه چه آن

 تكرار اندكرده منتقل وي به دهندگان اطالع كه را شفاهي سنتي

 زمان در قبال كه شودمي الهه تصاوير مبدآ به مربوط و كندمي

 . 7است داشته وجود عقبتر بسيار اعصار در او،

                                                           
2  -.Sardses-و ايوني تمدن رشد نقطه ليدي، مملكت پايتخت( ليدي)صغير آسياي قديمي شهر 

 آن و كندمي فتح را آن ميالد از قبل 546 در كبير كوروش و ميالد، از قبل 652 در سيمارون .آسيائي

 136در .كندمي فتح را آن ازميالد قبل 334 در سكندرا .دهدمي قرار پارس ساتراپي از يكي مركز را

 )م.(.0كندمي ويران هميشه براي را آنميالدي  142در تيمورلنگ و شودمي سلجوقيان تسليم ميالدي

3- S. Wikander, Feuepriester in Kleinasien und Iran, Lund, 1946, p. 61, et n. 2. 
4- Ibidem, p. 63 
5- Ibidem, p. 86. 
6- Ibidem, p. 90;  ؛ Strabon XV, 3, 15; XI, 8, 4. 

 هاپيكره اين بايد كه شهرهائي نام ذكر .است آورده وجود به را ايمسئله  Beros ِبروس گفته- 7

 بيشتر بوده، (بلخ)باكتريان تا (ساردس) سارد آنهااز  شماري نام و كردندمي دريافت را

 آن از انگيزترشكفت .را هخامنشي مملكت تا دهد،مي ذهن به را همزمان سلكوئي مملكت يك فكرمايه

 كه شودمي ايرانيان تاريخ وارد زماني از فقط نكنم، اشتباه اگر كه، است دمشق شهر نام ذكر

 تصاحب بوده، مستقر شوش كاخ در وي خود كه را، او خانواده و سوم داريوش اردوگاه آنجا در اسكندر

 كندمي

 تاسيت  .نيست فردي به منحصر مورد آناهيتا معابد ابتداي كردن قديمي براي گرايش اين .

 آنها شهر (آناهيتا«)پارس ديانه»معبد كه گفتندمي  Hirocsareهيروسزارِ  ساكنان كه دهدمي گزارش

 اشپيروزي يادبود براي كه است كوروش همين همچنين ؛(AnnalesIII,62)  است گذاشته بنياد كوروش را

آناهيتا ؛معبد ديگري از Strabon, XI, 1, 4) است كرده برپا زال در را الهه اين نيايشگاه سكاها، بر

 ( Strabon. XVI, 1, 4در نزديكي  كاخ داريوش در حوالي آربال  است )

 وقف معبدي»كه نوشته است   كنيم باور اينمورد در را پلوتارك حرفاگر الزم است كه   

 در دوم اردشير از قبل  حتي( و آناهيتا) «استâ  Minerveوâِنرمي كه سپاهيان الهه به شده

 طول در كه بود نمانده چيزي جديد شاه كه جاست همين در زيرا داشته، وجود(Artaxerce,III)  پاسارگاد

  .شود جوان،كشته كوروش برادرش، دست به تاجگذاري،مراسم



 صورت به كه باشم حلي راه ارائه صدد در كه اين بدون

 را كاري چنين اجازه آثار نبود كه زيرا باشد، منفي پروائيبي

 سخن اين گفتن به دارم، شناخت كه حدي تا را خود دهد،نمي

 عصر ايران در آناهيتا معبد يك وجود پذيرفتن كه كنممي محدود

 آسياي در توانستهمي او آئين مسلمآ. است دشوار هخامنشيان

 داشته وجود ليدي در ميالد از قبل چهارم قرن از بخصوص و صغير،

 است عصر اين يوناني گمنام شاعر يك از ايقطعه آن دليل. باشد

 را آن نيز  8ويكاندر و كرده نقل را آن( Gutschmid) گشميت كه

 الفت طريق از توانستهمي شايد الهه اين. است آورده مجددآ

 كه جائي عكس، بر.  9باشد داشته معبدي همانجا در مذاهب

 مجسمه يك كه است امر اين روي اصرار با باشم، مثبت توانممي

 دوم اردشير توسط توانستهنمي  هرگز آناهيتا شده پيكرتراشي

 .است كرده پيدا شوش در ديوالفوا كه شود داده قرار معبدي در

 الوهيت سه آئين سه وجود است، پذيرفتني ما براي كه آنچه

 اندازه يك به هخامنشيان زمان در آنها ومقام رتبه كه است

  پيروي آنها از بسيار دقت با كه آنها، آئيني مناسك ولي نبوده

 باز هواي در و پوديوم روي بود، زيادي ثبات داراي و شدمي

 .است شدهمي اجرا

 

 
 سلوكي عصر

                                                           
 را آناهيتا معابد بنياد زيرا كندمي باطل را ِبروس اطالعات پلوتارك نوشته از قطعه اين

 اردشير عصر از قبل كه رساندمي عصري به نيز را وي پيكره تاريخ نتيجه در و بردمي باالتر بازهم

 در ديگري معبد از پلوتارك .است غيرممكن ِبروس، اطالعات اندازه همان به نيز امر همين است، بوده

 =Anitis آنيتيس كه شده Diane ديانه وقف كه است دوم اردشير معبد هم باز كه بردمي نام اكباتان

 ذكر آن شهر نام كه بردمي نام نيز سومي معبد از و   ،   (Artax.,XXXIX)    شدمي اميده( آناهيتا)

 دو به زديك)ن است داشته قرار ِاستادي سيزده در كه Junon جونون معبد از يعني  است، نشده

 هم و دختر هم كه را آتوسا سالمتي تا فرستادهمي آنجا به را هدايائي دوم اردشير (.كاخ كيلومتري

 . .(ibidem, XXXIII)آورد دست به است، بوده او همسر

 از بعد به مربوط تواندمي فقط آنها تاريخ داشته، وجود پلوتاركزمان در معابد اين اگر 

 .باشد هاهخامنشي

 هخامنشي سلسله دوره تمام پنجم يك او خود سلطنت فقط كه بزرگ، شاه اين دوم، اردشير نام

 سلسله كه اندنبوده مدعي اردشيرها آيا .ماندمي باقي زنده نسلها خاطره در بايد پوشانده، را

 به: كنيد نگاه(   Arrien, Parthica )شود؟مي شروع دوم اردشير از آنها

N. C. Debevoise, A political history of Parthia, 1938, p. 10, n. 42S.  E. Eddy, The king is dead, Lincoln, 
1961, p. 38.  

 Ctsias تأثير تحت نظر نقطه چه از قديم مورخان كه است اين بدانيم بايدمسئله اي كه 

 .A. Rبه كنيد نگاه .است قبول مورد پلوتارك بخصوص آنها، بيشتر مورد در امر اين كه اند،بوده

Burn, Persia and the Greeks, 1962, pp. 12-13. 

 ر:ديگ نحو به 

M.-L. Chaumont, "Le culte de la desse Anahita", Journal Asiatique, t. CCLIII (1965), p. 169.). 
8-Op. cit., p. 84. 
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 از: نقل به « .اندخودديده به  صغير آسياي در محلي، مذاهب الفت

E.Benveniste et L. Renou, Vrtra et Vreragna. Etude de mythologie indo-iranienne, Paris 1934, p. 80.  



 كلني يك هم شايد مقدوني، نظامسواره پادگان يك استقرار

 مالي جديد منابع سليمان مسجد مردم براي ترديد بدون نظامي،

 سليمان مسجد مردم كلني، اين يا پادگان اين. است برداشته در

 تصاوير با و آن بناهاي با جديدي، دين آئيني مناسك با را

 سرزمين به وارد تازه بيگانگان اين كه است كرده آشنا  خداياني

 كه اندكردهمي ستايش را آنها آن، در يافته استقرار و آنها

. اندبوده اطالعبي آن از خودشان آئين در سليمان مسجد مردم

 روي را مقدوني و ايراني اثر دو اين سرنوشت كه داشتيم فرصت

 محدود چهارچوبي توسط  فقط تقريبآ كه كنيم دنبال ايويژه پالن

. شدمي محدود شاندين مقابل در مربوطه روابط آن در  كه شدندمي

 گروه دو اين متقابل رفتار از درسي توانستيم حال، عين در

 بطور كه داشتند تعلق دنيائي دو به كه بگيريم انساني بندي

 .بودند متفاوت هم با بنيادي

 سليمان مسجد در تازگي به كه هامقدوني كه است طبيعي

 تا كردند بنا را معابدي خود خدايان براي بودند، شده مستقر

 آنها همه اين با. آورند جا به را خودشان ديني مناسك آنها در

 كنند پا بر محلي از خارج در را بناها اين كه نبودند صدد در

 مستقر را خود آئيني مكان قبل، قرنها از و قبال ايرانيها كه

 كه شد چنين ترتيب اين به. را مقدس صفه  يعني بودند، كرده

 دين يعني شد،مي اجرا آن در بايد جديد دين كه بناهائي

 آئين مناسك كه شد برپا پوديوم بالفصل مجاورت در ها،مقدوني

 .پذيرفتمي انجام آن روي ايرانيها مزدائي

 جبهه به. ماند باقي نخورده دست تقريبآ صفه  موجود قسمت

. شد داده تكيه ديگري دو برابر سطح صفه قبلي  صفه  آن، غربي

 نزديكتر و بزرگتر معبد: شد ساخته معبد دو جديد صفه  اين روي

 ايم،پذيرفته كه همانطور معبد اين كه ها،ايراني پوديوم به

 دورتر و كوچكتر كه ديگري معبد و است؛ پيابودههي آتنا وقف

 . بود هركول معبد گرفت،مي قرار كوه طرف در و بود

 نظام سواره از بايد كه ايالهه ـ اولوهيت دو اين انتخاب

 و كرد،مي حفاظت را آنها و حمايت آنها مركب از و مقدوني

 حامي حال عين در كه استثنايي، درخشان اعمال با خدائي-قهرمان

 حركت يك عنوان به بايد كه بوده تصميمي ـ است آتنا بزرگ

 اتخاذ را آن جنگاوراني كه گردد درك سودمندي پارسايانه

 مستقر بيگانه سرزمين يك كوههاي در دوردستها، در  كه اندكرده

 .اندشده

 حالت از پرده و كندمي ارائه را نوآوري نوعي ما به آنچه

شرايط استقرار  دارد،برمي پارس در هامقدوني حضور از ديگري

 ايرانيان مقدس مكان كنار در كامال كه معابدي معابد آنها است،

 كه بوده ايجداكننده عامل تنها كوتاهي ديواره. است شده برپا

 دو اين  دين دو نيايشگاههاي كه بود شده برپا فضائي دو بين



 بيشتر كه مقدس، مكان دو جدائي اين. بودند كرده اشغال را فضا

 كردمي مصور را ايجامعه دو همزيستي واقعي، تا بوده نمادين

 آرامي روابط داراي ولي داشتند متفاوتي يدين عقيده ابراز كه

 متقابل احترام و رعايت حالت در كه رسدمي نظر به و اندبوده

 بزرگ آرزوي هماهنگي آن در نبايد آيا. اندكردهمي زندگي

 بيان Opis ُاپيس در بزرگ ضيافت هنگام كه بازشناخت، را مقدونيه

 :است كرده توصيف را آن( Arrien VII, 11, 8-9) آرين و شده

  همراهانش و او، خود و»

 نوشيدند، جام يك در»

 كردند، افشانيجرعه خاك بر و»

 هامغ و يونان غيبگويان وقتي»

 .كردند شروع را مراسم»

  كرد نيايش اسكندر و»

  خواند خير دعاي و»

  اتحاد و هماهنگي خاطر به خصوص به»

 «امپراتوري در هاپارسي و هامقدوني بين»

 

 به موقعي در خط چند اين كه نشناسيم را نتايجي قدر اگر

 و پارس مردان و كردند تصرف را ايران پارتها كه آوردند بار

 سپاهيان  صفوف در آنها با تا برداشتند اسلحه اليمائي

 خواهد غيرمنصفانه عملي كنند، پيكار آنتيوخوسها و دمتريوسها

 .بود

 قسمت و قديم قسمت يعني صفه ، قسمت دو متفاوت اجراي از

 فني همان از تبعيت با جديد، قسمت. شويممي زده شگفت آن، جديد

 بوده، سنگهاتخته از بنديقالب يك گرداندن دور بر مبتني كه

 ايدغدغه كه است بديهي ولي است، شده ساخته قديم قسمت مثل

.  اندنداشته پايدار و بادوام اثر يك آوردن وجود به براي

. است بوده آن سريع ساخت به نياز كه دهدمي نشان آن بنديقالب

 سليمان مسجد صفه  كنوني شمالي جبهه اعظم قسمت بنديقالب اين

 انتخاب خاطر به قديمي، بنديقالب به نسبت و دهدمي تشكيل را

 بسيار است، كوچكتر محسوسي بطور آنها ابعاد كه سنگهائي قطعه

 بنديقالب از قسمتي كه بوده اين كاري چنين نتيجه است؛ متفاوت

 ساخت و مصالح چون ولي آورده، دوام ما روزگار تا قديمي

 بارها بايد بوده، استواري و استحكام فاقد جديد، بنديقالب

 .باشد شده بخشياستحكام و تعمير

 اجرا دغدغه همان بر داللت جديد نيايشگاه طرف به صعود راه

 پلكانهاي طريق از ايراني مؤمنان اگر. دارد سريع شيوه به

 صعود مزدائي آئين پوديوم طرف به متر 25 عرض به ،A باشكوه

 مقاومت سال هزار سه حدود پلكانها اين كه اند،كردهمي

 به ديگري مسير گرفتن پيش در با بايد كه مؤمناني اند،كرده



 گرفتندمي پيش در را ايسرباالئي رفتند،مي مقدوني معابد سوي

 شدهمي قطع پله چند با گاهگاهي و داشته ماليمي و طوالني شيب كه

 حالت يك در دقيق، اجراي فقدان دليل به را هاپله اين ما. است

 .كرديم پيدا پيشرفته انهدام

 وقف كه ،«قبلي» معبد دقيق نقشه يافتن به موفق ما

 وجود« بزرگ معبد» از قبل معبد اين. نشديم بوده، پياآتناهي

 فكر ولي ،(هفتم نقشه) كرديم آزادسازي را آن ما كه داشته

« جانشين» با تفاوتي معبد آن اصلي بخش كه بپذيريم ارگ كنمنمي

 نيايشگاهي دو. كنيم وارد حقيقت به ايخدشه است، داشته خود

 نيايشگاه و نيايشگاه همين يعني ساختند، ايهامقدوني كه

 قبل مشتطيل اتاق يعني: است بوده نقشه نوع يك دراي هركول،

 . طول همان با دقيقآ محراب اتاق يك و محراب اتاق از

 كه قروني در حتي است، نبوده راهنما بدون هرگز دنيا»

 هايوناني(. Emil Male مال اميل)« است داشته بربريت حالت بيشتر

 كه شدند متوجه بودند، رسيده النهرينبين به كه هامقدوني و

 محلي سازندگان درس از مجبورند خود يدين معماري براي بايد

 خشت، از استفاده مقابل در كردن خم سر به الزام. كنند تبعيت

 كه ديوارهائي كردن برپا براي بود، ناحيه اين عالي ماده كه

 را سقفي تحمل تاب تا شدندمي ساخته زيادي ضخامت با بايد

 را نتيجه اين است، خاك متعد هاياليه داراي كه باشند داشته

 تبديل« نهر دو بين» سرزمين جديد اربابان معبد كه داشت بر در

 . 10شود بابلي نقشه با نيايشگاهي به

 سنگ با  كه اشانملي معماري از كردن صرفنظر با هاغربي

 دشت به مربوط فن اين. راپذيرفتند خشت فن است، بوده تراشيده

. نيست كم آنجا در نيز سنگ كه ايران نجد روي حتي است آبرفتي

 وجود اينجا در كه كاري نيروي تنها كه بوده اين آن دليل شايد

 كاخهاي ساختن براي حتي خشت كه شناختهمي را خشت فقط  داشته

 و درها چهارچوب فقط. بود رفته بكار هاداريوش و هاكوروش

 در گرايش اين آيا. است بوده سنگ از ستونها همچنين و پنجره

 نيايشگاههاي سريع برپايي ديدن براي خشت از استفاده راستاي

 هركول و آتنا معابد حال، هر به است؟ بوده آنها الوهيتهاي

 كردند، برپا مسجدسليمان تحتگاه روي را آنها هامقدوني كه

 نسخه وساز، ساخت فنون نظر از هم و نقشه نظر از هم دقيقآ

 ميالد از قبل سوم هزاره از كه بوده نيايشگاههائي از دقيقي

 . بود شده شناخته النهرينبين در

 ساخته نقشه اين از پيروي به كه نيايشگاهي ترينقديمي

 نكنم اشتباه رسد،اگرمي اور سلسله سومين به آن قدمت و شده

                                                           
10- In Sudbabylonien, in Warka entwickelte sich in seleukidischer Zeit sogar eine ausgesprochen 

babylonischeRenaissance. H. Lenzen, Festschrift fur Cart Weickert, Berlin, 1955, p. 127. : 



 دوم نيمه طول در ايالم.  11است اسمرتل در )Gimilsen( گيميلسن معبد

 وارد با اي،گسترده بطور را نقشه اين ميالد از قبل دوم هزاره

 برد بكار اتاق، دو بين ارتباط براي« شكسته محور» يك كردن

 وجود به ايالمي يدين معماري براي ويژگي نوعي امر همين كه

 زيرا است بوده نئوبابلي دوره معابد اين طالئي عصر.  12آورد

 معابد يعني: است شده شناسائي معبد عدد سه بابل خود در

 نير كيش در و ، 13(Marduk) مردوك و( Gula) گوال ،(Mag-Nin) ـماگنين

 .است شده شناسائي  14(Khursangkalama) كلمهخورسنگ معبد

 و شودمي پيروز بابلي يدين معماري كارانهمحافظه ويژگي

 معبد دو آن مؤيد كند،مي تحميل بابل جديد اربابان به را خود

-دورا در ديگري تعداد و  15اوروك در شده ساخته هلني عصر

 در نيز مشابه نقشه با معبدي كه دانيممي. است  16اوروپوس

 آي» در ،(جيحون)آمودريا ساحل در هلني دنياي شرقي انتهاي

 .بود شده برپا  17«خانم

 نقشه با خانم،آي در سلوكي دوره به مربوط معبدي كشف

 گفت شودمي كه بود نيايشگاه نوع اين اهميت بيانگر بابلي،

 راست ساحل از عصر، آن جريان در را خود حتي و بوده پيروز

                                                           
11-H. Frankfort (et autres),   The Gimilisin Temple and the place of the rulers at Tell Asmar, Chicago, 1940, 

plan 1. 
12- R. Ghirshman, Tchoga Zanbil, vol. II, 1968; Complex Est, pl. II. 
13- E. Strommenger, The Art of Mesopotamia, London, 1964, fig. 63-64-65. 
14- Ibidem, fig. 69. 
15-A. Falkenstein,  Topographie von Uruk, I. Teil Uruk zur Seleukidenzeit,  Leipzig, 1941, pp. 4-26 et pp. 30-

39; pl.2 et 3. 

16-The excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of Third Season of Work. New Haven, 1932, pp. 

9-13 )M.Pillet( et pp. 35-36 )H. T. Rowell( = Atargatis. Preliminary Report of 

Sixth Season of Work, New Haven 1936, pp.397-415 et pl. XIII (F. E. Brown) = Artemis-Nanaia. Preliminary Report 

of Seventh and Eighth Season of Work, New Haven 1939, pp. 135-170 et fig. 43 (F. E. Brown)= Adonis; 

- pp. 180        در  تئوس زئوس معبد دركه  اتاق دو بين ترعريض ارتباطي در ولي نقشه مانه

217 et fig. 48     به: كنيد نگاه دارند قرار پالمير خدايان معبد آن در كه يابيميم  

Preliminary Report of Fifth Season of Work. New Haven, 1934, pl. IV.  

 نگاه .است شده مشتق Hrdenhaus كلمه از كه اند؛ناميده Hofhaustempel آلمان در را نقشه اين 

 به: كنيد

H. Lenzen, op. cit., p. 124. 
 به: كنيد نگاه- 17

:P. Bernard, "Quatrieme campagne de fouilles Ai Khanoum (Bactrien), - Comtes Rendus , A. I. B.-L., 
1969,"Le temple a redans", p. 327-355. 

 معبد نقشه اين پايداري روي بر اصرار را با خود غني كتابشناسي برنار پل كه قعيمو

  هنوز كنم،مي اقتباس او از من كه (337-334صفحات هايزيرنويس در)كرد ارائه،  بابلي

 آن، پنجم مرحله در خانم،آي «داركنگره معبد» اين محراباتاق در او آينده كاوشهاي كه دانستنمي

 اينقشه آن ساز و ساخت به امر همين كه است، شده خالص خزانه دو از كه كرد خواهد معرفي را اتاق اين

 بودن همزمان تصور تواندمي امر همين است؛ مسجدسليمان هاينقشه با مشابه دقيقآ كه دهدمي را

 به: كنيد نگاه .آورد وجود به را آنها

Idem, "La campagne de fouilles de 1970 , Ay Khanoum (Afghanistan)", Comptes Rendus, A. I. B.-L., 1971, 

pp.414-431 et fig. 19. 



 بين خطي بتوان كه اين براي. است كرده تحميل پامير تا فرات

 را آن مياني ناحيه كشيد، سلوكي امپراطوري انتهائي نقطه دو

. است داشته كم را ايران نجد يا كلمه واقعي معني به ايران كه

 مسجدسليمان صفه  روي را آنها ما كه سلوكي، مقدس بناهاي

 كه است براين دال و كنندمي پر را حفره اين كرديم، آزادسازي

 با معابدي كردن برپا براي آشور مملكت مردمان دوره اين در

 تا امر اين و داشته، وجود تداوم حل راه اين فقط بابلي نقشه

 مسجدسليمان. است بوده مركزي آسياي تا آنها تسلط حدود و حد

 معابدي چنين  آن در كه نبوده ايراني محوطه تنها مسلمآ

 .است شده پذيرفته

  بزرگ معبد

 شده، ساخته آن هايخرابه روي« بزرگ معبد» كه آتنا، معبد

. دارد آن جانشين بناي كه داشته را اينقشه همان احتماال بايد

 معبد» نقشه بين موجود تقريبي شباهت بر مبتني فرضيه اين

 .   است  18اوروك سلوكي نيايشگاه دو از يكي و« بزرگ

 محراب اتاق از قبل اتاق شامل آنجا و اينجا در مقدس قسمت

 داشته وجود بزرگ حياط يك آنها از قبل كه است محراب اتاق و

 شده،مي محاط راهرو چهار با بنا دو اين دروني بخش ولي است،

 كه اندبوده صدد در كه گوئي است، نادر امري چنين خصوص به كه

 در. سازند مجزا پليد و نامقدس خارجي دنياي از را عناصر اين

 در كه حالي در اند،شدهنمي مربوط هم به راهروها اين اوروك

 پيوستگي هم به اين اينجا در و نيست چنين اين« بزرگ معبد»

 . باشد شده گرفته بگار گونهطواف نيايش و گردش براي توانستهمي

 و تاالرها كردن محاط فكرمايه اين ي،دينغير معماري در

 بكار شوش در داريوش كاخ در راهروها، توسط كاخ يك اتاقهاي

 ارتباطات  كه بوده اين كار اين از هدف مسلمآ و شده گرفته

 معماري در.  19باشند داشته نظر تحت نگهبانان را خارج با  كاخ

 همانطور ولي است نادر كمربند اين گفتم، چنانكه سلوكي، يدين

 شده پذيرفته پارتي معابد در بزرگي مقياس در ديد خواهيم كه

 چهار نقشه ساساني، عصر هايآتشكده معماري در باالخره،. است

 باالخره.  20شودمي هاآتشكده اين كالسيك نقشه به تبديل راهروئي

 معبد به را« بزرگ معبد»  كه دارد وجود نيز ديگري ويژگي

 محور به نه اينها از هريك اصلي ورودي. كندمي نزديك اوروك

                                                           
18-F. Falkenstein, op. cit., plan 3. . 

 از قبل 251 با برابر سلوكي 61 سال تاريخ به مربوط شده شناخته كتيبه مترينقدي

 نوشتهگل .مسيح ميالد از قبل 152 با برابر سلوكي 0â16 سال به مربوط كتيبه جديدترين ميالدمسيح؛

 .است شده سوخته معبد.  قبل از ميالد( â162-150)است استور اول دمتريوس تاريخ به شده پيدا

Ibidem, p. 34.  
19- R. de Macquenem, Archeologie Susienne. "Contribution a l’etude du palais achemenide de Suse". 

Memoires de la Mission archeologique en Iran, tome XXX, Paris, 1941, plan I, pp. 8-9 et plan II, pp. 24-25. 
 د به: كني نگاه .سليمانتخت هايآتشكده و بيشاپور آتشكده  - 20

 D. Huff, Archaologischischer Anzeiger, Heft 3, 1972, pp. 330-331 et fig. 9 et 10.  



 چنين شود؛مي باز كنار به بلكه محراب، از قبل اتاق ورودي در

 تعلق آن به مقدس اتاقهاي كه بابلي معماري انديشه در چيزي

 رواق روي تأملي ماندمي باقي ما براي كه چه آن. نيست دارد،

 به مسجدسليمان مقدوني-يوناني يدين معماري در كه آنچه. است

 از آنهم و كندمي تنزل رواق به كرد، پيدا توانمي غربي حالت

 معبد تنها. آن اجراي طريق از نه و معماري چنين انديشه طريق

 گردآورده خود در را غرب و شرق« امكانات» كه النهرينيبين

 قبل همان از معبد اين است؛ آشورPeripteros  پريپتروس معبد است،

 . 21است داشته وجود پارت زمان از

 

 «معبدبزرگ» هايتاريخ

 آتنا وقف معبد اين كنمفكرمي كه ،«بزرگ معبد» اول« نسخه»

 قرن اول نيمه جريان در هامقدوني توسط احتماال بوده، پياهي

 هنگام به اول، آنتيوخوس توسط هم شايد ميالد، از قبل سوم

 بوده، آن مسئول او كه پدرش، مملكت شرقي قسمت سازماندهي

 انتساب اين اروك معبد نقشه با آن نقشه مشابهت. است شده ساخته

 هايلوح) هخامنشي پيكره يك كوچك سر باالخره،. سازدمي ممكن را

 هايويرانه از كه( چهارم و هفتاد سوم، و هفاد دوم، و هفتاد

 قبل چهارم قرن آخر به تواندمي آن قدمت حتي و شده پيدا آن

 در. است باالتري نسبتآ تاريخ سود به شاهدي برسد، ميالد از

 نذري تصاوير اين اهداء قدمت مقدوني، سواران پيكركهاي مورد

 كه موقعي يعني برسد، ميالد از قبل چهارم قرن آخر به تواندمي

 معابد» ثروتهاي و  22كندمي فتح را اليمائي مملكت اول مهرداد

 آيا(. Strabon XVI, 1.18 استرابون) بردمي غارت به را« آرتميس و آتنا

 متحمل كه بوده نيايشگاههائي جزو مسجدسليمان آتناي نيايشگاه

 اهميت به توجه با عملي، چنين اند؟شده پارتي فاتح حرمت هتك

 محل سه با آن مقدس صفه  وسيع محوطه كه آن يدين مركز و شهر

 داده،مي پناه خود در را مؤمنان از جماعاتي بايد كه  نيايش

 برپا ايقصبه كنار در كه يوناني شهر. رسدنمي غيرممكن نظر به

 گرفته شكل دره اين در ميالد از قبل هشتم قرن از كه بود شده

 ترقي جريان از داشته، قرار مهمي رويكاروانجاده يك كنار در و

 كه فارس خليج. بود نمانده بيرون الملليبين تجارتي بزرگ

 را توجهي قابل نقش چنان اينجا در است، بوده آن به نزديك

 است، نشده ديده آن نظير امروز به تا هرگز كه كرده ايفا

 كه است شرقي لشكركشي از سوم آنتيوخوس بازگشت زمان از بخصوص

                                                           
21- H. Lenzen, Festschrift fur Cart Weickert, Berlin 1955, p. 126.. ه 

 را بابلي نقشه يك كه برد نام اكوار-كدراورو Gareus ناشناخته خداي معبد از بايد مچنينه

 به: كنيد نگاه .دهدمي نشان را رومي تأثير نوعي پيش از كه كرده جمع يكجا در نمائي با

 E. Heinrich, Sechster Vorlaufiger Bericht uber die von der deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-

Warkaunternommenen Ausgrabingen, Berlin, 1935, pp. 33-36, pl. 12-13, 23-25. 
22- G. Le Rider, Suse sous les Sإleucides et les Parthes, 1965, p. 369 ss. 



 . بود رفته هند تا

 

 هركول معبد

 از كمتر شده هركول نيايشگاه كردن برپا براي كه كوششي

 اين. است بوده الزم او حامي معبد ساختن براي كه بوده تالشي

 قبل اتاق با را بابلي نقشه دقيقآ قبلي معبد مثل نيز معبد

 آنها از يكي كه كرده تكرار طول در محراب اتاق و محراب از

 پستوئي.  است بوده ورودي يك فقط ديگري و ورودي دو داراي

 اين از قبل. بود شده كشيده آن نماي در بقيه، با ارتباط بدون

 را آن ديواري نوع هيچ و نداشته وجود حياطي نوع هيچ مجموعه

 معبد به را« بزرگ معبد» كه سنگفرشي راه. است كردهنمي محدود

 ظاهرآ رسيده،مي معبد اين در به مستقيمآ و كردهمي متصل هركول

 جدا هم از را نيايشگاه دو اين چيزي هيچ كه است آن گوياي

 . است كردهنمي

 حالت كه بوده چسبيده داريپله سكوهاي هركول معبد نماي به

 عصر معابد در شده شناخته ويژگي همان اين و  داشته« تئاتر»

 ئمحوطه روي بايد آئيني مراسم. است 23ُاروپوس-دورا در پارت،

 سكوهاي اين روي كه مؤمناني مقابل در كه يافتهمي جريان بازي

 دادهمي تشكيل را وسيعي ميدان اند،بوده شده مستقر پلكاني

 آن به زماني در پلكاني سكوهاي اين كه رسدمي نظر به. است

 ايراني، هركول نيايشگاه به تبديل نيايشگاه كه شده افزوده

 ُكماِژن، آنتيوخوس اثر را آن كه همانطور است، شده ِوِرثرگَنه يعني

 ايناحيه در منحصرآ كه تشابهي» كند،مي اعالم  24نمرودداغي در

 . 25«شودمي ظاهر كرده،مي عمل هلنيسم كه

به  هدايائي كرديم، پيدا هركول معبد در كه اشيائي اكثر

 مربوط سلوكي عصر به آنها تاريخ لذا و بودنداحترام هركول 

 ابعاد از بزرگتر خيلي كه ابعادي با وي از ايپيكره. شودمي

 كامال پيكره اين. دارد تعلق متأخرتري تاريخ به است، انساني

 اين از تأييد آخرين است؛ هلني عصر هايسنت و انديشه به مربوط

 پيكره يك از هائيتكه كشف با پذير،هديه خداي به حرمت شيوه

 همين در  خانمآي« داركنگره معبد» در آئين، اين الجثهعظيم

                                                           
 كنيد نگاه مورد اين در  .حياط در پلكاني سكوي .«پالميري خدايان معابد» ، دورا رد -   23

C. Hopkins, Preliminary Report of Second Season of Work, New Haven, 1931, p. 68 et pl. VIII. 
  به: كنيد نگاه آن پلكاندار سكوي تاالر و «آتارگاتيس» معبد مورد در 

A. R. Bellinger, Preliminary Report of Third Season of Work, New Haven, 1932, p. 21 et pl. IV. 

 به: كنيد نگاه آن پلكاندار سكوي تاالر و «آتزانوثكونا» معبد مورد در 

:C. Hopkins, Preliminary Report Fifthe Season of Work, New Haven, 1934, p. 131ss et pl. XXIV et XXV.  

 .Ibidem, pp. 180-200 (S. M:به كنيد نگاه .بود شده كنده كتيبه تعدادي سنگ قطعاتدرباره  

Hopkins). 
24- Dittenberger, Orientis graeci inscriptiones selectae I, 1903, p. 593 ss. 
25- E. Benveniste et L. Renou, op. cit.,  p. 73. 



 . 26است گرفته قرار تأييد مورد اواخر

 

   پارتي عصر

 فتح از كه قرني نيم طول در ايران يدين تاريخ نوشتن»

 ممكن غير گيرد،مي بر در را ساسانيان كارآمدن روي تا اسكندر

 «.است

 كتاب: در ،«]ص[محمد تا اسكندر» به مربوط فصل
 J. Duchesne-Guillemin, Religion de l'Iran ancien, p. 224.  

 . شودمي شروع فوق جمله با

 

 سليمان مسجد

 و تمثال نه و شناختهمي معبد نه مزدائي دين كه ديديم

 در را خود يدين وظايف پارسيان كه ديديم و پيكره و تصوير

 اين با.  27انددادهمي انجام آزاد هواي در و پوديوم يك مقابل

 با قرن دو به نزديك ايرانيان تنگاتنگي زندگي اثر در همه

 اين دين با كه آشنائي اثر در هاداشتند،مقدونيي-يوناني

 كه مقدسي بناهاي شناختن از نتوانستند پيداكردند، بيگانگان

 براي موقعيت داشتن از و كردندمي برپا خدايانشان براي آنها

 تقديم مراسم مشاهده از و خدايان، اين هايتمثال به كردننگاه

 بيش كه مختلطي ازدواجهاي. كنند پرهيز آنها نذورات و هداياي

 درباره اجتماع دو نزديكي در سهمي مسلمآ شد،مي متداول بيش از

 .است داشته دين

 كردند، رها را سرزمين فاتحان، اين كه بود اين نتيجه

 ديدگاه كه گذاشتند باقي مهمي و فراوان ميراث ايرانيان براي

 هرگز قبال كه خودشان، هايالوهيت با آنها روابط در را جديدي

 زمانه. كرد باز اند،نبوده انسان به شبيه حالت يك داراي

 فرشتگان از تمثالهائي شناخت به شروع ايراني دين كرد؛ تغيير

. ساختند آنها براي را معابدي انسانها و نمود خود هايالوهيت و

 آناهيتا. كرد حفظ نخورده دست را خود كهن آئين اهورامزدا فقط

 . داشتند معابدي خود براي كه بودند خداياني اولين جزو ميترا و

 معبد انهدام از پس ،«بزرگ معبد» شدن ساخته تاريخ از ما

 قبل آن ساختن كه رسدنمي نظر به. نداريم اطالعي آن، از قبل

 مملكت فتح از پس ترديد بدون و ميالد از قبل دوم قرن از

 شدن وارد و اول مهرداد توسط ميالد از قبل 139 سال در اليمائي

 .است بوده پارتي حكومت تركيب در آن

 شد، پيدا جديد بناي محراب اتاق در  كه نيايشي سكوي دو

  وقف نيايشگاه اين كه كندمي امر اين بپذيرفتن به دعوت را ما

                                                           
26- P. Bernard, Comptes rendus, A.I.B.-L, 1969, p. 338, fig. 15-16. 

 به: كنيد نگاه سوريه در هخامنشيان زمان در هاپوديوم درباره -   27

 M. Dunand, "Le Temple d'Echmoun, a Sidon. Essai de chronologie.", Bulletin du musee de Beyrouth, vol. 

XXVI(1973), p. 11 ss. 



 از قبل اتاق در شده پيدا مفرغي پالك. است بوده الهي زوج يك

 ،(1 شماره هفتم، و چهل لوح)ـ شد پيدا مجاور محراب اتاق

 براي نيايشگاه اين كه دهدمي را امر اين پذيرفتن امكان

 .است شده برپا ميترا و آناهيتا

 روي كه رسيد خواهيم معبدي نقشه به فصل همين در بعدآ

 پارتي زمان معبد اولين و شد پيدا برِدنشانده پائيني صفه 

 باستانشناختي هايكاوش و حفاري جريان در ايران در كه است بوده

 رواق در كه است معبدي اولين معبد اين همچنين است؛ شده پيدا

 تصوير داراي همچنين اثر اين. آمد دست به منقش سرستون يك  آن

 در قبال و بوده آنها وقف« بزرگ معبد» كه است الهي زوج يك

 هايشماره چهارم، و بيست لوح) است شده بازسازي پارتيان زمان

 تصوير يا ،«كننده اهدا» تصوير داراي سرستون وجه دو(. 4-1

 دو. است قدتمام و برجسته كامال صورت به او نياي و اهداكننده

 كه بود خداياني هايتمثال داراي سرستون اين ديگر وجه

 .بود شده وقف آنها به نيايشگاه

 

 ميترا و آناهيتا زوج

 پيراهن شده داده نشان روبرو از كامال كه آناهيتا الهه

( ؟) زيوري او انبوه گيسوان باالي بر. است كرده برتن فراخي

 جامي: دارد دست بر را خود مشخصه عالئم او. است حلقه شكل به

 . راست دست بر اينيزه و چپ دست بر

 آناهيتا او - شناسيممي است جام او نماد كه را ايالهه

بزرگ  رودهاي تجسم كه ايالهه ،«آاليشيبي جنگل، رطوبت،» است،

 . است زايش و باروري تجسم و

 28است آن تجسم و شده شناخته« مزدائي دين» با كه آناهيتا،

 29است كرده اهدا وي به اهورامزدا خود كه پذيرفته را تقدسي ؛

 مردمي هخامنشيان زمان از بيشتر پارتيان زمان در آناهيتا ،

 ارمنستان و صغير آسياي سوي به دستها دور تا او آئين و است

 به تن كه وقتي ساسانيان، زمان در او. است يافته گسترش

 بيشتري شهرت است، منعكس او تصاوير در كه دهدمي تغييراتي

 .كندمي پيدا

 جنگاوري ويژگيهاي با ايالهه پارتيان زمان در الهه اين

 بر پيروزي  براي او ياري از بزرگ قهرمانان كه زيرا است

. رساندمي ياري آنها به نيز او و طلبندمي ياري دشمنانشان

 اين كننده بيان آتنا، مثل كند،مي تكيه آن بر وي كه اينيزه

 . اوست آئين از جنبه

 سود به وي جنگاوري اولوهيت ويژگي اين ساسانيان زمان در

 بر الهه اين. شودمي فراموش و محو آرامتر آناهيتاي يك مفهوم

                                                           
28- G. Widengren, Die Religionen Irans. Stuttgart, 1965, p. 226. 
29- H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran. Leipzig, 1938, p. 202. 



 يشت بخش خطوط آخرين در و نيست مسلح هرگز عصر اين آثار روي

 متأخرتر خطوط اين است، شده مطرح او نيز( â13-125 خطوط) 5

» : است شده توصيف زير صورت به الهه اين آنجا در و هستند

 ميان به كمربند اندام، خوش برومند، بسيار زيبا جواني دختر

 خواهم،مي را كاميابي اين تو از...شريف نژاد، آزاده بسته،

 «....برسم بزرگ بسيار سلطنت به بتوانم...من كه

 كه بينيممي را تصاويري دليل  اوستا 5 يشت خطوط همين در

 يعني است، شده حك ساساني ايصخره هايبرجسته نقش از بعضي روي

 نقش اين در هستند، بخشيتاج صحنه داراي كه هائيبرجسته نقش

 به حتي و سايرين، با همراه كه است آناهيتا اين هابرجسته

. است قدرت نماد كه بخشدمي را ايحلقه جديد شاه به ، 30تنهائي

 هاماهي را او اطراف و گرفته دست بر جامي و نيست مسلح ديگر او

رود  الهه« آبي» مشخصه بر است تأكيدي كه  31اندكرده احاطه

 بر  33داري دسته مالقه كه اين يا و ،32(دريا سير)سيحون  بزرگ

 .دارد دست

 ابراز را داليلي و تاباندمي جديدي نور نيبرگ تحقيقات

 صورت به پارتي آثار روي بر آناهيتا آنها اساس بر كه داردمي

 سورا َارَدوي سوئدي، دانشمند نظر طبق. شودمي ظاهر جنگاور

 است، نداشته تعلق زردشتي اجتماع به پنجم، يشت آناهيتايشت،

 قرار قبول مورد و شده وارد بعدتري نسبتآ زمان در الهه اين

 نبردهائي آنها در كه آيدمي هائيناحيه از الهه اين. است گرفته

 در آرال، درياي و سيحون ـ« َكشَه-ُورو» و« َرها» بخشهاي بين

 آنها يشت اين كه آنطور قهرمانان، اين نبرد.  است بوده جريان

 َفَرَوشي از« تاريخي-اياسطوره تفسير» نوعي است، كرده معرفي را

 يعني هستند، َدَهِاها اينها. بود خواهد ـ 34سيزدهم يشت - يشت

 .هاپارتي نياكان همان

 برپا مزدائي دين اول صحنه در را آناهيتا آئين هامغ

 ميالد از قبل چهارم قرن ابتداي همان از آئين اين اند؛كردهمي

 در فقط الهه اين تصوير ولي.  35شودمي رسمي آئين به تبديل

 . آيدمي وجود به پارتيان زمان

 است آمده در تصوير به آناهيتا مقابل وجه در كه جنگاوري

 كامال زوجي ميترا با آناهيتا كه باشد ميترا تواندمي فقط

 ،«جامعه» خداي تابناك، الوهيتي او. دهندمي تشكيل را قديمي

 تمام رؤساي هداياي كه است وسيع مراتع ارباب پيمان، خداي

                                                           
 ستم:ر نقش در شاه نرسي برجسته نقش- 30

R. Ghirshman, Iran, Parthes et Sassanides, Paris, 1963, fig. 158 et 218.. 
31- Ibidem, fig. 210. 
32- H. S. Nyberg, op. cit., p. 260. 
33- R. Ghirshman, op. cit., fig. 235. 
34- H. S. Nyberg, op. cit., pp. 260-261 et les notes, et p. 468. 
35- Ibidem, p. 391. 



 گرفتار كه مردماني رساندن ياري براي كه پذيرد،مي را سرزمين

 قبل كه برساند، كيفر به تواتدمي كه كند،مي شتاب هستند مشكلي

 كه او،...است جنگ شايسته» او.  36است جنگ خداي چيزي هر از

 .  37«كندمي وارد حريف به ضربه هزار

 يك و است خدا اين ويژگيهاي از كه را كالهي ميترا اگر

 روي در دارد، سر بر تمثالهايش اكثر در و  است فريجي كاله

 سرستونها اين روي  وي حالت نداشت، سر بر برِدنشانده سرستونهاي

 سرتونها اين روي برجسته نقش. برسد نظر به عجيب توانستمي

 كامال را خدا سر باالي آناهيتا كاله  و است برجسته كامال

 از و شكسته كه بوده آمده پيش صورت به  آن نوك و پوشاندمي

 . 38است رفته بين

 نيم: دارد خاص حالت حدي تا خدا اين لباس و وضع و سر

 شده حفاظت طالئي ايزره با ترديد بدون بايد آن يكنواخت تنه

 پوشاك برعكس،. است ستوده را آن( XXVIII, 112) دهم يشت كه باشد

. است شده چيندار متعددي چينهاي با پائين، به كمربند از او

 گرفته را خود« تيز نوك نيزه هزار» از يكي راست دست در ميترا

 . است داده تكيه خود« طالئي سپر» روي را چپ دست و

 آناهيتا يعني را، الهي زوج اين قبال(HÅrodote, I, 131-132) هرودوت

  39اندكرده احراز را اول رديف مزدائي آئين در كه را ميترا و

 يعني آن، زوج با را ميترا خود متن اين در و است شناختهمي

 زمان در كه دارد وجود باور اين.  40است كرده اشتباه آناهيتا،

 متفاوت هايِكالن الوهيت دو اين سيحون، رود روي بر باستان

 هايالوهيت تنها ميترا و آناهيتا.  41اندبوده شده شناخته

 . 42اندداشته معبد روم امپراتوري در كه اندبوده مزدائي

 بوده خدا دو اين وقف برِدنشانده پائيني صفه نيايشگاه

 زوج اين مختص بايد نيز سليمان مسجد« بزرگ معبد» همچنين. است

 باالتنه اگر و دارد احتمالي حالت امر اين البته. است بوده

 كه بازشناسيم، است شده معرفي سرستون  روي بر كه را ايالهه

 قطعيت به احتمال اين شده، وارد آن بر زيادي ضايعات متأسفانه

 (.2 شماره چهلم، لوح. )شودمي نزديك

 

 

                                                           
36- "Mithra ist im hohem Masse ein Kriegsgott". H. S. Nyberg, op. cit., pp. 61-62. 
37- E. Benveniste, The persian religion according to the chief greek text, Paris, 1929, pp. 44-45. 

 كالهي و شده، داده نشان روبرو از هابرجسته نقش روي بر كه ميترا با مقايسه قابل - 38

 در: دارد سر بر فريجي

F. Cumont, Textes et monuments figures relatif aux mysteres de Mithra, II, Bruxelles 1899, fig.108-168-171-
179-182, passim. 

39- E. Benveniste, op. cit., p. 61. 
40- H. S. Nyberg, op. cit., p. 370. 
41- Ibidem. p. 390. 
42- F. Cumont, op. cit.,  vol. I, p. 5. 



 سَرَوك تنگ

 كه نيست اليمائي مملكت از اثري تنها برِدنشانده معبد

 و كندمي فراهم را ميترا و آناهيتا الهي زوج بازشناسي امكان

 اين ساكنان يدين زندگي كه دهدمي را اهميتي دادن نشان اجازه

 آن براي است، بوده مزدائي به وابسته عميقآ كه كوچك، مملكت

 سروك،تنگ عمده برجسته نقش روي را الوهيت دو. بود داده اختصاص

 .يابيممي باز بهبهان شهر به نزديك سليمان مسجد جنوب در

 به منتسب برجسته نقش گروهيك جزو كه اي،صخره اثر اين

 را محلي شاه يك است، ميالد از بعد سوم قرن حتي و دوم قرن

 روي بر دادهلم  حالت بيشتر يا و نشسته حالت كه دهدمي نشان

 كه گرفته را ايحلقه خود دست در كه دارد را« klinÅ كلينه» يك

 قرار مسلح شخصيت دو وي نزديك. اوست اقتدار و قدرت نماد

.  43اندشده فشرده هم به و نشسته صندلي يك روي بر  كه دارند

 آرتميس و آتنا جنگاور، شخصيت دو اين در كه است شده پيشنهاد

 مهرداد توسط (آنها معبد نه و) آنها معابد كه بازشناسيم را

 ميالد از قبل 139 سال به اليمائي مملكت فتح هنگام به اول

 . 44( ,1.18Strabin, XVI) است شده غارت

 آن در آتنا كنممي پيشنهاد گال كه راست، طرف شخص

 آتنا مثل واقع در دفعه اين كه است آناهيتا مسلمآ بازشناسيم،

 و گرفته را خود نيزه راست دست در و  45گذاشته سر بر كالهخود

 دهدمي نشان را حالتي همان و برده سينه طرف به را چپ بازوي

 ايصخره برجسته نقش سنگ. دارد برِدنشانده سرستون روي بر كه

 نه يا دارد دست بر جامي وي كه امر اين دانستن و شده متالشي

 را زن يك نقش كرده پيشنهاد گال كه دوم، شخص. است غيرممكن

 او رق و شق كاله اساس بر كه است مرد نفر يك ببينيم، آن در

 اين لذا.  46است ميترا سر آرايش و كاله همان« اعالدرجه به» كه

 بطور ديديم كه همانطور كه باشد خدا اين تواندمي فقط شخص

 همين ترتيب اين به. است آناهيتا الهه به وابسته تنگاتنگي

 ولي بوده آنها وقف برِدنشانده معبد كه يابيممي باز را زوج

 .باشند داشته فعالتري نقش كه شده خواسته آنها از سروكتنگ در

                                                           
43- W. B. Henning, "The monuments and inscriptions of Tang-i Sarvak", Asia Major, N. S. vol. 11, (1952), 

pl. II et III. 
44- H. von Gall, "Entwicklung und Gestalt des THrones im vorislamischen Iran", Archaeologische 

Mitteilingen ausIran, N. F. Band 4 (1971), pp. 209-212. 
 روي آتنا كالهخود به شبيه دقيقآ كه دارد سر بر الهه كه كنممي جلب كالهخودي به را توجه-  45

 كتيد به:  نگاه است؛ نيسا 9 شماره ريتون

M. E. Masson et G. A. Pougatchenkova, Parfianskie ritony Nicy. Trudi iujnoturkmenistanskoi 

arkheologicheskoi compleksnoi ekspeditisii, t.IV, Achhabad 1959, p. 165, fig. 28, n. 9 et p. 88I. 
 شده كارگذاشته اسب ُدم يك آن روي بر كه دارد پهن لبه با شكلبيضي كاهخودي سر آتنا روي

 .«است
 كاله همان َنمرودداغي؛ به مربوط ُكماژن، آنتيوخوس برجسته نقش روي ميترا رق و شق كاله- 46

 به: كنيد نگاه .بينيممي بستانطاق برجسته نقش روي را

R. Ghirshman, Iran, Parthes et Sassanides, Paris, 1962, fig. 80 et 233. 



 يا تاجبخشي يك صحنه برجسته نقش اين موضوع واقع، در

 عصر آثار از شده شناخته اثر تنها و اولين است، ستانيتاج

 پادشاه به را ايحلقه ميترا و آناهيتا آن در كه است پارتي

 دست با را آن پادشاه اين و است قدرت نماد كه دهندمي اليمائي

 نشان افرادي تكتك به را آن خواستهمي گوئي كه باالگرفته خود

 .  47آمد خواهند تابلو اين تحسين و ديدن براي كه دهد

 گرانبهائي شاهد اشكاني، ايصخره فرد به منحصر اثر اين  

 بخشي،تاج و ستانيتاج هايصحنه كه دهدمي نشان و دارد بر در را

 جز چيزي است، زياد چنيناين ساساني عهد در آنها تعداد كه

 را آن قبلي هايسلسله قبال كه نبوده سنت يك از رويدنباله

 .اندپرورانده

 قبلي معني همان هاصحنه اين معني  كه چند هر همه، اين با

 كار بين عميقآ شده كشيده تصوير به عمل ولي كندمي القاء را

 هايبرجسته نقش روي. گذاردمي تفاوت ساساني كارهاي و پارتي

 هم مقابل در اسب، بر سوار يا سرپا شاه، و الوهيت ساسانيان،

 هردو  كه نمادين، حلقه كه است ايلحظه در حركت و گيرندقرارمي

 شاه دست به الهه يا خدا دست از دارند، دست به همزمان نفر

 . شودمي منتقل

 اينجا در. است متفاوت شودمي ساطع سروك تنگ از كه فضائي

 تمام و شده تقديم حلقه شده، كامل عمل يافته، پايان مراسم

 . اندقرارگرفته خود سرجاي بر حاضرين

 ساسانيان نزد در. دارد وجود تفاوتي نيز آنها نقش در

 اهورامزدا آنها در كه دهد،مي شاه به اهورامزدا خود را حلقه

 نيز گاهي و آناهيتا حضور با گاهي كه اين يا و است تنها يا

 به آناهيتا را حلقه آن در كه مورد يك در مگر است، ميترا

 روي بر او اهميت بر تأكيدي امر همين و دهدمي شاه به تنهائي

 تصوير از پارتي هنر. است رستم نقش در شاهنرسي  برجسته نقش

 بينيممي را ميترا و آناهيتا تصاوير است، اطالعبي اهورامزدا

 نسبت هركول به  كه شناسيممي باز آثاري شكل به را ِوِرثَرنَگه و

 تصوير ارائه مانع اهورامزدا منزلت كه درحالي اند،شده داده

 هرگز و ماندمي باقي ناديدني بزرگ، خداي صورت به او. است او

 همانند دقيقآ است غايب او. آيدنمي تصور به انساني آثار تحت

                                                           
 آنها ساقهاي روي پارچه .است ويژه بسيار صورتي به شخصيت سه اين پوشاك دادن نشان - 47

 مانند «نمدار ايپرده» سبك همين .اندپوشيده چرمي ساقبندهاي اينها كه گوئي است صيقلي و صاف

 بينيم مي ديگري تشابهات آن با كه ايناحيه يابيم،مي باز «هوران» در بخصوص سوريه، آثار روي را

E. Will, "La Syrie romaine entre l'Occident greco-romain et l'Orient parthe", Le rayonnement des civilizations 

grecque et romaine sur les cultures peripheriques, Paris, 1965, pl. 128,2:M. Dunand, Le Musee de Souedia, Paris, 
1934, ol. XVIII, 50 et 52. 

 منتها بينيممي پالمير ثروت برجسته نقش پيروزي فرشته ساقهاي روي را ارائه نوع همين

 روند اين امر همين كه است، ميالد از بعد â15 9به مربوط آن تاريخ و  دورااروپوس در حاضر عصر در

 به: كنيد نگاه .كندمي بندي طبقه را

A. Perkins, The art of Dura-Europosm ,Oxford, 1973, p. 81 et fig. 32. 



 ساير برخالف ندارد، شده ساخته معبد او.  48اشواقعي نام

 اند؛كردهمي بنا غربي نوع از مأواهائي آنها براي كه هاالوهيت

 .  49است باز فضاي در پوديومي به وابسته هميشه او آئين

 در كه شده موفق تيزهوشي اش، دانش و كمك به هننينگ   

 باالي بر كه ايكتيبه پرتو در و سروكتنگ برجسته نقش ُاُرد تصوير

. بازشناسد را پنجم ُاُرد يعني اليمائي، پادشاه آخرين است، آن

 اهواز شاه ،«نيروفر» عنوان تخت شاه اين از طبري هاينوشته در

 گذاربنيان بابكان، اردشير كه اليمائي، يعني شده، برده نام

 حرفهاي كه آرامي، خط در. است كرده مغلوب را او ساساني، سلسله

 به تواندمي Wyrwy/Wyrwd نام هستند، يكديگر شبيه آن از متعددي

 .  50باشد Nyrwd راحتي

 
  چهارتائي گروه

 دليلي ديگر آنها، خدايان و هامقدوني-يوناني ترك از پس

 كه را، پوديوم كه نداشته وجود كوچكي ديواره وجود حفظ بر

 جدا يوناني خدايان معابد از بود، مزدائي آئيني اعمال مختص

 قسمت صفه ، تمام. شدمي حذف بايد ديواره اين. است كردهمي

 توسط كال بود، شده ساخته بيگانه فاتحان توسط كه قسمتي و قديم

 آنها فرشتگان وقف و اشغال پارسيان مزدائي دين آئيني مكانهاي

 انجام اهورمزدا بزرگ خداي مختص مناسك پوديوم روي. گرديد

 ميترا- آناهيتا قديم زوج معبد به تبديل« بزرگ معبد». شدمي

 قهرمان حالت كه شد ِوِرثَرَگَنه معبد به تبديل هركول معبد و گرديد

 .گرفت خود به را يوناني

 در شد،مي مربوط مقدس چيزهاي به كه اعمالي نظام اين در

 جديدآ و بوده احترام مورد قبل قرنها از كه پانتئون اين

 را آن غربي جنوب ايران اجتماعات و بود شده مجدد سارماندهي

 نيز هاپارتي زمان در اند،بوده آن شيفته و كردهمي  ستايش

 آنتيوخوس مذاهب الفت مبناي كه يابيممي را چهارتائيگروه همان

-زئوس از بودند عبارت كه بوده،( ميالد از قبل 65-34)  ُكماژن

 نام و آِرس-هراكلس-آرتاژن هرِمس؛-هليوس-ميترا-آپولون اورمزد؛

« كندمي تغذيه را همه كه كماژن من وطن» آنتيوخوس را الهه

 .بود گذاشته

 در و شدمي تلقي« اهورامزدا دين» معرف مثابه به يكي اين

 همان حامل كه اندبازشناخته را آناهيتا فرشته همان آن

                                                           
48- H. S. Nyberg, op. cit.,  p. 98. 
49- H. Seyrig, "Sur un bas-relief de Tang-i Sarvak", Syria, t. XLVII, 1970, pp. 113-117..  

 كندمي پيشنهاد و شناخته را ستانيتاج از ايصحنه سروك تنگ برجستهنقش اين در مؤلف اين 

 به .شودمي ديده اهورامزدا بلوس،-زئوس خداي گرفته، جاي شاه و تخت پشت در كه شخصي تصوير در كه

 را خود دست كه است شاه نياي بيشتر شخص اين دارد، شخص اين كه «ثانوي« وضعيت اساس بر من، نظر

  .است گذاشته شاه دوش بر تشويق و تهنيت و تبريك نشانه به
50- W. B. Henning, op. cit., p. 178, n. 2. 



 آنتيوخوس كه او نياكان دين.  51است نمادپردازي و نمادگرائي

 و شكل همان بسيار دقت با بود، مانده وفادار آن به كماژن

 به پارتيها زمان در كه يدين كه برداشت در را تشكيالتي همان

 مسجدسليمان ي آثار مطالعه از پس كه همانطور شد،مي عمل آن

 باورهاي و هادكترين كردن جلب بدون كند،مي معرفي را آن

 .بيگانه

 ؛52بود كرده منع و نفي را ِوِرثَرگَنه و ميترا زردشت

 فعال مسجدسليمان معابد كه زماني در داشت باور بايد بنابراين

 پذيرفته ايران از بخش اين در هنوز زردشتي دين است، بوده

 مسجدسليمان معبد دو در شده پيدا هايسكه متأخرترين. بود نشده

 را استقرائي از تكيه امر اين. هستند دوم شاپور به متعلق

 ميالد از بعد چهارم قرن تا چهارتائي گروه كه كندمي فراهم

 معابد و صفه  از زدائيتقدس تاريخ يعني است، بوده ستايش مورد

 مركز اين ترك شرايط و جرئيات ما. آن قطعي ترك نه ولي آن،

 تمام خشن انهدام يك آن پي در كه كرديم مطالعه را يدين مهم

 درجه در و است، بوده شدن ويران مستحق كه داشته وجود چيزي آن

 . هاپيكره اول

 هركول شده ويران معبد( نهم نقشه ،VI ششم صفه ) جديد صفه 

 سرهمپشت ساز و ساخت دو براي ايپايه عنوان به و پوشاندمي را

 و ساخت و شده، حفظ كوچك اتاق دو فقط اولي از كه رودمي بكار

 روي بابلي نيايشگاه نقشه همان و شده پوشانده نيز دوم ساز

 شكسته دست و سر هايمجسمه با آن سكوي و شده بازسازي آن

 خودمان ديدگاه اساس بر ما. است شده ساخته پارت عصر نيايشگران

 .ديديم اندشده تغييرات اين موجب كه را داليلي

 

  برِدنشانده

 در برِدنشانده در مستقر پارسيان كوچك اجتماع يدين حيات

 يعني همايگانشان، يدين حيات با عميقآ كه داشته جريان شرايطي

 بوده متفاوت نداشته، ايفاصله چندان كه مسجدسليمان، ساكنان

 . است

 نيافته ثبات آن در و نيامده قصبه اين به ايبيگانه هيچ

 در غيرآشنا پانتئون يك الوهيت يك به شده وقف معبد هيچ است؛

 آنها مزدائي دين آئيني اعمال كه نشده برپا پوديومي نزديكي

 متأخري نسبتآ تاريخ تا كه رسدنمي نظر به. است شدهمي اجرا

 .باشد آمده وجود به يدين اعمال اين در تغييراتي نوع هيچ

 از بعد دوم قرن در فقط ديديم قبال كه همانطور واقع، در

 بخش شمال به كه جديدي بخش روي بر محلي رئيس يك كه است ميالد

 الوهيت دو وقف  كه كندمي مرمت را نيايشگاهي چسبيده، قديم

                                                           
51- W. B. Henning, op. cit.,  p. 178, n. 2. 
52- E.Benveniste dans Vrtra et Vreragna. Etude de mythologie indo-iranienne. Paris, 1934, p. 73. 



 .است بوده آناهيتا و ميترا فرشته دو يا

 در فقط هاالوهيت اين آئيننمي توان پذيرفت كه  مطلقآ

كه نمي  همانطور دقيقآ است، شده شروع ميالد از بعد دوم قرن

 مسجدسليمان در وقتي خدائي زوج همين آئين توان انديشيد كه

 از قبل اول قرن در شايد بزرگ معبد يك كه است آمده وجود به

 به را ما وقايع منطق. است شده بازسازي زوج اين براي ميالد

 مختص مناسك: يعني شد، گرفته قبال كه كندمي هدايت اينتيجه سوي

 روي اهورامزادا مختص مناسك موازات به ميترا و آناهيتا

 . است شدهمي مشاهده پوديوم

 و  روندمي كنار پوديوم روي از زوج اين به مربوط مناسك

 الوهيت دو مناسك. ماندمي باقي بزرگ خداي مختص فقط پوديوم

 موضوع. بود شده ساخته آنها مختص كه شودمي مستقر معابدي در

 اعصار در ظاهرآ تغييرات اين كه است نكته اين بر تأكيد مهم

 به اندبوده هم از دور حدي تا كه ايمحوطه دو روي متفاوتي

 مسجدسليمان در كه پارسياني كه داشت باور بايد. است آمده وجود

 طوالني همزيستي يك پرتو در اند،بوده هامقدوني-يوناني همسايه

 خدايان براي كه مأواهائي بر و شده آشنا يوناني يدين اعمال با

 بناهائي چنين داشتن به مايل و برده رشك شد،مي شاخته آنها

 را معابد از استفاده پارسيان اين ترتيب، اين به. اندشده

 به و كرده خود يدين اعمال وارد خود هايالوهيت از بعضي براي

. اندآورده وجود به خود يدين اعمال در را تغييراتي ترتيب اين

 انجام مجاورشان كوچك قصبه مردمان  قبل را عمل اين اينها

 بايد. اندبوده تروابسته خود نياكان سنتهاي به كه اند،داده

 با بودند، وفادار خود آئين و آداب به كه آنها كه داشت باور

 فقط كرد،مي دگرگون را آنها يدين اعمال كه هائينوآوري رد

 اشانسنتي دين در جديد هايجريان مقابل در ديرتر بسيار مدتهاي

 اندپديرفته آنها كه يدين معماري كه رسدمي نظر به. كردندخم سر

 .است آن نويد

 

 .چهارستوني چهارضلعي معبد

 تنها يعني را، برِدنشانده معبد كتاب اين اول قسمت در

 كنيم، شناسائي محوطه اين صفه  روي توانستيم كه را معبدي

 پيدا مشابهي معبد مسجدسليمان تحتگاه روي در. داديم توضيح

 را سنتي معابد هاينقشه كه است جائي سليمان مسجد صفه . نشد

 يدين معماري به را پارت عصر يدين معماري اين و كرده حفظ

 معماري از را نقشه اين نيز آن كه كندمي متصل دوباره سلوكي

 برِدنشانده نيايشگاه نقشه. بردمي ارث به بابلي يدين

 ميالد از بعد دوم قرن در كه است، جديد اجراي يك دهندهنشان

 هايسكه كشف پرتو در قاطعانه بطور را تاريخ اين. است شده مرمت

 مفرغي سكه هزار پنج با همراه شاه، كانيشكا سكه يك و پارتي



 در كه اندبوده ايانباره به متعلق كه كنيممي بيان اليمائي

 . 53بود شده تعيبه بنا پي

 همعصر، و همجوار ي،دين مركز دو مقدس بناهاي اشكال تنوع

 را پارت تمدن كه شود تلقي فرضي« ناپايداري» نوعي تواندنمي

 اين از عميقتر آن دليل كه رسدمي نظر به. كنندمي آن به متهم

 اصول مقابل در كه كندمي طلب مورد اين زير است سخنها و حرف

 بازشناسيم را نوآوري نوعي بيگانه، طوالني هايسنت با معماري

 هاپارتي اگر. كرد رد را آن بودن ملي اصالت محصول توانمي كه

 ار بعضي هاينقشه بيگانه خاستگاه به مربوط كه آنچه درباره

 بر دليل امر اين نداشتند، داوريپيش شودآنهامي نيايشگاههاي

 در خود هايفكرمايه با همگون اجراي صدد در آنها كه نيست آن

 در هاايوان ساختن پيشگامان آنها آيا. اندنبوده زمينه اين

 اند؟نبوده خود يدينغير معماري

 است، بوده كجاها در برِدنشانده معبد نقشه خاستگاههاي

 بوده چگونه پيشين آسياي وسيع فضاي روي آن گسترش و توزيع

 هر به است؟ بوده تاريخ كدام از آن ظهور اول درجه در و است،

 عصر در آن موجود گسترش اثر بر كه تاريخي دليل، هر به و حال

 قرار نظر تجديد مورد دوباره بايد شده منتسب آن به هخامنشي

 . گيرد

 

 .شوش آَيَدنَ »

 كرده كشف شوش در 1886 سال در ديوالفووا كه را معبدي نقشه

 صورت به 54شيپمان كه را توصيفي و( 45 شكل) آورممي اينجا در

 هيچ بنا اين از حاضر حال در. كنمنمي ذكر كرده بازسازي متن

 .است نمانده باقي خود جاي سر بر چيزي

 به كه) هخامنشي دوره به مربوط سنگي، ستونهاي پايه فقط

 ايستگاه در( است كرده القا را اثر اين اختراع و ساختن اشتباه

 انگاشته محل به نزديك و  شوش آن نام كه شودمي پيدا آهنيراه

 گاوآهن ابتدا نيايشگاه اين محل مورد در. است نبايشگاه شده

 گذشتن از پس و كرده يكسان خاك با را هاويرانه تراكتور سپس و

 آن از يادماني كوچكترين اعمال، نوع اين از قرن يك به نزديك

 .  55است نمانده باقي

 قرار شوش وسيع محله اين شرقي حواشي از دور در معبد  

 واقع در و ناميده« صنعتگران شهر» را آن ديوالفووا كه  داشته

                                                           
 شمال ناحيه در كوشان هايسكه از كشف دومين نكنم، اشتباه اگر ، كانيشكا سكه اين -  53

 به: كنيد نگاه .است بوده فارس خليج

G. F. Hill, Catalogue of the greek coins of Arabia, Mesopotamia and Persia. London, 1922, p. CXCV ss. 
54- K. Schippmann, Die iranische Feuerheitigtumer, Berlin-New york, 1971, pp. 266-269. 

 1969 سال بهار در محل اين از من بازديد آخرين .امرفته آنجا به مختلف فصول در بارها- 55

 رفته بين از معبد اين به نسبت همكارم و دوست كه توجهي .است بوده شولمبرگر دانيل همراهي به

  .ماند وماتد بدون ديگر باريك ما تحقيقات .كنيممي درك داشته



 فتح از پس ايهامقدونيه-يوناني كه بوده شوش« جديد» شهر

 ايالمي ديوارهاي تا شرق طرف از و اندكرده بنا را آن اسكندر

 كردهمي احاطه را شوش شهر كه خندقي و داشته امتداد و هخامنشي

 داشته قرار شاهي كاخ چهاركيلومتري از بيش در معبد اين. است

 .56است

 
 .آَيَدنَ . 45 شكل

 M. Dieulafoy. L'acropole de Suse, fig. 264: از نقل به

   

                                                           
 است همانجائي و آورد،يادمي به را آن Aelien كه هستيم شوش آناهيتاي معبد حضور در آيا- 56

 كند:مي نقل را امر اين كهتارن   است؟ شدهمي شيرهانگاهداري از آن حصار پشت در كه

 (W. W. Tarn :The Greeks in Bactria and India, Appendix 7, p. 464 et n. 5)  
 و آن دورافتاده محل كه باشد، شهر از خارج در توانستهمي حكومت معبدـ اين كه پذيردمي 

در     Ainh  ؛(W. W. Tarn, ibidem) وشدر ش  Nanaia   الهه .كندمي القا را آن سكونتي هايمحله از دور

 .W. Andraeund H.Lenzen, Der Partherstadt Assur, fig) آشوري رفبر روي ظ Nana ؛(Polybe 10.27.12)  كباتانا

 ,I. M. Diakonov et v. A. Livchitz, Documenty iz Nisy) (ostraka de Nisa) نيسا ُاستراكاي به مربوط Nano ؛(46

1960, p. 15, 43 et n. 1682) و Nana  يا Nano و Nanao   هويشكا و كاكانيش هايكهبر روي س Huvishka) 

(J.Rosenfield, op. cit., p. 83-84 است بوده آناهيتا الهه هميشه 135,136 ,134 ,44 هايشماره هايسكه و. 



 بر مبتني ديوالفووا توسط هخامنشيان عهد به آن انتساب  

 هستند تاريخ همين به مربوط واقع در كه بوده ستونهائي پايه

 هم وي. است نكرده جلب را حفار توجه آنها متفاوت ابعاد و

 در بنا، قسمتهاي از بعضي كه دارد اصرار عمل اين روي چنين

 سنگريزه و شن هاياليه برگيرنده در ها،پي نيز و ستونها، محل

 معماران مختص فن اين كه دانستهمي ديوالفووا. است بوده

 طوالني مدتي براي فن همين كه دانستهنمي ولي بوده، هخامنشي

 بوده اميدوار و خواستهمي دوباره او. است بوده باقي شوش در

 تطبيقي مطالعه يك طريق از معبد مورد در را خود گذاريتاريخ كه

 ادامه خود برنامه به ولي كند، تقويت هاخشت ابعاد درباره

 .  57دهدنمي

 معبدي چنين كه بپذيريم اگر) هخامنشي معبد يك مورد در

 مختلفي آثار جاهاي زياد نسبتآ تعداد( داشت وجود عصري چنين در

 باقي مغشوش و كدر صورت به است، شده برپا  شوش آَيَدَنه در كه

 نقشه روي بر كه بردمي نام اي«توده دو» از ديوالفووا. ماندمي

 ،«هشتي» B، B ستون دو راست و چپ طرف در C، C حروف توسط او

 ترديد بدون»  و شده دادهنشان( نما به كنيد نگاه) بلند نسبتآ

 همانند اند،كشيدهمي دوش بر را سنگ از شده ساخته مكعب قطعات

 نيز -'D، H، H،H شني هاياليه«. محراب سكوي يا يادبود ستونهاي

 مثل» ستونها، تا است ضعيفتري وزن با سنگي آثار پاسخگوي

 پناه هائيطاقچه در افشاني،جرعه براي هائيحوضچه ها،نيمكت

 نيز آنها وضعيت ضمنآ. جمشيد تخت هايطاقچه به شبيه گرفته

 عرض كه ،D طاقچه يعني ها،طاقچه اين از يكي: است روشن بسيار

 سه است؛ داشته حياط طرف به رو نما صورت به است، كمتر آن

 برابرند، هم با همه كه  'H، H، H هايطاقچه يعني ديگر، طاقچه

 پيكره مكان شش حفار خالصه،.  58«شوندمي باز I، 'I راهروي روي

 بوده، شده آنها وقف نيايشگاه كه كرده شناسائي را هاالوهيت

 اين برپاكردن در كه هائيشخصيت نذري هايپيكره ترديد بدون و

 هايشخصيت يا و شاه هايمجسمه احتماال و اندبوده سهيم معبد

 بطور اشساماندهي و نقشه طريق از معبد اين مجموع، در. شهرك

 سال در كه همانطور است شامينبعل نيايشگاه به شبيه عجيبي

 يكي كه مجسمه پايه چهار با ووگو، دو ملشيور كنت توسط 1861

. است شده پيداد شده ضايع بسيار ولي بود هرود مجسمه آنها از

 ساز و ساخت تاريخ امكان نيايشگاه اين در شده پيدا هايكتيبه

 .  59دهدمي ميالد از قبل 12/13 و 33 بين را آن

                                                           
57- M. Dieulafoy, op. cit., p. 391 et 414. 
58- Ibidem, p. 415. 
59-Comte Melchior de Vogue, Syrie Centrale. Architecture et religieuse du Ier au VIIe siةcle. Paris, 1886-

1877, pp. 31ss et ol. 2-3-4.H. S. Butler, Princeton University Archaological Expedition, Division II, Ancient 

Architecture in Syria. Section A. Southeran Syria, Leyden, 1915. pp. 365-385.E. Littmann, "SemiticInscription", 

Ibidem, Division V, Section A, p. 77 ss. 



 شهركالن اين در شوش، در حفاري كه نداشته اطالع ديوالفووا

 احتياط مستلزم بوده، مسكوني سال هزارپنج از بيش طول در كه

 شامل كه را ايزيرخاكي آثار بايد كه وقتي هم آن و است زيادي

 كارگاه. كرد گذاريتاريخ شودمي نيز هخامنشي ستونهاي پايه

 بين شوش،« شاهي شهر» روي ،A كارگاه يعني من، بزرگ نگارياليه

 يابد، استمرار سرانجام كه اين بدون و 1966 و 1946 سالهاي

 عناصرسنگي پيداشدن امكان پارت، به مربوط اليه سطح همان از

 مثل بودند هخامنشي كاخ به مربوط كه كرد فراهم را متعددي

 در اشياء نوع اين از. سرستون و ستون هايتكه ستون، پايه

 و شوش، اشغال آخر به آنها تاريخ كه شد كشف نيز هائيويرانه

 . رسيدمي ميالدي سيزدهم قرن به احتماال

 و كشيد آتش به را آن اول اردشير و ساخت داريوش كه كاخي

 شوش اسكندر كه موقعي در كرد، بازسازي را آن  60دوم اردشير

 سوم داريوش دختران و زن و بود نخورده دست و سالم گشايدمي را

 كاخ اين در همچنين ؛(ميالدي 331 دسامبر) بودند مستقر آنجا در

 شدمي برپا هند از اسكندر بازگشت هنگام در عظيم هايعروسي

 آتش توسط كاخ اين انهدام بنابراين . 61(ميالدي 324 فوريه)

 تبديل آن پي در كه باشد اشكاني عصر و تاريخ اين بين بايد

 آبرفتي بزرگ دشت اين در كه ايماده شد، سنگ معمولي معدن يك به

 .ندارد وجود سوزيانا

 ستونهاي پايه از گسترده و مجدد استفاده اين دليل

 بود، بسيار  داريوش كاخ در آنها تعداد كه بخصوص هخامنشي،

 و سوم قرنهاي) ساساني اليه در ما حفاري كه شد حاصل وقتي

 شامل كه رسيد اعياني مهم و بزرگ مسكن به( ميالد از بعد چهارم

( ديواري نقاشي) فرسك از پوشيده ديوارهاي با ستوندار تاالر يك

 .  62دادندمي نشان را شكار هايصحنه كه بود

 شده گذاشته هخامنشي ستونهاي پايه روي تاالر اين ستون شش

 6 شماره يكم، و چهل لوح در را آن تصوير اينجا در) بودند

 كه سنگي صورتي، گرانيتسنگ از ديگري ستون پايه.  63(ايمآورده

 نماي مقابل در بودند، آورده مصر از بود داده دستور داريوش

 شاهدي تنها احتماال و بود افتاده زمين روي بر كوچك كاخ اين

 . 64(؟)بود رفته بين از رواق يك از

 سلوكيان زمان در شوش كاخ پايان كه كنيم تصور توانستيممي

 شوش در من كاوشهاي آخرين از قبل آن دقيق تاريخ ولي بوده،

                                                           
60- R. G. Kent, Old Persian, New Haven, 1950, A Sa, p. 154. 
61-J. G. Droysen, Geschichte des Hellenismus. Geschichte Alexandres des Grossen, Erster Teil. Basel, 1952, 

pp.225-226 et 404-407. 
62- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, 1962, fig. 224. 
63-R. Ghirshman, "Cinq campagnes de fouilles ؤ Suse, 1946-1951", Revue d'Assyrologie et d'Archإologie 

Orientale,vol. 46 (1952), p. 8. 
 .است شده گذاشته نمايش به شوش موزه در- 64



 پيگيري هنگام در. نبود روشن ما براي ،1967/1966 سال به

 هخامنشي كاخهاي محله شرق استحكاماتي حصار درباره تحقيقاتم

 استحكاماتي كارهاي از ديگري العادهفوق كار حضور با كه بود

 شده اجرا حصار اين ساختن از بعد طوالني مدتي كه شدم مواجه

 توده با باال تا موازي قدرتمند ديوار دو بين وسيع فضاي. بود

 آورده همجواري ميدانگاهي از كه بود شده انباشته خاكي انبوه

 خاك اين. كردمي احاطه را شوش آپاداناي طرف سه از كه بود شده

 هايتكه و نادر شكسته سفال تكه چند بين از بود؛ عقيم نيمه

 بر ناظر از نامي كه شد پيدا شكل بيضي ُمهري با  ايدسته خشت،

 آن تاريخ كه  بود برده مقادير و اوزان كننده كنترل و بازار

 راه محقر و كوچك كشف اين.  65است بوده ميالد از قبل 22â حدود

 خاك توده.  66بوديم آن جستجوي در كه گذاشت اختيار در را حلي

 براي را شهر ديوار اين تا اندبوده كرده حمل دليل اين به

 موقعي دفاعي عظيم كار اين كنند، مقاومتر محاصره كارهاي

 عليه شورشي ساتراپ ،Molon مولون محاصره مورد شوش كه شده انجام

 اندكي( ميالد از قبل 186 تا 222) سوم آنتيوخوس خود جوان شاه

 شهر كه دانيممي. است بوده شاه اين نشيني تخت به از بعد

 افتدمي مولون دست به مصرانه، دفاع يك عليرغم شده، محاصره

 همين هنگام به.  67كندمي مقاومت او مقابل در شوش قلعه ولي

 پايان اين. باشد گرفته آتش بايد هخامنشي كاخ كه است محاصره

 را آن هائيشعله موجوديت، قرن سه از پس كه شاهي، سكونتگاه

 دقيق تاريخ درباره اينشانه كه است آن خور در كرد، منهدم

 ستونهاي پايه و است كرده كشف را آن ديوالفووا كه بدهد معبدي

 .است بوده كاخ هايويرانه به مربوط آن

 از قبل دوم قرن از فراتر تواندنمي شوش« آَيَدَنه» قدمت

 .است آن كار پايان قرن اين كه باشد ميالد

  شده تراشيسنگ عناصر از مجدد استفاده به مربوط مورد

 شوش به مربوط منحصرآ بعدي اعصار بناهاي در  هخامنشي كاخهاي

 شيراز نزديك ابونصر قصر حفاري جريان در عمل همين. است نبوده

 تخت يعني پايتخت، اين گرفتن آتش از پس.  68است شده شناخته

 سازهائي و ساخت در آن هايكاخ هايپايه از اسكندر، توسط جمشيد،

 برپا جمشيدتخت صفه  غربيجنوب گستره در  كه شد استفاده مجددآ

 .  69بودند شده

                                                           
 تحقيقات كه سپاسگزارم  neseEole Amricaine d'Ath : از Virginia Grace گراس ويرجينا خانم از- 65

 (.1967سالمي 3 مورحه نامه) گذاشت اختيارم رادر كشف اين درباره خود

66-R. Ghirshman, "Suse au tournant du IIIe au IIe millenaire avant notre ere. Travaux de la Delegation 

archeologique en Iran. Hiver 1966-1967. Rapport prةliminaire". Arts Asiatiques, t. XVII (1968), pp. 12-17, fig. 38-

42. 

67- Polybe, V, 2, 48. 
68- C. WIlkinson, Journal of Eastern Stusies, vol. 24 (1965), p. 34 ss. 
69-E. Herzfeld, Iran in the Near East, 1941, pl. LXXXV.E. Schmidt, Persepolis I, Chicago, 1953, fig. 16 

(plan). p. 56, chambres 11-14-20. 



 

 جمشيد تخت

 ،1923 سال به جمشيد تحت از خود بازديد موقع در هرتسقلد

 كشف را سنگهائي قطعه سلطنتي، صفه  غربي شمال متري ââ3 در

 اين را يافته اين او. بودند افتاده زمين سطح در كه كندمي

 :دهدمي توضيح چنين

 سطح در تقريبآ شهر، شمالي محله غربي حد در باالخره،»

 اين سنگي سردرِ  و در يك طرف دو  سنگي جرز دو  كنوني، زمين

 زمين به آن آستانه در بوده، كوتاه ولي عريض كه در،

 يك: هستند هائيبرجستهنقش داراي سنگي جرز دو. اندافتاده

 نيايش، حالت در دو هر ملكه، يعني همسرش، و پارس « فراَتدارَ »

 اهميت داراي جهات ايپاره به برجسته نقش اين.  دست بر برسُم و

 است جمشيد تخت در برجستهنقش تنها برجسته نقش اين اوال: است

 نمونه تنها برجستهنقش اين سپس. دهدمي نشان را زني نقش كه

 است؛ پارس در كبير اسكندر از پس بالفاصله عصرِ  اين پيكرتراشي

 تاريخ بايد عصر، اين هايسكه با آن برجستهنقش مقايسه با زيرا

 ديگر، طرف از. نمود منتسب آن به را ميالد از قبل â25 حدود

 شهر اشغال يك از مجلل اثر شاهد و دليل تنها برجسته نقش اين

 گرفتن نظر در با باالخره،. است آن سوزي آتش از پس جمشيد تخت

 اين و دارد وجود بناها اهداف و هاپيكرتراشي بين كه مطابقتي

 در اين كه گرفت نتيجه بايد است، شده گواهي بارها مطابقت

 پيكرتراشي در اين كشف. باشد( آتشكده) آتش معبد يك ورودي بايد

 باالترين مانده، دور به قبلي كاوشگران تمام چشم از كه شده

 . 70«است باستانشناختي و تاريخي سودمندي

 جمشيد تخت سلطنتي صفه  پاي در دشت، از قسمت اين حفاري

  وگشيكا شرقي انجمن هيئت استقرار از پس اندكي ،1932 سال در كه

 ذكري خود نتايج از هرتسفلد. است نشده منتشر هرگز شد، اجرا

 كتاب جلد دو در. 71مجالت در اتفاقي بطور مگر نياورده ميان به

 باالخره،.  72شودمي ديده كوچك قطعه دو ايران، درباره او

 برجسته نقش دو و حفارينقشه جمشيد، تخت در او جانشين اشميت،

                                                           
70- Archaeologische Mitteilungen aus Iran, vol. I, 1929/30, p. 33, pl. 30, fig. 55. 

 همراه كه عكسي با خوشبختانه كه كنم جلب كشف اين نتايج به را توجه تا آوردم را متن عين

 اند،شده بازشنائي آينده كارگاه انتهاي به نزديك هاكهبرجسته نقش اين .است بوده مصور دارد،

 درحفاري كه باشند بنائي به متعلق كه رسندنمي نظر به و هستند ديگر جاهاي به مربوط ترديد بدون

 به:كنيد نگاه ؛(كارگاه نقشه 35 و 34هاياتاق) است شده پيدا آنها كشف محل به نرديك 1932 سال

:E. Schmidt, Persepolis I, fig. 16; 
 است: كرده نقل دوباره زير مأخذ را آن كه 

 K. Schippmann, Die iranischen Feuerheiligtumer,Berlin, 1971, fig. 24. 
 زير: منبع كتابشناسي به كنيد نگاه- 71

K. Schippmann, Die iranische Feuerheilgtumer, Berlin-New York, 1971, p. 178. note 258. 
72- E. Herzfeld, Archaeological History of Iran, London, 1935, p. 44,  E. Herzfeld, Iran in the Near East, 

New York, 1941, pp. 275 et 286, et pl. LXXXV-LXXXVI. 



  74ِنِول.  73كندمي منتشر را چهارستوني چهارضلعي معبد درون و

 منطقه شاهان و اول، سلوكوس درهميسه عدد ده خزانه از ذكري

 آورده ميان به شده، پيدا حفاري اين از جائي در كه پارس،

 . است

 ِلئيا،بازي زئوس ِمژيستوس، نامهاي داراي كه كتيبه پنج

 يوناني» كه شد پيدا معبدي در است، هليوس و آرِتميس آپولون،

 از الهام با هرتسفلد. بود« قديم خدايان معبد بلكه نبود،

 نمرود داغ در كماژن دو آنتيوخوس هايكتيبه كه مذاهب الفت

 :كندمي تشريح را خود نظريات شيوه همان به درست كنند،مي معرفي

Zeus Megistos instead Hormizd, Apollon and Helios for Mithra, Artemis and Quenn   « Athena for Anahita 

banok-nam "whose name is Lady"« 

 اين با ولي باشد داشته دليلي امر اين براي كه اين بدون

 خط با مشابه هاپالك نييونا خط كه امر اين شناختن با همه

 اختيار در با روبر لوئي.  75است بوده ِاِفس در اسكندر پالكهاي

 : دهدمي توضيح چنين اين را آنها متون اين تصاوير داشتن
 از[ اضافي حالت با نامهائي با هلني واالي عصر باشكوه خط

 .  76«است هامحراب خور در كه همانطور ،]زبان دستور نظر

 چهارماهه اقامت زمان در اندتوانستهمي محرابها اين

 صفه پايه در كه شهر. باشند شده برپا  77جمشيد تخت در اسكندر

 موقع در و داشته گسترش دوردستها تا بود شده واقع سلطنتي

 آنجا در پارس ناحيه ساتراپ. است نرفته بين از كاخها سوزيآتش

 اسكندر كه ، پوِسست كه است ترتيب اين به. است داشته اقامت

 سال در بود، كرده تعيين ناحيه اين ساتراب عنوان به را او

  78اوِمن افتخار به را بزرگي جشن هند از بازگشتنش موقع 317

                                                           
73- .E. Schmidt, Persepolis I, p. 56, fig. 16 et 17 a-b-c-d.  

 .است كرده چاپK. Schippmann, op. cit., p. 179, fig. 24 ا دوبارها ر نقشه مانه
74- Eastern Seleucid Mints, New York, 1938, pp. 159-161 et n. 28.   

 بهار در هرتسفلد .نيست درست داده Newell (1935-1934) را آن كه حزانه اين كشف تاريخ 

 هنگام بازديد رسمي وليعهد سوئد از ايران،  كشور ايران را ترك مي كند.  در 1934سال

 بود، شده خود عاليمقام مهمان به جمشيد تخت پيكره يك از قطعه يك اهداد به متهم چون استاد اين

 .برنگردد ايران به ديگر كه خواهندمي او از كشوري مسئوالن
75- E. Herzfeld, op. cit., 1935, p. 44 (not a Greek temple, but of old gods). 
76- Comptes rendus A.I.B.-L. 1967, p. 282..  

 هاكتيبه اين وحاالت تصاوير اين گذاشتن اختيار در بابت از روبر لوئي همكارم از 

 و سانتيمترâ20×سانتيمتر35 از هاآن ابعاد كه هستند سنگي پالك چهارعدد اينها .سپاسگزارم

 اين .بود مانده باقي طبيعي و خالص حالت همان به آنها پشت و كندتجاوزنمي سانتيمتر â10 ضخامت

 .است بوده شده چسبانده محراب روي پالكها اين كه است آن دليل امر
77- J. G. Droysen, op. cit., I, p. 282..  

 شده حك آنها روي كه خديوهائي نامهاي با كنيممي يادآوري را مفرغي پالكهاي مورد اين در

 كهقرار داشتند  محرابي روي (Heracles) لهركو «برادرش» و (Athena Pronoia) پرونوئيا آتنا منجمله

 كرده برپا هند در خود فتوحات حد دادن نشان براي (Hyphase) هيفاس چپ ساحل روي بر را آنها اسكندر

 به: كنيد نگاه .بود شده او وهمراهان (Apollonius de Tyane) تيان آپولونيوسِ  وقف و

Philostratus in honour of Apollonius of Tyana. trad. J. s. Philolimore, Oxford, 1912, livre II, chap. 43. 
78. Eumene -يوناني سردار (360âميالد از قبل 316 تا)(.م .)كاپادوكيه ساتراپ 



 تشكيل متحدالمركز دايره چهار از كه بزرگي اردوگاه ساختن با

 كه داشته وجود محرابهائي آن مركز در». كندمي برپا بود شده

 سال(. Diodore, XIX, 212« )است بوده فيليپ و اسكندر خدايان، مختص

 جشن رسدمي جمشيد تخت به اومن، فاتح آنتيگون، كه وقتي بعد،

« آسيا پادشاه» يك مثابه به و شودمي برپا جاآن در ديگري

 . 79( ,48Diodore, XIX) گيرندمي جشن و كنندمي شادي و هلهله  برايش

 و هامقدوني كه نپذيريم كه ندارد وجود دليلي هيچ

 آن صدد در و نكنند برپا محراب خود خدايان براي يونانيها

 ايراني هايالوهيت از خدايان، اين نام سر پشت در كه نباشند

 خود كتاب جلد دو در هرتسفلد كه همانطور نكنند، استعانت طلب

 دو آنتيوخوس مطلوب كه مذاهب، الفت اين. است كرده ذكر را آن

 نمرودداغ در وي آثار روي بر ايگسترده بطور و بوده كماژن

 آن دليل چيز هيچ. شودنمي توجيه وجه هيچ به ، 80است شده مصور

 شده برانگيخته مشابهي هيجان و شور با محلي فراَتداَره كه نيست

 است؟ داشته وجود قبال آيا ديگر، طرف از. باشد

 ايبرجسته نقش دو معرفي به بخصوص يا امر اين معرفي به

. است كرده پيدا 1923 سال به هرتسفلد قبال را آنها كه رسيممي

 كه همانطور و شده حمل اينجا به جائي از هابرجسته نقش اين

 افتاده نقشه 34 شماره تاالر روي در محوطه، زمين كف روي ديديم

 اندداشته تعلق اتاق اين به اينها كه شود فرض اگر. اندبوده

 .بود خواهد منطقي فرض يك

 وجود به وي در اثر دو اين كه را احساسي اولين هرتسفلد

 دائمآ كه هرتسفلد. كندمي حفظ ناپذيري تغيير بطور آورده،

 جمشيد تخت سلطنتي كاخهاي هايدرگاهي جرزهاي نقش با مواجه

 دو در ،81(دروازهسه داريوش، كاخ ستون، صد تاالر) بوده

 در، يك طرف دو جرز نقش يك جز چيزي متأخرتر عصر يك برجستهنقش

 كه امر اين گرفتن نظر در با بعدآ ولي،. ديدنمي ديگري چيز

 ببينيم، را در يك عناصر آنها در كه دهدنمي امكان آن كم ابعاد

 . كندمي تصور پنجره يك درگاهي را آنها

 دو با آن گرفتن قاب و خشتي بناي يك در پنجره يك گشودن

 قرار ؛(؟)معبد يك در اينها همه و وزني، چنين با سنگ قطعه

 نمايش به و  قوي سنگهاي قطعه روي ضخيم برجستگي دو دادن

 اين مگر كرد تماشا شودنمي را آنها كه ايشيوه به آنها گذاشتن

 برانگيز اعجاب تواندمي فقط بگيرند، قرار پنجره درون در كه

                                                           
 اندداشته آنها كه هائيكتيبه و هاخانه در هلني عصر در شده برپا محرابهاي درباره- 79

 به:كنيد نگاه

Louis Robert, "Un decret d'Illion et un papyrus concernant des cultes royaux". Essays in honor of C. 

BradfordWelles. American Studies in Papyrology, vol. I, New Haven, 1966, passim et, en particulier, pp. 202 ss. 
80-H. Waldmann, Die kommagenischen Kultrefmen unter Konig Mithridates I. Kallinikos und seinem Sohne 

Antiochos I. Leiden, 1973, p. 72 ss; p. 161 ss et pl. XIII-XXIV. 
81- E. Schmidt, Persepolis I, pl. 114-117; 144-147; 75 et 76. 



 آن پذيرفتن و رسدمي غيرعادي نظر به حل راه اين.  82باشد

 . است ساختگي حد از بيش آن بازسازي. است دشوار

محلي  شاه يك  آنها از يكي. بازگرديم هابرجسته نقش به

 يا برسُم يك راست دست در كه فراَتدارَ  يك را نشاتن مي دهد،

 او. فرستندمي تهنيت چپ دست با و گرفته نازك شاخه مقدس دسته

 يك مقابل در نذر و نيايش اداي حال در كه دارد را كسي رفتار

 .  83است محراب يك مقابل در يا  الوهيت

 توسط است، زنانه شخصيت يك دهندهنشان كه دوم، برجسته نقش

.  84است شده تعبير فراَتداَره همسر ملكه، يك مثابه به هرتسفلد

 راست دست در شخص اين: باشد صحيح تعبير اين كه كنمنمي فكر

. دهدمي نشان يا و ِكشدمي را آن يا كه گرفته را شكلي بيضي چيز

 ترتيب اين به. شودمي ديده كامال كه دارد اينيزه  چپ دست در

 بلكه باشد، ملكه يك دهنده نشان تواندنمي برجسته نقش اين

 را آن كه همانطور الهه، اين. است الهه يك دهندهنشان بيشتر

 موضوعات جديد تعبير اين با. بود خواهد آناهيتا ديديم، قبال

 به مشترك عمل يك در باطنآ كه تابلو دو معني ها،برجسته نقش

 اينجا در. كندمي پيدا را خود واقعي ارزش هستند، مربوط هم

 در نذر اداي و نيايش حال در كه بينيممي را محلي شاه يك

 يك درون در تواندمي  فقط صحنه.  85است آناهيتا الهه مقابل

 تنها. باشد معبد آن مقابل در يا الهه اين به شده وقف معبد

 نيايشگاهي و حفاري توسط شده پيدا ولي نزديك ايراني نيايشگاه

 چهارستونه چهارضلعي معبد باشد، آناهيتا به انتساب خور در كه

 .  86(نقشه 5 شماره اتاق) است

 معبد و معبد موجود بين اين شباهتي را فرضيه اين    

                                                           
82- Ibidem, fig. 17 B. 
83-Ibidem, fig. 17 A.E. Herzfeld, Iran in the Near East,  pl. LXXXVI, 6.   R. Ghirshman, Iran. Parthes et 

Sassanides, fig. 34. 

 يه:كنيد نگاه fratadara نام درباره

P. Naster, "Note d'إpigraphie monإtaire de Perside : FRATAKARA, FRATARAKA FRATAD¢RA?" Iranica 

Antiqua, vol. VIII (1968), pp. 78-80. 
84-E. Herzfeld, op. cit.,  pl. LXXXVI, a. E. Schmidt, op. cit., fig. 17 C.   R. Ghirshman, op. cit., fig. 34 a .  

 5 يشت)...«برسم با شير به آميخته هوم با ؛...اهورامزدا آفريدگار بستود را وا»   -  85

 پنجم، يشت «)آيند در گرفته دست به برسم مزيسنان اطرافش در كه ]آناهيتا[ كه كسي( » .17 كرده

 پنجم، يشت)«  برسم با و شير با آميخته هوم با ؛...پاك زرتشت بستود را او( »98، 22 كرده

 J. Darmesteter, Le Zend-Avesta, vol. II, 1960, pp. 370-391 به كنيد نگاه .â(24، 4كرده

 برداشته 134 طهوري، كتابخانه ها،يشت داود، پور : كتاب از هاپشت به مربوط متون جمهتر

 )م(.است شده
 ر:د كه هرتسفلد، .ا مرحوم بايگاني حافظ Joseph Upton اوپتون ژزف دكتر لطف به من  - 86

Freer Gallery of Art de Washington  

 من .داشتم 1974 ژانويه 18 و 17 روزهاي در را امر اين مطالعه امتياز شوند،مي گهدارين

 روز به روز بود ما توجه مورد كه كارگاهي آنجا در كه زدم ورق را حفاريها دفترچه تفصيل به

 عدد چهار كه داديمن را موضوع اين دقيق درك امكان چيزي هيچ آنجا در .بود شده تشريح و توصيف

 به اند،شده پيدا كجا در برداشت، در را يوناني را الوهيت پنج نامهاي حكاكي صورت به كه پالكي

 .اندشده پيدا حالتي و وضعيت درچه سكه عدد ده كه دادنمي نشان عالوه



 همراه آناهيتا به و كندتقويت مي  برِدنشانده، با همان نقشه،

 نيايشگاه همين مثل جمشيدتخت نيايشگاه. است شده وقف ميترا با

 كه اين جاي به) دارد ستوني هشت رواق يك اول برِدنشانده،

 را آن باريك و طويل اتاق چهار و( باشد داشته ستون شانزده

 پايه يا سكو يك داراي نيز راست سمت اتاق كه است كرده محاط

 را آتشگاه يك  آن در كه دهدمي امكان امر همين كه است،

 و طويل اتاق يك نيايشگاه دو بين تفاوت تنها. كنيم بازشناسي

 جدا محراب اتاق از را رواق كه است محراب اتاق از قبل باريك

 .كندمي

 orostates اورستادها  به برجسته نقش دو كه داشت باور بايد

. است كردهمي حمايت رواق را نيايشگاه ورودي و اندداشته تكيه

 دست در را نيزه آناهيتا سروك، تنگ و برِدنشانده آثار روي بر

. اوست چپ دست در نيزه اين جمشيدتخت در است؛ گرفته راست

 چپ دست در را نيزه الهه آن در كه داريم نيز ديگري نمونه

 پيكره نمونه، اين. دارد شكلبيضي ظرف يك راست دست در و گرفته

 لوح) است ماليمر-ايذه( نشده شناخته هنوز) معبد العضوناقص

 حال در و انديافته را آن روستائيان كه ،(هشتم و بيست و صد

 بدون آن نيزه كه شده، گذاشته نمايش به شوش موزه در حاضر

 در را نيزه كه حالي در الهه ديدن. است بوده فلز از ترديد

 جاي در ارائه نوع اين ولي است، كننده غافلگير دارد چپ دست

-ايشتار از است عبارت نمونه اين. است شده شناخته هم ديگر

 سقف برجسته نقش يك روي ِبل، خداي حامي ،(Ishtar-AstarrtÅ) آستارته

 هايشسكه روي بر هميشه كانيشكا.  87پالمير در خدا اين معبد

 هايريتون روي آتنا، كه حالي در ، 88دارد چپ دست بر را اشنيزه

.  89است گرفته چپ در گاهي و راست دست در را آن گاهي نيسا،

 ولي نگرفته، راست دست در را آن نيز جمشيد تخت آناهيتاي آيا

 ترمخفيانه ،(مالمير-ايذه) ديگر جاي در كه است ظرفي باال در

 در الهه فراخ پيراهن عمدي غناي به را توجه است؟ شده ارائه

 بيشتر  كه كنممي جلب آن متعدد چينهاي به و مالمير-ايذه پيكره

 . بينندنمي جمشيدتخت برجسته نقش روي را آن كه شودمي زده حدس

 را  شوش و برِدنشانده معابد نقشه همان اقتباس توانمي

 و كرد، رد بوده آناهيتا معبد همان  كه جمشيدتخت معبد براي

 مركزي قسمت كه است تغييراتي ايپاره عليرغم امر اين

 اتاق سه يا راهرو سه كه است ايچهارستونه تاالر كه نيايشگاه،

 برِدنشانده معبد تاريخ. سازدنمي ظاهر را آن كرده، رااحاطه آن

 مربوط جمشيدتخت معبد تاريخ. نيست معلوم شوش معبد تاريخ و

                                                           
87- H. Seyrig, Syria, vol. XXXVII (1960), pp. 68-74 et fig. 1. 
88-R. Gobl dans F. Alteim, und R. Stiehl, Finanzgeschichte der Spatantike, Frankfort a/Main, 1957, pl. 2 et 

3. pp.406-407. 

89- G. A. Pougatchenkova, Skulptura Khaitchayana, Moscou, 1971, p. 77. 



 است؟ ايدوره چه به

 خانه» يك در شده پيدا درهمي سه سكه عدد ده كوچك خزانه

 حتي ، 91است حل راه يك دادن خور در آيا ، 90«ناچيز و ارزشبي

 ؟ 92رسدمي ترقبول قابل نظر به كه اندپذيرفته را تاريخي اگر

 ابتداي به را هابرجستهنقش اين قدمت كه هرتسفلد ديگر، طرف از

 آنها اي،صخره اجراي نظر از زده، تخمين ميالد از قبل سوم قرن

 كه است كرده نزديك  93بيستون در دوم مهرداد برجستهنقش به را

 94خواهدبود ميالد از قبل اول قرن ابتداي بيشتر، و دوم قرن آخر

 قبل اول قرن قدمت با آشور، يادبود ستونهاي با ايمقايسه. 

 فراَتداَرمغايرتي هايبرجسته نقش  95تاريخ اين با ميالد، از

 اين در حفاريها كه است موقعي تا امر اين البته داشت، نخواهد

 توانندمي كه  شود سرگرفته از  سلطنتي صفه  پاي در دشت از بخش

 .بگذارند اختيار در دقيقتري اطالعات

 

 

 الوهيت سه

 مزدائي، دين الوهيت سه حالت بازسازي براي تالش راستاي در

 عصر آثار روي آنها كه آنطور ِوِرثَرگَنه، و ميترا-آناهيتا يعني

 چهره كه كنيممي تأكيد. داريم كافي عناصر اند،بسته نقش پارت

 معبدي هيچ آن بر عالوه و نشده، شناسائي جا هيچ در اهورامزدا

 تاريخي دوره اين طول تمام در او.  شود منتسب او به نتوانسته

  .96است ماندهآزاداقي هواي پوديوم بزرگ الوهيت صورت به ايران

 الوهيت دوگانه حالت اشكاني عصر اين طول در آناهيتا

 هم و است آتنا نيزه به مسلح  هم كه كرده حفظ را خود جنگاور

. است بارور آبهاي الهه اين نماد كه دارد را ظرفي خود دست در

 و دهدمي دست از ساسانيان زمان در را خود جنگاوري كيفيت او

 نقش در نرسي برجسته نقش روي در و كند،مي حفظ را ظرف فقط

 چنين اين هميشه براي كه است محروم خود نمادهاي از نيز رستم

 . نيست

 به مسلح جنگاور-خدا صورت به اشكانيان زمان در ميترا

                                                           
90- E. T. Newell, op. cit., p. 160, n. 28. 

  :,ss 180p.   op. cit., K. Schippmannبه كنيد نگاه هاسكه بندي طبقه در تفاوت درباره  -  91
92R. Stiehl  .376-375, p. 1959, vol. I, Berlin, Geschichte der HunneR. Stiehl dans F. Altheim und R. Stiehl, -

dans F. Altheim und R. Stiehl, Geschichte Mittelasiens im Altertum, Berlin, 1970, p. 565-566.(از قبل كي)اند ا 

 (.م.ق دوم قرن اواسط
93- E. Herzfeld, Archaeological History of Iran, london, 1935, p. 46. 
94- R. Ghirshman, op. cit., fig. 64-65. 
95- W. Andrae und H. Lenzen, Die Partherdtadt Assur, Leipzig, 1933, p. 105-106 etpl. 59 a, c. 

 روي بر او .رددا وجود كانيشكا در فقط كوشاني، هايسكه روي او تصوير  ،همه اين با   - 96

 نام .شناسندمي ساساني ايصخره هايبرجسته نقش روي را او كه آنطور است، اسب بر سوار هاسكه اين

 .باشد «پيروز مزداي» يا   Mazdah vano َونو َمزَده از مشتقي كنندمي فكر كه است Mazooano َمزوَانو او

 .J. Rosenfield, op. cit., p. 82-83 et monnaies n. 132-133:به كنيد نگاه



 زمان در را خود مادي شخصيت نيز او. ماندمي باقي سپر و نيزه

 سري با روشنائيها خداي حالت فقط و دهدمي دست از ساسانيان

 برجسته نقش روي بر. كندمي حفظ است، نور اشعه آن دور به كه

 .  97گرفت خواهد دست به برسُم يك او بستان،طاق در دوم، اردشير

 دوره تمام طول در را خود يوناني حالت كه الوهيتي تنها

 ارث به ساسانيان به حالت همين با و كرده حفظ پارتي سلسله

 هركول قالب در تغييرناپذيري بطور او. است ِوِرثَرگَنه رسد،مي

 معبد مقابل در مسجدسليمان در او بزرگ پيكره. ماندمي باقي

 را امر اين كه ماند،مي برپا ميالد از بعد چهارم فرن تا او

 نيايشگاه اين در كه او هايسكه متأخرترين دوم، شاپور هايسكه

 ستايش حال در را خود اليمائي شاهان. كنندمي ثابت شده پيدا

 نشان بستانتنگ بزرگ برجسته نقش روي او مقابل در نذر اداي و

 منتشر برجسته نقش.  198( شماره ام،سي و صد لوح) دهندمي

 در كه كندارائه مي را ريشو شخصيتي فروغي مجموعه از اينشده

 روي كه است خدا-قهرمان همين مقابل در افشانيجرعه اجراي حال

 (.3 شماره ام،سي و صد لوح) كندمي حمل تبر يك خود شانه

 اهميت داراي پارت زمان در ايران دين شناخت براي اثر اين

 برجسته نقش و كتيبه كه را چه آن اثر اين. است استثنائي

 عميقآ دين در كه: كندمي تأييد است، شاسانده كماژن آنتيوخوس

 قالب در  ِوِرثَرنَگه ايراني خداي صغير، آسياي شاه اين ائتالفي

 ايران خود از تأييد اين هرگز ولي.  99ماندمي باقي هركول

 .است نيامده

 روي همه، اين با. كندمي ُپر فروغي كوچك اثر را خالء

 را مسلح و سر به كالهخود جنگاور يك حالت خدا كونيشكا هايسكه

 آن استن اورل قبال كه است قرن يك به نزديك و  گرفته خود به

 برجسته نقش قدمت كه كرد فرض توانمي.  100است كرده شناسائي را

 باشد ميالدي دوم قرن تاريخ به كانيشكا، هاي سكه مثل فروغي،

 تنها. بود نخواهد آن خالف برجسته نقش فرسوده نسبتآ عامل كه

 صحنه يعني آنها، ترينقديمي از يكي ساساني، برجسته نقش يك

 براي اينجا در. دارد را هركول نقش اول، اردشير ستانيتاج

 . 101بينيممي هاايراني رسمي آثار روي را هركول بار آخرين

                                                           
97- R. Ghirshman, op. cit., fig. 233. 
98-A. D. H. Bivar, "The inscription at Shimbہr", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 

XXVII,2 (1964), p. 265-287. 
99- E. Benveniste dans E. Benveniste et L. Renou, Vrira et Veragna, Paris, 1934, p. 81-82. 
100-- "Zoroastrian deities on Indo-Scythian coins". India Antiquary, Part CCVII, Bombay, 1888, p. 26,fig. 

VIII. 

U. Monnert de Villard, “Le Monet dei Kushana e l’impero romano », N. S. vol. 17 (1948), p[. 229 ss.  R. 

Gobil, dans F. Althein und R. Stiehl, Finanzgeschte der Spatantikem, Frankfurt a.Main, 1957, p. 187, 190 et pl. 3, 55-
56.   

 هستيم:  هينز .و پروفسور مديون را شناسائي اين- 101

W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen, Berlin, 1969, pl. 59 et p. 123. 



 كه است تصويري هاپارت زمان در هركول تصوير متداولترين

 مسلح و كرده برتن شير پوست كه دهدمي نشان خالتي در را هركول

 مركزي آسياي تا مديترانه از را تصوير اين. است گرز به

 شده ريزيقالب يا شده پيكرتراشي متعدد كارهاي: يابيمبازمي

 دست به نيسا از تا و شوش از آشور، از اوراپوس،-دورا از

 در ولي اندشده پيدا مسجدسليمان در آنها از تعدادي. آيندمي

 هركول ندرت به. نشد پيدا هامجسمه اين از اثري هيچ برِدنشانده

 در كه اندكرده ارائه cuban يا  ِنِمه شيرِ  با جنگيدن حال در را

 . 102بينيممي نيز مسجدسليمان

 
 مؤمنان و« بخشندگان»

 ستون روي را آنها كه آنطور تصويرشان، روي بر بخشندگان

 -( 5،3،4 هايشماره چهارم، و بيست لوح)  برِدنشانده سرستون و

 و(3-2 هايشماره نهم، و بيست و صد لوح)مالمير-ايذه ستون روي

( 1شماره هشتم، و هشتاد لوح) مسجدسليمان ستون روي احتماال

 هايپيكره كه دارند را مؤمناني حالت همان  دقيقآ بينيم،مي

 اين اند؛گذاشتهمي برِدنشانده يا مسجدسليمان معبد در را خود

 انسانهاي يا شاهان از اعم است، هترا مؤمنان حالت همان حالت

 كرده، بلند را راست دست خود الوهيت مقابل در آنها.  103ساده

 .اندچرخانده بيرون طرف به را دست كف

 شاه بگوئيم، است بهتر يا جمشيدتخت شاه فراَتداَر، فقط

 دست با و گرفته دست بر برسُم كه حالي در كه است پارس واليت

 و ستايش حال در آناهيتا الهه مقابل در است، سالم حال در چپ

 مؤمنان ساير رفتارهاي با همه اين كه او رفتار. است نذر

 مورد در او امتياز مؤيد او عنوان كه دهدمي نشان است، متفاوت

 نيز« آتش نگهبان» است، شاه كه حال عين در وي كه است اين

 و يدين مسؤليت يك و يدينغير وظيفه يك ترتيب اين به و هست،

 . دارد عهده بر را روحاني

 

 خواجه كوه ، 104سيستان

                                                           
102-S. B. Downey, The Heracles sculpurees, New Haven, 1969, passim. 
103-R. Ghirshman, op. cit., fig. 100, 106, 110. Faud Safar, Muhammad Ali Mustafa, Hatra. The city of the 

Sun god. Bagdad, 1974 ( عربيبه زبان  ). 
 غالمان دهانه در سيستان در ايتاليائي هيئت كه كنمنمي بزرگي بناي از ذكري- 104

 است كرده آزادسازي و خاكبرداري

. [U. Scerrato, "Excavations at Dahan-i Ghulaman (Seistan-Iran), East and West, vol. 16 (1966), pp. 9-30;  

K. Schippmann, op. cit.,  p. 50 ss.] 

 بزرگ خانه» با آن شباهت .نيست هخامنشي بناي يك همچنين و يدين بناي يك بنااين 

( ميالد از قبل دوم و سوم قرنهاي)رسدمي باستان پارت دوره به آن قدمت كه است عجيب «چهارضلعي

 است شده پيدا «نيسا شهر»محوطه روي بر كه

.[M. E. Masson et G. A. Pougtchenkova, Parfianskie ritony Nisy. Trudy Iujno-turkmenistanskoi 

arkheologitcheskoi comleksnoi ekspeditsii, vol. IV Achhabad (1959), p. 18ss; fig. 3, 40-41] 



 اين كه كرده معرفي خواجه كوه از را اينقشه  105جيوّليني

 قرار ايراني يدين بناهاي رده همان در را نيايشگاه اين نقشه

 اليه) نيز آنجا در. دارم آنها گردآوري در سعي من كه دهدمي

 ظهور چهارستوني چهارضلعي تاالر يك شكل به مركزي قسمت ،(ششم

 و دارد وجود ستون تعداد همان با رواقي آن از قبل كه كندمي

. اندكرده احاطه را آن اتاقها كه شودمي باز وسيعي حياط روي به

 ارتباط در محراب اتاق با كه دارد وجود فضائي محراب اتاق پشت

. است كرده احاطه راهرو سه را دو هر اطراف و( آتشگاه؟) است

 اوليه نقشه كه كندمي معرفي را دستكاريهائي حتي مؤلف

 .است ديده خود به( پنجم) متأخرتر  ايدوره در نيايشگاه

 نوع هيج بر مبتني نيايشگاه مفيد بازسازي اين متأسفانه

 است توانسته باتجربه انسان يك مشاهدات اگر. نيست علمي حفاري

 قدمت و گذاري تاريخ كنند، جلب را بنا نقشه به مربوط اعتماد

 عصر به تواندنمي ششم اليه معبد قدمت. است تأمل قابل  آن

. رودنمي پارت عصر از باالتر آن گذاري تاريخ و برسد هخامنشي

 تاريخ و است، شده توجيه كامال شيپمان توسط شده بيان احتياط

 تأييد و حفظ بايد( ميالدي اول قرن) هرتسفلد توسط شده پيشنهاد

 . 106شود

 
  107ُكتل سرخ افغانستان،

 ارزيابي مورد هنوز كتلسرخ معبد استثنائي كشف واقعي ارزش

 تحول بررسي براي واالئي ارزش داراي كشف اين. است نگرفته قرار

 معماري پيشرفت درباره ما شناخت براي كشف اين است؛ مزدائي دين

 را چرخشي باالخره و بردارد در بنيادي هايداده پارت عصر يدين

. گيردمي بر در را آن ساسانيان يدين معماري كه كندمي فهم قابل

 كه همانطور و ساخته كانيشكا كوشان شاه را نيايشگاه اين

 چهارستوني معبد پي انباره هايسكه جزو او از ايسكه  ديديم

 دوم قرن به احتماال دو هر قدمت بنابراين. بود برِدنشانده

 معبد كاربري بيشتر، شدن روشن براي ابتدا. رسدمي ميالدي

 .كنممي خالصه را برِدنشانده

                                                           
105- Architecttura Iranica dagli Achemenidi ai Sasanidi. il "Palazzo" di Kuh-i Khwagia (Seistan). Turin, 

1964, p. 89 ss et 263. K. Schippmann, op. cit.,  pp. 57-70. 

106- Archaeological History of Iran, 1935, p. 66. 
107-D. Schlumberger, Journal Asiatique, t. CCXL (1952), pp. 433-453; ibid.,, Journal Asiatique, t. CCLXII 

(1954), pp. 161-287; ibid, t. CCLII (1964),    pp. 3030-323; Idem, Der hellenististische Orient, Badeb-Baden, 1969, 

passim. 



 
 .ُكتل سرخ معبد - 46 شكل

 .D. Schlumberger, L'Orient hellÅnisÅ, fig. 26: از برگرفته
 

 اهورامزدا آئين مختص آن پوديوم با برِدنشانده باالئي صفه 

 را آن شده پيدا آثار و است مطلق داوري اين در قطعيت و بوده

 خداي مختص مناسك با ي،دين مراسم اين موازات به. كنندمي ثابت

 آناهيتا الهي زوج آئين شدهمي انجام نيز ديگري مراسم بزرگ،

 اختصاص آنها به چهارستونه معبد. اندآوردهمي جا به را ميترا و

 پوديوم، سطح همان در معبد اين كه شويممي متذكر. است داشته

 شده بنا آن از بخشي روي بلكه بود، نشده بنا صفه  باالي در

. است بوده پائينتر ولي شده ساماندهي بنا همين مختص كه بود

 است متفاوت سليمان مسجد صفه  سازماندهي با اينجا سازماندهي

 و پوديوم از اندكي فاصله در الهي زوج اين معبد آنجا در كه



 .دارد قرار آن سطح همان در

 سطح پنج از مجللي و باشكوه هايپله ،(46 شكل) كتلسرخ در

 روي كه رسدمي پالتفرمي تا آن، قله به و گذردمي عظيم صفه  يك

 اجراي. دارد قرار ايچهارپله پلكاني با سنگي پوديوم يك آن

 در است، بزرگ مقياس يك اساس بر مكان اين در نيايشگاه اين

 نقشه روي را نيايشگاه همين نظير برِدنشانده محوطه  كه خالي

: است ممكن راحتي به دو اين تفاوت درك. دهدمي نشان كوچكتري

. است كوشان امپراتوري شاهان قدرتمندترين از يكي كار كتلسرخ

 نيايشگاه، يك اين در ولي

 اين به و است برگرفته در را پوديوم چهارستوني معبد

 بخشيده تحقق را چهارضلعي معبد با پوديوم اختالط نوعي ترتيب

 .هستند متمايز برِدنشانده با كامال دو هر كه

 هواي در گذشته مثل ديگر بزرگ خداي آئين  ترتيب اين به

 چهارستوني حمايت اين پناه در است؛ شدهنمي برگزار باز

 دو وسيله به طرف سه از را آن بنا اين و داشته قرار پوديومي

 اتاق اين. است كردهمي جدا خارج دنياي از اتاق يك و راهرو

 در را سكو يك برِدنشانده همانند و دارد قرار راست طرف در

 .است آتشگاه يك اتاق اين كه اندكرده فرض. است گرفته پناه

 
 .محراب. كتل سرخ معبد - 47 شكل

 

 اجراي در كرده، طراحي را كتلسرخ نيايشگاه كه معماري



 معبد اين  او. كرده وارد نيز را ديگري ويژگي خود كلي نقشه

 جاي غربي فضاي يك درون در را ايراني خالصآ عناصر  داراي

 انجام رواقهائي درون در آن كردن محاط با را كار اين و داده

 مكان اين ترتيب اين به. دارند قرار آن جهات تمام در كه داده

 خود در را اشكاني مقدس بناهاي عناصر مشخصترين كه عالي،

 (. 47 شكل) است گرفته خود به يوناني« پوشش» يك كرده،جمع

 النهرينبين در را آن  نظاير و ندارد تازگي كاري چنين

  پريپتروس معبد ؛Varka وركا در Careus كاروس معبد) شناسيممي

Peripterosو كرمانشاه بين كنگاور، معبد حفاريهاي.  108(آشور در 

 تمام كرده، آن انجام به اقدام ايران باستانشاسي كه همدان،

 نيايشگاه يك مفهوم همان آن از كه رسدمي نظر به. است نشده

 .آيد دست به رومي يا يوناني« پوشش» با پارتي

 دارد قرار آن در كتلسرخ نيايشگاه كه باكتريان دشت

 نيايشگاه اين ولي،. است بودائي و مزدائي دين دو تالقي سرزمين

 تواننمي لذا و است مزدائي مقدس بناهاي عناصر داراي حد از بيش

 ساخته دين اين براي نيايشگاه اين كه كرد رد را موضوع اين

 شناخت؟ باز آن در را اهورامزدا نيايشگاه بايد آيا. است شده

 نيايشگاه دو كه انديشممي چنين حتي و كنممي فكر طور اين من

 هركدام و ،«چسبيده» جنوبي ديوار به  طرف دو از كه كوچك

 و اند گرفته راهروها را آن اطراف و است مربع نقشه يك داراي

 خواهند كوچكي نيايشگاههاي دارد، انطباق عصر سنت همان با لذا

 (.؟)هستند ميترا و آناهيتا مختص كه بود

 شاه اين آيا ولي است ساخته كانيشكا را  معبد اين قطعآ

 روي بر كرده،مي سلطنت متفاوت چنين اين مردماني بر كه كوشان

 مزدائي هاياولوهيت هم و بودائي هايالوهيت هم نيز خود هايسكه

 معبد من اعتقاد به كه خداياني تصاوير است؟ نكرده ارائه را

 نقش نيز شاه اين طالئي هايسكه روي است، بوده آنها وقف كتلسرخ

اهورامزدا  تصوير اولين اسب، بر سوار ،ُمزدوآنو  خداي. اندبسته

 اول اردشير ايصخره برجسته نقش روي را آن بعد دهه چند كه است

 ستاني،تاج صحنه هنگام به كه يافت، خواهيم باز رستم نقش در

 ساساني سلسله گذاربنيان كه جديد، شاه اين به را نمادين حلقه

  ، 109است

 طريق از سادگي به كه است ميترا همان M I I P O خداي. دهدمي

 مورد در. است آن گرد بر نوراني اشعه كه است شناسائي قابل سر

 N  يا  ANA N خود 110بابلي-ايالمي نام تحت كه او آناهيتا، الهه

A N A I Aُاستراكاهاي كه است شكلي همان به دقيقآ ، 111بنددمي نقش 

                                                           
108-O. Reuther, A Survey of Persian Art I, 1938, fig. 110 et 112 a. 
109- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, Paris, 1962, fig. 168. 
110- J. Duchesne-Guillemin, La religion de l'Iran ancien, Paris, 1962, p. 181. 
111- R. Gobi, dans F. Altheim et R. Stiehl, Finanzgeschichte der Spatantike, Frankfurt a/Main 1957, p. 187 

et Muztafel 2, 23-26-27-28-29 - 3,58. 



ostraca 112برندمي نام او از نيسا ميالدِ  از قبل اول قرن پارتي  . 

 نديده را آن نبايد كه است اهميتي داراي كتلسرخ نيايشگاه

 ايراني مقدس بناهاي تحول در را آن نقش نبايد  همچنين و گرفت

 از شناختي نوع هيچ كه حال عين در ِاردمن،. نياورد حساب به

 درآمده خاك زير از تازگي به كه نداشته آثاري از يك هيچ

 كه است داشته اظهار فراواني دورانديشي و زيركي با بودند،

 و) بوده« ausgesprochen architecturfrei» ايراني اوليه آئين مكانهاي شكل

 .  113(است داشته حق

 اين آميختن هم در راستاي در كوششي و اقدام كتل سرخ

 فضاي يك با  ايراني مقدس آئين تشكيالت« ضدمعماري» مشخصه

 در كه« آزاد» پوديوم يك آميختن هم در يعني بود، چهارستوني

 يك با بود گرفته قرار باز هواي در صفه  يك روي بر بلندي يك

 ايراني يدين محيط در اقدامي چنين مفهوم. چهارستوني فضاي

 احاطه را آن كه آمد وجود به مقدوني-يوناني فضاي از متأثر

 تحول در را آن توانمي كه است سومي مرحله عمل اين. بود كرده

 منابعي تالقي را مرحله اين. بازشناخت مزدائي آئيني اعمال

. شوندمي مربوط متنوع شكلهاي به مرحله سه به كه كنندمي بيان

 صفه  روي بر پوديوم همان كه بنيادي عنصر حفظ با موضوعات،

 سرخ در. دهندمي پوشش را همديگر و شوندمي متصل هم به است،

 نديد را انتقال از ايمرحله تواننمي شاهانه، اثر اين در كتل،

 يعني ساساني، معبد ترينقديمي به بعد قرن يك از كمتر كه

 ساز و ساخت در كه را عناصري اگر. رسدمي فيروزآباد نشينتخت

 چيزهائي همه دهيم، قرار مطالعه مورد اندشده وارد معبد اين

. اندبوده سهيم كتلسرخ اثر تركيب در كه يافت بازخواهيم را

 دارد؛ ارتفاع متر دو فقط كه آن صفه : از عبارتند عناصر اين

 كه متر سه ارتفاع به است شده برپا پوديومي آن روي بر كه

  پوديوم اين زاويه چهار در روند،مي آن سوي به پلكانهائي

  ، 114است گرفته قرار ستون چهار

 115اندكشيدهمي دوش بر را گنبدي كه چهارستوني تجلي يعني

 .است مانده باقي آسمان طاق زير در گنبد اين ،

 به  ،«بود نشده بريده سنت زنجيره»: نويسدمي  116اردمان 

 يدين معماري توسعه مرحله آخرين» فيرزوآباد نيايشگاه او نظر

                                                           
112- I. M. Diakonov et V. A. Livchitz, Documenty iz Nisy. Igo v. do n. e.,Moscou, 1960, n. 288 et 1684. 
113- Das iranische Feuerheiligtum, Leipzig,1941, p. 63.  K. Schippmann, op. cit.,  p. 467. 

  .است داشته ِاردمن نظريه مقابل در منفي موقعيتي شيپمان كه رسدمي نظر به 
114- E. Flandin et P. Coste, Voyage en Perse, Perse ancien I, 1843, p. 38 ss. 

   .K. Schippmann, op. cit., fig. 14: توسط نقشه بازسازي به كنيد هنگا
 را ايمسئله داده،مي تشكيل را معبد اين كه متر 16 ابعاد به مربعي روي شده بنا گنبد- 115

 است متر 22 است، بعد سال چند به مربوط كه بيشاپور، كاخ مركزي قسمت ضلع هر :است كردهنمي ايجاد

 به:كنيد نگاه .متر20از بيش آن گنبد ارتفاع و

R. Ghirshman, Bichہpour II, Les mosaiques Sassanides, Paris, 1956, p. 11 ss. 
116- Op. cit., p. 63. 



 نوعي تولد موجب نيايشگاه اين واقع در«.  117است بوده ايراني

 گرددمي بيان« چهارطاقي» توسط چيزي هر از قبل كه شودمي معماري

 . 118است آن پيشگام فيروزآباد اثر اين كه

 كرده پيدا او كه نيايشگاهي كه دريافته حق به شولمبرگر

 معبد يك الزامآ» معبد اين او نظر طبق و بوده آتش معبد يك

 119است بوده« سلطنتي آتش يك» بيشتر بلكه نبوده« زردشتي آئين

 رد بنا اين مورد در را ارزشي و اهميت چنين مخالفي نظر. 

 نيايشگاه اين كه فرضيه اين كه كنمنمي فكر من.  120كندمي

  خاكستر به تبديل و سوزاندن يا شاهانه جسد ارائه براي مكاني

 . 121باشد قبول مورد بتواند است، بوده آن كردن

 
 مركزي آسياي

 نيسا

 آن  پوگاچنكووا و  ماسون كه قديم، مهردادكرت نيسا، شهر

 پارت، تمدن درباره دقيق اطالعات همه اين و اندكرده كاوش را

 ايمجموعه ضمنآ است، داشته همراه به آن، اوايل درباره بخصوص

 مجموعه» را آن كه گذاشته اختيار در نيز را يدين بناهاي از

 (.48 شكل) اندنهاده نام« قديم نيساي« »جنوبي

 
 برج» زمين، كف متري 15 در محله اين وسط در امروزه

 باالي در كه شده برپا خشت از حجمي شكل به مستحكمي« چهارضلعي

. است داشته وجود( اتاق؟ يك) ساماندهي نوعي هايبازمانده آن

 زمان گذر و شده برپا آئيني بناي دو بين در  كه بزرگ حجم اين

 را ايران مقدس ي نقش بايد است، گذاشته جا به آن برا اثراتي

 روي است؛ داشته كتلسرخ معبد به شباهتي شايد و كردهمي ايفاء

 .است شدهمي برپا آئيني مراسم آن قله

 

                                                           
117-Ibid., p. 64.  
118- D. Huff, "Der Takht-i Nishin in Firuzabad", Archaologischer Anzeiger, Heft 3 (1972), pp. 517-540. 
119- L'Orient hellenise, Paris, 1969. p. 62. 
120- A. Maricq, journal Asiatique, t. CCXLVI, 4 (1958), p. 371.  

 .«باشدآتشكده  يك نيايشگاه كه كندنمي ثابت حفاري براينبنا»
121- K. Jettmar, "Zum heilgtum von Surkh-Kotal", Central Asiatic Journal V (1960), p. 201. 



 
 از قبل دوم قرن. جنوبي مجموعه. قديم نيساي - 48 شكل

 .ميالد

 .G. A. Pougatchenkova, Iskusstvo Turkmenistana, p. 36: از برگرفته
 

« مربع تاالر» را آن كه برج، اين به نزديك بناهاي از يكي

 با و متر â2 اضالع به مجللي چهارستوني مربع اند،ناميده

 متر 9 يا 8 تا بايد آنها ارتفاع كه بود آجري مستحكم ستونهاي

 و 12 بين) زن و مرد متعدد هايپيكره هايبازمانده. باشد بوده

â2 )نظر طبق. اندافتاده آوارها زير در رنگارنگ، مسلح گل از 

 در شده تعبيه هايطاقچه درون در را هاپيكره اين حفاران،

 .  122اندبوده گذاشته ديوارها

 نه و دارد وجود راهروهائي نه تاالر اين اطراف در

 ارتباط باريك، و دراز ،«سرخ اتاق» يك با فقط و اتاقهائي

 عنوان به توانستهمي گرفته و قرار آن شرقي ضلع در كه دارد

 سه تاالر شمالي ديوار در. گيرد قرار استفاده مورد« آتشگاه»

 .دارد و در ضلع جنوبي نيز دري وجود گذرگاه

 از محرابي سكوي آن ورودي در كه بنا، اين كاربري تعيين

. است شده شوري باستانشاسان براي ترديدهائي موجب پيداشد، سنگ

 سلسله گذاربنيان مقبره يك فكر به ابتدا را آنها بنا اين

 كه پوگاچنكوا. نشد تأييد امر اين كه است، انداخته اشكاني

 تاالر سوي به بيشتر بود، نكرده رها را نيايشگاه يك فكرمايه

                                                           
122- G. A. Pougatchenkova, Puti razvitiya arkhitektury tujnogo Turkmenistana pory rabovladdeniya i 

feodalisma, Moscou, 1958, p. 78 ss. 



 معبد نظريه از قدرت با برعكس كشولنكو.  123داشت تمايل بارعام

 را آن بنا، اين در پيكره زيادي تعداد حضور.  124كردمي دفاع

 بدون كند،مي نزديك مسجدسليمان و برِدنشانده آئيني مكانهاي به

 .آوريم ميان به سيا يا هترا كتل،سرخ معابد از حرفي كه اين

 معبد» خشتي، حجم اين يا« برج» ديگر طرف در باالخره

 چنين متر 17 قطر به آن تاالر شكل كه بود شده برپا« مدوري

 مستحكم بناي يك درون در تاالر اين. است داده وي به را نامي

 چهار را آن اطراف كه دارد قرار خشتي، هم باز ضلعي، چهار

 گرفته خود به را« طواف مكان» يك شكل و كرده احاطه راهرو

 قطعات برگيرنده در« مربع تاالر» مثل نيز« مدور معبد». است

 كه بود رنگارنگ، گل از ها،پيكره مجلل هايپيكرتراشي فراوان

 هايطاقچه درون در ،«مربع تاالر» به مربوط مورد مثل نيز، آنها

 .اندبوده شده گذاشته ديوارها در شده تعبيه

 نيسا، در محدود نسبتآ پيرامون در يدين بناهاي از تمركزي

 يابيمبازمي نيز آشور پارتي شهر در را آن نيست، استثنا يك

. اندآمده گرد پوديوم،-صفه  يك گرد به نيز معابد آنجا در كه

 نيايشگاهها معماري خود، متمايز مشخصه در بخصوص نيسا ويژگي

 تا شويممي مواجه آنها با ديگر جاهاي در كه آنچه با كه است

 به مربوط مورد مثل نيز، اينجا در. است متفاوت زيادي حد

 اين در و كنيم حذف را گرائيعظمت به گرايش نبايد كتل،سرخ

 از يكي يعني قديم، شهر اين اگر كه كرد خاطرنشان بايد مورد

 پايتخت يك هرگز اند،گذاشته بنياد آنها هاپارتي كه شهرهائي

 خاكسپاري مكان صورت به طوالني ايدوره براي همه اين با نبوده،

 .است مانده باقي اشكاني پادشاهان متعدد نسلهاي

 راستاي در كوششي اندتوانستهمي كه است ترتيب اين به

 ابعاد در هم و بناها هانقشه در هم تنوعات، توضيح و تشريح

 توده و چهارلبه، باشكوه ستونهاي ديوارها، ارتفاع آنها،

 اعضاي هايپيكره بخصوص ـشايد مؤمنان هايپيكره انگيزشگفت

 .آورند عمل به آنها، نزديكان و سلطنتي خانواده

 آنها وقف نيايشگاهها اين كه هائيالوهيت بازشناسي

 هايمربع آن در كه« مربع تاالر» شايد بجز، نيست، ساده اندبوده

 نمادهائي داراي شده، گيريقالب پخته گل از شده تزئين متعدد

 گرز، مثل: است شده هركول به آنها انتساب براي كوششي كه است

 . شير سرِ 

 
 

                                                           
123- Op. cit, p.39. .  

 است كرده دفاع زير منبع در نظريه همين از ديگر بار شخص اين

" K interpretatsii nekotorih pamiatnikov parfianskogo zodtchestva Iujnogo Turkmenistana", Izvestiya 

Akademii Nauk Turkmenskoi S.S.R., Achhababd, pp. 17-23. 
124-Op. cit.,  p. 28. 



 (Mansur-Depe) ِدپِه-منصور

 ايران در را خود متداول حالت نيسا از خارج يدين معماري

 و قديم پارت ناحيه در شده پيدا معابد نقشه و كندمي پيدا

 ايراني جهان در كه است معابدي هاينقشه با مطابق مارژيان

 اينها، به مقدس بناهاي نزديكترين از يكي. دارد وجود غربي

 چهار حدود كه ايمحوطه يعني است،( 49 شكل)  دپه-منصور معبد

 . 125دارد فاصله نيسا از كيلومتر پنج تا

 
 .معبــد. ِدِپه منصور - 49 شكل

 .G. Kochelenko et V. Pilipko, Karakumskiye drevnosti, II, fig. 17: از برگرفته
 

 را نيايشگاه دو محوطه اين روي بر شوروي باستانشناسان

 قبل كه ،«اصلي معبد». كنندمي متمايز يكديگر از و شناسائي

 دارد، قرار نقاشي از پوشيده ديوارهاي با وسيعي ايوان آن از

 دو اين كه است هم مقابل در ورودي دو  داراي چهارضلعي تاالري

 را تاالر اين اطراف.  126ندارند قرار محور يك روي بر در

 تشكيل را ايمجموعه اينها همه. است گرفته فرا متعددي اتاقهاي

 شكل) شمالي معبد اين. است متفاوت« شمالي معبد» با كه دهدمي

 اطراف .است متر 7 طول به اضالعي با مربع شكل به تاالري( 49

 نيايشگاههاي با مشابه و  فراگرفته رواهروها را مربع تاالر اين

 همين. نباشند غايب ستون عدد چهار كه شرطي به است غربي ايران

 به يا و طاقي صورت به يا آن سقف پوشش كه دهدمي نشان امر

 كف از باالتر سانتيمتر 85 تاالر كف. است بوده گنبدي صورت

                                                           
125- G. A. Kochelenko et V. Pilipko, "Issledovanie parfianskogo sviatilichtcha v okrresnostiakh Nisy". 

Karakumskiya  drevnosti II. Achkhabad 1968, pp. 30-35. 
  .است شده شناخته هترا مربع شكل به محراب، اتاق در وضعيت اين- 126



 و دوم قرنهاي براي را آن قدمت بنا اين كاشف. است راهروها

 كاهش را آن بايد احتماال كه كندمي تعيين ميالد از قبل اول

 .دهد

 

 مــرو

 پيدا َقلَعه كâِار روي مرو در مشابه، نقشه با ديگري، معبد

از  باالتر متر 24 در كه بوده كاخي از بخشي  قلعه اين.  127شد

 ايچهارگوشه تاالر شامل نيايشگاه. بود شده ساخته شهر كف سطح

 تاالر اين. كردمي احاطه را آن راهروئي بود، متر 5/8 ابعاد به

 وضعيت اساس بر كوِشِلنوكو. نداشت ستون قبلي معبد مثل نيز

. كندمي نزديك كتلسرخ نيايشگاه به را معبد اين آن، باالي بسيار

 .است نشده ذكر آن قدمت و تاريخ

 

 (Pendjikent) ِكندپِنج

 نيايشگاه.  128اندشده پيدا كندپنج در ديگر نيايشگاه دو

 8 مربع اين اضالع از يك هر طول. است مربع شكل به تاالري اول

 چهار را آن سوخته سقف  است، باز تاالر اين  شرق طرف. است متر

 هايپايه روي ستونها اين اند،كشيدهمي دوش بر چوبي ستون عدد

 باالتنه يك از و پاسنگ يك از پايه اين. اندداشته قرار سنگ از

 است چهارستوني معبد يك  ستوندار تاالر.  129است شدهمي تشكيل

 تاالر اين پشت در است،گرفته قرار راهرو قاب يك درون در كه

 ستوني شش رواقي تاالر نماي از قبل. دارد قرار كوچكي اتاق

 .است داشته وجود

 ارائه را مشابهي حالت( 51 شكل) دوم نيايشگاه نقشه

 برپا متر 2 ارتفاع به صفه ي روي بنا اين كه اين بجز كند،مي

 داراي روشني به بنا دو كه دارد اصرار مؤلف. است بوده شده

 مورد آنها، از زدائيتقدس از پس كه دهندمي نشان كه است آثاري

 اجازه زيرا  است مهم تذكر اين. اندبوده ديگري طوالني استفاده

 ايوان به تبديل را بسته تاالر كه اين براي بپذيريم دهدمي

 اين گرم تابستانهاي در نواحي اين ساكنان كه ايواني كنند،

 و اندكرده دستكاري را معبد اين نماي هستند، آن مشتاق چنين

 بين از بوده، شده تعبيه آن در ورودي در كه را آن شرقي ديوار

 كه هستيم مواجه تبديلي و تغيير با ترتيب اين به. اندبرده

 ميتراي و آناهيتا چهارستوني معبد كه است تغييري با مشابه

 .است ديده خود به برِدنشانده پائيني صفه 

                                                           
127- G. A. Kochelenko, Kultura Parfii, Moscou 1966, pp. 86-87. 
128-V. L. Voronina, "Arkhitekturnie pamiatniki drevnego Piandjkenta". Materiali i issledovaniya po 

arkeologiiS.S.S.R., n. 37. Moscou-Leningrad, 1953, pp. 99-132 et pl. I et II. 
 هيچ بدون»ا هپايه اين كه كندمي فكر و شده متعجب هاپايه اين «هلني» شكل از نويسنده- 129

 .ibidem, p. 100به:  كنيد نگاه :اندبوده تريقديمي خيلي بناهاي به مربوط «ترديدي

 



 

 
 .چهارستوني معبد. كندپنج - 50 شكل

 .V.L. Voronia, Materialy i issledovaniya po arkheologii S.S.S.R., vol. 37. pl.I: از برگرفته

 
 اطراف كه دهندمي نشان  130كروكي با همراه مكمل، اطالعات

 دوم معبد مورد در. اندبوده كرده احاطه راهروها را اول معبد

 ضايع متأخرتر وسازهاي ساخت توسط كه آن ديوارهاي نيز،

 نيز اينجا در كه دهندمي را امر اين پذيرش امكان بود،شده

                                                           
 پيگيري كند پنج در را كاووش A. Belenitskiy با كه متشكرم ارميتاژ موزه از B. Marchak از- 130

 برايم بود، آمده دست به 1953 سال به كارها چاپ از پس كه را دقيقي اطالعات نامه طريق از و كردند

 .فرستادند



 . اندبوده كرده احاطه راهروها را معبد

 در را چهارستوني معابد  بازشنائي امكان هانشانه اين

 اتاق پشت در كوچكي اتاق كه معابدي آورند،مي فراهم بناها اين

 امر همين و ،(آتشگاه؟ يك) اندداشته كوچك اتاق يك محراب

 ايران هاينقشه با را آن و دهدمي تشكيل را نقشه اين اصالت

 .كندمي متفاوت غربي

 
 پنج كند، معبد چهارستوني. – 51شكل 

 .V.L. Voronia, Materialy i issledovaniya po arkheologii S.S.S.R., vol. 37:بر گرفته از : 

pl.II. 

 

.  131اندشده بنا« شهر بنياد» با همزمان نيايشگاه دو اين

 عمل به ديگري هايبررسي بايد قدمت اين و تاريخ اين درباره

 قدمت تواننمي حفاري از شده گردآوري شواهد اساس بر زيرا آيد

 بايد معبد دو قدمت. ببريم ميالدي پنجم قرن از قبل تا را آن

 پايه را امر اين رسدمي نظر به كه باشد، پارتي دوره به مربوط

 .اندداده نشان آن ستونهاي

 

 ايراني نقشه با بودائي نيايشگاه

 معبد كه داشت باور بايد ما، افق محدود دايره عليرغم

 آن سرنوشت كه ستون، بدون يا چهارستوني، ايراني نوع از مربع

 در بوده بنائي كنيم،مي پيگيري شوش از و برِدنشانده از را

                                                           
 .همان- 131



 ساخته براي را نسبتآمساعدي زمينه مركزي آسياي در  پارت دوره

 پيدا بناهائي به نسبت وسيعتر مقياس يك در آورده دست به شدن

 نظر مورد نواحي در آمده عمل به باستانشناسي تحقيقات كه كرده

 سازندگان نزد در را مربع معبد اين موفقيت. اندنشناخته را آن

 از كه اين جز كرد تشريح توانمي چگونه بودائي نيايشگاههاي

 آئيني؟ و مناسكي نيازهاي به آن پاسخگوي ولي ساده نقشه طريق

 درباره ايشده تأييد عمل ايران شرق در آن فزاينده استقرار

 . است آن وسيع قلمرو و پهنه يك

 
 .بودائي معبد(. Kara Tepe) تپهقره -52شكل 

 .B. Staviskiy, Kara Tepe, I. fig. 10: از برگرفته
 

 باكتريان در بودائيزم نفوذ قدمت كه است كرده فرض فوشه

 اول قرن اول و دوم قرن آخر از بيش به جيحون ساحل دو روي

 تواندمي تاريخ اين كه كنندمي فكر همچنين.  132رسدنمي ميالدي

 قدمت حال، هر به.   133رود ترعقب نيز ميالد از پيش اول قرن تا

 نقشه يك مبناي بر كه مركزي آسياي بودائي معابد ترينقديمي

 ستون بدون تاالر كه است راهروهائي داراي و شده ساخته مربع

. رسدنمي ميالدي قرنهاي اولين از باالتر به كنند،مي احاطه را

 بر ِترِمز، به نزديك ،(52 شكل( )Kara-TÅpÅ) تپهقره در را آنها

 .يابيممي بلخ روبروي در جيحون، راست ساحل روي

 5/4 آن ضلع هر كه هستند تاالري داراي نيايشگاهها اين

 عرض راهروئي. شودمي باز شمال طرف به تاالر اين درِ . است متر

 را معابد اين قدمت.  134است متر 1/3â كندمي احاطه را آن كه

  دهند،مي نسبت كوشان مملكت درخشش دوره به

 شده متوجه آن كاشف.  135ميالدي سوم-دوم قرنهاي به يعني

                                                           
132- La vieهlle Route de l'Inde de Bactres a Taxilla, II, Paris, 1947, pp. 280-281.- 
133- B. Litvinskiy et T. Zeimal, Adjan-Tepa, Moscou, 1971, p. 112. 
134- B. Staviskiy, Kara tepe, vol. I, Moscou, 1964, p. 13 et fig. 10. 
135- Idem. Kara Tepe, vol. II, Moscou, 1969,  p. 30. 



در  بودائي معماري با بيگانه آئيني، بناي يك نقشه اين كه

 هايبودائي سهم»  مثابه به حق به را آن و است، بوده آن اوايل

 كه ايگستره.  136كندمي تشريخ« بودائي معماري به بومي

 اين اساس بر كه يابيممي آن در را بودائي معابد هايبازمانده

 قرنهاي آخرين حدود به مربوط بخصوص و اند،شده ساخته نقشه

 گستره اين. است وسيع بسيار هستند، نزديكتر اندكي و ساساني

 چهارگوشه معابد آن در كه شودمي شروع شرق طرف از افغانستان از

 در شمالي، قرقيز به و يابيم،مي  137(Hadda)هّدا در را راهرودار

 به فرغانه، در دورترها در و ،138(53 شكل()Beshimsk-Ak)بشيمسك-آق

 .رسدمي  139كووا

 
 .بودائي معبد دو(. Ak-Bechimsk) بشيمسك-آق - 53 شكل

 .A. Litvinskiy et T. Zeimal, Adjin-Tepe, fig. p. 117: از برگرفته

 

 مبناي بر كه بودائي نيايشگاههاي گسترده توزيع اين اگر

 به را پارتي معماري موفقيت اند،شده ساخته ايراني نقشه يك

 كه است اينظريه براي شاهدي برگيرنده در ضمنآ كشد،مي تصوير

 بود پذيرفته بارتولد. است كرده دفاع آن از بارتولد قبل مدتي

                                                           
136- Idem., Kara Tepe, vol. I, Moscou, 1969,  pp. 56-57. 
137-J. Bartoux, Les fouilles de Hadda, vol. I, Paris, 1933, plan (non numerote) de Bagh-Gai. 
138- B. Litvinskiy et T. Zeimal, op. cit., fig. p. 117. 
139- V. A. Bulatova, Drevniaya Kuva, Tachkent, 1972, fig. 14 et 16. 



 زردشتي، دين يعني آن، دولتي دين نه ساساني، مملكت نه» كه

 زندگي آئيني در. بود نشده ايراني جهان تمام شامل هرگز

 نقشي بودائي ايران ايراني، جهان( است من از تأكيد)« ديررس»

 . 140«است نكرده ايفا زردشتي ايران نقش از تراهميت كم

  غربي شمال هند

 نيايشگاه نقشه گسترش شعاع ميالد، از پيش قرن آخرين در

 اينمونه. رسدمي نيز غربيشمال هند به راهروها در محاط مربع

 توجه آن به ناحيه اين آئيني بناهاي سازندگان كندمي ثابت كه

.  54141( شكل)است تاكسيال در ،(lÀJandi) جنديال معبد اندداشته

 النهرين،بين پارتي عصر معابد تمام مثل نيز اينجا در مسلمآ

 با. كرد رارد غربي و شرقي هايمعماري همزيستي نوعي تواننمي

« پوششي» كه است بابلي معبد النهرين بين در اگر همه، اين

 با كه است ايراني معبد يك تاكسيال در گيرد،مي خود به هلني

 .شودمي« پوشانده» يوناني ستوندار ايوان يك

 
 (.JandiÀl) جنديال معبد - 54 شكل

 .Sir John Marshall, Taxilla, III, pl. 44, a: از برگرفته

                                                           
  : ,287et n.  133, p. op. cit.B. Litvinskiy.توسط شده نقل- 140

141- Sir John Marshall, Taxila, Cambridge 1951, vol. I, pp. 222-229, et vol. III, pl. 44. 



 

 آن پي در ولي است، ستون فاقد محراب اتاق جنديال، در

 آئين به مربوط معبد اگر كه دارد قرار كوچك ابعاد با اتاقي

 آتشگاه يك يا و قرباني و نذورات محل يا اتاق اين بود، مزدائي

 كندپنج نيايشگاههاي نقشه به را آن نقشه ويژگي، اين. است بوده

 (. 51 و 0â5 شكل) كندمي نزديك

 محراب اتاق يك شامل فقط كه مشابه، نقشه با ديگري معبد

 روستاي نزديك كرده، احاطه را آن راهروها كه است مربع شكل به

 به.  142است شده پيدا تاكسيال كيلومتري يك در َملياران، ُمهرا

 ايراني نقشه حضور شواهد تنها امروزه اثر دو اين كه رسدمي نظر

 اين كه باشند ايناحيه در و  غربي شمال هند در نيايشگاهها

 .است ايراني جهان و ايران نجد شرقي حدود به نزديك چنين

 

 النهرينبين

 از كارترمحافظه النهرينبين يدين معماري پارت، زمان در

 دوره، اين به مربوط شده پيدا معابد و است مدني معماري

 شد، مشاهده قبال كه همانطور كه، سازندمي عيان را هائينقشه

 خارجي« هايپوشش» كه هرچند اندشده جاودانه قبل سال هزاران از

 هامقدوني-يوناني اشغال يادگار كه اندگرفته خود به يوناني

 معبد و واركا، در Gateus گاروس معبد به مربوط مورد. است

 به پارتي نقشه با معماري از. 143است چنين آشور در پريپِِتروس

 را 145هترا معبد و ،144دجله سلوكي معبد فقط آن، حقيقي مفهوم

 . شناسيممي

 در محاط و مربع نقشه داراي كه معبد اين همه، اين با

 دين به وابسته مثابه به را آن كردن تلقي حق است، راهروها

 كرده برپا را آن رعايا كه رسدنمي نظر به و دهد،نمي ايراني

 جديد اربابان مقابل در اجبار نوعي اثر بر فقط آنهم و باشند

 .هاپارت يعني سرزمين،

 

 

 اوروپوس-دورا

 پس او. است مهم بسيار روسُتوِزف از ايمالحظه باره، اين در

 كه اوروپوس-دورا در شده پيدا نيايشگاه هيجده برشمردن از

 حتي كه شودمي متعجب اند،بوده سامي هايالوهيت وقف آنها اكثر

                                                           
 .,479p.  Ibidem ,بود خواهد بودائي معبد : ,p. op. cit.K. Schippmann  ,487-488 ..كتابشناسي در-  142

n. 103.  
143-O. Reuther, A Survey of Persian Art, vol. I, 1938, pp. 435 et fig. 110 et 112 g; C. Hopkins, "The parthian 

Temple", Berytus, vol. VII (1942), fig. 1 et 2; G. Kochelenko, Kultura Parfii, Moscou, 1966, pp. 146-178. 
144-C. Hopkins, "A bird's eye view on Opis and Seleucia", Antiquity, vol. XII (1939), p. 443. Idem. Berytus, 

vol. VII (1942), p. 5. 
145- Ibidem, fig. 4. 



  حرف اين گفتن با و ندارد وجود زردشتي يا مزدائي دين معبد يك

 شد،مي پيگيري حفاري اگر كه بردمي پايان به را خود گفتار

 . 146شدمي پيدا آنها از يكي شايد

 سلسله، اين فرهنگ شعاع گسترش و اشكاني سپاهيان موفقيت

 كه دارد امكان آيا. برد دوردستها تا را زردشتي آئين اثرات

 شدند، النهرينبين سروران به تبديل يكباره كه ها،پارت

 آنها دين بناهاي رسمي شكل با منطبق بايد كه را بناهائي

 اندتوانسته آنها آيا باشند؟ نكرده مستقر آنجا در باشد،

 در و كنند وارد بومي محلي باورهاي در را جديد يدين مفاهيم

 بيگانه هايالوهيت مذاهب، الفت روند يك طريق از بازگشت، موقع

 يعني باشد،ِوِرثَرگَنه يا ميترا معرف كه بپذيرند حاالتي تحت را

 نيايشگاههاي آيا اند،بوده مردمي چنين اين كه آنها خدايان

 اند؟نكرده دنبال سرزمين اين در را خود استقرار آنها

 آئين خدايان و اند،دادهمي انجام هاپارت كه يدين مناسك

 در شده كاووش محوطه دو روي بر را آنها ما كه آنطور آنها،

 را آنها بازشناختيم، ايران غربي جنوب در بختياري، كوههاي

 يابيم،نيز بازمي  شمالي النهرينبين در آشور، پارتي شهر در

 .است نشده انجام هرگز هم هنوز كه چيزي

 

 آشــور

 دجله كه جائي در آشور، پارتي شهر شرقيجنوب زوايه در

 نيايشگاههاي هايبازمانده روي و كند،مي ترسيم را ايحلقه

 نيايشگاههاي است، دادهمي تشكيل را تمنوس يك كه آشوري قديمي

 اين به توجه با اينها، از يكي.   147اندشده برپا اشكاني عصر

 شكل بوده، آن سازي آزاد و حفاري مسئول كه باشمان، كه امر

 ايويژه سودمندي است، نكرده بازشناسي را آن هدف و نقشه واقعي،

 . دارد

 Freitreppenbau عنوان به كه است ساختماني از عبارت بنا اين

                                                           
146-  Dura-Europos and its Art, Oxford, 1938, plan fig. 6 et pp. 59-60. "To our great surprise we found but 

little evidence relating to iranian cults, I mean Mazdaism andZoroastrianism. Not one temple of fire was foundat Dura, 

not one mention of Ahuramazda". 
 تاالر با رسيد كوچكي بناي به پالميري، دروازه به نزديك دورا، حفاري كه شويممي متذكر

 مجمل، توصيف يك از پس ويرانه، اين كاشف .اندداشته دوش بر ستون عدد چهار را آن سقف كه مربع

 است بوده گمرك يك كوچك، بناي اين آن اساس بر كه است كرده بيان را ايفرضيه

 [ The Excavations of Dura-Europos. Preliminary Report of third Season of Work, New Haven (1932), p. 
13)Pillet(]. 

 معبد اين كه است كرده فرض ولي كند،مي شناسائي را معبد يك بنا اين در برعكس، ستوزف،رو

 فتح را شهر  روسوِ  لوسيوس ارتش كه اين از قبل معبد اين او نظر طبق .است بوده دورا شهر الهه وقف

در  كه معابدي آن نه و بوده «تيشه» معبد حقيقتآ بنا اين آيا .(Ibidem. p. 39) است داشته وجود كند،

 مورد در است؟ كرده متعجب را محوطه اين روي حفاري محرك دانشمند كه اندبوده غايب اروپوس دورا

 كنيد : نگاه روستوزف از ديگري گفته به معبد اين

M. Rostovtzeff, Dura and the problem of parthian art, New Haven, 1935, p. 206. 
147- W. Andrae und H. Lenzen, Die Partherstadt Assur, Leipzig, 1933, pl. 2. 



(Gerichthalle)  است تمنوس از جزئي كه ويرانه، اين. است شده ناميده 

 يك هايبازمانده عنوان به بايد كرده، احاطه را آن معابدي و

 آشوري زيگورات به اثر اين كه اين گردد؛ ارزيابي آئيني اثر

 كه فرضيه اين. است آن يدين ويژگي بر تأكيدي است، شده تعديل

 . 148است نبوده الزامي بوده، Gerichthalle  يك اينجا

 آشور پارتي كاخ مركزي حياط نماي چهار توسط  كه بنا اين

 مركزي بزرگ ايوان يك از آنها از يك هر كه بود شده پوشيده

 همسايه  Periporteros معبد  مشابه نماي يك و  149در دو به متكي

Feitreppenbau بنائي آخر بناي اين كه گرفت تصميم حفار شده، تشكيل 

 يكي كه بوده شده تركيب فضا سه از لذا و مشابه نماي با بوده

 37 شكل كه جاستهمين  از.  150است بوده مركزي ايوان آنها از

 اين. نيست ناب اختراع يك جز چيزي كه  شودمي بازسازي

ErgÌnzungsversuch يك در كه باشد برانگخته را النزن اعتماد نبايد 

 بنا اين از بود، داده اختصاص پارت معماري به كه مهمي تحقيق

 . 151آوردنمي ميان به سخني

 امكان بتواند تا  نداشته وجود تحقيق زمين روي بر چيزي

 لوح) بدهد نداشته، وجود هرگز كه را، جنوبي اتاق بازسازي

 داده تشكيل را بنا مركزي ايوان ديوارها كه اين براي ؛(27

 در. بدهد را حرفي چنين گفتن حق تا نداشته وجود آثار باشند،

 باقي شرقي جبهه از آجري ديوار بدنه دو فقط شمالي، اتاق مورد

 مورد  در.  152اندشده بازسازي خام خشت از ديوارها باقي مانده،

 است آمده 27 شكل در كه است معماري تزئين از هائيتكه كه چيزي

 صفحه متن شود، داده نسبت مربوطه بناي به كه است آن خور در و

 . 153دهدرانمي كاري چنين اجازه نيز 68

 چيست؟ موضوع

 پوشيده سنگ با بعدها كه پله، هفت با آجري، بزرگ پلكان

 شروع ميدانگاهي كف باالي متري نيم و دو از بيشتر از شود،مي

صفه  اين. است شده ساخته خشت از كه رسدمي صفه ي سطح به و

 كار گچ درون در آن سنگهاي كه بوده سنگفرشي فرمپالت داراي

 سه در سانتيمتر 15 ارتفاع به پناهيجان. اندبوده شده گذاشته
                                                           

148- Ibidem, pp. 67-68 et pl. 27 a et 35. 
149- Ibidem, pl. 11, 13, 14. 

 نويسدمي وي كه وقتي- 150

«Es scheint, als hatte es aus drei Raumen bestanden»   

  (ibid., p. 67) نيست مطمئن خود از وساز ساخت اين مورد در كه رسدمي نظر 
151- "Architektur der Partherzeit in Mesopotamien und ihre Brدckenstellung zwischen der Architekturder 

Westens ind des Ostens", Festchrift fur Carl Weickert , Berlin, 1955, pp. 121-135. 
152. 67p.  Die Partherstadt. Assur,. -واقع در جنوبي جهت :اتاق جهات هاينشانه كردن اصالح براي 

 .برعكس و است شمالي جهت
 است: چنين آن متن اصل-153

:"Die in ansehnlicher Menge gefundenen Architekturstucke lassen sich nicht mit Bestimmtheit dem einen 

oderdem anderen bauwerk zuschreiben, si sollen daher an diesr Stelle zusammengefasst Werden" 

 (.باشد اولي به مربوط بايد گچي تزئين است؛ Freitreppenbau كنار در  Peripteros بد)مع



 â5/9 پالتفرم اين طول است، داشته قرار پالتفرم اين لبه طرف

 .است بوده متر 9 حدود آن عرض و متر â1 تا

 يك جز چيزي لذا و دارد حالتي چنين بنا« مركزي» قسمت

 طريق از دقيقآ صفه  اين. است نبوده آن پوديوم با مقدس صفه 

 و ايران در را آنها كه است ئي به شبيه مفهومش و سرشت

 مراسم ديگر جاي همه مثل نيز اينجا در. شناسيممي افغانستان

 سنگ از محراب سكوي سه. است شدهمي انجام باز هواي در بايد

 اين اند،شده پيدا( 28 و 27 لوح) صفه  پكان پاي در كه آهكي،

 مربوط محراب سكوي سه اين تمام آيا. كنندمي تأييد را انتساب

 داشته تعلق Peripteros يعني مجاور، معبد به يا بوده پوديوم به

 در يك داراي كه شمالي اتاق مورد در. نيست روشن مسئله است؟

 اتاق اين است، چسبيده صفه  به باالتر متر 5/1 در و است،

 .است بوده« آتشگاه» احتماال

 اند؛بوده آشور آئيني مكانهاي مهمترين Peripteros و صفه 

 مكان كرده، احاطه را آن خارجي ديواري كه تمنوس در اينها

 دارند قرار بخشي در آنها كه زيرا كنند،مي اشغال را ممتازي

 كه كندمي محدود را آن دروني، ديوار يعني ديگري، ديوار كه

 روي به هادروازه اين(. VIII و VII هايشماره) دارد دروازه دو

 بندي،ستون يك با ديوار اين و شوندمي باز صفه  پلكان محور

 را فرض اين امكان ويژگيها اين تمام(. 2 لوح) گرددمي مضاعف

 پانتئون هايالوهيت مهمترين مختص تمنوس از بخش اين كه دهندمي

 شده، پيدا سليمان مسجد در كه آنچه بر مبتني و است بوده پارت

 زوج براي معبدي و اهورامزدا آئين براي را صفه ي ديدن امكان

 وي معبد ِوِرثَرگَنه، خداي مورد در. كندمي فراهم ميترا-آناهيتا

 به نزديك تمنوس ورودي در  154(هركول به مربوط A معبد)

 (.2 لوح) است داشته قرار II شماره و I شماره  هايدروازه

 رسمي آئين مكانهاي بايد معبد، دو و مقدس صفه  با تمنوس

 بايد عمومي، معابد از خارج. انددادهمي تشكيل را شهر

 در را آن توانمي كه است داشتهمي وجود نيز شخصي نيايشگاههاي

 كاخ جنوبي ايوان كنار در كه بازشناخت چهارستوني كوچك تاالر

 يا و كوچك نيايشگاه يك نقش بايد و بود شده ساخته آشور

 كردهمي ايفا را شاهانه اقامتگاه اين  قصرنشينِ  اين نمازخانه

 (.â1 لوح) است

 

 تيسفون

 اهورامزدا آئين براي كه مقدس، صفه  يك كه داشت باور بايد

 مجاور آن با نيز هاالوهيت ساير به شده وقف معابد و شده برپا

 كه النهرين،بين پارتي بزرگ شهرهاي ساير در بايد اند،بوده

. است داشته وجود اند،داشته اقامت ايراني اجتماع يك آنها در

                                                           
154- Ibidem, pp. 71-72, pl. 24 et pl. 59 , e 801. 



 كه تيسفون در مگر اند،نكرده شناسائي را آنها هنوز هاحفاري

 اردمان به را« Tell Deheb دِهب تل» مشخصات  كونل پرفسور آنجا در

 طرف به پلكانهائي آن جهات تمام در كه عظيمي صفه » دهد،مي

 .  155«روندمي آن باالي

 
 سوريه

 يك به نزديك طول در و ميالد از قبل اول قرن دوم نيمه از

 ايويژه اعتبار سوريه در چهارستوني نقشه با مقدس بناي قرن،

 سرور شمين،بعل بزرگ خداي كه كندمي پيدا مؤمناني نزد در

 با  شمين بعل مشابهت و نزديكي اند؛كردهمي ستايش را آسمان

 اين اكثر كه ايناحيه.  156شود فراموش تواندنمي اهورامزدا

 است؛ دمشق جنوب در Hauran هوران شدند، پيدا آن در نيايشگاهها

 بناها، اين از ايپاره روي نبطي خط به شده نوشته هايكتيبه

 .اندبوده آنها سازندگان كه كندمي معرفي را قوم اين از مرداني

 

  سيا

 آَيَدنَ  بين تطبيقي، مطالعه يك كه است قرن نيم به نزديك

 نقشه مبناي بر كه معبدي چهار ديگر طرف از  و طرف يك از  شوش

 ،(55 شكل) آمده دست به سوريه در و شده ساخته چهارستوني

 كنت كه  است سيا معبد آنها، مهمترين.  157است شده منتشر

 هيئت مجددآ و كرده كشف را آن  1861158 سال در ُوگواِ  دو ملشيور

 كاوش اين كه است، قرار داده كاوش مورد را آن  159آمريكائي

 خود در يكي: منجمله كرد اضافه هاقبلي به را ديگري معابد

  بر ايرانيان تأثير ُالمان. صور در يكي و سَْحرْ  در يكي سيا،

 نداشته اعتقاد او همه اين با: است پذيرفته را نيايشگاهها اين

 .است بوده خاستگاه همان از چهارستوني نقشه كه

                                                           
155- Das iranische Feuerheiligtum, Leipzig, 1941, p. 67 et note 488. 
156- F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris, 1929, p. 118. 
157- F. Oelmann, "Persische Temple", Archaologischer Anzeiger, 1921, Col. 272-288 et fig. 3. 
158- Syrie Centrale. Architecture civile et religion du Ier au VII siةcle, 2 vol. Paris,1865-1877, p. 32 ss et 

pl. 2, 3, 4. 
 ;كنيد نگاه- 159

H. C. Butler, Princeton Expedition. Ancient Architectur in Syria. Division II, Section A. Southern Syria. 

Leyden1915, pp. 365.ه 

 به:كنيد نگاه مچنينه

Idem, "The temple of Dushara at sia in Hauran", Florilegium ou recueil de trawaux d'eudition dedies 

 .Monsieur le Marquis Melchior de Vogue, Paris, 1909, pp. 79-96ب



 
 .هوران و شوش معابد - 55 شكل

 .P. Oelmann, ArchÌolog. Anzeiger, 1921, fig. 3: از برگرفته

 
 و شد پيدا پايه عدد چهار سيا معبد نماي مقابلِ  در

 بين از هايمجسمه پايه آنها كه دادمي نشان آنها هايكتيبه

 يك و  او نوه مجسمه نيايشگاه، بنيانگذار كبير، هرود رفته

 ورودي در نيز مشابهي ساماندهي بايد.  160است بوده چهارم نفر

 (.H، H، H'، D ،46 شكل) است داشته وجود شوش معبد

 نشده آزادسازي و خاكبرداري كامل بطور سيا معبد درون

 شهرها سازندگان كه ايشده پيكرتراشي عناصر تعداد ضمنآ بود؛

 تعداد از. است بوده فراوان اند،بوده برده مجاور روستاهاي و

 نيست، دست در اطالعي بوده برپا آنجا در كه هائيپيكره

 يعني شمين، بعل از شمايلي از غير آيا كه دانيمنمي نيز و

 نيم صورت به و بوده، او به مربوط هدايا و نذورات كه الوهيتي

 ديگري تمثال كرده،مي تزئين را ورودي بزرگ دروازه سردرِ  تنه

 .  161است داشته وجود آنجا در  او  از

 معبد اين ساخت كه شويممي متوجه بلندي كتيبه محتواي از

 ميالد از قبل 12/13 سال در و شروع ميالد از قبل 33 سال در سيا

 اين شروع از پيش قرن نيم حدود از هانبطي. است يافته پايان

 87 سال حدود در( Rabel I) اول ِربِّل.  اندبوده ناحيه در كارها

 َاِرتاس وي، جانشين و برادر و شود،مي چيره آن بر ميالد از قبل

 اشغال را دمشق شهر 85(/84 حدود) چندمدتي براي( Arets III) سوم

 راپس هانبطي بار اولين براي آنها گسترش و فتوحات اين. كندمي

 شهري تمدنهاي با تماس در« بياباني نشيميكوچ» از خروجشان از

 عقب.  162است عمل اين گوياي هاسكه اولين كه - دهدمي قرار

 در دمشق به( PompÅe) پمپي ورود موقع همان از هانبطي نشيني

 ميالد از قبل 27 سال در شود؛مي آغاز ميالد از قبل 63 سال

 تغيير( HÅrode le Grand) هرودكبير به را ايالت نام( Auguste) اگوست

                                                           
160- M. de Vogue, op. cit., pl. 2 ؛ H. C. Butler, op. cit., fig. 325 
161- H. C. Butler, op. cit.,  fig. 331, 332, 333.  
162- A. Kammerer, Petra et Nabatene, Paris, 1929, p. 153 ss. 



 . 163دهدمي

 
 .SÑa سيا معبد - 56 شكل

 .H. C. Butler,Ancient architecture in Syria, section A. Division II, fig. 324:  از برگرفته

 

 مكانهاي يا آنها آئيني محل. اندنداشته معبد هانبطي

 نوعي و بود شده تراشيده هاصخره در كه بوده پوديوم با مرتفعي

 يا شد،مي اضافه آن به قربانيها و نذورات براي نيز ساماندهي

 در را محراب سكوهاي يا كه كوچك، ابعاد با مصنوعي، غارهاي

 يا هااوبليسك شكل به كوچك يادبود ستونهاي يا گرفتمي پناه

 بدون بدون يا و اندداشته كتيبه يا كه را گونهبت مقدس هايسنگ

 .  164اندبوده كتيبه
                                                           

163- D. Sourdel, Les cultes du Hauran a l'epoque romaine, Paris, 1952, p. 4 ss.  
164- A. Musil, Arabia Petrea II, Edom, 1 et 2 Teil, Wien, 1907-1908, fig. 54. - Wadi Mussa, Zabb' Atuf, 

"Opferplatz" ; fig. 66 et 68 - Wadi Mura, Umm Hassan, "Opferplatz". 



 يك سيا باشكوه و مجلل معبد به مربوط مورد بنابراين،

 دو فقط( Auranitis) اورانتيتيس ناحيه در آن پيگير كه است استثنا

 به مربوط دو هر كه است بوده صور در و سحر در آن كوچك نسخه

« خاك» سرزمين اين كه كرد تأكيد بايد. هستند ميالدي اول قرن

 به. اندبوده آن سرور كم مدتي براي آنها بلكه نبوده، هانبطي

 قسمت كه( DusarÉs دوسارس) خدا طريق از كه» سيا معبد َكمِِّرر، نظر

  متداول زبان طريق از همچنين و داشته، اختصاص وي به آن ثانوي

 در بيگانه نفوذ آنقدر است،، شده نبطي هاانتساب طريق از و

 165«است زباني افراطِ  تقريبآ آن ناميدن نبطي كه كرده رسوخ آن

 . 

 شروع هرودكبير از قبل سيا معبد ساختماني عمليات اولين

 پايان به او سلطنت زمان در كه دهدمي نشان او پيكره و شده

 ُمگيير پسر ،(Maleichat) ماليشات سيا معبد گذاربنيان. است رسيده

(Mugaiyir )داد شكل تغيير را بنا« جوان» ماليشاتِ  ؛  166است بوده :

. اندبوده گذاشته آنجا در را خود پيكره دو هر نفر، دو اين

 . كرد تزئين را اثر مجموعه تمام( Agrippa II) دوم آگريپاي بعدها

 آن از ماليشات كه نداشته وجود بنائي نوع هيچ سوريه در

 نيايشگاهش اجراي براي را آن چهارستوني نقشه و بگيرد الهام

 مثل دقيقآ نقشه اين خاستگاه. بپذيرد بوده، شمينبعل وقف كه

  قرائن و شواهد كليه زيرا است بوده خارج از خدا، همين خود

 اندپذيرفته وقتي را خود آئين هانبطي كه شودمي باور اين موجب

 آئين يونانيها، سلطه عصر در.   167اندشده چيره هوران به كه

 انتشار ايگسترده بطور النهرينبين و سوريه تمام در شمينبعل

 Summus ِدئوس سوموس رده به خدا اين كه وقتي يعني است، داشته

Deus همين فقط. » 168كندمي ئأييد را آن پالمير آشكاري. رسدمي 

 خدايان از يكي چگونه هوران هاينبطي بدانيم كه مانده باقي امر

 . 169«اندناميده چنين اين را خود بزرگ

 زبان به ايكتيبه( PÅtra) پترا ناحيه در ،(Odruh) ُادروه در

 اهدا خداياني به ميالدي دوـسوم قرنهاي در كه شده پيدا يوناني

 براي آنها ستايش بنابراين ؛ 170اندشده آورده ِپترا به كه شده

 امر اين. است كردهنمي فساد و پيچيدگي ايجاد هانبطي آئين

  كه شودمي هائيسرزمين در هانبطي كلني موجوديت شناخت موجب

 عمل به سرزمينها اين در تجاري و بزرگ كاروانهاي فعاليتهاي

 خويشاوندانشان، فعاليت همانند دقيقآ امر اين است؛ آمدهمي

                                                           
165- Op. cit.,  p. 422. 
166- E. Littmann, Semitic Inscriptions. Publications of the Princeton University, Archaeological  Expedition 

to Syriain 1904-1905 and 1909. Division IV. Section A. Nabatean Inscriptions, Leyden, 1914, p. 77, n. 100. 
167- D. Sourdel, Op. cit., p. 20. 
168- Paton,  dans  Hastings, Encyclopedia, II, p. 295. 
169- A. Caquot, Revue de l'Histoire des Religions, t. CLXXIX, n. 1, janvie-Mars 1971, p. 86-87. 
170- R. E. Brدnnow und A. von Domaszewski, Die Pronincia Arabia, I, Strasbourg, 1904-1905, p. 463. 



 ايران به آنها كارواني تجاري فعاليت كه است هاپالميري يعني

 ستون عدد دو مرو، به نزديك آنجا، در كه رسيدهمي مارژيان و

  .171با كتيبة پالميري پيدا شد تدفيني بود ياد

 
 .شمين بعل معبد - 57 شكل

 .P. Collart et J. Vicari, Le Sanctuaire de Baalshamin, vol. II, pl. III: از برگرفته
 

 شده شناخته عطرياتي بازرگانان عنوان به نبطي مسلمآ،

 و مصر بين اينها ولي است، آمدهمي يمن كشور از كه بودند

 و هوران بنابراين،. انددادهمي جوالن نيز بابل و النهرينبين

 النهرينبين از دقيقآ و تجاري راه سرِ  يك( Bosra) ُبسرا ناحيه

 يعني ها،دوردست به يابيراه امكان با امر اين كه است، بوده

                                                           
 به: كنيد نگاه- 171

M. E. Masson, "Dve palmirskie stely iz Mervskogo oezia", Izvestiya Akademii Nauk Turkmensko S.S.R., 
1966,pp. 55-62.  

 است آمده دست به مرو واهه از شده پيكرتراشي يادبود ستون)دو

)Comptes rendus de l'Acadإmie de la Rإpublique du Turkmenistanه 

 به:كنيد نگاه شوش با پالميرها بازرگاني و سياسي روابط درباره مچنينه

H. Seyrig, "Insriptions grecques de l'agora de Palmyre", Antiquites Syriennes, vol. III, Paris, 1946, pp. 202-
207.  

 به:كنيد نگاه شهر كالن اين در هاسوري بارهدر

W. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, Cambridge 1938. p. 329. 



 . 172است نداشته منافات ايران طرف به

 استثنائي شكوفائي عصر ميالد از قبل اول قرن دوم نيمه

 كه است موقعي همان اين و است بوده هند و چين رم، بين تجارت

 كند شمينبعل وقف را آن و  بسازد  معبدي گيردمي تصميم ملشات

 مشابه و كوچكتر معبد برپاكردن به تصميم نير آن كنار در و

 ها،نبطي ملي خداي به وقف براي فرض، به بنا  كه گيردمي ديگري

 النهرينبين با همراه ايران، و سوريه. است بوده دوسارس يعني

. انددادهمي تشكيل را ارتباط گسترده زنجيره اين مهم هايحلقه

 را خود( Malichos I) اول ماليشوز هاينبطي ميالد از قبل 48 سال در

 ميالد، از قبل â4 سال در ولي. ديدندمي هارومي وفادار متحدان

 خود فتوحات وليعد،( Pacore) پاكور  نظر زير هاپارت كه موقعي

 فتح را ميانه آسياي و سوريه و برندمي پيش مديترانه تا را

 به تبديل و دهندمي تغيير را خود اردوگاه هانبطي كنند،مي

 بين روابط تنگاتنگي اين آيا.  173شوندمي ايرانيها متحدان

  شكل به توانستهمي هانبطي و ايران

 
 منعكس هانبطي نزد در ايراني يدين معماري يك شدن وارد

متمايل  فكر اين سوي به بيشتر.  نيست ممكن غير امر اين شود؟

 دنبال به احتماال نبطي معبد ايراني نقشه پذيرفتن كه شويممي

 بايد. است بوده ايران در كاروانهايش با همراه ملشات اقامت

 توجه مورد را عصر آن تمدن سودجويانه ويژگي هرچيزي از قبل

 .داد قرار

 دو از بايد است داشته كه فعاليتي دليل به ملشات

 زمان در آن وجود كه جمشيد،تخت و شوش چهارستوني نيايشگاه

 نيايشگاه  از بيشتر را شوش نيايشگاه است، قطعي ملشات

 فراوان شباهت امر اين مؤيد واقع در. باشد شناخته جمشيدتخت

. است شوش نيايشگاه و سحر، نيايشگاه بخصوص و سيا، معبد بين

 شوش به را هاپالميري كه نبوده اموري تنها بازرگاني امور

  قديمي، شهركالن اين شوش، كه نيست اغماض قابل. است آوردهمي

 نير پالمير عمومي ميدان براي ساله، هزاران هنري هايسنت با

 را آنها عاليمقام شهروندان هايچهره تك و مفرغي هايمجسمه

 راهروهاي كنسولهاي براي ايپايه عنوان به كه كردهمي فراهم

 نيست فرضيه اين مخاف كسي.  174اندرفتهمي كاربه ستوندار وسيع

 همانقدر امر اين. است داشته را  شوش در اقامت موقعيت ملشات
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 ايراني، معماري سنگي عناصر ديدن از بوتلر كه است قبول قابل

 به پشت تنهنيم يا معكوس، زنگ كاسه صورت به ستون پايه مثل

 به امر همين و شودمي متعجب آن پارسي مفهوم با حيوانات پشت

 نظر به. دهدمي را هنر اين ايراني خاستگاه تأييد اجازه او

 سوريه عصر اين از ما كه چه آن با سيا معماري عناصر همه وي،

 اطالعبي هلني كار از تراشانسنگ: است متقاوت شناسيم،مي

 در اند؛گذاشتهمي ستون روي مستقيمآ را قوس آنها اند؛بوده

 ديده شده تراشيده عناصر هايرخنيم رم و يونان كالسيك معماري

 . 175شودنمي

 ايران از نيز را آن بّناي نيايشگاه سازنده و  واقف آيا

 هنرمندان و صنعتگران نيست، غيرممكن امر اين است؟ بوده آورده

 يك را آن نمونه ترينقديمي و ترينمضحك. اندكردهمي سفر هميشه

 در كه گذاردمي اختيار در ميالد از قبل سوم هزاره سومري متن

( Aratta) آرّتا ارباب از ،(Enmerkar) انمركار يعني اوروك، شاه آن

 شاه يك ترديد بدون كه ،(امروزي پارس ايالت) انشان سرزمينِ 

 الجورد، سنگ نقره، طال، او براي كه خواهدمي بوده، اليمائي

 .176بفرستد معمار تعدادي و صنعگتر تعدادي

 

 
 پالميــر

 بناهاي در  شدن وارد براي ايران چهارستوني معابد نقشه

 چهارستوني، معابد اين از يكي.  است نبوده بيگانه سوريه يدين

 پايان از بعد اندكي بود، شده وقف شمينبعل الوهيت همان به كه

( ميالدي 25 حوالي يا حدود) شد ساخته سيا در ساختماني عمليات

 اند؛كرده احاطه راهروها را آن مربع محراب اتاق(. 57 شكل)

 باستاني مرحله در آيا كه نكرد روشن حفاري به مربوط عمليات

 شناختن مانع امر اين ولي است، داشته وجود ستون چهار نيز آن

 آن حفاران توسط سيا نيايشگاه و نيايشگاه اين بين شباهتي

 . 177نشد

 

  ِهنون منارَ  و َمدهور حسن

 كه بودند مربعي محراب اتاق داراي كه ديگر كوچك معبد دو

 از يكي. اندشده شناخته سوريه در بود، شده محاط راهروها بين
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 تنگاتنگ ارتباط درباره كه است چنان آن سيا نيايشگاه و شمينبعل نيايشگاه بينشباهت »

 مثابه به سيا نيايشگاه كه اين دادن نشان براي همه بنابراين .ندارد وجود ترديدي آنها بين

  .«دارند توافق است پالمير نيايشگاه اوليه گونه



 ديگري.   178است شده شناسائي مدهورحسن نام به پالمير، در آنها

.  179است شده كشف « لوجا» رومي جاده كنار در هنون، مناره در

 قطعات. بيندمي سيا معبد با مشابه را آن نيز آخري اين كاشف

 يك و شده پيدا كوچك نيايشگاه اين در كه ايشده پيكرتراشي

 نيز آن كه كندنمي نفي را فرضيه اين دهند،مي نشان را عقاب

 .است بوده شمينبعل وقف

 

 چهارستوني معبد نقشه خاستگاه

 يك مولد آن از هدف اين و است هدفي حامل چهارستوني معبد

 تا ايران از نيايشگاهها اين كه سازدمي را نيايشگاه رشته

 پخش مركزي آسياي و غربي شمال هند تا ايران از و سوريه

 است؟ بوده كجا آن خاستگاه. اندشده

 را نقشه اين هايخاستگاه كه گردمنمي باز هائيگفته به من

 را آنها همه شيپمان كه انددانسته نئوبابلي يا آشوري سوري،

 جزء به جزء و مستند تحقيق.  180است كرده رد دليل با و مطالعه

 كه شود،مي تمام ايران نفع به وي صحيح كامال نظر با همراه

 بالفصل، خاستگاه.  181هستند موافق نظر آين با نيز محققان ساير

 . است شده مشتق جمشيدتخت كاخهاي از آن دورتر يا

 چهار با مربع تاالر نقشه اين كه شد متذكر بايد همچنين

 است شده وارد مصر در( Hibis) هيبيس معبد تركيب در قبال  ستون

 از قبل پنجم قرن ابتداي يا ششم قرن آخر در را آن داريوش كه

 فضاهاي و اتاقها آمايش و ساماندهي آن در و  182ساخته ميالد

 . 183است آمده وجود به دوباره  جمشيدتخت متعدد

 
 چهارستوني معبد تاريخ

 ميالد از قبل دوم قرن از بيش به تواندنمي شوش آَيَدَنه قدمت

. است معتبر جمشيدتخت معبد درباره نيز ارزيابي همين برسد؛

 به مربوط سيا، معبد يعني سوريه، چهارستوني معبد ترينقديمي

 معابد كه حالي در است، ميالد از قبل اول قرن آخر ثلث

. شوندمي ميالدي دوم-اول قرنهاي به مربوط كتلسرخ و برِدنشانده
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Azii i Iran v istoriceskikh sviazikh", Istoria Iranskogo gosudarstva ikultury, p. 240; B. Fehr, Zur Geschichte des 

Apollonheiligtums von Didyma. Marburger Winckelmanns-Progtamm 1971/1972. 
 معماري اين كه پذيردمي هخامنشي معماري از مشتقي شناخت با ستوني چهار نقشه اين دراو 

 فكر او in antis ستون دو مورد در  .باشد ( ميالد از قبل  800-1000) ششم حسنلوي معماري تابع بايد

 .دارد مطابقت هلني هايفكرمايه با آنها قرارگيري نحوه كه كندمي
182- E. Schmidt, Persepolis I, fig. 12. 
183- Ibidem, fig. 92. 



 به را نيايشگاه از گونه اين گسترش و خاستگاه تاريخها اين

 كه كنندمي ملزم و دهندمي جاي اشكاني دوره چهارچوب در روشني

 پارتي يدين معماري بيان حداعالي مثابه به چهارستوني معبد

 .گردد ارزيابي

 با نيايشگاهي خلق فكرمايه شدن برانگيخته موجب دليلي چه

 نقشه اين علتي چه به و گرديد پارت عصر ايران در خاصي نقشه

 عرصه چنين روي بر  توانست كه آورد دست به را موفقتيي چنان

 دين از غير حتي نقشه اين كه زيرا يابد؟ گسترش ايگسترده

 آيا. گرفت قرار نيز ديگر مذاهب ساز و ساخت خدمت در مزدائي

 احساس واقعي نيايشگاه داشتن به نياز معيني عصر در ايران، در

 ها،مقدوني و يونانيها كه بناهائي به شبيه نيايشگاهي شد،

 آنها با ايرانيها و كردندمي برپا ايران، گذري اربابان

 چيز، همه عليرغم كه بودند داده تشكيل را مختلطي اجتماع

 ظاهر نيازي براساس نياز اين آيا كشيد؟ طول قرن دو به نزديك

  كه شد مجبور نياز همان اساس بر نيز مزدائي آئين خود كه شد

 است، چنين اين اگر گردد؟« كتاب يا مصحف» دين يك به  تبديل

 بر  مزدائي دين شده ساخته نيايشگاه آمدن وجود به تاريخ

 زمان در عمومآ نيز را آن كه بود، گرفته پيشي اوستا نگارش

 مرحله اولين دهندهنشان تاريخ اين.  184دهندمي جاي اشكانيان

 مذاهب مقابل در خود تحميل و يدين رسمي بناي اين به تمايل

 . بود اعتبارش طريق از بيگانه

 توسعه روند يك از تابعي معبد يك  آوردن وجود به فكرمايه

 فكرمايه يك از مصون كه خواستمي روند اين اساس بر و بود طبيعي

 مطابقت اينقشه شكل با معبد اين نقشه  و باشد بيگانه وارداتي

 دانيممي. است داشته غيرمذهي مصرف پيش نسلها از كه باشد داشته

. نشد داشته، وجود قبال كه يدين بناي يك جانشين معبد اين كه

 بوده مساعد نوآوري اين براي مزدائي يدين رسمي بناي بنابراين

 ها،پيكره كه نداشت تمثالهائي آئين با مخالفتي بنا اين است،

 سرستونها و ريز تزئيني هاينقشه با ستونهائي ها،برجسته نقش

 .كردندمي تشريح و ساختندمي مصور را آن

 خود خاص موجوديت به پارسي جامعه اسكندر، فتح از پس

 مجبور كه كردندمي احساس انسانها كه حال عين در داد، ادامه

 قبال كه هائيداده با  كه هستند هائيداده با شدن سازگار به

 قوي و پرصالبت احساس. است متفاوت كردند،مي مديريت آنها بر

 همزيستي. شد متزلزل بود، قبلي دوره هايمشخصه از كه ايزندگي

 وارد را متفاوتي هايارزش و مفاهيم غربي، جمعيت عناصر با

 حد از بيش فشار عليه ولي گرديد سازگار يدين بنياد. كرد

 . كرد ايستادگي مذاهب الفت قدرتمند

 مزدائي آئيني مكان تنها آتشگاه، يك و پوديوم داراي صفه 
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 و شده فراهم ميترا و آناهيتا اهورامزدا، ستايش براي كه بود

 كردند،نمي ارائه را رمزي و راز  اين. بود آورده گردهم آنها

 كارداني نوعي درباره روشن و منظم ايانديشه بر مبتني اينها

 با. بود رفته بكار  اين اجراي تركيب در كه بودند مهارت و

 ترك را صفه  اين الوهيت زوج چهارستوني، معبد آمدن وجود به

 مراسم صفه  روي بر شدند، ستايش بنا اين درون در و كردند

 خداي تنها مختص صفه  اين. يافت ادامه آزاد هواي در نيايش

  برتري موجب تغيير اين و باشد، اهورامزدا همان كه است  بزرگ

 سازيچهره كه است خدائي تنها خدا اين شد، وي چراي و چون بي

 .كندمي تأييد را وي تفوق و برتري امر همين و بود ممنوع وي از

 دهيممي قرار بازجوئي مورد را برِدنشانده سنگهاي كه وقتي

 اهورامزدا پوديوم. شوندمي فهميده راحتي به موارد اين همه

 معبد كه حالي در است، داشته قرار باالئي صفه  روي بر

 شده برپا پائيني صفه ي روي ميترا-آناهيتا زوج چهارستوني

 در ابتدا آمده،مي يدين وظايف اجراي براي كه مؤمني. اندبوده

 كه بوده آن از پس و كردهمي توقف پائيني صفه  معبد مقابل

 نيايش، و دعا راهِ  اين از و كردهمي دنبال را سنگفرشي مسير

 رسيدهمي اهورامزدا پوديوم به سپس غربي، شمالبزرگ پلكان به

 استفاده غربي جنوب پلكان از مكان اين ترك براي او. است

 .است كردهمي

 توانمي كه آورد وجود به را خود خاص يدين معماري ايران

 چهارستوني، بناهاي اين. است بوده سابقهبي معماري اين گفت

 مفهوم هخامنشي، باستان پارس بناهاي تلقين از اقتباس با

 آتش معبد آينده آن در كه آوردند باخود را معيني و شده تعريف

 چهارطاقي» يعني شود،مي داده تشخيص  زردشتي( آتشكده)

 سوم قرن به مربوط بيشاپور، آتشكده ترتيب، اين به«. ساساني

 بخصوص و( است بوده قصرنشين براي« عبادتگاهي» فقط كه) ميالدي،

 كشيدن تصوير به براي كه هستند لوالئي فقط فيروزآباد، تخِتنشين

 ايران يدين معماري و اشكاني ايران يدين معماري بين تبادل

 ،«چهارستوني عبادتگاه» عصر، اين در. اندشده احضار ساساني

 فاصله در مستقل بطور و كندمي ترك را بنا سنت، به وفادار

 ستون عدد چهار. شودمي مستقر آتش، حافظ نيايشگاه از اندكي

 كشندمي دوش بر را گنبدي كه دهندمي جرزي چهار به را خود جاي

 اين به. بينيممي را آسمان گنبد از نمادي گنبد اين در كه

 خود هخامنشي،پيش حتي و هخامنشي ايراني، خاص نظم نوعي ترتيب

 .رسدمي سال هزار از بيش به آن قدمت كه يابدمي باز را

 از كه پوديومي به نيست، ممنوع پوديوم اين به انديشيدن

 كه شد شروع متعددي هايمحوطه ي روي بر يدين زندگي آن طريق

 به بازگشت به  انديشيدن داديم، قرار بررسي مورد را آنها ما

 به انديشيدن يعني نيست، ممنوع نيز ساسانيان زمان قاعده سوي



 و شد حكومت رسمي دين به تبديل آنها زردشتي دين كه زماني

 بازگشت نوعي آن، ابتدائي مراحل در ساساني، هنر خود كه زماني

 .داد نشان هخامنشي، هايشكل و اصطالحات تجديد با را گذشته به

 ماندمي باقي روشنفكري و عقالني هايناحيه بشريت در هميشه

 آينده براي توانندمي و هستند بشريت اين گذشته به مربوط كه

 احساس تاريخي حافظه در هاشكل. گيرند قرار استفاده مورد آن

 روز باب كه موقعي حتي اشكال اين. گذارندنمي باقي گريزاني

 و اعتبار با خود، محسوس ارزش سلطه با است، گذشته آنها بودن

 سرجاي بر است، وابسته ايمان يك ثبات به و عظمت به كه ايوجهه

 .مانندمي باقي خود

 


