
 (13) صفه هاي مقدس
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 ترجمه اصغر کريمی گيرشمن رومن
 

 

 سيزدهم فصل

 پارتي سر آرايش گسترش شعاع

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 تاريخي، مراتبسلسله حسب بر پارتي سر آرايش  بندي طبقه

 خود پژوهشهاي كه كندمي طلب داديم، پيش فصل در را آن وعده كه

 در كه ،شيوه اين حالتي چه در كنيم بررسي وگسترش دهيم  را

 زمينه ،ايرانيان آن را پرورش دادند و آمد وجود به ايران

 همسايه نواحي سرزمينهاي ساير ساكنان نزد را مستعدي و مطلوب

 فكرمايه كه است بعيد ما از. كرد پيدا را ايران از دور يا

 از را نگركلي جداول از هائيگونه كردن برپا و جستجو

 اصوال،. باشيم داشته آمده وجود به تغييرات متداولترين

 نفع به تا  است گرفتنهاوام و اقتباسها نفع به بيشتر هاتوافق

 .هاانطباق و هاهمزماني و هاتالقي

 دوردستها به را ما كنيممي پيشنهاد فصل اين در كه پژوهشي

 بررسي زيرا برد، خواهد عصر آن« متمدن» جهان سرحدات تا و

 ُرم امپراتوري به تا برد خواهيم پيش غرب طرف به هم را شواهد

 خواهيم دور خاور و هند به آنجا در كه غرب طرف به هم برسيم،

 خواهيم نفوذ نيز سياه درياي شمالي سواحل به البته رسيد،

 .كرد

 ،آوردند وجود به را آن هاپارتي كه سري آرايش شيوه براي

 مردم اين آيا است؟ داشته وجود موفقيتي چنين امكان چگونه

 با تمدن حامل پارتيان آيا اند؟شناختهمي را مشابهي گسترش

 به را خود امر اينبا  كه اندبوده ثروتي و جالل و شكوه

 از آسيا قاره اكثريت تقريبآ كه  اند كرده تحميل سرزمينهائي

 است؟ داشته پوشش تحت را چين درياي تا مديترانه

 اكراه هستيم، امري چنين مدعي كنيم باور كه اين از

 ناشي شرايطي عميق بسيار تغييرات از آن پاسخ. داشت نخواهيم

 شرايط آن در ميالد از بعد قرنهاي اولين در دنيا كه شودمي

 مقابل در را سدي» مكاني ُبعد كه زماني يعني است، داشته قرار

 از كمتر عجيبي بطور آن كارآئي كه داد قرار  متقابل روابط

 رابطه آنها با هازنده كه هستند هامرده فقط...بود زمان



 (.A. Foucher« )كنندنمي برقرار

 رسيدن و فارس خليج بنادر ديدن براي رومي دريانوردان قبال

 يك براي قبال. اندنبوده راحت حد اين تا هرگز هند سواحل به

 نبوده مطرح حد اين تا جاذبيت و منفعت هرگز پالميري كاروان

. برساند پالمير به را خود و دبگذار سر پشت را ايران نجد كه

 ديگر عوامل يا و سوم عوامل يا اشخاص وساطت با مد يك غالبآ

 هانوآئين شايد حتي كه اين بدون يابدمي پذيرفته را خود كه است

 پارتي سر آرايش به مربوط مورد احتماال. بشناسند را آن بنياد

 .است بوده چنين نيز

 است، بوده قديم خاورميانه جوامع سليقه مطلوب آرايشي اگر

 نوع اين موفقيت. است بوده مو حلقه صورت به سر آرايش همان

 به همه اين با. است بوده گسترده دوم قرن در خصوص به آرايش

 بوده سوم قرن از فراتر ايران غرب در آن دوره كه رسدنمي نظر

 در آريش نوع اين  كه است ايريشه با متفاوت امر اين. باشد

 . دواندمي شرق

 تركيب و سرشت وارد دور خاور و هند  در كه آرايش، نوعاين

 تعين دقيق مشروعيت نوعي با و شودمي بودائي مذهبي تصاوير

 .بيندمي خود به را تصوري غيرقابل دوره زندگي گردد،مي

 

 (رودانميان) النهرينبين 

 در ايخصمانه رفتار موجب پارتها توسط النهرينبين فتح

 به اتكاء طريق از را آن بروز كه شودمي محلي جمعيت بين

 هفتم وسخآنتيو و دوم دمتريوس لشكركشي مثل ها،سلوكي اقدامات

 و دجله، سلوكيه مثل يوناني شهرهاي. بينيممي پارتيان عليه

 كوچك شاهان حمايت از مدتي از سپ بابل، مثل شرقي شهرهاي

 مورد را آنها رم و اندبوده تخت و تاج مدعي كه مي كنند پارتي

 و كراسوس هجومهاي هنگام به عالقه اين. است داشته عنايت

 . گرددميبيانيه  به  تبديل و شودمي آشكار آنتيوخوس،

 به دجله سلوكيه در آشكار شورشي شكل به اعمال نوع اين

(. 43-36) انجامدمي بطول سال هفت و رسدمي خود درجه منتها

 جاذب بايد كه ،(Vologesia) ولوِژزيا جديد شهر بنياد و آن شكست

 چرخش دهنده نشان سلوكيه، حذف با باشد، جهاني بازرگاني حركات

 .است ايراني تأثير يك نفع به عميقي

 يوناني هايخانه نقشه اوروپوس،-دورا در و دجله سلوكيه در

 قدرت. گرددمي شرقي هاينقشه به تبديل و دهدمي شكل تغيير

 محلي فرهنگ برد؛مي بين از را يوناني جمعيت امتيازات ايراني

 در كه دگرگوني و جهش اين. شودمي مسلط يونان بر ايراني و

 رخ النهرينبين چندمليتي اجتماعات اقتصادي و اجتماعي زندگي

 خواهيم حتي. گرددمي منعكس آنها فردي رفتارهاي روي ايد،منمي

 سرزمين اين وارد پارتي سر موي آرايش شيوه چگونه كه ديد



 .شودمي

 

  .آشــور

 روي بر آلماني هيئت تحقيقات جريان در كه  آثاري

 شاهدي اند،شده پيدا آشوري قديمي پايتخت اين پارتي هايويرانه

 آرايش تحول همگوني گوياي كه دارند خود با داليلي و ارزشمند

 كه است آرايشي نوع با شهر، اين ساكنان بين در ايراني سر

 با يادبود ستون سه كشف قبلي فصل در. كرديم بيان ايران براي

 هائيشخصيت. گرفت قرار مطالعه مورد آن كنندگان نيايش تصوير

 هستند سر آرايش از نوعي داراي اندشده معرفي آنها روي بر كه

 طلب نير آنها تاريخ است، مو هايحلقه بدون آرايش اين كه

 عكس، بر. دهيم نسبت خودمان دوم دوره به را آنها كه كندمي

 نوع به شده، كشف آشور در نيز آن كه آهكي سنگ از سرديسي

 حلقه از تركيبي  سرديس اين آرايش: است شده آرايش ديگري

 به مربوط است،يعني متأخرتري تاريخ به متعلق مارپيچي موهاي

 .  1سوم-دوم هايقرن

 ايتكه روي بر كه است طرحي محل، همين به مربوط ديگري اثر

 از دوگانه ايصحنه نشانگر طرح اين شود،مي ديده خمره يك از

 مقابل در يك هر ايستاده، شخصيت دو. است نذر اداي و قرباني

 الوهيت يك براي ديگري و مذكر الوهيت يك براي يكي ،thymiateriom يك

 هر در صحنه، دو ميان در  واقع شخصيت. كنندمي قرباني مؤنث

 تصوير كه نفري پنج هر. است گرفته را گياهي خود دستهاي از يك

 در. اندشده داده نشان روبرو از كامال آمده اينجا در آنها

 ديده آرامي يا پارتي پهلوي به بلند ايكتيبه صحنه، باالي

 . 2شودمي

 است، نشسته كلينه )تخت( يك روي بر كه مذكر، الوهيت

 گردونه يك آن روي كه دارد محملي از متشكل عجيبي آرايش

 فلكي صور با كال او پوشاك است؛ گرفته جاي پرتودار خورشيدي

 توانمي من گمان به.  3است نشده خوانده او نام. است پوشده

 روي بر كه مؤنث الوهيت نام.  4داد تشخيص آن در را ميترا نام

 بود خواهد( Nanai« )نانائي»  دارد لميده نيمه حالتيكلينه  يك

. شناخت باز نيز را آناهيتا توانمي نام اين زير كه ديديم -

 صحنه يك نشانگر بايد ترسيم اين باشد، درست تشخيص اين اگر

 .باشد ميترا و آناهيتا زوج براي قرباني

 موي آرايش دارند، تن بر پارتي لباس كننده قرباني دو

                                                           
1- W. Andrae und H. Lenzen, Die Parth erstadt Assur, pl. 58, n. 474. 
2- Ibidem. fig. 40. 
3- P. Jentsen, Mitteitungen der Deutchen Orient-Geseltschaft zu Berlin, vol. 60 (1920) p. 31 ss. 
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zalme zi nanai malke mexran..  

 .«ميترا شاه ]و[ نانائي مثالت



 همانطور درست است، پارتي مارپيچي موهايحلقه صورت به سرآنها

 هر طرح، و سرديس يعني اثر، دو اين. است پارتي آن كتيبه كه

 اول قرن بين سر، آرايش. هستند سوم-دوم قرنهاي به مربوط دو

 كه سوم،-دوم قرن و است، يادبود ستون تاريخ كه ميالد، از قبل

 ديده خود به را عميقي تغيير  است، آخري اثر دو اين تاريخ

 آمده وجود به ميالدي اول قرن حدود در بايد تغيير اين كه است

 .باشد

 

   .هتــرا

 در كه هستند مشاهداتي مؤيد آشور، مجاور شهر هترا، آثار

 آرايشي تغيير به مربوط مشاهدات اين. است آمده عمل به آنجا

 مردم اين ميان به سرپارتي آرايش شيوه شدن وارد از كه است

 داراي« پارتي-يوناني» شيوه به( Uthal) شاه اوتال. است رسيده

 داراي و تنهنيم صورت به كه نيز ديگري شاه است؛ بلند موهاي

 در ، 5شودمي ميالدي اول قرن به مربوط است، مجعد و مواج موهاي

 زيباي موهاي نشانگر( Sanatruq) شاه سناتروك سر آرايش كه حالي

 به مربوط آن تاريخ كه است مارپيچي موهايحلقه از« قسمتي سه»

 و  7هترائي ژنرال يك موهاي مثل دقيقآ يعني ، 6شودمي دوم قرن

.  8است بوده معمارانه تزئين يك به متعلق كه ايتنهنيم موهاي

 بعد اول قرن زوال به رو جريان در آرايش تغيير نيز، آنجا در

 بطور و كامال هترا هايپيكره تمام. است گرفته انجام ميالد از

 .اندشده داده نشان روبرو از مطلق

 

 .نيپــور

 از كه شناسيممي را مرد سرديس يك فقط نيپور مورد در

 تاريخ كه رسدمي نظر به و آمده دست به محوطه اين هايحفاري

 با  حدي تا آن موهايحلقه است؛ ميالدي اول قرن به مربوط  آن

 و سي و صد لوح)است  متفاوت دوم قرن آرايشهاي موهايحلقه

 . 9(4 شماره پنجم،

 

 سوريه

 . اوروپوس-دورا

                                                           
 (است اصالح قابل تاريخ)- 5

R. Ghirshman, Iran, Parthes et Sassanides, fig. 100 
 ح(اصال قابل تاريخ)- 6

R. Ghirshman, op. cit.,  fig. 105 . 
 به: كنيد نگاه اندجنگيده تراژان امپراطور با سناتورك و وتالا

D. Homes, Syria, vol. XXXVII (1960), p. 324, 
 .,110fig.   Ibidem (اصالح قابل تاريخ(- 7

8- W. Andrae, Hatra II, Leipzig, 1912, fig. 268. 
9- C. Fischer, "The mycennaean Palace at Nippur", American Journal of Archeology, vol. 8 (1904), pp. 403-

432 etfig. 9. 



 قبل اول قرن در كه ها،پارتي امپراتوري مرزي شهر دورا،

 نقطه قرن دو به نزديك طول در شد، فتح هاپارت همين توسط ميالد

  وروس لوسيوس لشكركشي زمان در فقط و بوده دشمن گذر و هجوم

 از 256 سال در اول شاپور را شهر اين. است شدهرومي( 165)

 .بازگرفت هارومي

 پيدا دورا در يال دانشگاه هيئت عمليات طريق از كه آثاري

 بر كه بوده مشاهداتي كه گذارندمي اختيار در را  نمايشي شد،

 آرايش نيز، آنجا در. است شده انجام النهرينبين هايمحوطه روي

 ميالدي اول قرن دوم نيمه از مارپيچي، موهاي حلقه با پارتي

 .كندمي ظهور به شروع

 و روبرو از نيمي صورت به وي، تصوير كه ِكريوس زئوس خداي

 با آرايشي داراي آمده، آثار روي بر نيمرخ صورت به نيمي

 ميالدي 31 سال آن تاريخ. است دارخم و پيج و مواج بلند موهاي

 به او برجسته نقش كه ،Aphlad آفالد خداي كه حالي در.  10است

 صورت به موهائي داراي و است ربرو از كامال است، 54 سال تاريخ

 برجسته نقش روي دوم، قرن در الخره،با . 11است مارپيچي هايحلقه

 و خدا رساند، پايان به را آن اول سلوكوس كه المپيوس، زئوس

 هستند« پارتي آرايش» داراي دو هر سلوكيان، سلسله گذاربنيان

 158 تاريخ اثر اين براي. اندشده داده نشان روبرو از كامال و

 برجسته نقش دو روي نيز ميترا.  12اندگرفته نظر در را ميالدي

 .  13است سر آرايش همين داراي  21â0 و 168 سالهاي به خود

 
 . پالمير

 و كنيممي ترك بوده پارت مملكت از قسمتي كه را زمينهائي

 در آثار صورت به پالمير كه را غنائي تغيير، اين عليرغم

 هنر به كه كارهائي زياد تعداد بخصوص و ،ردگذامي اختيار

 دقيقترين كه است محوطه همين ،14شده داده اختصاص پالميري

 صورت به پارتي آرايش آمدن وجود به تاريخ به مربوط حلراه

 با» محوطه اين. آوردمي فراهم ما براي را مارپيچيي هايحلقه

 اين كه دهدمي انجام سنت يك پرتو در را كار اين ،«وجود اين

 است، بوده پيگير را آن زيادي گستردگي با بازرگان جامعه

 بناهاي را، خود مذهبي و رسمي بناهاي داشته دوست كه ايجامعه

 جاودانه براي يافته اختصاص تمثالهاي يا  را خود افتخارآميز

 به قدمتي و كند گذاري تاريخ  خود مردگان يادمانهاي كردن

                                                           
10- M. Rostovtzeff, Dura-Earopos and its art,  Oxford, 1938, pl. XI, 1. 
11- M. Rostovtzeff, Dura and the problem of partian art, Yale Classical Studies, vol. V, 1935, fig. 36 et 38. 
12- Ibidem, fig, 50 
13- The Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of the Seventh and Eighth Seasons of Work, Neaw 

Haven,1939, p. 63, et pl. XXIX. 
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P. Collart et J. Vicari, Le sanctuaire de Baalahmin a Palmyre, Neuchatel, 1969, p. 172, n. 3. 



 . بدهد آنها

 رابطه در شده، انجام پالمير درباره كه مشاهداتي تمام

 ساكنان پوشاك آن، معماري تزئين آن، سازي پيكره آن، مذهب با

 اصلي منبع كه كندمي هدايت گيرينتيجه اين به را سيريگ آن،

 نفوذ تحت زمان آن در» كه بوده النهرينيبين پالميري، فرهنگ

 پالمير در رومي  تماس قطعآ.  15است داشته قرار« پارتيان

. است بوده هترا در يا اوروپوس-دورا در رومي تماس از ترقوي

 هاپارتي اورپوس-دورا در يا هترا در كه پالمير شهروندان ولي»

 احساس خود خانه در  انطاكيه از بيشتر را خود داشتند سكونت

 قرن در يعني كار، ابتداي همان از محوطه اين.  16«اندكردهمي

 جز چيزي هنر  است؛ بوده شرق طرف به نگاهش ميالد، از قبل اول

 . 17نبوده است شده« پارتي هنر از ايحلقه» بهشدن  تبديل
 نيم هايپيكره و اندبوده بزرگي آرايشگران هاپاليميري»

 شيوه ناگهاني تغييرات و هابوالهوسي پيگيري امكان آنها تنه

 موهاي حلقه فقط اينها: دهدمي سر موي آرايش مورد در را آنها

.  18«اندشده منظم بسيار دقت با كه هستند ايشده مواظبت مجعد

 دهندمي نشان يكديگر كنار در را هاالوهيت پالميري آثار همان

 برجستهنقش ترتيب اين به. است ديگري از متفاوت يك هر آرايش كه

 دهد،مي نشان بلند موهاي با را خدا اين شمين،بعل تائي سه دسته

( Malakbel) ِبل ملك و( Irahibul) ايراهيبول وي مصاحب دو او طرف دو در

 مستقل مارپيچي موهايحلقه از آنها سر آرايش كه دارند قرار

« مدرج هاپايه» قطعه دو روي بر وضعيت همين.  19است شده تركيب

 خدايان از يك هر آنها، هايصحنه از يكي روي.  است شده مشاهده

 داده نشان مستقل هايحلقه با ديگري و شده دسته بلند موهاي با

 تعيين ميالدي اول قرن اول نيمه را آثار اين قدمت.  20اندشده

 آرايش كه رسدمي نظر به» كه است پذيرفته سيريگ اند،كرده

 قبل آرايش شيوه از  مواج بلند موهايدسته صورت به سر موهاي

 . 21«كندمي عبور ميالدي اول قرن اواسط از

 ميالدي 32 سال در كه بعل، معبد از ايشده پيكرتراشي ديرك

 مويحلقه ظهور تاريخ درباره را بيشتريصراحت هاي  بناگرديده،

 اين روي بر. گذاردمي اختيار در پاليمر آثار روي مارپيچي

 حيوان عليه نبرد نشانگر  كه شده پيكرتراشي ايصحنه ديرك

 اي،حلقه و فراوان موهاي آن اطراف در كه»است  سري و مارپا

                                                           
15- "Remarques sur la civilisation de Palmyre", Syria, vol. XXI (1940), p. 333. 
16-. B. Ward-Perkins, "The Rpman West and the Parthian East", Proceedings of the British Academy, vol. 

LI(1965), p. 180. 
17- D. Schlumberger, "Descendants non-mediterranإens de l'art grec", Syria. vol. XXXVII (1960), p. 283. 
18- H. Seyrig, Syria, vol. XV (1934), p. 163. 
19- Idem, "Nouveaux monuments palmyreniens de Baalshamin", Syria, vol. XXVI (1949), pp. 31-40 et pl. II. 
20- Idem, "Sculptures parlmyreniennes archaique", Syria, vol. XXII (1941), pp. 39-44, pl. II. 
21-Idem. Syria, vol. XXII (1941), p. 41.  



 خدايان اكثر هاله مثل دهد،مي تشكيل را نور هاله يك تقريبآ كه

 به كه معبدي اصلي عناصر از يكي از تنديسي اجراي. 22«پالميري

 كه باشد، تاريخ اين زا پيش بايد شده، داده اختصاص 32 سال

 را امر اين واقع در. شودمي مو حلقه ظهور موجب نيز امر همين

گيري  قلم و پارچه از پوشيده پوش،زره پالمير، از ايتنهنيم

 است، مارپيچي هايحلقه شكل به آن موهاي كه سازدمي مدلل شده

 â3/31 كه اندكرده تعيين سلوكي 342 سال به را آن تاريخ و

 در پالمير در سوئيسي هيئت كه كشفياتي باالخره،.  23شودمي

 تأييد را حلقه اريخت اين آورده، عمل به شمينبعل نيايشگاه

 با و عقاب از هائينشانه با  نذري بزرگ پرده تاريخ. كنندمي

 ربع به مربوط« پارتي صورت به» شده آرايش خدايان هايتنهنيم

 تاريخ اين درباره هاپكينز فرضيه.  24شودمي ميالدي اول قرن سوم

 . 25گيرد قرار نظر تجديد مورد بايد

 0â3 تاريخ به اثري روي بر كه بيگانه، آرايشي نوع

 سالها كه باشد شده پذيرفته بايد سرزميني در شده، بازسازي

 ما امر همين كه است، شده واقع قبول مورد تاريخ اين از قبل

 تصور اين سوي به نتيجه در و  ميالدي اول قرن اول ربع به را

 كم دست خودش سرزمين در آن آرايش شيوه اين  كه كندمي هدايت

 .است بوده برقرار ميالد از قبل اول قرن آخر ربع حوالي در

 در ايران در مارپيچي مويحلقه به بازگشت ترتيب اين به

 عليه نبرد در پارتيان هايموفقيت پي در كه گيردمي جاي زماني

 همسايگان هايتوافق ،]0â4-36-53) آنتوان - ساكسا - كراسوس[ رم

 ايرانيان ملي حركت در تجديد و چهارم، فرهاد و اگوست بين خوب

 براي را وزيني دقايق فاخر و غني هنري با پالمير. است بوده

 كه اين براي. دهدمي دست به پارتي چهره كرونولوژي حلراه يك

 نام پورتا پريما اگوست پيكره جوشن از كنيم دفاع فكر اين از

 سال در آن روي بر( چهارم؟ فرهاد) پارتي شخص تصوير كه بريممي

0â2 به را رومي خورده شكست هايلژيون درفشهاي ميالد از قبل 

 صورت به پارتي فرد سر آرايش. بخشدمي( اگوست؟) رومي فرد

                                                           
22- Syrig, "Bas-relief monoumentaux du temple de Bel a Palmyre", Syria, vol. XV (1934), p. 166. 

 اين كه ام،نوشته خودم من و خوانيم،مي عالبآ»: افزايدمي 2 شماره زيرنويس در يگسير

 نبوده چنين وجه هيچ به .است كردهمي بيان را آنها مالكان خورشيدي طيبعت ايحلقه گسترده موهاي

 (Wadi-Miya) ميا ودي برجسته نقش به بخصوص و اندشده ظاهر شكل اين با پالميري خدايان تمام - است

(Syria, vol. XIII (1932), pl. LVI) داراي اند،گرفته جاي چپ طرف در خدا دو آنجا در كه شودمي مراجعه 

  .آيدمي هاپارتي نزد از نيز موها اين كه دانيممي حاضر حال در .«هستند عظيمي موهاي
23- Idem, "Bas-relief palmyrenien dedie au soleil", Syria, vol. XXXVI (1959), pp. 58-60, pl. XI, 5. 
24-P. Collart et J. Vicari, op. cit. I, Neuchatel, 1969, p. 175 et pl. XCVII, 1.  
25- C. Hopkins, The excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of the Seventh and Eighth Seasons of 

Work,New Haven, 19 39, p. 296."It is worth observing that even in Palmyra the snail curl does not seem to appear in 

the sculpture until themiddle of the second century, the period when it was officialy introduced in Rome". 



 . 26است مستقل موهايحلقه

 آرايش كه اندنبوده برتراني پالميري پانتئون هايالوهيت

 هايتنهنيم آنها از تعدادي. باشد بوده آنها برازنده پارتي

 مارپيچي هايحلقه صورت به آنها آرايش كه هستند مرداني تدفيني

 همانطور دقيقآ  28داشتند دوست را آرايش اين نظامسواره ؛ 27است

  29(iMagga) مّقائي تختي سه غذاخوري اتاقهاي جوان بچگانغالم كه

 . داشتند دوست را آن

 اين به«  بزرگ شهركهاي» شهروندان بين از كه آنهائي

 به غيرمستقيم يا مستقيم بطور آيا اند،كردهمي آرايش ترتيب

 زنده را غني جامعه اين كه اندنبوده عالقمند بزرگي تجارت

 كساني توسط پاتي سر موي آرايش شيوه آيا است؟ ميداشتهنگه

 خود كاروانهاي تا اندكردهمي عبور ايران از كه است نشده وارد

 ،(mezabban) ِمزاّبان تدفيني تنهنيم ببرند؟ مركزي آسياي تا را

 آنجا در شده، كشف مرو دست دور واهه در كه( Borea) بورو پسر

 .  30كند القا را امري چنين تا دارد وجود

 اقتباسي تنها« پارتي شيوه به» موها كردنمرتب نوع اين

 هنر. بودند كرده ايراني فرهنگ از هاپالميري كه نبود

 و داشت وابستگي مرزنشيني به و بود شرقي اساسآ كه پالميري،

 تغذيه پارس از آن اعظم قسمت است، پارتي سنت يك ما نظر از

 برگ و ساز و اسلحه، زيور، جواهر، پوشاك، پارس همين كه شدهمي

 .است گذاشتهمي« كارواني شهرك» اين اختيار در اسب

 كه اهدافي لحاظ به ما محوطه دو پيكره و پالميري پيكره

 تدفيني و مذهبي اساسآ پالميري پيكره. هستند متفاوت اندداشته

 روح به جاودانه مأواي يك دادن آن ساختن از هدف  و بوده

 هائيزنده تصاوير داريم ما كه هائيپيكره.  31است بوده متوفي

 شوندمي ارائه هاالوهيت مقابل در سني كامل قدرت در  كه هستند

 جلب را آنها احسان مقتضي صورت در و  كنند نيايش را آنها تا

 كرده،مي نزديك هم به را دو اين كه چه آن برعكس،. نمايند

 براي هاپيكره اين مجري هنرمندان و مشتريان مشترك دغدغه

 از امر اين ترديد بدون پالمير در. است بوده هاچهره ساختن

 .است بوده نوآوري يك ايران در كه حالي در بوده سنت يك قبل

 شناخته هيجدهم قرن در قبل از آن آثار كه پالمير، هنر

 بطور كه بوده ارزشي لذا. بود شده تحصيل زمان با شده،

                                                           
26- H. Ingholt, "The Prima Porta statue of Augustus", Archaeology, vol. 22 (1969), pp. 176-187 et fig. 180. 
27- H. Ingholt, Berytus, vol. V (1938), pl. XLVIII, 1 et 3; pl. XLIX, 1.H. Ingholt, Melanges offerts a Maurice 

M. Dunand, Beyrouth 1970-71, pl. II, 2. 
28- H. Seyrig, Syria XIV (1933), pl. XX, 2.  
29- Idem, Syria, XVIII (1937), pl. V, 1 et fig. 11.  
30- M. E. Masson, "Dve palmirskie skulpturnye stely iz Mervskogo oazisa", Comptes rendus de l'Academie 

des Sciences de la Rإpublique du Turkmenistan (1966), fig. 2 et 3. 
31- H. Ingholt, Melanges offerts a Kazimierz Michalowski, 1966, p. 465. 



 فراتر آن صوري بيانهاي از و آن هنري پيكره ارزش از ايگسترده

 شرق در پارتي، آرايش با نويني، حركت كه وقتي. است رفتهمي

 با و آنجا در كردن كمك با هنر اين است بوده شده كشف

 را خود متعدد كارهاي پيراموني، و محلي پديده يك برجاماندن

 پالمير صوري بيان طريق از پالمير هنر. است كردهمي تحميل

 اسكندر شاهانه تنه نيم به مربوط مورد. است شده تفسير و تعبير

 پالمير طريق از آن آرايش كه( 1 شماره ششم، و سي و صد لوح)

 سرديس به مربوط مورد همان اين ؛ 32است آن مصداق شده، بيان

 و ؛ 33( 2 شماره ششم، و سي و صد لوح) است صغير آسياي رومي

 موي هايحلقه درك جستجوي در كه است پالمير طريق از هم باز

 آن  35فوشه كه خارجي شباهتي  ، 34اندبوده قندهار هنر در بودا

 .است نكرده رد را

 فرهنگ. هستند قبول قابل كمتر هافرضيه اين حاضر حال در

 ايراني،: است شده تغذيه منبع سه از پالميري تمثيلي

 روي كمتري تأثير اولي قطعآ و رومي،-يوناني و النهرينيبين

 را خودشان تصويري عناصر پالميري هنرمندان. است داشته آن

 خودشان هايچهره روي را آن بيان  و داشتهمي دوست

 موي آرايش بخصوص آن، هاينشانه از ايپاره كه اندگرداندهبرمي

 از بخشي گرفتن با پالمير اند،بوده هاايراني هاينشانه سر،

 مثل دقيقآ  است، داده نشان را تمايلي سر، آرايش براي آن،

 .گسترده آسياي سرزمينهاي ساير

 

 (. Hama et Homs) مسح و حما

 ساير  كرد وارد خود رسوم و آداب در پالمير كه چه آن

 مشاركت« عقايد و كاالها انسانها،» مبادالت در كه سوري مراكز

 از حما. باشند بوده اطالعبي آن از اندتوانستهنمي اند،داشته

 . 36مسح همچنين و كندمي ثابت را آن اثارش طريق

 
  صغير آسياي

 . (Ephese) ِاِفس

 جاده» طاليه سوريه، روم، امپراطوري شرقي واليات از

 اين و بوده حساس پارتي آرايش گزينش براي بخصوص ،«ابريشم

 پارتي سر آرايش اين تاكنون. است ديده خوش روي آنجا در آرايش

 اختيار در باشد، صغير آسياي به مربوط كه را  يادمانها چندان

 مربوط كه كرديم يادآوري را ديرپائي سرديس قبال. است نگذاشته

 شماره ششم، و سي و صد لوح) بود( Nicomedie نيكومدي) ازميت به

                                                           
32- H. P. L'Orange, Studien zur Geschichte des spatantiken Portrats, 1933, p. 22. 
33- J. Inan and E. Rosenbaum, Roman and early Byzantine..., n. 80 et p. 95. 
34- L. Schermann, Munchener jahrbuch der Bildener Kunst, B. V. (1928), p. 278. 
35- L'art greco-bouddique du Gandhara, II, 2, Paris, 1918, p. 738. 
36- M. Rostovtzeff, op. cit.,  fig. 42 et 41. 



 فراتر آن از دارد، كه اهميتي دليل به از ديگري اثر(. 2

 . رودمي

 قسمتي و شده كشف افس در كه است ايبرجسته نقش اثر اين

 را شخصيت چهار برجسته نقش اين. است بوده طويل گيلوئي يك از

 طرف در: اندشناخته را افراد اين آنها در كه كندمي معرفي

 در كه را( Antonin le Pieux) پيو لو آنتونين كه( Hadrien) آدرين راست

 شخص اين حال عين در و( 138 سال در) پذيردمي گرفته قرار وسط

 گرفته، جاي او سر پشت در كه را، ساله 17( Marc Aurele) اورل مارك

 .  37پذيردمي را ساله 8( Lucius Verus) ِوروس لوسيوس و

 به متقارن و كامل رختمام حالت يك در اينها نفر چهار هر

 يعني  تن، دو اين رفتار از كه كساني سوي از. اندشده خط

 مندبهره آنها سخاوت از و آنتونين، رفتار و آدرين رفتار

 بطور آنها همه شود؛نمي ديده رفتاري و حالت نوع هيچ اند،شده

 كه است اشخاص اين سن فقط. نگرندمي خود مقابل به مستقيم

 كه آنطور. آوردمي فراهم را صحنه اين تفسير و تعبير امكان

 مارك زمان در  كه است اثري به متعلق  اين است، شده گمان

 تيسفون فتح و هاپارتي بر پيروزي از پس وروس، لوسيوس و اورل

 .است شده برپا ،(166 سال) هارومي توسط

 امپراطور چهار آن روي بر كه دارد وجود اثري زمان همين از

 برجسته، نقش همين با مشابه ُرخ،تمام حالت يك در كه بينيممي را

  رم در اثري چنين و حالتي  چنين  âّبود نظر به. اندشده خط به

 تأثيرات» آيا پرسدمي نويسنده اين«. ندارد امكان بطوركلي»

 عصر همان رومي هنر با  كه نداشته، تركيب اين در نقشي« شرقي

 . 38دارد چنين اين تضادي

 روي بر آن درهاي پيش قرنها از كه رومي ايالت اين در  

 هنرمندان كه بينيممي است، آمدهمي پارس از كه بوده باز جرياني

 پيو لو آنتوني پيشاني كه را  مارپيچي مويحلقه هم آن محلي

 عجيبتر صالبت با و مذهبي بودن ُرختمام هم و گرفته، قاب را

 است تأثيري از ناشي ترديد بدون كه اندپذيرفته را نفر چهار

 به را آن  مسئوليت پارتي هنر ما گمان به و آمده شرق از كه

 هنر اين سنت بهترين در برجسته نقش اين كه زيرا دارد، عهده

 .گيردمي جاي آن وابستگي تحت لذا و شودمي بندي طبقه

 

 مصــر

                                                           
37- L. Budde, Die Entstehung des antiken Reprasentationsbildes, Berlin, 1957, pp. 14-15 et pl. 35.  Th. Kraus, 

(edit.) Das romische Weltreich, Propylaen Kunstgeschichte, vol. II, Berlin, 19 67, fig. 223, a ; legend par H. F. von 

Heintze. 
38- L. Budde, op. cit., Es fragt, ob nicht bei diesen Darstellungsideen orientalische Einflusse und 

Anregungenangenommmen werden nussen. Eine Entscheidung in dieser so wichtigen Frage isi leider einsweilen nicht 

moglich.:  L. Schnitzler, "Die Trajanssaule und die mesopotamischen Bildannalen", Jahrbuch des deutschen 

archaologischen Instituts, vol. 67 (1952), p. 71 ss. 



 رومي عصر هايچهره در مصر، در شرقي ممكن تأثيرات درباره

 كه نادري بازتاب چند استثناي به است، شده بيان ترديدهائي

 سازيپيكره در مصر هنر. است آمده آفريقا از يا صغير آسياي از

 به به كه كرده حفظ را صنعتگراني هاينشانه عصر، اين

 .39اندبوده وابسته محلي سنتهاي ترينباستاني

 و ديدگاه گسترش امكان ما تحقيقات نتايج كه اين از پيش

 ايپاره از نيز نيل دره صعنتگران كه بدهد را امر اين قبول

 بخصوص و تصاوير دادن نشان ُرختمام منجمله پارتي هنر ويژگيهاي

 از پيش وضعيت اين اند،نبوده اطالعبي حلقه شكل به مو آرايش

 هنر تربرجسته نشانه دو اين. است كردهمي توجيه را خود اين

 دوره رومي امپراطوران هايچهره اجراي در بخصوص كه ايران

 ديده نيز محلي هايچهره در بيش و كم و كندمي تجلي« كردنشرقي»

 آمده سرخ درياي و فارس خليج طريق از مستقيمآ آيا شود،مي

 آسياي فعال مركز يك طريق از يا پالمير واسطه به آيا است؛

 دوم درجه در در مسئله اين است؟ كرده نفوذ يونان يا صغير

 سرزمين، همين دستي صنايع ما اعتقاد به. گيردمي قرار اهميت

 آنها دارند، حضور امپراطوران تصاوير روي كه را حاالتي چنين

 .است پذيرفته را

 موهائيحلقه داراي آدرين، امپراطور به منتسب مفرغي سرديس

 تصور همين.  40است نزديك بسيار پارتي سر آرايش به كه است

 به كه پوشاندمي را سرديسي كه شودمي موهائيحلقه حال شامل

 همراه  سرديس اين است، شده شناخته وروس اوليوس سرِ   عنوان

 هشد پيدا وي مادر يا همسر سرديس و جوان اورل مارك سرديس با

 146/145 را آن تاريخ كه جوان اورلمارك سرديس با.  41است

 كه رسيممي سر آرايش قراردادي كامال وضعيت به اندكرده تعيين

 خط يك در دقيقآ كه است مارپيچي موهايحلقه رديفهاي داراي

 عظيمي سرديس بخصوص كاراكاال، سرديس مورد در.  42اندگرفته قرار

 مربوط هايچهره با را مشابهتي نيمه سرديس اين سرخ، گرانيت از

 مو حلقه كه وقتي يعني گذارد،مي اختيار در ما چهارم دوره به

 . 43دهدمي دست از را خود مارپيچي برجستگي

 ميالدي دوم قرن اواسط مصر كه رسدمي نظر به چنين حتي

 به كه داشته مارپيچي مويحلقه صورت به آرايش براي تمايلي

 هايچهره سرهاي كوچك، حلزون و صدف زيادي تعدادي صورت

                                                           
39- R. Bianchi-Bandinelli, Rome. La fin de l'art antique. Collection Univers des Formes, Paris, 1970, p. 277. 
40-P. Graindor, op. cit., pl. X, a-b-c et p. 51/52. M. Wegner, Hadrien, Berlin, 1956, p. 36 

 لو آنتونين -آدرين :امپراتور چهار از» او گفته به زيرا پذيردمي را شناسائي اين وي 

  .«است درينت به نزديك خيلي سرديسقطعآ اين وروس، لوسيوس و  اورل مارك - پيو
41- P. Garaindor, op. cit., pl. XI, a-b, et p. 52/53.  
42- Ibidem, pl. XV et p. 56-58. 
43- Ibidem,  ol. LXXI et p. 145-146. 



 منتشر 44ژوكر كه موهائيحلقه. است پوشاندهمي را شده پيكرتراشي

 ارائه چنين اين يابيم،مي نيز  45گرندور كتاب در را آن و كرده

 .اندشده

 را آرايش از مشابهتي يا القاء مصري درس همچنين باالخره،

 2 شماره هشتم، و بيست لوح) ما ديرين سرديس دو هايآرايش با

 تنهنيم. گذاردمي اختيار در( 1-2 هايشماره يكم، و هشتاد لوح و

 و سي و صد لوح شديم، متذكر قبال) است امپراطور يك از عظيمي

 روي ايدايره بخشهاي سري يك از آن آرايش كه( 1 شماره ششم،

.  46دارد را ماهي فلس حالت كه است شده تشكيل گرفته قرار هم

 اثر يك با تنه نيم اين درباره لورانژ كه نزديكي و مشابهت

  كرده، پيشنهاد  47پالميري
 به مربوط پاليمري سرديس زيرا نيست، مطلوب و مناسبچندان

 شده، آرايش مارپيچي موهايحلقه با ميالدي، دوم قرن اواسط

 نظر به كه مشابهتي تنها. عصر همان ذوق و روح با مطابق دقيقآ

 مسلمآ لورانژ كه است ما سرديس دو مشابهت رسد،مي معتبر

 ازدست را خود ارزش او تالش كم، دست. بشناسد را آن توانستهنمي

 و كندمي شرق طرف به رو تحقيقاتش در وي كه زيرا است نداده

 . است بوده هاپارتي ايران شرق اين كه بدانيم بايد

 كامل، تنديس يا تنهنيم شكل به رومي، امپراطوران هايچهره

 ارتباط در آن با كه) سوريه مثل دقيقآ نيز، مصر كه دهدمي نشان

 جاده» ديگر ايشاخه از پلي همانند ،(بوده نظامي تنگاتنگ

 درباره كه ايبررسي. است بوده دريائي، راه ،«ابريشم

 شده، انجام رومي اياالت در  امپراتوري كارگاههاي هايفعاليت

 پيگيري محلي فني ويژگيهاي كارگاهها اين در كه كندمي تأييد

 هايتنهنيم و هاپيكره بخصوص و كارها، اگر حتي و شدهمي

 ارسال رم به بردارينسخه و بازسازي براي آنجا از امپراتوري،

 .   48اندكردهمي اجرا كارگاهها همين در را آنها شده،مي

 

  سيِرنائيك

 در مارپيچي موهايحلقه صورت به سر آرايش گسترش شعاع اين

 مورد( SyrÅne) سيِرن در اخيرآ و كندمي نفوذ نيز رومي آفريقاي

                                                           
44- "Bildnisbeste einer Vestalin", Romische mitteilungen, vol, 68 (1961), pp. 93-113; pl. 32,2 et 37,1 = A9 

(Boston, Probablement ـgypte) 
45-Op. cit., pl. XXVIII, a. 
46- P. Graindor, op. cit.,  p. 67-68. 

 سعي رستم، نقش در اول شاپور ئبرجسته نقش والرين سرديس با سرديس اين كردن نزديك با او 

 طبقه با(H. L'Orange, Studien..., p. 21) لوالرنژ .كند والرينتعيين امپراطور زمان به را آن تاريخ دارد

 را آن است، يونانقديمچهارجزئي تقسيمات زمان به نزديك كه يعصرس براي تنه نيم كردن بندي

 .است ديده تردرست
    ,pl. IV, 1928, Studier over Palmyrensk SkulpturH. Ingolt ,1 .توسط شده منتشر- 47

48- M. Wegner, Hadrian, p. 14. 



 . 49است گرفته قرار تأييد

 
 يونان

 امپراتوري عصر از آتن، تدفيني يادبود ستون صدها بين از

 آنها روي كه هستند آن درخور آنها از عدد چهار  فقط رم،

 يا مارپيچي موهاي حلقه با آنها سر كه شوند شناخته اشخاصي

 ُگنز كه اندكي توجه.  50است شده آرايش« مستقل» موهاي حلقه با

 .كندنمي آسان را ما وظيفه برده، بكار هاآرايش اين توصيف براي

 سر از را آن موسام  اخيرآ كه يادبود ستونهاي اين بررسي

 موي آرايش مسئله به كه است بيشتري توجه با همراه است، گرفته

 موجب شايد توجه نوع اين. است شده معطوف شده، ارائه اشخاص

 همين رسدمي نظر به كه ، 51يابد افزايش آنها تعداد كه شود

 Hadrianic   نام تخت كه گردد مطالعاتي تقويت و تأييد موجب امر

turban coiffure52است شده برده نام آن از . 

 
 ُرم

 در كه سر موي آرايش جديد شيوه اين مقابل در رم جامعه

 است؟ كرده عمل چگونه يافته، گسترش امپراطوري شرقي اياالت

 مطرخ بربرها هايخالقيت  از بردارينسخه موضوع هارومي براي

 آرايش ايشيوه همان به را خود اندتوانستهنمي آنها است؛ نبوده

 تمام همه، اين با و. است كردهمي ايراني يك كه كنند

 يكديگر جاي سلطنت مقام در كه استثنا، بدون رم امپراطوران

. هستند مو هايحلقه صورت به سر آرايش داراي اند،گرفته را

 با متفاوت اشانقرارگيري نوع طريق از مو،هايحلقه اين قطعآ

 رواج مديترانه تا ايران از و شناسيممي ما كه است موهائيحلقه

 به و اندبوده نزديكتر طبيعت به موهاحلقه اين است؛ داشته

 اين با. اندنبوده تصنعي پارتي هايچهره موهايحلقه اندازه

 آرايش كه ببينيم تا ماند منتظر  حدي از بيش مدت نبايد همه،

 . شود متحول آرايش اين نفع به رومي

 روي او كوتاه موهاي است؛ بوده اطالعبي موحلقه از تراژان

 و كرد پافشاري مو حلقه وي، از پس ولي.  53است چسبيدهمي سرش

 محو امپراطوران سر آرايش از ميالدي سوم قرن اول ربع در فقط

( Pupienus) پوپينوس يا( Maximien THrax) تراكس ماگزيمان موهاي. شودمي

                                                           
49- D. White, "Excavation in the Sanctuary of Dometre and Persephjone et Cyrene 1973: Third Preliminary 

Report", American Journal of Archaeology, vol. 79 (1975), pl. 5, fig. 6-7. 
50- A. Gonze, Die attischen Grabreliefs, Berlin et Leipzig, 1911-1922. Band IV, n. 1970; n. 1971, pl. 

CCCCXXIV,troisieme personnage; n. 1996, pl. CCCCXXXIV; n. 2096, pl. CCCCLX. 
51- A. Muehsam, "Attic grave reliefs from the roman period", Berytus, vol. X (1950-51), pp. 51-114, pl. XIII, 

1; pl.XVI, 1 et 2; pl. XVII, 2; pl. XIX, 2. 
52- Ibidem, p. 61. 
53- A. Hekler, op. cit., pl. 232. 



 روي كه نيست حجاري قلم ضربه جز چيزي( Gordien III) سوم گوردين يا

 . 54است شده وارد جمجمه سطح بر سنگ،

 است ايدوره به مربوط دقيقآ رومي ايحلقه آرايش قرن اين

 شود،مي شروع تراژان توسط تيسفون فتح اولين از پس بالفاصله كه

 يا سوم فتح از پس و يابدمي تداوم امپراطور اين مرگ از كه

 پايان( 198 سال آخر) ِسِور سپتيم توسط پايتخت اين فتح آخرين

 هايموفقيت بزرگترين با آن دوره ترتيب اين به. پذيردمي

 از نيز تاريخ بنابراين،. است شده داده نشان رومي سپاهيان

 اقتباس خوردهشكست از پيروزمند كه آيدمي پيش نيست، اطالعبي آن

 روم، بزرگ فاتح اين: است آموزنده اول شاپور نمونه. كندمي

 نقش پيكرتراشي و تركيب و ها،رومي شيوه به شهري ساختن دستور

 بر وي هايپيروزي از حكايت كه دهدمي را ايصخره هايبرجحسته

 از كه اندشده ساخته هنرمنداني توسط اينها دارند؛ را هارومي

 پرداخته و ساخته رومي، زمان آن هنر تبع به و آورده رم

 . 55اندشده

 از»: شناسندمي را دوره اين قبل مدتهاي از هنر مورخان

 ابتداي گوئيممي ما) دوم قرن آخر تا و( 117-138) آدرين زمان

 شده شرق از شديدي تأثير متحمل خود هنر در رم ،(سوم قرن

 از التقاطي عميقآ كه ،«كردنشرقي دوره» هنر ؛ 56«است

 كه است شخص همين با(. E. Strong) است بوده« آدرين مزاجيدمدمي»

 .شودمي شروع شرقي سر موي آرايش شيوه

 آدرين؟ چرا ولي

 گشودگي يك سوي به كردمي مساعدت چيز همه مرد اين نزد در

 فعال، و نيرومند شخصيت اول درجه در و شرق، قدرت طرف به

 آرام مقررات سوي به را او كه او زياد هوشندي و  او احتياط

 است اگوست سياست است؛ مطرود تهاجمي سياست. است كردهمي هدايت

 ايران.  57دهدمي بها آن به ُرم عام نظرسنجي اندازه به وي كه

 امر اين كه جنگيد، آن با بايد كه  نيست دشمني ديگر هاپارتي

 كه آدرين.نكند تقويت سوريه  58«هايليم» كه شودنمي او مانع

 تماسهاي صدد در بوده امپراتوري هميشگي بازديدكننده كه

                                                           
54- Ibidem, p. 291-292. 
55- R. Ghirshman, Bichapour I, Paris, 1971, passim. 

 به: كنيدنگاه- 56

 G. Rodenwaldt, Die Kunst der Antike, Propyl. Kunstgeschicht, vol. III, Berlin, 1927, p. 78, 
 گويد:مي ُرم درباره كه 

Seine alte Fohigkeit fremde Elemente aufzunehmen und zu verarbeiten 
 به:كنيد گاهن

Jahrbuch d. deutsch. archaol. Institut, vol. 55 (1940), p. 42.ه 

 .L. Schnitzler, op. cit., p. 74 (Starken Ausmass dem Oslen)به كنيد نگاه مچنينه

 را رومي سپاه سه غنايم و بيرقها كردم مجبور را پارتيان» گويدمي Auguste, Actes .در او- 57

 .«نمايند جلب را رومي دوستي و بازگردانند
58-)limes( -كشوره ساير با قديم روم سرحدات)ا)م.  



 شاه خسرو  با 123 سال در و است بوده پارت شاه با مستقيمي

 در كه را پسرش تا كندمي مالقات فرات رود در ايجزيره روي بر

 او به بود، شده زنداني تراژان توسط تيسفون فتح هنگام

 (.است بوده آورده كه را تاجي نه ولي) باگرداند

  شودمي الملليبين تجارت تحرك موجب بينانه روشن سياست اين

 دفاع براي  او. گرددمي شكوفا پادشاه اين زمان در بخصوص كه

 نظامي همكاري يك هايپايه ،(Alains)هاآلن عليه شمالي مرزهاي از

 توافقها، به وفادار پيمانانهم اين و ريزد؛مي پارتيان با را

 تكان( Bar Kochba( )135-132) كوشبا بر شورش هنگام در حتي

 و شودمي برقرار ترقي و سعات و آرامش از ايدوره. خورندنمي

 نيم دوره اين. كندمي مساعدت« بزرگ» دو بين آرام تعادلي به

 . آوردمي دوام قرن

 حركت به ملي وراي فرهنگي مفهوم يك از كه سروري براي

 گرفتن الهام است، اقتباس راستاي در كه ايسليقه با درآمده،

  معال ـ است عصر يك بازتاب كه ـ آيدمي شرق از كه ايشيوه از

. است بوده او تيوولي ويالي براي يونان كارهاي از بردارينسخه

 با هرگز كه كميتي در نيز ها،پارتي ريش مثل دقيقآ مو، حلقه

 او زمان هنرهاي در شيفتگي به نبوده، برابر امپراطور تصاوير

 مثل هنري هايشكل. است دادهمي پاسخ روشن سايه بازيهاي براي

 پايتخت به ايالت از يا ايالت، به پايتخت از سر آرايش هايشيوه

 اين در و مو هايحلقه اين در نبايد آيا. است كردهمي فتح را

 بديهي ديد؟« تئاتري زيبائي در نفوذ» از غير ديگري چيز هاريش

 در كه آيا،آنطور ولي اندبوده قراردادي اينها همه كه است

 شده اقتباس واقعآ اينها ، 59دهدمي نشان را خود يوناني ميراث

  اند؟بوده شده گرفته قرض يا

 پيدا( Ostie) اوستي در كه آدرين، هايچهره اولين از يكي

 موهائي او سر آرايش كه دهدمي نشان حالي در را امپراطور شده،

 كه شودمي تمام مو حلقه رديف يك با و چسبيده سرش به كه است

 به پيشاني باالي در موهايحلقه اين. گيردمي قاب را او صورت

 شكل راست و چپ در اينها آيند؛مي در بسته دايره سه شكل

 به مخالف جهت دو در آنها پيچدگي و گيرندمي خود به مارپيچي

 بين سازش نوعي آدريني آرايش اين. شوندمي لوله و تابيده هم

 آن وي جانشنيان كه بود خواهد جديد آرايشي و تراژاني آرايش

 از ديگري سرديس سر آرايش.  60اندكرده وارد ريش با هراه  را

 ، 61شودمي نگهداري آن از( Kalgeafurt) كالژفورت موزه در كه آدرين،

 يعني كرد،مي ارائه قبلي كه كندمي ارائه را ويژگيهائي همان

 اطراف در مو هايحلقه دوگانه رديف يك و مواج موي از ايتوده

                                                           
59- G. Hanfmann, Chefs-d'aeuvre de l'art romain, Paris-Bruxelless, 1965, p. 85. 
60- Ibidem, n. 80. 
61- J. Fink, Archaelogischer Anzeiger, band 70 (1955), fig. 5-6. 



 .صورت

 جلب خاصي طور به را توجه امپراتور اين از پيكره دو

 در كه ديگري و  62المپي موزه در آنها از يكي. كندمي

  63استانبول موزه در و شده پيدا كرت، در Hierapytna يراپيتناهي

 .شودمي نگهداري آن از

 را آن كه بوده نفري آخرين كه ِوگنر، كه داريم نظر در

 شكل دليل به  را اثر دو اين وجود بيان مشكالت كرده، منتشر

 متقارن قرارگيري نحوه و پيكره اين موي هايحلقه متفاوت بسيار

 بوده هنري اين وي، گفته طبق. است كرده تجربه آنها تصنعي و

 staatrÎmischenيا staatrÎmischen Bildnistypen بين در كه هنرهائي از مستقل كامال

Haupttypen بيان يك فقط مو حلقه وي، نظر به.  64اندآمده وجود به 

 آن بيشتر نبايد آيا. كارانمفرغ كار تأثير نتيجه: است داشته

 در و يونان در امپراطور اين طوالني هاياقامت و سفرها در را

 پرپشت و فراوان موهاي با آدريان، چهره آورد؟ حساب به شرق

 كامل ُرخيتمام ريش؛ داشتن مستقل؛ موهايحلقه رديفهاي با كه

 تمام - يابدمي شدت كردهمي ارائه را آن كه كارهائي با  منطبق

 رومي امپراطورانه چهره تاريخ در را« راه خاراي سنگ» اينها

 . 65دهدمي تشكيل

 خارج در را بحث مورد پيكره دو. دارد ضرورت اينكته ذكر

 در را ديگري يونان، در را يكي اند،كرده پيدا ايتاليا از

 اين كه كندمي امر اين قبول به وادار را ما عمل اين. كرت

 شودمي ارائه ايشيوه همان به تقريبآ  آدرين هايچهره مسئله

 كه كندمي باور اين به وادار و كرديم، مشاهده مصر در ما كه

 غربي اياالت به توانسته پارتي سر موي آرايش شيوه اگر

 به رومي هنر نتوانسته شيوه اين ولي برسد، رم امپراطوري

 دوم قرن از كه رسدنمي نظر به. كند متأثر را واقعي مفهوم

 شرقي اياالت در پارتي مويحلقه نفوذ فرض اين بعد به ميالدي

 در برعكس،.  66باشد بيگانه رومي آثار رختمام ارائه براي

 تعداد آنها،« ايالتي» يا محلي هنري توليدات كنار در اياالت،

 از كه داشته وجود رسمي غالبآ وارداتي هنري كارهاي زيادي

 اين است، اهميت داراي ما نظر به چه آن  است؛ آمدهمي ايتاليا

                                                           
62- A. Hekler, "Beitrage zur Geschichte der antiken Panzerstatuen", Jahresheft des خsterreichischen 

archaologischenInstituts in Wien, Band XIX-XX, Wien, 1919, fig. 159.  R. West, Romische Portrat-Plastik, Munchen, 
1941, pl. XXXIII, n. 125.  M. Wegner, Hadrian, pl. 17, a et 25, b.   C. C. 

Vermeule, "Hellenistic and roman cuirassed statues", Berytus, vol. XIII (1959-60), pl. XV, 47. 
 كه داده نشان را او پاي: ,c16,  pl. op. cit. .M. Wegner,158fig.  op. cit.,A. Hekler ,.به كنيد نگاه- 63

 است: شرقي واقعي اداي يك حركت اين كه است، شده نهاده خورده شكست دشمني روي

. C. C. Vermeule, op. cit., pl. XVI, 46«اندشده فشرده همديگر در كه است مدال يك شكل به هاحلقه». 
64- Ibidem, p. 40-42. 
65- J. Fink, op. cit.,  col. 71-72: "Markstein". 
66- Le Budde, Die Entstehung des antiken Reprasentationsbildes, fig. 33 et 35; p.9, fig. 221-25-26. 

  .«هستند روبرو از و رخ تمام صورت به كامال رومي اياالت هايپيكره آدرين زمان در»



 كه  شرقي هنري مراكز تأثير از كارگاهها اين هنرمندان كه است

 نكرده اقتباس بود، افكنده پرتو آنها سوي به پارتي هنر

 حتي امپراطور، رسمي چهره كه پذيريممي همه، اين با.  اندبوده

 ،(هستند دورافتاده مواردي فقط موارد اين كه چند هر) اياالت در

 تنوعات و شناسيقيافه ويژگيهاي» از ايصادقانه بطور هميشه

 .  67است كرده تبعيت« پايتخت در مستقر سبكي

 ديگر اندشده آدرين جانشين كه امپراطوراني هايسرديس

 روي هم هنوز را آنها كه نيستند بلندي موي هايدسته داراي

 تخت وي از بعد كه سروراني هايسرديس. بينيممي وي هايسرديس

 موهايحلقه از پوشيده كال بودند، كرده اشغال را امپراطوري

 موزه در پيو لو آنتوان سر آرايش. هستند حلزوني شكل به مستقل

 ؛ 69 اورل مارك هايپيكره از زيادي تعدادي ؛ 68(Dresde) درسد

 در كه وروس لوسيوس پيكره ؛ 70رم در وي مفرفي سواركار پيكره

 عليه تا  بود گذاشته را خود ژنرالهاي و كردمي زندگي انطاكيه

 اينقره تنهنيم. اندبوده چنين ين آنها همه ، 71بجنگند هاپارتي

 تورين موزه در و شده پيدا( Marengo) مارنگو در كه وروس لوسيوس

(Turin )دهدمي نشان را موهاحلقه پراكندگي كامال شود،مي نگهداري 

 چه آن.  72پوشاندمي را جمجمه باالي كال آن مارپيچي هايحلقه كه

 او،  73مفرغي( Nicosie) نيكوزي تنهنيم شود،مي ِسِورسپتيم به مربوط

 به بطورتنگاتنگي هاحلقه آنجا در ، 74اسكندريه در او پيكره و

 در. اندگرفته خود به مارپيچي شكل وضوح به و برده هجوم سر

 تاريخ كه هائيبرجسته نقش روي امپراتوري، شمالي ايااللت مورد

 تحول آرايشي به هاشخصيت اند،كرده تعيين دوم قرن آخر را آنها

 هايحلقه اينها شناسيم،مي ايران در بعدها را آنها كه يابندمي

 پراكنده كوچك قطعات شكل به سر روي كه كنندمي ارائه را موئي

 يابد؟ كاهش نبايد هابرجستهنقش اين تاريخ آيا.  75اندشده

 است، مو حلقه شكل به آنها همه كه وروس، لوسيوس سر آرايش

 انتشار رومي، چنين اين بنيادي با آشور، اوراق ناشران با

 موهايحلقه با پارتي سرديس يك درباره آنها  بحث.  است يافته

 و كرده پيدا محوطه اين در را آن و است« مستقل» مارپيچي

 نشده منبعث هاپارتي از آن سر موي آرايش شيوه. كنندمي تحسين

 نشأت رم از بلكه دانندـمي حاضر حال در را امر اين كه ـ است

                                                           
67- R. Bianchi-Bandinelli, Rome. La fin de l'art antique, p. 107. 
68- C. C. Vermeule, op. cit., pl. XX, 60. 
69- Ibidem, ol XX, 62; pl. XXI, 63. 
70- G. Hanfmann, op. cit., pl. III et p. 218. 
71- Ibidem, n. 83 et p. 86. 
72- G. Bendinelli, Il tresore di argenteria di Marengo, Torino, 1937, ol. II-III-IV-V, fig. 8. 
73- G. Hanfmann, op. cit., n. 82, p. 85. 
74- C. C. Vermeule, op. cit., pl. XXI, 66. 

75  -Neumagen  ترو موزه در). Treves( 108.به كنيد نگاه, p. 133fig.  op. cit.,G. Hanfmann, :  



 .76است گرفته

 صورت به پارتي آرايش اين از ايتاليا رومي هنرمندان ولي

 را آن اندتوانستهمي و اندنبوده اطالعبي مارپيچي موهايحلقه

 نادرند، موارد اين. كنند بازسازي آن مطلوب دقايق تمام با

 هم، از جدا مستقل، كننده،مشخص چنين اين موهايحلقه اين ولي

 رديفهاي در و شده، داده نشان خوبي به اشحزوني شكل طريق از كه

 حلقه با وجه هيچ به اند،شده بازسازي و شده خط به متقارن

 كال را پارتي هايپيكره  هايسرديس كه نيستند متفاوت موهائي

 روي كه است( HermÅs) هرمس سرديس از عبارت موضوع. پوشانندمي

 مشاركت ديونيسوس النوعرب  ستايش مجمع در رومي تابوت دو

 .77دارد

 داراي ديونيسوس ستايش مجمع در كنندگانشركت از يك هيچ

 چرا؟. هرمس جز به نيستند، آرايشي چنين

 نبايد هاتابوت اين روي  ديونيسوس و هرمس  مشاركت

. است بوده اسكندر از قبل هند فتح در ديونيسوس. باشد آورتعجب

 را النوعرب اين رد خودشان بقول كه وقتي مقدوني سربازان

 از قبل اينها. انددانستهمي را موضوع اين كردند،مي پيگيري

 هايدره در برسند، هند مرطوب و گرم دشتهاي به كه اين

 چنين اين كه هائيخوشه با انگور درختان كه جائي افغانستان،

 و اندداشته خبر آن خاص قسمت مناظر از بوده، ديونيسوس مطلوب

 به. اندداده آن به را النوعرب اين نام كه است دليل همين به

 خود به را دنيونوسوپل نام آبادجالل شهر كه است ترتيب اين

 .گرفت

. است بوده تجارت محرك يك و ارباب يك هرمس اعالي حد ولي

 است، نبوده چنين هرگز قبال كه يافت گسترشي تجارت كه عصري در

 مسلمآ و كرد،مي پيگيري را ديونيسوس پاي رد بايد نيز هرمس

 به كه شدمي مشغول هاجاده به همانقدر و آرامتر، اهدافي با

« ابريشم جاده» از توانستهنمي او. آنها كاروانهاي و كاال

 را جاده اين كه بوده آنهائي تمام حامي زيرا باشد، اطالعبي

 اين از كه باشد اطالعبي پارتياني پارس از نه و اند،كردهمي طي

 كه باشد خبربي هائيآرايش شيوه از نه و اند،گذشتهمي جاده

 را آن مسافران از زيادي تعداد و اند،داشته آن ساكنان

 .اندپذيرفتهمي

                                                           
76- W. Andrae and H. Lenzen, Die Partherstadt Assur, pl. 58, e et p. 107. p. 108. 
77- F. Matz, Die Dionysischen Sarkophague, Berlin, 1968, Teil 2, n. 75, p. 183 ss et pl. 86 et 87, 

 در اخيرآ و كپنهاك، در تابوت اين .است شده بازسازي بزرگي صورت به هرمس سرديس آنجا در

 دوره به مربوط  مثابه به Sieveking را آن   .شودمي نگهداري  (villaCasali)ليز  ك   ويال در رم،

 به Lobmann,Lippold, Matz, Rodenwaldt, Van Essen        نظر از ولي است، كرده گذاري تاريخ »آدرياني»

 است. شده گذاري تاريخ «fruhseverisch» مثابه

n. 76, Ibidem, pl. 186 ss et pl. 89-90-90, 2. Rome. Thermen Museum 
 شده منتسب كاراكاال عصر به تابوت شده، بازساي بزرگي صورت به هرمس سرديس نيز اينجا رد

 .است



 مجمع در بخصوص هرمس، كه است علت همين به كه كنيممي فكر

 شده ارائه كساني شيوه به آرايشي با ديونيسوس، پيروزي ستايش

 قندهار تا يا مرو، واهه تا پالمير از طويل جاده اين از كه

 شيوه از تبعيت براي بودا، حتي آنجا، در كه اند،كردهمي طي را

 خود سر موهاي بعد، به ميالدي دوم قرن از بيگانه، بازرگانان

 وجود متعددي هايهرمس. است كرده آرايش پارتيان شيوه به را

 هرمس يك احتماال شودمي ديده تابوت دو روي كه هرمسي اند؛داشته

 . 78است بوده« وطني جهان»

 
  مارژيان

 شناسيممي را اثر يك فقط حاضر حال در نكنم، اشتباه اگر

 از قسمت اين در پارتي شيوه به سر موي آرايش وجود بر دال كه

 است پخته گل از سرديسي از عبارت اثر اين. است شرقي ايران

 .است شده كشف مرو در كه

 مخالف جهت دو در شدنهايش لولوه در آن مارپيچي موهايحلقه

. نمايندمي حفظ را قديمي سنتي ترتيب اين به و كنندمي حركت

 . 79است آمده بيرون قالب يك از سرديس اين كه رسدمي نظر به

 
 باكتريان

 . كتلسرخ

 بين در كه نبود شولمبرگر دورانديشي و تيزبيني اگر

 خميرهاي» كه رسيد كشف اين به گلي بزرگ چهره پنج ريزهايخرده

 حلقه كه برانگيخت ايلحظه تا را ما كنجكاوي كه عجيبي مارپيچي

 داده نشان قراردادهائي از يكي مطابق كه شناختيم را موهائي

 بخصوص موها، دادن نشان براي قندهاري، پيكره در كه بود شده

 كانيشكا باكترياني آثار شباهت.  اندرفته بكار بودا، موهاي

 اين و« 80...است بوده چنين اين قندهار عصرهم تقريبآ آثار با

 هايزمين درباره ما تحقيقات زمينه كرد،نمي كمك ما به او گفته

 در كه تحقيقاتي بودن ناچپيز دليل به  توانستمي افغانستان

 . باشد ثمر بي است، شده انجام آنجا

 

 مركزي آسياي

 . (Adgina-Tepa) تپه جنها

 شيوه به سر موي آرايش ميالد، از بعد دوره اوايل حدود در

 در جيحون شمالي نواحي به بودائيزم نفوذ با همراه پارتي،

 روي بر فقط آن حضور شواهد همه اين با. رسيد مركزي آسياي

 مورد ميالدي هشتم-هفتم قرون به مربوط آثار يعني ديرتر، آثار

                                                           
78-Dictionnair Daremberg et saglio, s.v. Mercurius. (A. Legrand). 
79- G. A. Pougatchenkova, Iskusstvo Turkmenistana, Moscou, 1967, fig. 54. 
80- D. Schlumberger, "Descendants non-meditterraneens de l'art grec", Syria, t. XXXVII (1960), p. 159. 



 مهم مركز يك به مربوط مورد همان اين. است گرفته قرار تأييد

 طرف شعبات از يكي ،(Vakhsh) وخش رود ساحل روي تپه،اجنه بودائي

 و ها،پيكره به مربوط تكه زياد تعداد.  81است جيحون راست

 مويحلقه از ايگسترده بسيار استفاده بودا، هايسرديس بخصوص

 ويژه به و بودائي، مركز اين هنر. سازندمي مصور را مارپيچي

 كاوشكر نظر طبق شده، مطالعه فراوان دانش و دقت با كه آرايشي

 پيدا قندهار هنري كارهاي در جزئياتش تمام با تپه-اجنه

 كه داد را امر اين بيان اجازه وي به مشاهدات اين. شوندمي

 آرايش و بودا هايپيكره اجراي در خصوصآ قندهار، هنر هايمشخصه

 .  82است مانده باقي ثابت بطور قرنها طول در او، سر موي

 
 (. Kuva)كوو  

 چهارگوشه نقشه مناسبت به قبال  كه بودائي، ديگر مركز

 هايدره از يكي در آمد، ميان به آن از ذكري آن نيايشگاههاي

 نيز آن كه بودائي، معبد يك در.  83شد پيدا كوو   در فرغانه،

 گلي پيكره از هائيتكه است، ميالدي هشتم-هفتم قرنهاي به مربوط

 صورت به آرايش همان داراي آن سر عناصر آمد، دست به الوان

 . 84است مارپيچي موهايحلقه

 ميراث جز نيست چيزي شودمي پيدا مركزي آسياي در چه آن

 چين سوي به راهش سر بر آسيا، از قسمت اين در كه بودائي هنر

 درباره را خودمان بررسيهاي ما. است آورده قندهار به خود با

 غربي شمال هند از قسمت اين با پارتي سر موي آرايش انتشار

 .رسانيممي پايان به

 

  قندهار

 اندك اندك غرب باد برسيم، فوشه آلفرد به كه اين براي

 هايكرانه تا بود، پارت آن منشأ سرزمين كه را، مو آرايش شيوه

 شمال هند نيايشگاههاي در را آن كه آرايشي برد،مي قديم دنياي

 حوضه كه است مرزي شرقي رأس» كه قندهار، سرزمين اين در غربي،

 بودا سر روي بر ،«كندمي متصل دور خاور تمام به را مديترانه

 .يابيممي باز

 مواجي و بلند موهاي سرزمينها، ساير مثل نيز قندهار در

 هايحلقه» نفع به كرد،مي آرايش را( بودا)« استاد» سر كه

 سر تمامي منظم كامال رديفهاي در كه رفت كنار« مجعدي

 اين از فراتر حتي موضوع. پوشاندمي را( بودا)« سعادتمند»

 طرف به مو هايحلقه كه كردمي ايجاب بودائي قانون: است بوده

                                                           
81- B. A. Livinskiy, et T. I. Zeimal, Adgina-Tepa, Moscou 1971. 
82- Ibidem, p. 100 et figure de la page 99. 
83- V. A. Bulatova, Drevniaya Kuva, Tachkent, 1962. 
84- Ibidem, fig. 20, a,. 



« استاد» از تصويري پيكره صورت اين غير در زيرا چرخند،به راست

 قندهار هنرمندان  و كنندگان اهدا حكم، اين آيا. بود نخواهد

 را اختصاصي موهايحلقه اين كه كردهنمي امر اين به دعوت را

 ديگري جاي از اندتوانستهمي كه نياميزندهم در موهائيحلقه با

 باشند؟ آمده

 به سر آرايش بطيء  تحول نوعي واقعآ موضوع اين آيا

 مراحل طريق از فوشه،  انديشه با مطابق كه است، مو هايدسته

 گمان ما كه آنطور كه، اين يا است، شده تغييري موجب پي در پي

 هنر و شد قديمي آرايش جايگزين كه آرايشي اين منشأ كنيم،مي

 ساير در قبال ما كه بوده منشأئي همان پذيرفت، را آن قندهار

 شيوه گسترش شعاع به با مطابق و ايمكرده شناسائي هاناحيه

 است؟ پارتي سر موي آرايش

 بوده امر اين گرفتن نظر در همه از عجيبتر فوشه، نظر به

 تجويز جاودانه و قطعي را آن قانون كه بودا، سر آرايش اين كه

 كمتري شهرت كه شودمي پيدا نيز اشخاصي سرديسهاي روي كرده،

 مقدسين سلك به» از قبل كه است عصري در امر اين و اند،داشته

 آرايش، نوع اين كه است ترتيب اين به. است بوده وي« درآمدن

 يك حتي و احترام، قابل شخصيت يك سر حتي بلكه خدا؛ يك سر

 بنابراين.  85كندمي آرايش را اهريمن يا ساده جنگنده

 مشخصه يك داراي مارپيچي موهايحلقه با آرايش اين خاستگاههاي

 از شيوه اين كه است بعدها فقط و است، نبوده مذهبي خالصآ

 ما، اعتقاد به. پذيردمي حاتمه بودا، سرديس با مشاركت طريق

 عالوه به كنند،مي تقويت را ما فرضيه موارد اين و حاالت اين

 تغيير همان دقيقآ مدت، دراز در ،«مجعد هايحلقه» همين كه اين

 مشاهده پارتياني سرديسهاي روي كه شودمي متحمل را شكلهائي

 روي كه اين يا اند،شده پيدا ما محوطه دو روي بر كه كرديم

 و بيست و صد لوح) بينممي متروپوليتن هنري موزه برجسته نقش

 از را خود مارپيچي مشخصه مو هايحلقه كه وقتي هم آن و ،(دوم

 زبر رديفهاي» مدور، كوچك هايبرجستگي به تبديل و دهندمي دست

 معرف كه گردندمي« تسبيح هايدانه مثل شدنهائيخط به با  موازي

 در قندهار كه اين.  86است قديمي موهايحلقه« هايبازمانده»

 خود مال به تبديل كه كندمي وارد را آرايشي آرايش، يوهش

 طرف به هم و شرقي شمال طرف به هم بودائيزم با شود،مي قندهار

 سرحدات تا آن« مشتقات» و موحلقه. يابدمي گشترش شرقي جنوب

 شرقي جنوب جزاير) انسولند. ژاپن چين، به و كندمي نفوذ جهان

                                                           
85- A. Foucher, L'art greco-boudhique du Gandhara II, p. 701 et fig. 151-152-303-465-528. 

 به: كنيد نگاه- 86

Ibidem, Inde (fig. 579); Java (fig. 580); Cambodge (fig.518); Japon (fig. 582); Chine (fig. 541).ه 

 به: كنيد نگاه . ميران خزانه در بودا آسايغول سرديس :به كنيد نگاه مچنينه

:Sir Aurel Stein, Serindia, London, 1921, vol. II, chap. XIII, p. 538; vol. IV, pl. XLVI, m. 11. 007, datee du 

IIIe-IVe siecle de notre ere. 



 .رسدمي( غيره و فيليپين اندونزي، منجمله آسيا،

 روي بر مارپيچي مويحلقه ظهور تاريخ درباره هندگرايان

 شكل تغيير اين باخوفر، نظر به. نيستند موافق بودا سرديس

 بعد اندكي شده، SchnechenlÎckchen ظهور موجب كه سر موي آرايش عميق

  ، 87است بوده كانيشكا نشستن تخت به از

 رسدمي نظر به كه دوم، قرن اواسط حدود در بنابراين

 فرض آلماني دانشمند اين. كندمي تقويت را آن كتلسرخ كشفيات

 چيزي مبناي بر تواندنمي سر موي آرايش تغيير اين كه كندمي

 بايد بنابراين. است داشته وجود هنر اين در قبال كه شود توجيه

 بيگانه تأثير يك توليد جديد آرايش كه  پذيرفته او كه كرد درك

 . است بوده خارج از و

 آن در كه كندمي منتسب ايدوره به را تغيير اين روالند

 اين وي نظر به و است، بوده خود سطح باالترين در غربي تأثيرات

 به است، گرفتهمي جاي چهارم قرن اول و دوم قرن آخر بين دوره

 او، نظر به . 88دهدمي ترجيح را ميالدي سوم قرن او ديگر، قولي

 هاهمگوني تمام ترك  قندهار هنر در كه است زمان همين حدود در

 شكل به قراردادي هايحلقه و آيد،مي وجود به كالسيك نوع با

 89شودمي قديم دوره مواج و بلند موهاي دسته جايگزين مارپيچي

 . 

 قندهار هنر در را بيگانه هايشكل به آرايشي استقرار 

 براي ضمنآ در كه آن، كننده توزيع اند؟كرده تصور چگونه

  است؟ بوده كدام بوده، حدي تا آن قبوالندن

 كه بوده كسي اولين يزدي ما اعتقاد به نكنم، اشتباه اگر

 مارپيچي موهاي حلقه با شده آرايش پاليمري چهره يك بين تشابه

 او. است كرده جلب را وي توجه( Serinde) سرند بوداي سرديس يك و

 كندمي بيان را خود اعتقاد عمل، اين كامل گرفتن نظر در با

 زيرا اند،بوده سر آرايش شيوه اين توزيع مسئول هاپارتي كه

 ارتباط مركزي آسياي به را« شرقي آسياي» آنها تنها كه

 .  90انددادهمي

 بودا دادن نشان انواع درباره هك هائيبررسي در نيز شرمان

 تشابهي شناخت با او. كندمي پالمير طرف به رو  آورده، عمل به

 كالنشهر هايچهره سر موي آرايش و« استاد» سر موي آرايش بين

 هايحلقه آيا كه كندمي مطرح را امر اين دانستن مسئله سوري،

 استاندارد نگاريچهره يك به تبديل امر همين كهـ حلزوني و صدفي

                                                           
87- Die fruhindische Plastik, Leipzig, 1929, p. 100. 
88- "Gandhara and late antic art: The BUddha image", American Journal of Archaeology, vol, XLVI B. 

Rowland,(1942), p. 233. 
89- "A revised chronologiy of Gandhہra sculpture", The Art Bulletin, vol. XVIII (1936), p.395-396. 
90- "Das magische Opfer in Dura, Ein Denkmal synkretistischer Malerei aus Partherzeil. (1. Jahrhundertnach 

Christus)", Belveder, Band 6 (1924), p. 200-202 (aber zweifellos die Parther). 



  ؟ 91است بوده پالمير از متأثر  كامال شودـمي اخير بوداهاي

 اين نظر به. است روالند داده، جواب سوآل اين به كه كسي

 بعضي در رومي هنر مسؤليت  مدافع كه آمريكائي، دانشمند

 و پالمير پرچين پارچه همانندي مدافع و قندهار، هنر تظاهرات

 مستقل بطور كه كندمي رد قندهار براي را عمل اين امكان قندهار

 ديگري نزديكي به تأكيد مورد در او. باشد داده گسترش را آن

 اهميتي آنها هايپيكره كه قندهار، و پالمير يعني مركز، دو بين

 آرايش مورد در. شودنمي ناكام اند،نداده مردمك كردن سوراخ به

 گسترده آمد و رفت كه بود نخواهد غيرممكن وي نظر به سر، موي

 شيوه اين مسؤل باشد توانسته پالمير با هند بازرگاني دائمي و

 هم« منفرد» موي هايحلقه نوع اين همه، اين با. گردد آرايش

 آنقدر و داشته،« جهاني» استفاده شرقي آسياي در هم و هند در

 منتسب پالمير به منحصرآ را آن اندتوانستهنمي كه بوده رايج

 . 92كنند

 به آرايش دايمي و وفادار كننده ستايش را خود پالمير

 اين هاپالميري تمام. كندنمي معرفي مارپيچي موهايحلقه صورت

 شده بريده كوتاه موهاي شيوه و اند،نپديرفته را آرايش شيوه

 پالمير حال، هر به. اندنگذاشته كنار را خود حلقه بدون و

 به سر موي آرايش جديد شيوه  ورود انحصاري مسئول تنها قطعآ

 نسبت نيز ديگران به آنجا در را امر اين. است نبوده هند

 همه زيرا باشند، هاواسطه اندتوانستهمي فقط اينها: دهندمي

 با بشناسند نوآوري اين واقعي خالقان را هاپارتي كه اين براي

 . اندكرده رقابت نيز و همكاري هم

 پارتي آرايش اين كه است آور شگفتي امر اين گرفتن نظر در

 آرايش شده تجديد شكل يك به بازگشت جز چيزي مجموع در كه

 موفقيت و مقبوليت همه اين حد اين تا چرا نبوده، هخامنشي

 آرايشي است، شده« جهاني آرايش يك به تبديل كه جائي تا داشته

 اقيانوس تا اقيانوس اين از كه يافته پرورش فضائي در كه

 اين. است داشته تداوم قرنها امر اين و بوده گسترده ديگري

 با و شده حفظ ديگر جاهاي از بيشتر خاوردور در آرايش نوع

 حالي در مانده باقي بودائي مذهب هايبت روي بر تغييراتي اندك

 متوقف پيش مدتها از ديگر جاهاي در  آرايش نوع اين داشتن كه

 .بود شده

 هنرمندان عنايت كه نبوده هنر از شكلي تنها سر موي آرايش

 كه نيستيم كساني اولين ما. است كرده جلب خود به را قندهار

 سلطنتي آثار در كه ايمشناخته را بودن رختمام ظهور قندهار در

                                                           
91-"Die altesten Buddhadarstellungen des Munchener Museum fur Volerkunde", MunchenerJahrbuch der 

Bildener Kunst, N. F. Band V (1928), Heft 3, p. 278 ss. 
92- B. Rowland, op. cit.,  p. 233. 



 در چهره اولين» اين كونيشكا، پيكره.  93دارد حضور نيز كوشان

 آور شگفتي بودنش رختمام و چهره خطوط دليل به« هند پيكرتراشي

 نشان شيارخورده خطوط طريق از كه آن، لباس چينهاي در. است

 زمان همان ايران هنر فن با كه بينيممي را فني اند،شده داده

 انسان بدن براي هنرمند توجهيبي از همانطور دقيقآ است، مشترك

 پوشاك پشت در زندگي بدن اين براي كه هنرمندي هستيم، آگاه

. كندمي رد را سپر پشت در زندگي كه همانطئور ندارد قبول را

 خالقان شويم متوجه  كه شودمي آسانتر وقتي اينها تمام درك

( Sarmates) هايسرمت مثل كه هستند، كوشانيان قندهار، هنر اين

 . اندبوده پارتيان نزديك هايعموزاده جنوبي، روسيه

 برابر در تسليم رد فني، اطالعيبي نوعي ظاهر صورت

 در هلني هنر كه كاملي هايگونه با تقابل كالسيك، گرائيواقع

 حفظ و بازگيري به تمايل  جز نيستند چيزي گذاشته،مي اختيار

 دادهمي تشكيل را مردم اين سنتي شايد و باستاني وطن كه آنچه

 را خود شوند،مي وارد تاريخ روشنائي به تازه كه كساني. است

 رداشت را« خود نظر نقطه» خود هنر در كه زيرا كنندمي تحميل

 بحث مورد همه از بيش آن بودن ُرختمام كه ،(روالند) كنندمي

 .است بوده

 

 جنوبي روسيه

 . (Olbia) اولبيا

 حكاكي استخوان در كه برديم نام پالكهائي از فرصتي در

 ارميتاژ موزه در و شده كشف اولبيا در اينها بودند، شده

 باشد ضيافتي صحنه نشانگر بايد آنها مجموعه. شوندمي نگهداري

 اين. بازانآكروبات و رقصندگان از اجراهائي سري يك با همراه

 جريان« بخشي سه» آرايش با پارتي شاه يك مقابل در هاصحنه

 كه عاليمقام، فرد يك و شاهزاده دو را وي اطراف كه داشته

 در را ايصحنه.  94اندگرفته است، هاله شكل به موهائي داراي

 نزديك دارد كه تركيبي دليل به كه شناسيممي نيز ساساني هنر

 پائينتر نبايد كوچك هايپالك اين تاريخ.  95است صحنه اين به

 .باشد سوم قرن اواسط از

 

  (.Kertch) ِكرچ

 داراي سياه درياي شمالي ساحل ناحيه همين از ديگري اثر

 تابوتي. است پارتي سر موي آرايش گسترش شعاع از ديگري شاهد

 از يكي. است پوشيده نقاشي با آن دروني قسمت كه است سنگي

 يك روي كه است مردي با همراه تدفيني ضيافت نشانگر هاصحنه
                                                           

 به:كنيد نگاه آخر مكان در- 93

John Rosenfield, The dynastic art of the Kushans, Berkeley and Los Angeles, 1967, p. 214  
94- R. Ghirshman, Iran, Parthes et Sassanides, fig. 351-352. 

95.. 242-214Ibidem, fig.  -196 .به كنيد نگاه پاها حاالت مورد درfig. : منبع همين. 



 او پاهاي در دارد؛ دست بر جامي و كشيده درازه( klinÉ) كلينه

 زن نزديك خادمي و ايستاده مرده كنار در پسري نشسته؛ زني

 قرار ُرختمام حالت يك در صحنه اين هايشخصيت همه. دارد قرار

 صورت به مرد سر آرايش. اندشده داده نشان روبرو از و دارند

 96دهدمي تشكيل او سر اطراف در را ايهاله كه است موهائيحلقه

. 

* 

*               * 

 كه كرديم پيگيري را پارتي سر آرايش مقبوليت و موفقيت

 به دستهاي دور تا و بوده ايران نجد از ترديد بدون آن شروع

 امپراطوري گستردگي. است داشته گسترش غرب طرف به و شرق طرف

 الملليبين تجارت مسلمآ بوده؛ گسترشي چنين اين مسؤل پارتي

 نظر به چنين همه اين با. است كرده مساعدت گسترش اين به

 گسترده بروز اين توجيه براي و بيان براي عوامل اين كه رسدمي

 .  هستند ضعيف مو آرايش شيوه اين گستردگي شعاع راستاي در و

 موفقيت اين. است عميقتر بسيار آن دليل ما نظر به

 حركت اين مجموع در  مگر گردد درك ديگري نحو به تواندنمي

 مديترانه و دروني آسياي جوامع ويژگيهاي از كه ايقدرتمندانه

 گسترده تمايلي طريق از كه است، ميالدي اوليه قرون در  شرقي

 هنرها، در كالسيك، هايداده از يافتن رهايي براي كه شودمي بيان

 جديد، هنري بياني يافتن و هلني هايشكل از خود كردن آزاد و

 .است قراردادي حالت يك از عاري و خودش مفهوم به نزديك

 جوهر دليل به مارپيچي، موهايحلقه گونه به سر آرايش

 عليرغم. است انسان طبيعي موهاي با تضاد در  اش،وجودي

 اين است، حركت يك يادآور كه آن تابندگيهاي و پيچيدگيها

 ماندمي باقي غيرمتحرك و منجمد موهاي صورت به آرايش نوع

 دهدمي انجام را عملي چنين عصر اين هنر هايشكل كه همانطور

 را صالبت با و مذهبي و نمادين ويژگي اين بودن، ُرختمام كه

 نحو به را خود پارتي سر آرايش اين. كندمي تحميل آنها به

 يك از كوچك تكه يك عنوان به مگر كندنمي تأييد ديگر

 دور گرائيطبيعت از آن هنر كه شرقي، جهان ناگهاني تغييرشكل

 شمالي اياالت هنرهاي در حتي را مطلوبي هايطنين و شودمي

 .كندمي پيدا ايران امپراطوري

                                                           
96- M. Rostovtzeff, Antitchnaya decorativnaya jivopis na iyuge Rossii, St. Petersbourg, 1913, pp. 376-389 et 

pl.XCIV, 1. 

 .(p. 358). است كرده تعيين ميالدي اول قرن براي را نقاشي اين تاريخ وستوزفر

 


