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حتي اگر اولين كشف يك پيكره اشكاني، كه ضمن يك كاوش 

بندي گسترده در حوزه تمايل به جمععلمي در ايران پيدا شد، 

رسد كه آورد، با اين همه به نظر ميچهره پارتي را به وجود مي

هنوز زمان اقدام به چنين كاري فرا نرسيده است. با اين همه 

بندي انجام الزم بود بر اساس سلسله وقايع تاريخي نوعي طبقه

وديم، دهيم، يعني بر اساس موادي كه از دل خاك بيرون آورده ب

اي را به آنها بدهيم. ضمنآ  تمام چيزهائي نظم سازمان يافته

اند و يا از كه بطور اتفاقي از روي زمين ايران پيدا شده

مدتها پيش مورد شناسائي قرارگرفته و آنها را به عنوان آثار 

اي، به شناسيم، مثل موارد مربوط به كارهاي صخرههمين عصر مي

وند. به خاطر چنين تالشي كسي ما را  شها افزوده مياين يافته

مالمت نخواهد كرد زيرا اولين تالشي است كه براي گشوده شده 

آيد  كه در راستاي آن نگاهي روشنتر به درون راهي به عمل مي

شود كه از نزديك به چهار دوجين آثاري اي انداخته ميمجموعه

 پوشاند.تركيب شده كه چندين قرن از تاريخ ايران را مي

بندي را محققان ديگر تصحيح خواهند كرد. به اين طبقه

استثناي شيئي كه در شوش پيدا كردم و نشان دهنده نقش برجسته 

، كار تاريخ گذاري 1آرتابان پنجم و ساتراپ او هواساك است

شده، كه از ايران به معناي واقعي كلمه به دست آمده و متعلق 

 به عصر پارت باشند، وجود ندارند.

و    2ميالدي در نظر گرفته شده 215اين اثر  تاريخ براي 

لذا مربوط به فقط حدود ده سال پيش از آخر سلسله اشكاني است. 

دهد كه ما بايد ها را ميهمين امر امكان در نظر گرفتن دشواري

براي بازسازي جدولي منسجم بر آنها فايق شويم. همين كار نيز 

است كه قبال هرگز انجام به همين صورت، اولين اقدام و كوششي 

رسد، نشده است.  در برخورد اول، چنين كاري به نظر تصنعي مي

بندي روشني است كه درباره پيدايش و تكوين دگرگوني ولي طبقه

 كند.هيچ نوع نظريه قطعي را پيشنهاد نمي

* 

*                  * 

ردان خود (، يونانيها چهره مPline ,Nat. hist. 34, 16طبق گفته پلين )

را، كه خاطره آنها به داليل استثنائي درخور جاودانه شدن بود، 

سازي يونانيان از همان ابتدا ساختند. به اين ترتيب  چهرهمي

                                                           
1-R. Ghirshman, "Un bas-relief d'Artaban V avec inscription en pehlavi araside", Monuments Piot, vol. 

XLIV,Paris, 1950, pp. 97-107. 
2- W. B. Henning, Asia Major, N. S. vol. I, 2 (1949), p. 176. 



وابسته به آئين قهرماني بوده است. بعدها است كه ديگر يك اثر 

آمد بلكه روي به نمايش در نمي hiÅronسياسي، يك چهره، در يك 

شد كه مقر گردآمدن عام بوده نمايش گذاشته مي ميدان بزرگي به

كاريهاي تدفيني، اينها بدون چهره باقي است. در مورد برجسته

 ماندند. مي

در آخر قرن پنجم ميالدي، وقتي كه يونانيان شروع به برپا 

كنند، نوعي گسستگي هائي از مردان مشهور خود ميكردن مجسمه

ثالهاي هدايا به خدايان شود و اين تمثالها ديگر تمظاهر مي

نيستند بلكه بزرگداشتي از كسي است كه كار درخشاني وي را از 

مذهبي تبديل به -يك مفهوم اخالقي»ديگران متمايز كرده است. 

. يك مجسمه نذري تبديل به يك 3«شوديك مفهوم روانشناختي مي

سازي در موقع جنگهاي شود. اين نوع چهرهاثر بزرگداشت مي

دنياي خدايان به دنياي »به وجود آمد و هنگامي كه ِپلوپوِنس 

 نشانگر يك بحران رواني جهان يوناني بود. « كندانسانها گذر مي

جزيره آپنين است. در سنت رومي، كانون حقيقي چهره شبه

گذاشتند كه به هنگام مراسم تدفين ماسك متوفي را به نمايش مي

ت خاطره او در جاي چهره اين شخص  به منظور حفظ و بزرگداش

گرائي در ارائه رفت. همين امر گوياي علت طبيعتخانه بكار مي

 خطوط  چهره در هنر رومي است. 

يونانيها چهره را دقيقآ مانند بدن با دقت كامل و با 

ها به سر توجه داشتند اند. روميدادهتمام ويژگيهاي آن نشان مي

دادند ي نشان ميو فقط به سر، و بدن را به تبع يك گونه قرارداد

كه اين گونه قراردادي بدن چهارقرن دوام داشت. چهره رومي 

توانست تغييرات سبك را متحمل شود و توانست اين كار را مي

گرائي وفادار ماند. تفاوت در ارائه عنبيه، بكند، ولي به واقع

موها و ريش تنوعي را به تبع اعصار  در تصاوير به وجود آورد، 

نع اصول اوليه صحت طبيعي آنها گردد. وفاداري بدون اين كه ما

به طبيعت سهم اصلي هنر رومي بوده و چهره آن به مثابه اوج 

 توسعه آن ارزيابي شده است.

 هنر ايران براي چهره چه نوع جائي را در نظر گرفته بود؟

در هنر هخامنشي چهره واقعي غايب است. تصوير كوروش كبير 

را در فرشته بالدار پاسارگاد  اند آنكه به اشتباه خواسته

ببينند، تا به روزگار ما نرسيده است؛ تصوير پسر او كمبوجيه 

نيز به همچنين. اولين چهره يا سر از يك شاه هخامنشي كه از 

گذشته به ارث رسيده، چهره داريوش كبير است كه روي صخره 

بيستون پيكرتراشي شده و مزين به يك تاج با كنگرهائي به شكل 

هاي كاخهاي تخت جمشيد وي، پناه است،  يا روي نقش برجستهجان 

يا به صورت مجسمه كامل وي كه متأسفانه تكه كوچكي از آن در 

                                                           
3- B. Schweizer, Zur Kunst der Antike, vol. II, Tobingen, 1963, p. 192. 



 . 4شوش پيدا شده است

اي اي از مو به صورت تودهدار او، كه با هالهچهره ريش

« الگوئي»افتد، تبديل به مجعد پوشيده شده و تا روي گردن مي

شود. خشايار، پسر داريوش، كه در پشت سر يبراي اين سلسله م

تخت پدرش ايستاده، دقيقآ همين چهره را دارد، و اين چهره 

گردد كه دقيقآ به همان شكل به تمام جانشينان داريوش منسب مي

 اند.بر روي تخت شاه بزرگ تا آخر پادشاهي اين سلسله نشسته

ها، همين موضوع دقيقآ به همين شيوه درباره چهره درباري

دهد. موضوع مشابهي بايد با سفيران، يا سربازان ساده روي مي

سازان آنها پيكره-تصاوير پارسياني رخ داده باشد كه هنرمندان

 اند. كردهرا تصويرسازي مي

شناسيم كه به سن پختگي رسيده و دو چهره را از مرداني مي

 . اين دو چهره به مشابهت 5هاي باال هستندا حتماال از رده

دارند. آرايش سر آنها با آرايش سر شاه تفاوتي ندارد. موهاي 

اي به دور سر قرار گرفته و به فراوان بلندي كه بطور گسترده

اند. صورت آنها را سبيل و ريش صورت مجعد به روي گردن افتاده

 كند. تزئين مي

ها سرديس يك شاهزاده جوان هخامنشي پيدا در جريان حفاري

هاي مزيني، مثل تاج داريوش در بيستون، باكنگرهشده است كه تاج 

كوچك بر سر دارد. اين سر كه سرشار از نجيبزادگي است بايد 

بيان كننده تصوير زيبائي جسم يكي از اعضاي دربار، و شايد 

(. اين سرديس 3هم يك وليعهد باشد )لوح هفتاد و سوم، شماره 

 يزي شده است.رپيكرتراشي نشده بلكه با خمير سنگ الجورد قالب

هاي عصر هخامنشي، آنطور كه به اين ترتيب، انوع چهره

توانيم به كمك آثار شناخته شده، كه تعدادشان اندك است، مي

 بايند :مشاهده كنيم به سه گونه كاهش مي

( چهره شاهانه كه چهره تمام كساني است كه روي آثار 1

 اند؛ رسمي به گرد شاه جمع شده

 اند؛ به سن پختگي رسيده( چهره اشخاصي كه 2

 ( چهره مرد جوان. 3

دهد. اين سر تشكيل مي« ملي»ويژگي مشترك آنها را آرايش 

آرايش موهاي فراوان مجعدي است كه به فراوني به گرد چهره 

النهريني و شايد اند. شعاع گسترش آن  كه منشأ بينحلقه زده

آشوري دارد و چنانكه بعدآ خواهيم ديد، داراي طول عمر شگفت 

ند، به دور دستهاي جهان ماآوري خواهد بود و قرنها جاودانه مي

 رسد. نيز مي

خود، و هنر ساسانيان، مغرور به اجداد خيالي هخامنشي

هاي ترغيب شده در جهت اشتياق به جاوادنه نگاهداشتن سنت
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5-Ibidem, fig. 292-293. 



، تفاوت قابل توجهي در مفهوم چهره كه در زمان شاهان «اجدادي»

بزرگ شكل گرفته بود، نداشته است. تفاوت چهره شاهانه اعقاب 

هاي آنها، فقط اي يا روي سكهله ساسان در روي آثار صخرهسلس

اند. اين تاج در از طريق گوناگوني تاجي است كه بر سر داشته

نزد هر شاه جديد شكل متفاوتي داشته است. آرايش سر آنها كه 

متشكل از موهاي پرچين و شكن و فران آنها بوده، به همان صورت 

گردد و وقتي كه اين وع ميباقي مانده است. فقط شكل ريش متن

-دهد كه متعلق به شاهگذرد، نشان مياي ميريش از ميان حلقه

اي تغييرات پوشاكي نسبتآ سلطان است. در سر و وضع آنها پاره

شود. يك گونه قراردادي سر، مثل گونه پيكره محدود وارد مي

شاپور اول در غار بيشاپور، كه تنها پيكره شناخته شده اين 

تواند به مثابه گونه كه حالت مجسمه كامل را دارد، مي عصر است

 . 6پذيرفته شده براي تمام دوره اين سلسله تلقي گردد

كنيم هاي عصر پارتي كه ما در اينجا گرداوري ميچهره

هائي را در اختيار ديدگاه جديدي با خود همراه دارد و نشانه

قبال در  هائي هستند كهگذارند كه قويآ متفاوت با نشانهمي

توان اند. در آثاري كه يافتيم، نميارائه يك چهره ايراني بوده

تحقيقي از تنوع در اجراي سرها را رد كرد؛ همانطور پوشاك يا 

اند، تغييراتي اي كه اين پوشاكها از آن دوخته شدهحتي پارچه

 اند.را به خود ديده

ها اند و همين وضع آنبيشتر اين آثار به حالت بدي حفظ شده

تواند اين مشاهدات را نوعي مبالغه  جلوه دهد؛ اين امر به مي

شرطي است كه در مقابل اين كارهاي هنري، كه با شدت و خشونت 

اند، احساسي را مورد آزمايش قرار ندهيم كه متفاوت صدمه ديده

هاي عصر قبلي، كه تمام آنها متأثر با احساسي است كه بازمانده

 انگيزند.د، آن را برمياز يكنواختي تكرار هستن

از دليل اين تغييرات و از علت گرايش به تصويرگري اين 

اطالعيم. در زمان شاهان اشكاني در مقابل نفوذ موضوعات بي

اند، جرياناتي كه حتي در جريانات غربي بي تفاوت نمانده

زواياي اين چنين دورافتاده مراكز بزرگي نفوذ كرده بودند كه 

كه ما در آنها كاوش كرديم. ولي همه اين  اي باشنددو محوطه

هاي اجدادي يا در آرايش اي خطوط و نشانهموارد با حفظ پاره

سر، يا در پوشاك يا در زيورها، و با پذيرفتن مفهوم جديد از 

اند. چهره پارتي كردهبرداري نميتصوير انساني بوده است و كپي

 د و نه رومي.به وجود آمده بود، منتها اين چهره نه هلني بو

از بين سرهائي كه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت، تعداد 

هاي هلني هستند. اكثر اينها كمي از آنها داراي خطوط و نشانه

به عصري تعلق دارند كه روم براي چند قرن بر فرات مسلط بوده 

 است. 
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چهره يوناني موجودي را با ويژگيهاي خارج از زمان نشان »

ه چهره رومي آن را در حالت طبيعي، در لحظه، دهد در حالي كمي

هاي پارتي گوياي همين (. چهرهRodenwaldt)روزنفلد « كندبيان مي

مورد آخر هستند كه از طريق خطوط فردي با جاودانه كردن حالت 

فرد، و با معرفي لحظه حال، بيانگر اين مورد آخر هستند. زيرا 

كره ما داشته(، اهدائي نذري )مثل همان وضعي كه پي-پيكره

 اي خواهد بود و نشاني از حقشناسي نسبت به خدايان.هديه

ها، سر بوده موضوع عمده در بين پارتي، دقيقآ مثل رومي

هاي بدون سر را از زير نظر است، يعني چهره. وقتي كه تمام تنه

كنيم كه فاقد گذارانيم، عليرغم تنوعي كه دارند، مشاهده ميمي

ب است و جاي آن را جزئيات پوشاك گرفته هنر هستند؛ بدن غاي

اند كه  دو حالت براي بازوها و تعدادي است. فقط حق داشته

 حالت براي پاها بدهند.

گرائي پر صالبت كارهاي عصر هاي ما، واقعقطعآ در بين چهره

شود. دقيقآ همانطور كه بيهوده در جمهوريت رومي را پيدا نمي

( هستند كه فاقد flavienneعصر فالوي )هاي اي با چهرهجستجوي مقايسه

اند، نيستند. اي نرمش تصويري كه با يك حركت سر بيان شدهپاره

هاي ما مستقيم به مقابل خود كنند. ملكهمردهاي ما حركت نمي

كنيم؛ نگرند. ما به هيچ وجه احساس نزديكي با آنها نميمي

 اندازد.فاصله مشخصي بين ما و آنها جدائي مي

* 

   *      * 

هاي پارتي ماآن را هاي چهرهبا توجه به تنوع ناچيزي  شكل

دهند؛ با توجه به اين همگوني كه آنها در بيان دارند؛ نشان مي

اند، باتوجه كوشش ناچيزي كه براي ارائه تجسمي چشم بكار برده

براي طبقه بندي آنها تمام توجه ما و تمام تالش ما مبتني بر 

گذارند د كه  اين سرها در اختيار ما مينوع موهائي خواهد بو

كه در اين راستا راهنماي نيمه انحصاري ما خواهد بود. موها، 

همانطور كه در جريان درخشانترين دوره هنر يوناني خود را 

 ، عاملي گويا و رسا با ارزش فراواني هستند. 7اندنشان داده

 انگيزآرايش سر دوره پارتي به دليل بيان غني آن شگفت

اي است كه منعكس كننده تحوالت است؛ اين آرايش به مثابه آئينه

سياسي است كه ايران در طول قرنهاي قبل از ميالد و اولين 

اي  قرنهاي ميالدي به خود ديده است. اين آرايش، عناصر مقايسه

هاي تاريخي ايراني گذارد كه هيچ يك از دورهرا در اختيار مي

. اين آرايش با دقت تغييرات بزرگي درخور برابري با آن نيستند

دهد كه روي عرصه وسيع آسيا به وجود آمده و را را نشان مي

ناشي از فتح اسكندر و به دنبال آن هجوم مردمان آسياي مركزي 

ها، اند منجمله پارتيبوده است كه همه آنها منشأ ايراني داشته

                                                           
7- A. Hekler, Greek and Roman portraits, London, 1912, p. XXVII. 



 ها.ها و كوشانسارمات

ها، وقتي جانشين پارت وظيفه ما اين است كه روشن كنيم

ها را به جاي آنها يافتند، در چه هخامنشيان شدند و سلوكي

اند، كه خواهيم ديد، هاي ايراني را حفظ كردهحالتي سنت

اي كه احتماال يكي از ها بدون مجذوب كردن يك طبقه، طبقهسكوكي

طبقات باال و نجيبزاده ايراني بوده، باقي نمانده بودند. 

العمل نسبتآ مشخصي عليه نفوذ يك جهان غربي عكسبعدها متوجه 

هاي قديمي را نشان خواهد خواهيم شد كه نوعي بازگشت به سنت

داد. اين سنتها دقيقآ همان سنتهائي نخواهند بود كه بايد 

هاي كلي آرايش سر استحكام باشند، اينها به به خطوط و نشانه

هند كرد كه خواهند بخشيد، البته آن را از تحولي محروم خوا

بعدها متأثر از نوعي خشكي و عدم لطافت خواهد بود. در فرضيه 

هاي مارپيچي حساسيت نشان نخواهند داد؛ تحمل خواهند ما حلقه

 كرد و همانند خواهند شد. 

* 

*                   * 

 

 ويژگي چهره پارتي

« نيستدر جهان اشياء مرئي چيزي گوياتر از چهره انساني»

(.   هنر ايراني دوره ساساني اين شيئي مرئي را Valery)والري 

هنر، برعكس هنر رومي، از چهره به شكل چهره خلق كرده، ولي اين

هائي كه ما يافيتيم، اطالع است؛ تمام پيكرهتنه بيبه صورت نيم

اند، متأسفانه آنها تبديل قد نشان دادهاشخاص را به صورت تمام

 اند. هاي كوچك شدهبه تكه

كار پيكرتراش ايراني در اجراي چهره بيشتر دقايق را نشان 

شود و بدن دهد تا زيبائي را. حالت طبيعي فقط شامل سر ميمي

ماند، به استثناي تفاوتهائي در به يك گونه قراردادي باقي مي

شود كه بطور فاخري يراق دوزي و دوخته ها پوشاك ديده ميپارچه

يل به يگانه نمودن و متمايز كردن اند. هنرمند مصون از تماشده

سازي شده است، ولي با اين همه او شخصي نيست كه از او چهره

شناسد. در تك چهره، نبوغ رومي گرايش به عقالئي كردن آن را نمي

به هنر يوناني مسلط است؛ شكل يوناني در خدمت بودن اين هنر 

تالقي  (. مورد مربوط به Rodenwaldكند )روزنفلدرا پيشگوئي مي

رومي، خود را به صورت متفاوتي -پارتي با چهره هنر يونانيچهره

كند :ايران هرگز اختالط مشابهي را به خود نديده است؛ معرفي مي

شكل ايراني هرگز مجذوب ديگران نشده است؛ از همين جا است كه 

نوعي اجرا را در جهت مخالف موفقيت طوالني و پايدار به خود 

اند. با هاي خود وفادار ماندهجهان به سنتنديده است. هر دو 

گرائي كه هرگز قبال به منصه ظهور اين همه در اين تالقي، واقع

شناسي سر خم نرسيده بود، بدون اين كه در مقابل هر نوع گونه



ها  آيد، و اين امر هم در نشان دادن سطوح شكلكند، به وجود مي

ر  غناي تنوعي است شود كه نشانگو هم در ارائه موها ارئه مي

شناسد كه با دقت كار گذاشته شده، سپس هاي مو را ميكه رشته

 هاي كوچك خاتمه يابد.رسد تا به حلقهها ميبه حلقه

در عهد باستان، انبوه موها در موارد متعدد بيانگر قدرت »

. ]...[ترين مورد است مورد مربوط به سامسون شناخته -بوده است 

تاج و با موهاي فراوان اساطيري را با يك نيمگذشتگان، شاهان 

رسد كه نام سزار مشهمورترين خانواده اند. به نظر مينشان داده

. موها ]...[(caesariesشود )(، از موهاي بلند مشتق ميJulianژوليان )

ها از وقتي كه فرانك«. اندزادگي بودهمقر قدرت و نشانه نجيب

( كه با reges crinitiو را برگزيدند )رود راين گذشتند، شاهان بلندم

caesaries prolixea هاي بيروني حقوق شاهانه تاجدار بود، قابل كه نشانه

بريدند، اين حق را از شناسائي بودند. اگر شاهان موها را مي

دادند. در سرزمينهاي نورديك، موهاي پرپشت و داراي رشد دست مي

 .   8سريع بيان كننده رئيس بوده است

ها موي فراوان و سه قسمتي گر حدس بزنيم كه در بين پارتيا

زادگي و موهاي ساده سهم سر يك امتياز شاهانه و حد اعالي نجيب

اي نخواهد بود. موهاي فاخر سورنا مردم بوده است، حدس جسورانه

 Plutarque, Marcusكند )در جنگ عليه كراسوس، توجه پلوتارك را جلب مي

Crassus, XXIV بر تفاوت اين موهاي رئيس و موهاي باقي سپاه ( او

 كند. تأكيد مي

ها وجود نداشته است؛ آنها آئين خانوادگي در بين پارتي

اند. در مذهب تجديد نظر گذاشتهتمثالهاي خود را روي گورها نمي

شده آنها، نياز به معرفي خود از موقعي به وجود آمد كه نياز 

كه در مذهب ايرانيان قبل از به برپا كردن معبد به وجود آمد 

پارت وجود نداشته است؛ در پيوند با همين امر، برپا كردن 

تصاوير بعضي از الوهيتهاي آنها به وجود آمد. به اين ترتيب 

است كه براي پاسخ به تمايل جا دادن چهره خودشان در مقابل 

اين معبد ـ كه از او پيكرتراشي شده و بقاي وي را تضمين 

هايشان اي مردمان بعضي از محيطها، رسم جادادن چهرهبر -كردهمي

در نيايشگاههابه وجود آمد. بدون ترديد اين امر، بدون اين 

كه از شاهان و شاهزادگان سخني به ميان آوريم، مربوط به 

طبقات ممتاز بوده و اين به شرطي است كه بر اساس اين عمل 

ساخته شده، قضاوت كنيم كه هيچ يك از افرادي كه پيكره آنها 

 اند.از اسلحه خود، كه شاهدي بر رده آنها بوده، جدا نشده

رسد كه علت نادر بودن چهره پارتي به نسبت به نظر مي

دانيم خودپسندي رومي تا اين هاي رومي در همين جا است. ميچهره

حد به توليد و تكثير تك چهره مساعدت كرده است. آيا در ايران، 

هاي ها از طريق پيكركدر مقابل الوهيت پا خود رامردمان خرده

                                                           
8- H. p. L'Orang, Apotheosis in ancient Portraiture, Oslo, 1947, pp. 30-31. 



هائي كه ما اند؟ پيكرهكردهساخته شده از گل پخته معرفي مي

ايم هرگز داراي حركت نيستند. تك چهره نه زيور دارد و يافته

نه ظريف و خالص شده است. گذر از يك پالن به پالن ديگر را از 

 بينيم. نميهاي صيقلي طريق انتقالهاي بدون برخورد، و نشانه

چشمها بزرگ هستند و تقريبآ در سطح چهره به حالت سر و 

ها فقط دو نگرند. پلكمنجمد و بدون هوشمندي به طرف فضا مي

درزگير هستند كه يك خط بيضي را ترسيم كرده و چشم را در درون 

هاي رومي با قلم سنگتراشي اند. اينها هرگز مانند پيكرهگرفته

. غالبآ چشم فاقد حالت تجسمي است؛ از  9اندنشان داده نشده

طرف ديگر عنبيه را خطي احاطه كرده و مردمك آن به صورت يك 

دهند تكچهره  حفره كوچك است، اينها جزئياتي هستند كه نشان مي

( تراشيده شده است، از زمان Hadrien, 117-138قبل از سلطنت آدرين )

اين امپراطوري به بعد تا ابتداي قرن ششم، در ُرم گذاشتن ريش 

تبديل به يك قاعده شد. در پيكرتراشي رومي، عنبيه و مردمك 

هاي ايراني صدق چهرهروند، چنين امري در مورد تكبا هم پيش مي

 كند. نبايد فراموش كرد كه هنر شرقي چشمهاي تراشيده شدهنمي

با قلم را كه داراي عنبيه و مردمك بوده از هزاره سوم قبل 

 از ميالد شناخته بود. 

اند، نگاه آنها هاي پارتي بيان مبهمي را حفظ كردهچهره

سرد و خشك و فاقد شفافيت و روشني و جزئياتي است كه با خطوط 

ها شباهتي به طراحي شده باشند و نه از طريق الگو. اين چهره

مورد نظر ندارند. هنرمندان بيهوده در جستجوي چهره انسان 

اند. اين دادن نظم به عضالت چهره و اعماق زندگي معنوي بوده

ها تركيب سرد و غيرقابل عبور دارند، فاقد هرنوع بياني چهره

هستند. مفهوم آنها بي پيرايه و ساده، الگوي آنها سخت و پر 

ين كارها فاقد صالبت، خشك و بدون حالت  هيجان و تأثر است. ا

خون هستند، اينها به صورت تصنعي باقي مانده و اثري از يك 

 تفاوتي مشخص را با خود دارند.بي

چهره پارتي تفاوت بين نقاب و چهره و ظاهر و باطن را 

شناسد. براي اين چهره، عليرغم نداشتن عمق و نگاه و نداشتن نمي

يدار در سطح ها، بايد يك گستردگي شگفت آور و پابيان در چشم

جهان همعصر خود بازشناخت. اين چهره وارد هند و حتي خاور دور 

دهد شود و در زمان معيني، هنر رومي را تحت تأثير قرار ميمي

دهد كه به آن تشحص و اين كار را با دو مشخصه خود انجام مي

بخشد، كه اين دو مشخصه عبارتند از تمام رخ بودن و نوع مي

ر هنر خاورميانه با قدرت  تمام سبكي را آرايش سر. ايران د

كند كه گستردگي آن آشكارترين نشانه از يك دوره جديد وارد مي

 از زندگي تاريخي است.

* 

                                                           
9- L. Goldschmeider, Roman portraits, Oxford-New York, 1940, p. 9. 



*              * 

 

 بندي بر اساس سلسله مراتب تاريخيطبقه

 دوره اول. آرايش سر با بازمانده هخامنشي

ده جواني امتياز حفاري در مسجد سليمان كشف سرديس شاهزا

هاي هفتاد و دوم، هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم( كه است )لوح

امكان برقراري ارتباط با عصر هخامنشي را برايمان فراهم كرد. 

پيا پيدا شد كه احتماال هاي معبد آتناهياين سرديس در ويرانه

مهرداد اول آن را ويران كرده بود. همين سرديس كوچك و زيبا 

جسمه بوده، و جنبه يك هديه نذري را داشته، كه متعلق به يك م

هاي ويژه شيوه آرايش موي سر پارسي كاري بود كه  تقريبآ نشانه

 را به صورت دست نخورده حفظ كرده بود. 

سي رشته موي مجعد آن كه با شيارهاي كوچك  نشان داده 

شده بود، از باالي جمجمه شروع و با پيچدگيهائي كه به شكل 

اي شدند، و همه اينها تودهدر اطراف سر تمام مي حلقه مو بودند،

دادند كه در گرداگرد صورت جاي گرفته بود. اين را تشكيل مي

دهد كه هخامنشيان شكل مو، آرايش ملي ايرانيان را تشكيل مي

ها است كه آن را برگزيده بودند و همچنين همان آرايش پارتي

 يابد.در زمان ساسانيان نيز تداوم مي

هر عصر الزامآ توقف ناگهاني اعمالي نيست كه مشخصه  پايان

آن عصر هستند. اين سر داراي همه شباهتهاي عمدي با سر شاهزاده 

جمشيد پيدا شده است. جوان هخامنشي است كه بر روي صفه  تخت

توان گفت اين همگوني و هويت، تا كوچكترين اين شباهت، كه مي

ها در باالي وسط پيشاني، رود، مثل آغاز حلقهجزئيات آن پيش مي

در دو جهت مخاف. همين امر هنرمند را وادار كرده كه آنها را 

به طرف را ست و چپ لوله كند. سري كه در تخت جمشيد پيدا شده 

اي ( و آن را از ماده بسيار شكننده3)لوح هفتاد و سوم، شماره 

 رسداند، در غارت كاخها در امان مانده است؛ به نظر نميساخته

كه قدمت آن بيش از نيمه دوم قرن چهارم قبل از ميالد باشد. 

ما قدمت سري راكه در مسجد سليمان پيدا شده است قرن سوم يا 

 كنيم.گذاري ميابتداي قرن دوم قبل از ميالد تاريخ

در آرايش سرهاي جنگاوران پارتي كه روي صفحات صدف حكاكي 

 ،  10شده و ظاهرآ مربوط به يك قبر شمي است
يابيم كه نزديك و يا شبيه به همين نوع وع آرايشي مين

آرايش است. از شرايط كشف اين صفحات صدفي و اشيائي كه همراه 

اند اطالعي نداريم. كمانگير موهاي خود را با يك آنها بوده

نوار بسته است، در حالي كه موهاي سواركار به صورت آزاد رها 

كه انتهاي هر يك از  اند. تمام آنها موهاي بلندي دارندشده

هاي شود، يعني طبق سنتدسته موها به يك حلقه مو ختم مي

                                                           
10- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, Paris, 1962, fig. 125. 



اند كه قدمت آنها را نيز به آخر قرن هخامنشيان. راغب بوده

 سوم و ابتداي قرن دوم قبل از ميالد منتسب نمايد. 

سرديسي از مهرداد اول نيز كه جزئي از يك مجموعه خصوصي 

 9. اين سرديس با ارتفاع   11است، به همين عصر تعلق دارد

اند و منشأ آن سياه تراشيده-سانتيمتر را از يك سنگ ماري سبز

 (. 1-2هاي النهرين شمالي است )لوح هشتاد و چهارم، شمارهبين

موهاي اين سرديس كوچك، كه آن نيز به يك مجسمه تعلق 

اي نشان داده شده كه موهاي سر پارسي داشته، با همان شيوه

اند كه در باال توضيح داده شد: از هر طرف شان دادهجوان را ن

و به طرف   12شودفرق سر، در باالي سر، هفت عدد شيار شروع مي

گردد. هاي مو ختم مييابد و در آنجا به حلقهگرداگر سر گسترش مي

اي گيرد بيشتز از موهاي سادهرديف مضاعفي كه پيشاني را قاب مي

 .  13كندخامنشيان را تزئين مياست كه پيشاني سرهاي شاهانه ه

بندد  كه تاج شاهان سلوكي مياين موهاي فراوان را يك نيم

خورد و دو ميليمتر است  و در پشت سر گره مضاعفي مي 7عرض 

. ريش بلند او  14آيدانتهاي آن به صورت مورب به اهتزاز درمي

افتد، و از پنج از شش دسته مو كه به صورت مواج به جلو  مي

گيرند، تركيب شده است. سبيل ديگر كه در دو طرف قرار مي دسته

 پوشاند تا لب پائين را.بيشتر روي لب باال را مي

اند؛ بيني اند، از ميان رفتهها كه در گذشته مرصع بودهچشم

يابد بدون اين كه در امتداد پيشاني و به خط مستقيم ادامه مي

تواند بيني صاف مي در نقطه آغازين خود اثري را نشان دهد. اين

اطالع نبوده خبر از دست  هنرمندي بدهد كه از هنر يوناني بي

است. قدمت اين اثر تاريخي، با در نظر گرفتن محل پيدا شدن 

 7/138و  â14تواند تا آخرين سالهاي زندگي شاه، بين آن، مي

 قبل از ميالد برسد.

ونگ چهره ديگري از مهرداد اول را روي نقش برجسته او در ه

يابيم مالمير، در قلب سرزمين اليمائي مي-نوروز  نزديك ايذه

 139(. شاه كه در همين اواخر )3)لوح هشتاد و چهارم، شماره 

النهرين و سوزيانا قبل از ميالد( اين سرزمين را پس از فتح بين

فتح كرده بود، خود را جانشين داريوشها و خشايارها معرفي 

خواسته در يك چهارچوب ت ميكند. آيا تولد مجدد پارمي

يادمانهاي هخامنشي برپا گردد كه شاه آن را با نمايش دادن 

                                                           
11- D. M. Robinson, "A Greco-parthian portrait  head of Mithriadates I", American Journal of Archaeology, 

vol. 31(1927), pp. 338-344. 
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 كنيد نگاه اند؛شناختهزبا اوروپوس-دورا Aphladآفلد خداي برجسته نقش روي را آن كه بوده پارتي

 به:

C. Hopkins, Berytus III (1936), p. 6 et pl. III, I;   H. von Gall, Istanbuler Mitteilungen, B. 19/20 (69-1970), 

p. 307. 



سازد، با وجود اين كه او در اينجا آرايش شاهان بزرگ ظاهر مي

نيز موهاي خود را در نيم تاج شاهان سلوكي بسته است؟ آيا او 

به اين ترتيب  خود را از نسل سلسله اجداد بزرگ خود اعالم 

د؟  به نظر جي. نوسنر،  خيلي بعد و آنهم در جريان قرن كنمي

 15كننداول قبل از ميالد است كه شاهان اشكاني چنين ادعائي مي

 . 

انسانها تكرار را دو )»با تداوم شكل آرايش موي هخامنشي 

، مهرداد حالت جديدي را وارد «(ست دارند نه يكنوتختي را

ق اين تصوير، با سنت كند: او سوار بر اسب است. او از طريمي

بيند، قطع قبلي كه شاه را با شكوه و جالل روي تخت خود مي

هاي دهد كه منكر اصالتكند و به اين حالت نشان ميرابطه مي

رخ قدرت خود نشيني خود نيست. او به صورت سوار ولي از نيمكوچ

رساند، يعني كسي كه پياده را در مقابل يك رعيت به اثبات مي

 . 16او است در مقابل

كنند: يكي از آنها به دو عقاب در باالي صحنه پرواز مي

رود و در چنگالهايش تاجي را گرفته است طرف شاه پيروزمند مي

بو دارد. اين نماد همان پيروزي و در منقار خود يك شاخه برگ

است كه مهرداد در تشكيل يك دولت واقعي در يك تولد دوباره 

 ,Strabon, XLI, 6يده است. وقتي استرابون )امپراطوري آن را تحقق بخش

8 et 5, 5 نيز در مهردا اول را با شاهان بزرگ هخامنشي مقايسه )

 ند، خود اين عمل نيز بزرگداشت شاه بزرگ است.كمي

، به سوي  17استعقاب ديگر كه در منقار خود تاجي را گرفته

 بخشي است؛ كند. اين يك صحنه تاجرعيت پرواز مي

هاي معابد اليمائي آتنا و آرتيمس را به كه ثروتمهراد 

اش  شاه اليمائي را بر روي تخت ، به هنگام پيروزي18يغما برده

كند. او پس  از فتح شهرهاي مهردادكرت )نيسا(، سلطنتش ابقاء مي

صد دروازه ،اكباتان، سلوكيه دجله، شوش، مملكت اليمائي را 

                                                           
15- J. Neusner, "Parthian political ideologie". Iranica Antiquea, vol. III(1963), p. 47. –  

 ايافسانه نياي اين افتخار به بوده (دوم)اردشير نام داراي نيسا تاكستانهاي از يكي

 به:كنيد نگاه اشكانيان؛

I. M. Diakonov et V. A. Livchitz, Documenty iz Nisy, Moscou, 1960, p. 20. 
 مردمان اين زندگي در حيوان اين كه نقشياز  و نشينانكوچ بين در اسب استفاده مورد- 16

 در Pacore پاكور پارت كشاه با كه ¡Labienus البيينوس كه است ترتيب اين به .هتسيم مطلع داشته سوار

 صغير، آسياي در گذرايش هايموفقيت هنگام به داشته، مشاركت هخامنشي غربي متصرفات مجدد فتح

 تأييد براي او .است كرده ضرب خود تصوير با هائي سكه و كرده اعالم «پارتي امپراتور» را خود

 به متصل goryt يك و تيردان و اسب تصوير هاسكه اين پشت بر پارتي، وتخت تاج به اشوابستگي و عنوان

 به: كنيد نگاه است؛ انداخته را زين

:H. H. Grueber, Coins of the Roman republic in the British Museum, vol. IV, London, 1910, p. 500, n. 131.  
 به: كنيد نگاه هاپارتي بين در اسب نقش بارهدر

F. Altheim, Alexander und Asien, 1953, p. 215. 
 به:كنيد نگاه  كندمي حمل را بو برگ شاخه يك يا تاج يك كه عقاب بودن نمادي دررباه- 17

H. Seyrig, Seyria,  vol. XXVI (1949), pp. 230-257. 
18- Strabon, XVI, 1, 18. 



به شاه اليمائي و با  كند و با بازگرداندن تاج و تختتصرف مي

بخشد. شاه حفظ ضرب سكه براي وي، قدرت خود را استحكام مي

ماند: اليمائيها يك بار ديگر اليمائي به اين امر وفادار نمي

كنند و  مثل همان دفعه كه براي كمك به ها خيانت ميبه پارتي

دمتريوس دوم عمل كردند، شتابزده  سهم خود را براي بزرگتر 

ها  و حتي بعدها، آنتيوخوس هفتم در جنگ عليه پارتيكردن سپاه 

. از  19دارندهاي خود را براي ُپمپي ارسال ميهدايا و ارمغان

هاي همدلي و همنوائي در مقابل پرسيم آيا اين نشانهخود مي

-العملهاي بومي يا بخصوص عناصر يونانيها عكسها و روميمقدوني

اند و شامل مسئوليت اين دهمقدوني بوده كه در سرزمين مستقر بو

 ها بوده است. تقابل در مقابل پارتي

« برنامه»هاي او حك شده، يك چهره مهرداد اول، كه روي سكه

واقعي است كه امكان صعود از واقعيت را به طرف سرنوشت و 

ساخته و آن را تحمل كند. اين شاه تاريخ ميتقدير فراهم مي

گسترده و طعم اقدامات بزرگ،   اندازهايكرده است. معني چشمنمي

داده  كه هايش براي داوري اين تاريخ سوق مياو را از طريق سكه

ها و سياست وي  هستند. تمام ترسيم كننده زندگي وي، موفقيت

ها و در مفهوم آنها (در اين سكه7/138-171سلطنت طوالني وي )

ا منعكس است، همانطور كه سلطنت طوالني لوئي چهاردهم در صده

مدالي منعكس است )با حفظ تمام تناسبات( كه اعمال و حركات 

 .  20سازندآفتاب را مصور مي -سلطنت شاه

مهرداد اول اولين شاه پارتي است كه سكه ضرب كرده است، 

و اين حركت و اداي او موجب شده كه از وي در مقابل ارباب 

بزرگ، يعني شاه سلوكي، يك ياغي و سركش بسازد. او براي 

دادن اين استقالل، كه فقط از طريق خواست و ميل او به دست ننشا

هايش به صورت مردي از مردمان خود آمده، خود را روي اولين سكه

ها، و به كند: چهره او بدون مو است، به شيوه سكائيمعرفي مي

بر سردار كه كه آن هم مورد استفاده « باشليك»عنوان كاله 

وسيه آن را بطور متداول بر سر ها بوده و هنوز هم در رسكائي

نشين است، خود را با گذارند. او كه فرزند مردماني كوچمي

كند و براي تشديد احساسات مستقل بودن هاي سكائي ظاهر مينشانه

دهد. او بر پشت ها، خود را از طرف چپ نشان ميخود از سلوكي

روي هاي خود تصوير نياي قهرمان خود را حك كرده است كه بر سكه

نشسته و كماني بر دست گرفته است. اين سكه بايد در  omphalosيك  

. مهرداد  21جائي از شمال يا شمال شرقي ايران ضرب شده باشد

 ها قطعي نيست هايش، كه محل ضرب اين سكهدر نوبت دوم ضرب سكه

                                                           
19- Justin, XXXVI, 1, 4; XXXVIII, 10, 5. Plutarque, pompee, LIV.F. Althein-R. Stiehl, Geschichte 

Mittelasiens im Altertum. 1970, p. 578. 
20- J. Jacquiot, Medailles ey jetons de Louis XIV d'apres le manuscrit de Londres, 4 vol. Paris, 1968. 
21- G. Le Rider, Suse sous les Seleucides et les Parthe, Memoires de la Delegation archeologique en Iran, 

tomeXXXVIII, 1965, pl. LXIX, 21-28. 



كند: او ، خود را به حالت جديدي ارائه مي22)شايد صددروازه(

دهد، است، نماي خارجي خود را تغيير مي كه سرور بخشي از ايران

كند، پوشد، پوشاك ايراني بر تن مياز پوشاك سكائي خود چشم مي

كند همانطور ريش و موي خود را به شيوه شاهان هخامنشي بلند مي

كند. موهاي سر او به صورت كه خود را وارث آنها اعالم مي

شوند.  ختم مي هاي مواند كه به حلقههاي بلند آرايش  شدهدسته

براي آرايش ملي سر نيست؛ اين آرايش هرگز « رستاخيزي»اين امر 

تنه او به طرف چپ چرخيده است، يعني از بين نرفته بود. نيم

 . 23حالتي كه برخالف حالت شاهان سلوكي است

در مرحله بعد، مهرداد با توسعه  فتوحاتش، اكباتان را 

هايش بازهم تغيير كه(، در آنجا نيز س148-147كند )تصرف مي

كند كه آن را كند. او آرايش سر به شيوه هخامنشي را حفظ ميمي

يابيم؛ نوشته ( باز ميHung-i Naurusiنوروسي )برجسته هانگبر روي نقش

( است كه قبال بطور دقيق مثل Megalosروي سكه شامل عنوان مگالوس )

د، ولي نيم هاي پيشين او وارد شده بوتاجهاي سلوكي در سكهنيم

دهد: او از طرف راست نشان داده تنه او جهت خود را تغيير مي

هاي شاهان سلوكي. سرور ايران، خود را به شده است مثل سكه

 . 24كندمثابه جانشينان اينها معرفي مي

مهرداد به ترتيب شهرهاي سلوكيه دجله  â14-141در سالهاي 

ه جمعيت آنها كشود، يعني دو كالنشهري را و شوش را متصرف مي

داند، اينها مهمترين شهر از ها تشكيل ميمقدوني-را يوناني

اند. باالخره، اين دولتمرد، ها بودهتمام تملكات شرقي سلوكي

گيرد كه خود را با اين وضعيت منطبق يعني مهرداد تصميم مي

دهد. شاه كند؛ قدرت جديد خود را بردبار و باگذشت نشان مي

اند توانستهكه اين بخش از رعاياي جديد او مي شودمتوجه نقشي مي

در سرزمين وي ايفا كنند، عملي كه كاميابي و شكوفائي و حتي 

ترين ثروت امپراطوري وي را تضميين كند. بنابراين  با گسترده

كند  كه در دنياي قديم زمينه آزادي براي يونانيها موافقت مي

بخصوص شهر بزرگ  هرگز با اين چنين آزادي موافقت نشده بود،

 . 25بردسلوكيه دجله از آن بهره مي

هاي مهرداد در اين دو شهر با سياست او يكبار ديگر سكه

كند، گردد. او نيم تنه خود را از طرف راست ارائه ميمنطبق مي

ها داشتند. او كاله و آرايش سر را دقيقآ همان حالتي كه سلوكي

هاي هخامنشي بود، از هاي مو كه بازماندهدهد: حلقهتغيير مي

كند و سر خود روند؛ شاه خود را با شرايط روز منطبق ميبين مي

هاي نمايد: موهاي وي به صورت دستهرا به شيوه غربي آرايش مي

                                                           
22- Ibidem, p. 321. 
23- Ibidem, p. 321 et LXX, 9- 10; F. Altheim, Alexander und Asien, 1953, p. 280 ss;J. Eolski, Syria,  XLIII 

(1966), p. 74. 
24- G. Le Rider, op. cit., p. 340-343; pl. LXVIII, 12-29; pl. LXIX, 1-2. 
25- R. H. Mc Dowell, Coins from Seleucia on the Tigris, Ann Arbor, 1935 p. 248. 



شوند. آيند و بازهم با همان نيم تاج بسته ميبلند مجعد در مي

شود كه بيان غني مي« دوستدارهلني»نوشته روي سكه با با عنوان 

كننده سياست جديد سلطان پيروزمند است و پذيرش اين شيوه 

. مهرداد اول در چهار  26كندپوشاك و آرايش مو را توجيه مي

كنند، از حالت هاي وي آن را به خوبي مصور مياي كه سكهمرحله

نشين، به حالت جانشين شاهان شاه سكائي، رئيس مردماني كوچ

كند و سرور سلوكي گذر ميهخامنشي، سپس به حالت جانشين شاهان 

 شود. قسمت اعظم امپراطوري قديم هخامنشيان مي

دهد و تغيير آرايشي كه مهرداد اول به موهاي سر خود مي

كنند، هاي ضرب شده او در سلوكيه دجله و شوش آن را مصور ميسكه

كند كه در تصميمات شاه مؤثر به قدر كافي شرايطي را مشخص مي

ه اين تغيير گوياي اين امر نيست كه اند. با اين همبوده

خانواده سلطنتي يا رعاياي مملكت بطور كامل آرايش ملي سر را، 

گذارند كرده، كنار ميهاي مو قسمت اصلي آن را متمايز ميكه حلقه

. 

شود رسد اثري كه در موزه ارميتاژ نگهداري ميبه نظر مي

تارخ آنها  مؤيد اين است كه بعضي از جانشينان مهرداد اول، كه

رسد، شيوه قديم را حفظ كرده احتماال به دوره نسبتآ نزديكي مي

اند. اين اثر  چهره يك شاه پارتي با نيم تنه برجسته روي بوده

اي است كه داراي حلقه آويز است، و همين امر يك پالك نقره

 11سانتيمتر در  8/15دهد كه اين زيور )اجازه اين فرض را مي

شده است )لوح صد و رت آويز گردن استفاده ميسانتيمتر( به صو

 (. 4-5هاي سي و چهارم، شماره

هاي موئي كه با خطوط عميقي آرايش موي سر اين شاه از دسته

هاي مو به يك رديف اند،تشكيل شده. اين دستهاز هم جدا شده

گيرند. در باالي شوند كه چهره را قاب ميحلقه مارپيچي ختم مي

شوند، دقيقآ ها در دو جهت مخالف لوله ميحلقه وسط پيشاني، اين

جمشيد يا روي مثل همان حالتي كه روي تك چهره شاه جوان تخت

 بينيم.پيشاني شاه جوان لوح شماره هفتاد و دوم مي

داشته  نشان نيم تاجي كه موها را به صورت فشرده نگه

ه دهد كه اين تصوير مربوط به  چهره يك شاه است. گاهي مقايسمي

سازد، بخصوص وقتي كه تشخيص هويت ها، شناخت را دشوار ميبا سكه

شاه قطعي نباشد. دانشمند روسي كه اين زيور جالب و نادر را 

كند كه توانسته در اينجا تصوير گودرز منتشر كرده، فكر مي

(Gotarzes)27  28از دهه دوم قرن اول قبل ميالد را بشناسد . 

مطالعه قرار داديم،  با اين آثاري كه آنها را مورد

                                                           
26- G. LE Rider, op. cit.,  ol. LXX, 16-22.. 

 .است گرفته را مهرداد نياي جاي كه است هركول تصوير برگيرنده در هاسكه پشت 
27-R. B. Kinjalov, "Serebriannaya plastina s izobrajeniem parfianskogo tsaria", Sovietskaya Archeologiya, 

1959, p.392 ss. 

28- G. Le Rider, op. cit., p. 392 ss. 



هاي شيوه شواهدي  كه ما در حال حاضر براي بازشنائي بازمانده

آرايش موي سر هخامنشي در ايران در اختيار داريم، تمام 

شود كه اين شيوه آرايش مو با شوند. بنابر اين، معلوم ميمي

اي طوالني و با همه ويژگيهايش در جامعه ايراني، يا دست گذشته

تر بعضي از طبقات اين جامعه، در ايران خيلي پيشكم در بين 

 از موقعي متداول بوده كه مهرداد اول آن را فتح كرده است. 

 

 ـپارتيـايراني، يا يونانيدوره دوم. آرايش سر يوناني

بين فتح ايران توسط اسكندر و فتح مجدد آن توسط مهرداد 

ي كه در اي طوالناول، نزديك به دو قرن طول كشيده است. دوره

جريان آن ايرانيها در همسايگي و همجواري بالفصل يونانيها و 

اند، يعني در جوار كساني كه هزاران نفر از زيستهها ميمقدوني

آنها از وطن خود به اينجا انتقال داده شده بودند تا در خدمت  

تاج و تخت مملكتي باشند كه شاهان بيگانه آن را شاغال كرده 

 بودند. 

()شهر( متحمل polis« )پوليس»محلي، بخصوص در نظام جامعه 

تأثير شديد فرهنگي شده بود كه بيانگر تمام اشكال زندگي 

ها بطور تنگاتنگي در ارتباط هابوده است، زيرا اين شكليوناني

ها ها و مقدونياند.  يونانيبوده« هاپوليس»با خود سازمان  

اينجا آورده شده  كه به صورت فاتح از راه رسيده بودند، به

هاي بودند  تا طبقه رهبر را تشكيل دهند، كه به دنبال آن سليقه

آنها، نوع زندگي آنها و حتي زبان آنها تقريبآ تبديل به شيوه 

كند. شوند كه به قشر باالي طبقه جامعه بومي گذر ميهنجاري مي

توان مطمئن بود كه از نظر اين قشر، آرمان گذشته به مثابه نمي

شده  كه درخور يك انسان ايراني ا هنجار فرهنگي ارائه ميتنه

اي كه از طريق جريانهاي غربي وارد شده بود فقط است. ضربه

هاي سنتي گرديد و خطوط مرتبط با  موجب تضعيف وفاداري به شكل

 ميراث عصر پيشين اگر گسسته نشد، قطعآ متأثر گرديد.

طع ناگهاني و اطالعيم. اگر از قاز حالت و چگونگي آن بي

اي آگانه صحبت شود و ارگ از اطالعاتي سخن به ميان آيد كه پاره

گذارند، از حد گذراندن آثار نادر  شناخته شده در اختيار مي

 موضوع خواهد بود. 

هاي شهِر عصر سلوكي، تابلوئي تحقيقات ما در شوش، در اليه

امنشي از همزيستي دو جامعه را كه در اين شهر بزرگ ايالمي و هخ

گردآمده بودند، برايمان آشكار كرد. در  خياباني از اين اليه 

اي يوناني با حياط داخلي آن كه ايواني در اطراف داشته، خانه

اي بود با هاي آن،  در مجاورت خانهبا نقشه آن و با نقاشي

معماري محلي و با مفهومي كه عميقآ متفاوت بود. از اولي 

ي و از دومي پيكركهاي جمعيت محلي هاي يونانپيكركهاي الوهيت

 و بخصوص پيكركهاي الهه عريان به دست آمد.



ارتباطات و مناسبات جماعتي با جماعت ديگر عامل بسيار 

هاي دانيم كه در آنجا ازدواجداده است.  ميفعالي را تشكيل مي

اند. مختلط وجود داشته است. آداب و رسوم با هم در ارتباط بوده

ها را تحت تأثير قرار وم زندگي مردم و خانوادهاين اداب و رس

داده است، اينها شيوه پوشيدن پوشاك، و شيوه آرايش سر را مي

رسد اند. به اين ترتيب است كه به نظر ميكردهنيز متأثر مي

آرايش سر ايراني گرايش به مطابقت دادن خود با شيوه جديد و 

ها نانيها و مقدونيقرباني كردن حلقه موي  مارپيچي داشته كه يو

سه »شويم كه آرايش ملي سر به صورت اند. متذكر ميآن را نداشته

هاي مو شد و از بين نرفت؛ نوآوري فقط شامل حال حلقه« قسمتي

همه نيز نبايد  آن را پذيرفته باشند. مسلمآ فقط بوالهوسي 

اي انسان نبوده كه خود را به شيوهاي جديد بيارايد؛ در پاره

فعاليت سياسي رسمي توانست اين نوع تغيير را تحميل  موارد يك

كند. ما از تاريخي كه بعضي از ايرانيان در آنجا همگون شده 

اطالعيم؛ احتماال اين شيوه پيش از آخر قرن سوم قبل بودند بي

از ميالد و بدون ترديد از قبل در در همان ابتداي نيمه قرن 

ايراني نبوده كه به دوم وجود داشته است. مهرداد اول اولين 

كرده است. او پيسشگاماني شيوه يونانيها سر خود را آرايش مي

 از مدتهاي طوالني قبل از خود  داشته است. 

ها تغييراتي به اين ترتيب، در عصر هلني، آرايش سر ايراني

دادن موها را در شكل كلي به خود نديده است؛ بيشتر نوع نشان

رف ديگر، با نگاه به كارهاي هنري گردد. از طاست كه متفاوت مي

توان گرايش هنرمندي را نديده نگرفت كه ميل دارد اين عصر، نمي

سازد و هاي ويژه  فردي را بيان كند كه چهره وي را مينشانه

تواند فكرمايه درستي بدهد. ميل دارد تا آنجائي كه مي

دادن موها به شيوه هلني در جامعه ايراني در ارتباط نشان

اتنگ با ظهور آن در هنر، در چهره ايراني وارد شد. فكر تنگ

هاي شناخته شده اين عصر، دو سرديس كنيم كه بين اولين چهرهمي

 شناسيم.را مي  29شامي

                                                           
 در امحفاري عمليات پنجمين موقع در  را شامي بازديد اجازه شرايط( Shami .شمي)شامي- 29

 از متأثر و مالمير-ايذه كيلومتري 25 در واقع محوطه اين .كرد فراهم 1971 بهار در سليمان مسجد

 استين سراورل كه كشفياتي دنبال به تها نه برگرفته، در نزديك از را آن كه كوهساراني زمينه

(Sir Aurel Stein,Old Routes of Western Iran, London, 1940, pp. 141-159)درجه در بلكه داده، انجام آنجا در 

 باالي در .كندمي حفاظت عميقي آبكند را آن  اطراف .است خاصي توجه خور در اشمجموعه خاطر به اول

 سنگ قطعات با داردكه وجود استحكاماتي كاخ يك دشوار، دسترسي با بخصوص منفردي، مرتفعقله

 باشكوه مقدس هصف شاهانه مغرور اقامتگاه اين پاي در .است شده ساخته زيادي دقت با تراشيده

 ,Ibidem) است كرده حفاري انگليسي كاوشگر را آن كه بوده شده برپا معبدي آن برروي كه شده گسترده

olan II). به كه بوده، صفه اين روي ديگري يانيايشگاههاي بوده، نيايشگاه تنها نيايشگاه، اين 

 خود راست دركنار و رودمي پائين نهر طرف به هم سرپشت هايپالن سري يك طريق از و تأترآمفي صورت

 از .است بوده مسكوني ايقصبه باقيمانده دهندهنشان كه گذاردمي باقي را ويرانه از ايمجموعه

 آنها مهمترين شمي مسلمآ ام،كرده برداشت را آنها من كه بختياري كوههاي هايمحوطه تمام بين

 براي سنگي هايپايه تعداد .است بوده وسيعي اندرخش مذهبي مركز يك كه رسدمي نظر به و است، بوده

 است اهميتي بر شاهدي (Ibidem, p. 155)رسدمي دوجين يك به نهاآ تعداد كم دست كه مفرغي، هايمجسمه



                                                           
 پيداشده نيايشي سكوهاي تعداد رسدمي نظر به كه است، داشته اليمائي مملكت در نيايشگاه اين كه

 (A. Godard) گدار آندره .است امر اين اين مؤيد(Ibidem, P. 143-144 et pl. XXVII, 21) اورل سر توسط

( ايران آثار)«  Athar-e Iran, vol. II (1937), pp. 285-306»بكتا در كرده، كشف دانشمند اين كه را اشيائي

 منتشر .Syria, vol. XX (1939), pp. 177-183 در H. Seyrig نيز را آن مفرغي بزرگ مجسمه همچنين و

 شمي از ايران، باستانشاسي اداره از راد آقاي همراه به گدار خانم و آقا 1937 سال در.اندكرده

 به شدكه منتقل تهران موزه به شده خكاكي صدفي قطعه تعدادي محوطه از كه اين با .كردند بازديد

 منتشر هرگز آن به مربوط برداشتهاي كاوشهاو اين ،است بوده قبر يك به مربوط سدرمي نظر

 عبور از قبل آنها از تعداي كه(Ibidem, p. 158) بود كرده اشاره گورها وجود به قبال اورل سر .نشدند،

 Iran. Parthes عنوان تخت كتابم در را صدفها اين عدداز سه تصوير .بود گرفته قرار تجاوز مورد او

et Sassanides, fig. 124-125 شده حكاكي كوچك هايپالك اين روي كه مرداني سر آرايش كه ديديم .امآورده 

 هايلوح) است سليمان مسجد جوان پارسي آرايش به نزديك خيلي بودند، مو هايحلقه به آراسته و

 ـدومسوم قرنهاي به را كوچك اثار اين كه دهدمي اجازه امر همين (،چهارم هفتادو -دوم و هفتاد

 كه هستند آرايشي داراي اينها مفرغي، و سنگي سرديس دو ردوم در .كنيم منتسب ازميالد قبل

 بود خواهند ميالد از قبل دوم قرن مربوطبه اينها .ندارد وجود ديگر آنها «ايپايانه»هايحلقه

 براي بزرگ پيكره گذاريتاريخ براي شده اعالم داليل  .(3-2-1هايشماره چهارم، و سي و صد لوح)

 در شده پيدا اشياء بين در .باشند چرا و چون بي و قاطع كه رسندنمي نظر به ميالد، از بعد اوايل

 كه شودمي ديده زن يك و مرد يك به مربوط مفرغي شده ضايع سرديس دو اورل، سر توسط شمي معبد

 مجسمه به متعلق  كه شناخته سري مثابه به ِزفâروستو را اول سرديس .هستند بزرگتر طبيعي ازاندازه

 ت:اس بوده چهارم آنتيوخوس بزرگ بسيار

 (Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic Word,  vol. I, pl. X, 1 et p. 66).  
 ششم لوح در آنها تصوير كه معبد اين در شده پيدا مفرغي اكثراشياء كه اين شناسائي؛ اين

 هلني  (6شماره پنجم، سيو و صد لوح)مفرغي سر بدون كوچك مجسمه همينطور آمده؛ اورل سر كتاب

 صورت به آنها يشآرا كه مرداني هايسرديس كامل فقدان هايافته بين در باالخره، هستند؛

 از قبل شمي معبد فعاليت كه دهندمي را امر اين قبول اجازه اينها است،همه مو «مستقل»هايحلقه

 مرگ از پس احتماال را «وحشيانه انهدامو چپاول» نوعي نيايشگاه و شده متوقف تاريخ اين

 يك از خود خاطرات اساس بر را شامي نيايشگاه نقشه اورل سر.است ديده خود به چهارم آنتيوخوس

 بنا، غربي بخش يك در تنها سوخته چوب و خاكستر حضور مبناي بر وي  .است ديده ختن  بودائي معبد

 گالري يك شامل ديوارها طول در فقط نيز شامي معبد نقشه كه كرده عنوان را فرضيه اين

 نقشه( را معبد اين نقشه كه وقتي بنابراين، .است بوده سقف بدون بنا مركزي وقسمت بودهسرپوشيده

 حياطي به ورودي اين از است؛ بوده شرق درطرف بايد آن ورودي كه شويممي متوجه كنيم،مي بررسي (11

 خاكسترهاو اين كه آنجائي از و،  .شودمي مربوط خاكسترها آزاد سطح به كه اندشدهمي وارد سرباز

 كه گرفت نتيجه توانداشته،مي وجود بنا غربي قسمت كف روي بر متمركز صورت به شده سوخته چوبهاي

 خاكسترها و كرد پيدا را شكل تطيلسم محراب اتاق و محراب از قبل اتاق توانمي كه است جا همين در

 از و هلني شمي نيايشگاه نقشه كه كندمي ثابت ويرانه تفسير اين .است بوده آنها سقف به مربوط

 ساخته خشت از معبد ديوارهاي .است بوده خانمآي و سليمان مسجد نقشه به مشابه و بابلي خاستگاه

 139 سال حدود در را اول مهرداد توسط شمي معبد غارت فرضيه ارزيابيها اين تمام .اندبوده شده

 اشاره معبد دو به (Strabon, XVI, 1, 18) استرابون كه ديديم .سازندمي قبول قابل را ميالد از قبل

 معبد ديگري و است آتنا معبد يكي :است كرده غارت را آنها اليمائي در پارتي شاه اين كه كندمي

 در اورل سر پس، . (نيست؟ ايذه نام يافته تغيير شكل آيا)ناميدندمي ta'Axara را آن كه آرتيمس،

 پيشنهاد و بوده هلني ايسازه عوامل داراي قطعآ كه كرده پيدا را زن يك سنگي سرديس شمي معبد

 يمبشناس را آرتيمس چهره تصوير اين در كه كندمي

(Ibidem,  fig. 49 et p. 155). 
 كتاب كه اين و كند،مي نقل را شوش در آرتميس معبد به چهارم آنتيوخوس حمله كه اريخيت

Maccabees كندمي نقل (I. 1-4)؛  

 نقل و است؛ كرده غارت را معبد اين آنتيوخوس وي نظر از كه (ميالدي دوم قرن)Appien0 نقل

Porphyre (fragm. 53) انجام را كاري چنين توانستهنمي مردم دشمني دليل به شاه اين وي نظر به كه 

 ن تار را اينها همه ـ «دهد

(W. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, p. 465) 

 Prophir (fragment 56) كه است اين ماند،مي باقي اهميت اب ما براي كه آنچه ولي .است دكردهر

 قرار  صبا نام به مقدسي كوه قله در (آرتميس معبد)معبد اين كه گويدمي (كرده نقل را آن تارن كه

 ناشناخته يوناني در «ش» صداي .بازيافت را شمي نام نام، اين در تا آورد عمل به تالشي بايد .دارد

 كتاب مردم كه اين از قبل حتي صبا، نام و شوندمي مخلوط هم با راحتي به «ب» و «م»صداهاي است،



-2هاي ها )لوح صد و سي و پنجم، شمارهيكي از اين سرديس 

( كه بدون ترديد مربوط به يك شاه اليمائي است، با ريش 1

گيرد اي موي پرپشتي است كه چهره را قاب ميكوتاه و سبيل، دار

كالسيك يارتي « سه بخشي»افتد. اين يك آرايش و تا روي گردن مي

است كه با اين همه در آن حلقه مو ديگر وجود ندارد و موها 

هاي متعدد و موازي كوتاه هستند و همه آنها به صورت چين شكن

اند. اين ظ كردهشكل عمومي خود را، كه شكل كالسيك عصر بوده، حف

آرايش  چيزي نبوده جز اين كه يك ارباب محلي در صدد بوده كه 

ها كپي كند. موهاي اين شخص را، كه داراي چشمهاي از آرايش غربي

هاي تاج مشابه با نيمتاجبزرگ باز و نگاه بي تفاوتي است، نيم

 داشته است.شاهان سلوكي نگه

(، كه مسلمآ 3سرديس دوم )لوح صد و سي و پنجم، شماره 

تر از سرديس اولي است، به مجسمه مفرغي بزرگي تعلق شدهشناخته

اي را باز ميشناسيم كه هاي فردي. در اين سرديس نشانه 30دارد

هاي سرديس سنگي است. اگر اين چهره بسيار متفاوتي با نشانه

اي است كمه ويژگي او از طريق موي نشانگر شخصيت بسيار ويژه

نگاه ثابت و جدي او نشان داده شده است،  زير لب، سبيل و

آرايش موي سر او به هيچ وجه با آرايش سرديس شاهزاده تفاوتي 

تاج ببند ندارد به جز اين كه موها را به جاي اين با يك نيم

 با يك نوار هفت يال بسته است. 

هائي هستند هاي باالئي نشانهسطوح گسترده و تخت بين پلك

روند. چشمهاي شمار ميهاي شاهان هلني بهكه ازويژگيهاي چهره

اند اي نشان داده شدهتكچهره مفرغي اين عصر نيز به همان شيوه

 .   31كه چشمهاي سرديس ما را نشان داده است

آيا چنان كه پيشنهاد شده، اين اثر  كار يك هنرمند غربي 

نبوده، و يا اين كه با توجه به اين امر كه شوش بسيار نزديك 

هاي مفرغي را محل بوده و يك مركز بزرگ توليد مجسمهبه اين 

هاي متعددي پيدا شده كه بايد داده كه در آنجا پايهتشكيل مي

توان اين امر گرفته، آيا ميها روي آنها قرار مياين مجسمه

پذيرفت كه اين اثر كار يك هنرمند محلي نبوده است؟ در 

اطالع غربيان بي كارگاههاي اين پايتخت بزرگ قديمي از درسهاي

                                                           
 روي بر آرتميس معبد اين كه «مقدس كوه» درباره .است شدهمي حاصل راختي به بشناسند، را مقدس

 معبد، دو .است دشوار باشد نآ مناسب كه شمي، منظره از بهتر جائي كردن پيدا بوده، شده برپا آن

 شده برپا هلني زمان در اينها اند؛شده بنا نقشه يك اساس بر سليمان مسجد معبد و شمي معبد يعني

 ناحيه لمث مركز، از دور و عجيب ايناحيه در .اندشده زمان يك در سنگينيم انهدا متمحل دو هر و

 مسلمآ اينها.   استثنائي درشرايط مگر آيد وجود به تواندنمي حوادثي چنين بختياري، كوههاي

 به بتواند كه كرده حفظ انگيزيشگفت بطور آنچنان را آنها غربي تاريخ حتي كنندمي بيان را عملي

 .بنددمي نقش انسانها خاطره در و كندمي متأثر را تصور كه بود خواهند اعمالي لذا .آيد نظر
30- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, fig. 99. 
31- A. Hekler, Greek and Roman portraits, London, 1912, pl. 72, a-b. ؛   

 pl. 101, Metrodoros  سِر : به كنيد گاهن

 .pl. 102 ,Hermachos سِر:ِ  به  بخصوصو



 .  32هاي مفرغي هلني، مشخص استاند. عنبيه چشمان چهرهنبوده

به نظر ما قدمت هر دو سرديس، يعني سرديس شاه و سرديس 

رسد. اين زيباي مفرغي، به نيمه اول قرن دوم قبل از ميالد مي

توان اين امر رسد، كه ميتاريخ به بيتشر از اواسط اين قرن نمي

از مقايسه اين دو كار هنري با ساير آثاري كه را از يك طرف 

شوند نتيجه گرفت  و از طرف ديگر از به همين كشفيات مربوط مي

تاريخ احتمالي و يا قطعي غارت و انهدام اين نيايشگاه توسط 

 اي رسيد.مهرداد اول به چنين نتيجه

ساير شاهان پارتي با پذيرفتن آرايش بدون حلقه مو، از 

اند، كه اين امر در مورد مهرداد ول تبعيت كردهنمونه مهرداد ا

. موي  33كنددوم بر روي نقش برجسته او در بيستون صدق مي

 .  34شناسيمكوتاهي را روي سكه پاكور، پسر ارد باز مي

احتماال بايد به اين دوره دو ستون يادبود آشور را منتسب 

است، قبل از ميالد  88يا  89كرد كه قدمت هر دو مربوط به سال 

هرچند كه قرائت تاريخ آن مورد اعتراض است. با اين همه، مؤلف 

انديشد كه ستونهاي با قرار گرفتن در رديف همين قرائت  مي

هاي يادبود مربوط به اوايل قرن اول قبل از ميالد هستند. آرايش

بدون حلقه مو، قباهاي يوناني باستان، و رداهاي بدون آستين 

رخ آنها نيز به ن دارند، و ارائه نيمها برتيوناني كه شخصيت

 . 35گويندنفع نظر او سخن مي

، جنگاوري كه كامال از روبرو  36در مورد ستون ياد بود سوم

نشان داده شده، با موهائي كه به صورت كوتاه بريده شده 

(kurzgeschorenen bÌrtigen Mannes دقيقآ داراي همان شكل و شمايلي است كه ،)

شمي دارد، كه ما چنين شكل و شمايلي را نه  مرد مجسمه مفرغي

هاي يافته شده در برِدنشانده و نه بر روي بر روي پيكره

هاي مسجد سليمان، جائي كه قدمت آثار آن مربوط به قرن پيكره

 اول بعد از ميالد است، در هيچكدام نيافتيم.

در هترا « نشينفاتح كوچ-پارتهاي»اين پوشاك مربوط به 

رد. بايد باور كرد كه اين شكل و شمايل پارتي نيز وجود ندا

اي تغييراتي را به خود ديده است، دقيقآ مثل دار در دورهچكمه

دار، شبيه به پوشاكهاي حالت پالمير كه در آن پوشاكهاي چكمه

شكل قديمي پوشاك »پيكره مفرغي از بين رفته شمي است كه 

 . 37بوده است« پاليمري

                                                           
32- Ibidem, fig. 11-12-13-14. 
33- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, fig. 64-65. 
34- H. von Gall, Istanbuler Mitleilungen, Band 19/20 (1969/1970), p. 306, n. 29. 
35- W. Andrea und H. Lenzen, Die Partherstadt Assur., 1933, p. 105-106; pl. 59, a,c. 
36- Ibidem, p. 106, pl. 59, b. 
37- H. Seyrig, "Genneas", Syria XXVI (1949),p. 247.. 

 كه شكلي به نسبت عمومآ كه يادبود، ستون قاب چهارضلعي شكل كه رسدمي نظر به مچنينه

 يادبود ستون دو تاريخ تا شد با ترقديمي تاريخ نفع به شده، تلقي ترقديمي مثابه به است دار گنبد

 بةككنيد نگاه :قبلي



هاي دو محوطه حفاري شده، از ههمچنين بر روي نقش برجست 

وضعيت پاهاي اشخاص سنگ يادبود اطالعي نداريم، اين پاها هر 

اند، و همين اين امر غافلگير كننده است دو در يك جهت چرخيده

رخ يادبود اول از نيمولي برعكس در ارائه اشخاصي كه در دو سنگ

اي اند، چنين حالتي قابل درك است. از حفاريهنشان داده شده

آشور سرديس مردي به دست آمد به صورت مجسمه با آرايش سر به 

كه مسلمآ مربوط به قرنهاي « مستقل»هاي مارپيچي صورت حلقه

تر . حضور آن در آشور به نفع تاريخي قديمي 38ـسوم ميالدي استدوم

 براي سه سنگ يادبود است.

هاي پارتي كه به بايد مجددآ بدانيم كه بخصوص تعداد چهره

اند، ناچيز است. از بين اينها بايد از وه غربي آرايش شدهشي

(، از نيويورك ذكري به Rabenouمرد روحاني)؟( مجموعه رابنو )

در پاريس به نمايش « كاخ كوچك»در  1961ميان آورد كه در سال 

. از حفاري ما فقط يك سرديس  39در آمد )لوح صد و بيست ششم(

شده  است )لوح بيست و  به دست آمد كه در برِدنشانده پيدا

(؛ سرديسي نيز با آرايش مشابه در شوش 2-3هاي هفتم، شماره

 . 40پيدا شده است

اي كه در جريان آن چهره پارتي با آرايش غربي وجود دوره

ـايراني نامگذاري تواند به عنوان عصر هنر يونانيداشته مي

اد، ها را با اطمينان نشان دتوان ابتداي اين چهرهگردد. نمي

ولي قطعي است كه ارائه رسمي آنها به دوردستها و به قبل از 

رسد. اين شيوه تغيير كرد تا نقطه پايا ني به مهرداد اول مي

هاي دادن موها به روش بيگانه بگذارد و به سنتاين نوع نشان

 هاي مو برگردد.ملي با چهره آرايش شده با حلقه

ايراني نامگذاري -نئوتواند به عنوان هنر اين دوره سوم مي

 شود.

 

 دوره سوم. بازگشت به حلقه مو در چهره پارتي

هاي يوناني هستند و يك هاي پارتي داراي نوشتهاين كه سكه

هائي دهند، اين كه در دربار سلطنتي بكشانترا نشان مي NikÅنيكه 

(Bacchantesبراي معرفي  مي ) دوستدار هلني»دهند؛ اين كه به خود »

؛ اين كه آرايش سر بعضي از ايرانيان شيوه غربيان گويندمي

همه اينهافقط يك واقعيت را  -گيرند مستقر در ايران را مي

ها در بين رعاياي شاهان كنند: حضور يوناني و مقدونيثابت مي

العمل در العمل غيرقابل احتراز است. اين عكسپارتي. نوعي عكس

بي ناشي از تكانهاي درجه اول به مثابه نتيجه غيرقابل اجتنا

                                                           
A. Muehsam, Berytus X (1950-51), pl. 58 e. 
38- W. Andras und H. Lenzen, op. cit.,  pp. 106-107, pl. 58 e.  
39- Catalogue de l'Exposition "700 ans d'art en Iran",  Paris 1961, n. 728. 

 است؟ مانبوده هايمحوطه از يكي به مربوط پيكره اينآيا 

40- R. Ghirshman, op. cit.,  fig. 109. 



عميق سياسي خود را تحميل كرد و مملكت اشكانيان را در نيمه 

 دوم قرن اول قبل از ميالد متزلزل نمود.

دنياي غرب، يا دقيقتر ُرم، ضرباتي را يكي بعد از ديگري 

شد دريافت و در طول تمام اين نيم قرن، كه از ايران وارد مي

گردد و و به دفاع باز ميرسد كند كه از دفاع به حمله ميمي

دهد. در شكست و مرگ عالوه بر آن يك بار دشمن را شكست مي

ها و اشغال قسمت اعظم امالك غربي هخامنشي، به كراسوس، حمله

هنگام فتوحات گذراي پاكور و البينوس  به دنبال هم اتفاق 

رسد رويائي كه شاهان ايران نه قبال و نه افتند. به نظر ميمي

را كنار نگذاشته بودند، با رفتارها و اعمال يك شاه بعدآ آن 

يابد. فتح سوريه، فلسطين و آسياي صغير درخشان پارتي تحقق مي

« آزاد شده»موجب نشاط و شادي بخشي از ساكنان اين نواحي 

برد. ناكاميهاي در پي شود و بخش ديگري را در وحشت فرو ميمي

 باره فتح شده بودند. شود كه دوآن، موجب رهاكردن زمينهائي مي

شود كه او عليه پارتيان اي ميمرگ سزار مانع لشگر كشي

 گرفت.تدارك ديده بود و بايد انتقام فاجعه كراسوس را مي

كند: او، باوجود اي ميآنتوان اقدام به چنين لشكر كشي

گستردگي وسايلي كه ابدآ هرگز در قالب انساني و لوازم گرد 

و در دو لشكركشي پشت سر هم متحمل  نيامده بود، در دو نوبت

ها تا چه حد  و با كدام شود. آيا روميهاي سنگيني ميشكست

ها را پذيرفته بودند كه جديتي امكان تاخت و تاز جديد پارتي

حتي در هرج و مرج و آشفتگي يك جنگ داخلي به ايتاليا و حتي 

 .  41رسدبه رم مي

در جريان قرن رم تغييرات عميقي را مد نظر نداشته كه 

اتفاق افتاده بود.  شهر رم ارزش اول قبل از ميالد در سرزمين

واقعي تضادها را هم در جامعه اريستوكراتي پارت و هم در بين 

جماعات رنگارنگ و و در بين مردمي كه قدرت را در دست داشتند، 

ارزيابي نكرده بود. از طرف ديگر، تعرض و مخاصمه عميق عليه 

هاي ترين تودهه موجوديت خود در بين گستردهكه ب« هاهلني»

داد مطابق با ارزش صحيح خود ارزيابي هاي آسيا ادامه ميجمعيت

 نشده بود. 

اي عميق بود؛ اين ضربه به ضربه وارد شده از ايران ضربه

سرزمين و به مردمان اجازه داد تا شعور و آگاهي را بازيابند 

ز  مرگ مهرداد دوم، و كه كه رو به ضغف گذاشته بود، يعني ا

از زمان بزرگي وي، و از نقشي كه وي در دولتي به قدرت ُرم 

هاي سوزناكي را ضعيف شده داشت، كه ايران براي تضعيف رم شكست

اين  -شد اختصاص داده بود. تغييري ناگهاني در رفتار احساس مي
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كند كه پس از موافقتهاي بين فرهاد اي را آماده ميحركت دوره

گيرد كه در ميالدي جاي مي â6و  â1و اگوست، بين سالهاي  چهارم

ترين شكوه و جالل و بزرگترين جريان آن امپراطوري پارت زنده

 بيند.مملكت را به خود مي

الزم بود كه تاج و تخت تيسفون را سلطان پرتحركي مثل 

( اشغال كند كه شديدآ ضد رومي بود 12-38آرتابان دوم  )سوم()

ن راندن ُرم را از آسيا در سر داشت، و عليه كه رؤياي بيرو

جنگيد تا موجب حركتي به نفع بازگشت و تأثير و نفوذ غرب مي

بوده است. اين « ملي»تولد دوباره تمام آن چيزي گردد كه 

شود. در ( تقويت مي7/36-3/42احساس پس از شورش سلوكيه دجله )

ن گذاشته ( شهر والشگرد بنياâ8/79-53/54زمان والشگرد اول )

شود، يعني يك مركز مهم تجاري در كشور بيگانه كه براي مي

شهر شلوغ و شيطاني »خاموش كردن سلوكيه دجله، يعني اين 

المللي بودن خود ، تا آن را از مركز مهم تجاري بين«يوناني

هاي يوناني، هاي اين سلطان، در كنار نوشتهمحروم كند. سكه

تولد »لفباي آرامي كرد. هائي با اشروع به داشتن نوشته

النسبي به منصه ظهور رسيد كه با ابداع جدول شجره« دوباره

بايد ثابت كند كه اشكانيان از اصل و نسب هخامنشيان هستند. 

اين عصر براي مواردي چون نوشتن اوستا و نيز براي مجهز كردن 

آماده شده بود، كه اين امر نياز « كتاب»مذهب ايرانيان به يك 

ها، مذهب يك مردم متمدن بايد متكي بر نوشته»ده است: مهمي بو

 . 42«هاي معتبر و درخشان باشدو بر نوشته

ها و انديشه درباره آن  سرتاسر احساس بازگشت به سنت

هاي گوناگون انسان ظاهر گيرد و در فعاليتمملكت را فرامي

شناسيم، زيرا بيان يونان گردد. تغييراتي را در هنر باز ميمي

(. به Tarnاست )« يك مسئله شكل؛ و بسيار به ندرت مسئله جوهر»

اين ترتيب، تحقيقات دانشمندان شوروي در نيسا، روي محل 

اند تا مهردادكرت باستان، و گورستان سلطنتي پارت، نشان داده

گيرد اي كه قرنهاي اول و دوم ميالدي را در برميچه حد دوره

« امپراطوري»لي در تمدن هاي فرهنگي محسنت« پيروزي»موجب 

در تركيب « ضد هلني»شود. حتي در جستجوي نوعي عكس العمل مي

 .  43اندهاي معمارانه بودهمجموعه

گرائي ملي، آرايش اي، با حركتي به سود وطندر چنين زمينه

( Paul Valery« )با گردابهاي منجمد شده صدف»سر پارتي با حلقه مو 

. احتمال بسياري وجود دارد كه گرددبا قدرت دوباره ظاهر مي

اين آرايش هرگز از بين نرفته بود ولي از قرن اول  و بخصوص 

در قرن دوم شيوه آرايش موي ايراني نشان دهنده چرخش عميق و 

                                                           
42- G. Dumةzil, La religion romaine archaique, Paris, 1966, p. 602. 
43- G. A. Pougatchenkova, Puti razvitiya arkhitektury Iujnogo Turkmenistana pory rabovladeniya i 

feodalizma.Moscou, 1958, pp. 107-108. 



كنند؛ اينها مداومي است. موها كاربري طبيعي را حفظ نمي

گيرند؛ اينها به يك جمجمه گرد تأكيد دوباره چهره را قاب نمي

كنند. از دوره سوم ما به بعد، آرايش د و آن را محاط ميدارن

هاي موي جدا دهد كه از حلقهسر پارتي غالبآ كالهي را تشكيل مي

 . 44تركيب شده است« مستقل»از هم، صدفهاي 

 

 ـ عالمت طبقه اجتماعي.آرايش موي سر پارتي

آثاري را در اختيار داريم كه امكان متمايز كردن سه شيوه 

هاي مو به صورت مارپيچي ركيب آرايش سر پارتي با حلقهمتفاوت ت

و نيز رسيدن  به سطوح اجتماعي هريك از دارندگان آنها را 

 كند.فراهم مي

فرمانرواي هترا، سََنتروك شاه، با موهائي آرايش شده كه 

به سه قسمت تقسيم شده است كه دو رشته قطور آن به صورت 

رسد . به نظر مي 45اندرفتههاي مو دور صورت او را قاب گحلقه

كه اين آرايش شاهانه سر مختص خانواده حاكم، و شايد هم مختص 

هفت خانواده اريستوگراتي پارت بوده است. قبال قسمتي از نوشته 

ايم كه تأكيد بر تفاوت بين موهاي سورنا پلوتارك را نقل كرده

 كند. و موهاي بقيه سپاهيان او مي

اي متفاوت است: گونههترائي به «ژنرال»برعكس، آرايش سر 

هاي مارپيچي است، موهاي او نيز كه تمام آن به صورت حلقه

دهد و آن را به را در گرداگرد سر او تشكيل مي« نوريهاله»

( ساتراپ شوش نيز آرايش Hwasakگيرد. هواساك )صورت منظم قاب مي

 ميالدي كه من 215مشابهي دارد؛ او  بر روي نقش برجسته سال 

، در مقابل آرتابان پنجم ايستاده  46آن را در شوش پيدا كردم

 است.

دو گونه از آرايش شاهي و يك مقام بلندپايه، باز هم به 

شود كه تر روي تنها يك اثر قرن سوم ظاهر ميبخشاي نتيجهگونه

( در روسيه جنوبي پيدا شده است. پالك استخواني Olbiaدر اولبيا )

كه نقش يك ريتون )جام شاخي شكل( را اي است پيكرتراشي شده
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H. Seyrig, "Note sur les plus anciennes sculptures palmyrإniennes", Berylus III (1936), p. 138. 

 است.شده مصور بستانتنك برجسته نقش روي پارتي سر آرايش در تغيير اين

 (A. D. Bivar and S. Shaked, op. cit., p. 269-272) 

 هركول اول مكان در .(1 شماره ام،سي و صد لوح)است آمده چهاربار هركول چهره آنجا دركه 

 بعدي، هايارائه روي بر .است شده بسته تاجنيم يك با استو «غربي شيوه به »تخت و صاف موهاي داراي

 دآورمي وجود به را هاله نوعي و شده تشكيل هاحلقه از او موهاي

 (S. Downey, op.cit., p. 13 et 56).  
 كه شده اجرا عصري در برجسته نقش اول قسمت كه كرد فرض توانمي تغيير اين بر تكيهبا 

 نقش بقيه كه حالي در برسد، ميالدي اول قرن به تواندمي آن قدمت بودهاست؛ معمول غربي سر آرايش

 .بود خواهد سوم قرن شايد و دوم قرن به مربوط برجسته
45- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, fig. 105. 
46- Ibidem, fig. 70. 



دهد و روي آن تصوير يك شاه است و در اطراف او دو تشكيل مي

اند. آنها ناظر بر پسرش )؟( و يك مقام بلندپايه قرار گرفته

ها آن را رقصي هستند كه رقصندگان زن و مرد و همچنين آكروبات

« متيسه قس»كنند. فرمانروا داراي آرايش سر شاهانه اجرا مي

است و دو شاهزاده نيز چنين آرايشي را دارند. سر اينها به 

داده كه در اي را تشكيل ميرخ است، موهاي آنها تودهصورت نيم

بلند پايه كه او را نيز هر طرف صورت بوده است. آرايش سر مقام

« هاله نور»اند، به صورت به شكل فرمانروا از روبرو نشان داده

. اين نوع آرايش  47هترا و ساتراپ شوش« لژنرا»است دقيقآ مثل 

اي برجستهشناسيم كه تصوير او روي نقشسر را در شخصيتي باز مي

)لوح   48شوداست كه در موزه متروپوليتين نيويورك نگهداري مي

 صد و بيست و هفتم(.

ايم. هائي برگرديم كه آنها را يافتهبه آرايش پيكره

هائي كه شخصيت مصور شده در آنها  بر دست خود يك برجستهنقش

( 3و  2هاي شاخ فراواني گرفته است )لوح هفتاد و نهم، شماره

سه »دهنده شاهان و شاهزادگان است و آرايش آنهابه صورت نشان

جسته متأخر و بد حفاظت براست. تنها يك سر از يك نقش« قسمتي

تواند بر مبناي آرايش وي ( مي3شده )لوح بيست و هشتم، شماره 

متعلق به يك مقام بلندپايه باشد. بقيه سرها موهاي كوتاهي 

ها دهند كه بطور تنگاتنگي جمجمهدارند و شكل كالهي را تشكيل مي

اند. تعدادي از اين افراد بر گوشهاي خود را در ميان گرفته

كند كه آنها افراد عامي اند و همين امر ثابت مياي آويختهحلقه

نيستند بلكه احتماال متعلق به قشر نجيبزادگان كوچك همان 

 سرزمين هستند. 

هاي بنابراين، شيوه آرايش موي ايراني به گذشته و به حلقه

گردد، مسلمآ به قرن اول ميالدي، ولي با نوع مارپيچي بازمي

هاي موئي موئي د متفاوت است. ديگر دستهآرايش خاستگاههاي خو

هاي اند و به حلقهوجود ندارند كه با دقت در كنار هم قرارگرفته

اي نشان داده شده شوند. موها فقط به صورت تودهمو منتهي نمي

هائي شكل گرفته كه دقيقآ جدا است، اين توده تنها به كمك حلقه

 از يكديگر هستند.

اي ضايع ا ناشناخته است. تكهسازوكار اين تحول براي م

شده از يك سرديس سنگي كه در آن فقط بخش پشتي كاله جمجمه را 

پوشاند، پوشيده از موهائي است كه به صورت ضعيفي، با حالت مي

مانند، حكاكي شده است. آيا اين نوع ارائه همان مرحله كرم

انتقالي است كه ما در جستجوي آن هستيم)؟( )لوح بيست و نهم، 

(. نمونه ديگري را شايد يك سرديس سنگي در اختيار 5ماره ش

بگذار كه در نيپور به دست آمده و ضايعات زيادي بر آن وارد 

                                                           
47- Ibidem., fig. 3510352-348. 

 .است شده انجام آن روي زيادي مرمت- 48



 . 449شده است )لوح صد و سي و پنجم، شماره (

اي به صورت سه عدد سرديس كه داراي چشماني هستند با عنبيه

لوح كامال برجسته و سوراخي به صورت مردمك به صورت تجسمي )

؛ لوح بيست و نهم، شماره 4-5و  1-3هاي بيست و چهارم، شماره

توانند به نيمه دوم قرن (، در مقايسه با پيكره پالميري، مي1

. آيا هنرمندان پارتي مثل هنرمندان  50دوم ميالدي منتسب شوند

پالمير و قندهار با مردمك به صورت سوراخ، كه مطلوب 

اند؟  آيا اين تشابه بوده، مخالفت  51پيكرتراشان رومي بوده

كننده فرضيه خاستگاه دادن چشم، بياندر سليقه  براي نشان

مشترك اين شيوه در هنر پالمير و هند شمال غربي نيست كه از 

 شود؟يك منبع تغذيه مي

كنيم دو نقش برجسته شاهاني كه در دست خود ما پيشنهاد مي

( 3و  2هاي هشاخ فراواني دارند )لوح صد و بيست و نهم، شمار

به قرن دوم ميالدي نسبت داده شوند و دو سرديس مرد )لوح صد و 

( و همينطور كاله و آرايش يك سر ضايع 6( و 1-3هاي ام، شمارهسي

(؛ و سرديسي كه به زحمت خاطره 4شده )لوح بيست و نهم، شماره 

(، و يك 2هاي مو را حفظ كرده )لوح بيست و نهم، شماره حلقه

رت مجسمه كامل از گل پخته، با ضايعات فراوان، سرديس به صو

كه در شوش پيدا شده ولي تاكنون  منتشر نشده و در موزه لوور 

( به قرنهاي 5شود )لوح صد و سي و پنجم، شماره نگهداري مي

 سوم منتسب گردند.-دوم

اقالم زير نيز به قرن سوم تعلق دارند: شاه در حال اداي 

، و سرهاي پيدا  53هاي تنگ سروكته؛ نقش برجس 52نذر، در بيستون

. آيا اين سرهاي بدون گردن متعلق به  54شده در قم و همدان

اند كه تزئين معمارانه مشابه با تزئين بناهاي هترا نبوده

؟ من در فرصتي موقعيت آن  55آنها نيز سرهاي بدون گردن دارند

                                                           
49- C. S. Fisher, "The mycenaen palace at Nippur", American Journal of Archaelogy, vol. 8 (1904), p. 416, 

fig. 9. 
50- H. Seyrig, "Note sur les plus anciennes sculptures palmyrإniennes", Berytus III (1936), p. 139 et pl. XXI, 

2. 

 كنيم، مشخص را آنها تاريخ قاطعيت با تقريبآ توانيممي كه هستند هائيسرديس تنها اينها

 زماني تقويم را مسئله كه وقتي،  خواهدمي و كندمي مقابله امر اين با H. Ingholt خود كه چند هر

 .نباشيم جزمي حد از بيش كه كنيم، مي مطرح را چشمها دادن نشان بر مبتني پالميري

. H. Ingholt, "Some sculptur from the tomb of Malku at Palmyra", Melanges offerts a Kazomierz 

Michalowski,Warszawa, 1966, p. 465.  

 مردمك، =دارد ميان در سوراخي كه برجسته صورت به عنبيه ترقديمي نمونه پالمير، در 

 .Ibidem., p .اندكرده تعيين ميالدي 66-65 را آن تاريخ كه بود، خواهد كپنهاك در زن تنهنيم عنبيه

464. 
51-B. Rowland, "Gandhجra and late anti art; the Buddha image", American Journal of Archaelogy, vol. 

XLVI(1942), p. 233. 
52- R. Ghirshman, op. cit.,  p. 66. 
53- Ibidem., fig. 67-69. 
54-Ibidem., fig. 52, a et b. 
55- Ibidem., fig. 49. 



را داشتم كه بر برتري هنر ايراني براي اين نوع تزئين با سر 

تاريخ ايراني، ون گردن تأكيد كنم، و در آن  از زمان پيشبد

.  56امهاي لرستان، تا فرشهاي صفويه را پيگيري كردهبا مفرغ

اين نقشمايه تزئيني اين چنين ويژه، از هنر ايراني و احتماال 

موجود انساني  ها آمده است و تنها روش ارائه پارتي  بين سلت

. شايد  57خدمت گرفته استبه «غربي-غيربومي»است كه اين هنر 

مربوط به آخر قرن دوم يا هاي قم و همدان قدمت اين سرديس

 ابتداي قرن سوم ميالدي باشد.

نتيجه مالحظات ما اين است كه اگر در قرن دوم قبل از ميالد 

هاي آرايش موي سر نامساعد بوده، شرايط براي بازگشت به سنت

هاي مارپيچي در حلقهدر قرن اول ميالدي آرايش جديد سر با 

يافت و راستاي تدارك خود بوده است. اين روند بايد تكامل مي

حالت نهائي آن در آخر قرن اول ميالدي شكل گرفت تا به اوج خود 

 . 58در قرن دوم ميالدي برسد

از مركزي كه اين فكرمايه بازگشت به گذشته به وجود آمد 

متنوع شده،نشانه اطالعيم زيرا قطعآ ظهور حلقه مو به شكل بي

جمشيد هستند. آيا هاي تختبرجستهاين بازگشت است، دليل آن نقش

اين شيوه از تيسفون شروع شده يا از همدان، پايتخت تابستاني 

شاهان پارت؟ براي ما غير ممكن است كه آن را بدانيم زيرا 

كوههاي بختياري تنها ناحيه مملكت هستند كه در آنجا آثار اين 

اند. ولي مسلم است كه به وجود آمدن حركت وسيع دهدوره پيدا ش

هاي نياكان، كه ضمنآ بايد نتيجه يك به نفع بازگشت به سنت

تغيير عميق در زندگي سياسي دولت پارت نيز بوده باشد، در اين 

 قسمت از ايران نبوده است.

* 

*             * 

دو سرديس با آرايش صاف كه هيچ وجه مشتركي با سنت آرايش 

مو ندارد كه در آن حلقه مارپيچي مسلط است، ولي موهاي كوتاه 

اي و چسبيده به اين دو سرديس  نيز شيوه هلني نيستند، مسئله

(. 4-5، 1هاي آورند )لوح بيست و هفتم، شمارهرا به وجود مي

                                                           
56- R. Ghirshman, Bishapour II, Les mosaiques sassanides, Paris, 1958, oassim..  

 به:كنيد نگاه .است گرفته قرار تأييد مورد نيز جنوبي روسيه ايراني محيط در سليقه اين

M. Rostovtzeff, op. cit.,  pp. 183-184. 
57-P. Jacobsthal, "Einige Werke Keltischer Kunst", Die Antike, vol. X (1934), pp. 17-45; P. Jacobsthal, Early 

celtic art, London, 1941, passim. 
 مي تشديد را مو حلقه نقش هايشسكه روي بر او سر آرايش كه seOsro(  129-128(شاه خسرو- 58

 كند

(W. Worth, Catalogue of the Coins of Parthia, London, 1903, pl. XXXI, 6-14) 
 دشومي مستقر محلي سلطنتي خانواده  «ايراني شاخه» شاهان  نشاراسِ  مملكت تختبر 

 (Phobas, Meredates,Orob(a)zes II)  
 به:كنيد نگاه شود؛مي غني مو هايحلقه با آنها سر آرايش هك

Sh. A. Nodelman, "A preliminary history of CHaracen", Berytus, vol. XIII (1960), p. 111 et pl. XXVIII, 7, 
9, 11. 



ها مايليم در اين نوع آرايش موهاي سر، خاستگاه و الهام رومي

 را ببينيم. 

ن سوم ميالدي، از الكساند ِسِور به بعد و تك چهره رومي قر

گذارد. هاي مو را كنار مياز طريق مراحل بعدي، شكل تجسمي حلقه

روند. هاي منفرد و قسمتهاي برجسته تجسمي از بين ميحلقه

هاي رومي امكان تداوم توسعه اين راه حل را كه موها از سرديس

،  3â60الهاي . در جريان س 59دهندبهره هستند، ميبرجستگي بي

ظ كرده بودند، هاي مو هنوز هم برجستگي اندكي را حفو شنكنجچين

،  61ين سوم، سپس در عهد فيليپ عرب و ِدسولي در زمان گوردي

 رود. آخرين حلقه مو  از بين مي

اوروپوس نيز اين نوع آرايش موي سر به شيوه -در دورا

لي در اين ها مورد تأييد قرار گرفته است  منتها چنين عمرومي

ها افتاده بود، تعجبي شهر، كه از زمان مارك اورل به دست رومي

ندارد. برعكس، پيدا كردن تك چهره پارتي با آرايش موي سر به 

روش رومي در كوههاي بختياري غيرقابل انتظار است. بنابراين، 

هاي افراد اين سرزمين ايم، كه چهرهدو سرديسي كه ما يافته

اي بر گوش دارد، تنها شواهد از آنها حلقه هستند زيرا كه يكي

هاي ما تأييد شده شيوه رومي نيستند كه از طريق آثار محوطه

باشند. آرايش موي سر يك ملكه نيز قطعآ داراي منشأ رومي است 

دار (، و يك لباس نظامي زره5â3هاي )لوح هشتاد و يكم، شماره

و هشتم،  ناشي از همين الهام غربي خواهد بود )لوح هفتاد

 (.3شماره 

براي چاشني گذاشتن در راستاي فراهم كردن مجدد لوازم 

بندي تدريجي، كه به وجود آمدن اين سليقه را ضروي، يعني جمع

براي شيوه رومي در جامعه پارتي دوباره ترسيم خواهد كرد، تا 

كنيم حدي اطالعات در اختيار داريم.  براي شروع، يادآوري مي

ي تا چه ميزاني براي نفوذ متقابل دو فرهنگ سه قرن اول ميالد

ها مساعد بوده است. جنگها رومي و پارتي و در متنوعترين زمينه

هايشان، كه هر يك از اين دو رقيب متخاصم ها و شكستبا موفقيت

المللي مملكتي كه هميشه پهناور اند؛ تجارت بينبه خود ديده

سوي برخوردهاي دو  هائي هستند كه توجه را بهبوده است، نشانه

دهند كه جهان غرب را در آن عصر  بين خود مردم بزرگي جهت مي

 تقسيم كرده بودند.

در باره موضوع  مورد توجه ما، گوياترين آنها تماسهاي 

ها و سفرهائي خواهد بود كه پارسيان مستقيم بين پارسيان و رومي

ايتخت، هاي در پاند، با تمام نتايجي كه اين اقامتبه رم كرده

                                                           
59- H. P. L'Orange, Studien zur Gescichte des spatantiken Portrats, Oslo, 1933, p. 2 ss. 
60- Maximin, Ibidem., fig. 4. 

61 -. 6-4Ibidem, fig.  -     (Dece( التيني به كه Cneius Messius Decius پيروزي از پس شود،مي گفته 

 (.م) .است بوده روم امپراتور 251تا 249سال از و شودمي وي جانشين وي كشتن و عرب فيليپ بر



توانسته در برداشته باشد. آيا تعداد شاهزادگان پارتي را مي

شناسيم كه به عنوان گروگان به رم فرستاده شده بودند، مثل نمي

 â1/9وونون، پسر فرهاد چهارم كه تاج و تخت پدر را در سال 

دوستي و آداب رومي به علت رم 12ميالدي به دست آورد و در سال 

. آيا بايد مورد مربوط به تيرداد را  62دكه داشته، از دست دا

يادآوري كنيم كه برادرش او را ولوگس اول )والشگرد اول( نام 

ميالدي بخشي  â6نهاده بود تا پادشاه ارمنستان گردد كه در سال 

از رم بوده است؛ همان تيردادي كه اطراف او را تعداد زيادي 

ي گرفته هزار سوار پارتشاهزاده همخون، خانواده او  و سه

دريافت كند؟ يا   63هاي نرونبودند تا تاج خود را از دست

ها خاطرنشان تعداد زيادي فرار شاهزادگان پارتي پيش رومي

باشيم كه به منظور بازستاني يا فتح تاج و تخت مملكت، براي 

جستجوي كمك و اتكا به آنجا رفته بودند، همانطور كه مهرداد 

در اطراف هر يك از اينها  . هميشه 64سوم چنين كاري را كرد

تعداد زيادي همسفره وجود داشته كه شيوه رومي بدون تأثير و 

 خاطره پايدار بر روي آنها نبوده است.

 

 كردن حلقه مودوره چهارم. خالصه

هاي مارپيچي رسد كه آرايش سر پارتي با حلقهبه نظر مي

در اي بيش از دو قرن دوام داشته است. اين آرايش بطور گسترده

برجسته آرتابان ابتداي قرن دوم متداول بوده و مؤيد آن نقش

پتجم و ساتراپ او هواساك است كه در شوش پيدا شده و كتيبه 

« ايهاله». آرايش  65دهدميالدي را به دست مي 215آن تاريخ 

كند كه ساتراب بازهم بطور كامل شيوه آرايش موئي را منعكس مي

هاي كوچك منفرد تركيب شده و گيهاي مو به صورت برجستاز حلقه

 دهد.يك توده همشكل  را تشكيل مي

رسيم  كه در آن اي از تاريخ ايران ميبا اين اثر به لحظه

(. 226آورد)سلسله اشكاني در مقابل سلسله ساساني  سر فرود مي

اي آنها، اولين تظاهرات رسمي فرمانروان جديد، روي آثار صخره

اند دهد كه به موهاي بلندي مفتخر شدهآنها را در حالي نشان مي

شود، يعني برخالف آن چيزي كه در حدود هاي مو ختم ميكه به حلقه

 يك دهه قبل در اين سرزمين متداول بوده است.

هاي اردشير اول، در ترين نقش برجستهيكي از قديمي

فيروزآباد، براي مصور كردن اين گذر از يك شيوه آرايش مو به 

بسيار آموزنده خواهد بود. سرهاي نزديك شده به شيوه ديگر، 

كند. سر فرد پارتي هم دو فرد در حال جنگ، تفاوت را آشكار مي

                                                           
62- K. H. Ziegler, Die beziechungen zwischen Rom und Partherreich,  Wiesbadden 1964, p. 56-57. 
63- Ibidem, p. 73. 
64- N. Debevoise, A political history of Parthia, Chicago, 1938, pp. 76-77. 
65- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, fig. 70. 



هاي منفرد را حفظ كرده، در حالي كه موهاي فرد موهائي با حلقه

. پيكرتراش  66شوندهاي مو ختم ميساساني بلند هستند و به حلقه

رايش موي سر شاپور، بخشد كه بين آهمان تفاوتي  را شدت مي

 وليعهد، و آرايش موي سر وزير 

. در حالي  67رساندبزرگ پارتي وجود دارد كه او به قتل مي

كه آرايش سر خود اردشير اول نوعي سازش بين دو آرايش دو عصر 

است. اين موها، همانند موهاي عصر ساساني، بلند هستند ولي 

ستگي كوچك تركيب در تضاد با واقعيت ساده، از تعداد زيادي برج

ـ و در تمام طول هاي مو به صورت مارپيچيبه ياد حلقه-اند شده

اند. آيا اين نوع آرايش هنوز هم او را در شرايط مو پخش شده

دهند كه او را به هنگام يك جنگ نهائي رعيت شاه پارت جاي نمي

كشد و همين جنگ است كه تاج مملكت را براي او به ارمغان مي

 ؟  68آوردمي

حلقه مارپيچي مو و تبديل آن به « حشكاندن»اين 

پوشي كه احتماال ، بر روي سر شخصيت زره«هاي كوچكبرجستگي»

و  3مربوط به قرن سوم خواهد بود )لوح هفتاد و هشتم، شماره 

(، و بر روي سر مرد 163، گراورهاي مسجد سليمان، شماره 25لوح 

و بيست و هفتم(  نقش برجسته موزه هنري متروپوليتن )لوح صد

 تأييد شده است.

در مورد ساسانيان، اين امر عبارت از يك پذيرفتن يك 

نوآوري جسورانه نيست. آرايش سر آنها نوعي بيان ارادي يك 

گرائي گسترده در ساير تضاهرات از طريق شاهان اوائل باستان

اين سلسله و در تمايل آنها به اثبات وابستگي آنها به 

بين بردن خاطرات و يادمانهاي سلسله قبلي هخامنشيان و از 

است. ساسانيان سلسله قبلي را به مثابه غاصب ارزيابي 

 كردند.مي

روشن است كه اجتماعات كوچك ساكن در دو محوطه ما، يعني 

اي كه در در برِدنشانده و مسجدسليمان، يعني در دو محوطه

دك و كوهستان از نظر مخفي مانده بودند، بايد به موجوديت ان

ها هاي سلسهكدادند بدون اين كه سرنگونيمحقرانه خود ادامه مي

شيوه زندگي آنها را تغيير دهد. صنعتگران محلي آنها به توليد 

دادند زيرا كه مشتريان آنها عادات مربوط كارهايشان ادامه مي

به رفت و آمد به معابد خود را حفظ كرده بودند و وظيفه خود 

هاي چهره-وان معتقدان و مؤمنان خوب پيكرهدانستند كه به عنمي

نذري خود را در آنجا برپا كنند. همچنين آنها ايمان آنها 

كرد كه در اهداي سكه به اين معابد پافشاري كنند، ايجاب مي

هائي كه ت نه تنها اليمائي بودن بلكه با تغيير پادشاهي، سكه

                                                           
66- R. Ghirshman, op. cit., fig. 165. 
67- Ibidem, fig. 166. 
68- Ibidem, fig. 164. 



كه ما پيدا هائي آنها نيز ساساني شده بودند. از بين تمام سكه

ها  هاي شاپور دوم متأخرترين آنها بودند. اين سكهكرديم، سكه

 دهند.تاريخ رها شدن  معابد را نشان مي

زندگي چهره »رسيم كه به اين ترتيب به پذيرفتن اين امر مي

كه آخرين شاه اشكاني تاج و تخت خود را از دست هنگامي« پارتي

اين زندگي به مدت يك قرن شود، بلكه دهد، ناگهان متوقف نميمي

يابد. شكل آن، يا حالت آن، در زمان سلسله ساسانيان تداوم مي

بخصوص در موردي كه مربوط به آرايش موي سر است، به حالت 

ماند و حتي  در تحول خود مراحلي را نشان منجمد باقي نمي

دهد. در همين عصر، يا در همين آخرين دوره چهره پارتي است مي

كنيم كه هر دوي آنها از دو يس ديگر را مطرح ميكه دو سرد

 ايم.اند كه ما آنها را كاوش كردهاي به دست آمدهمحوطه

از برِدنشانده سر يك مرد ريشو به دست آمده است. اين سر 

به صورت برجسته با يك همواري غيرمتمركز نشان داده شده كه 

صورت  هاي مارپيچي، و نه بهموهاي آن نه ديگر به شكل حلقه

اي شكل هاي كوچك منفرد، بلكه از قوسهاي كوچك شكستهبرجستگي

اند كه به خوبي در رديفهاي افقي و عمودي و به تبع يك گرفته

اند؛ و نوك آنها با دقت رياضي تقارن كامل و دقيق به خط شده

شوند. اين آرايش سر برخالف طبيعت است، به طرف باال هدايت مي

ر خوبي دارد ولي عاري از زندگي است. بديهي است كه نظم بسيا

كند كه در صدد اين آرايش از قوانين يك تركيب تزئيني اطاعت مي

(. 2به تصوير كشاندن واقعيت نيست )لوح بيست و هشتم، شماره 

برعكس، سبيل و ريش آن را با خطوط صافي كه به صورت شكاف و 

 اند.بريدگي هستند، نشان داده

ا را روي يك پيكره شاهانه موزه دادن موهاين شيوه نشان

يابيم كه مربوط به خود اسكندريه است )لوح صد اسكندريه بازمي

تنه كه از ميان برگهاي يك (. اين نيم1و سي و ششم، شماره 

كاسبرگ خارج شده است، موجب شده كه مورخان هنر كه به مطالعه 

اند يك رشته تحقيقات به عمل چهره گذشته رومي اشتغال داشته

آورند. به اين ترتيب است كه هاش .پي. لورانژ كه در آن يك 

بيند، آن را به گروه ساخته شده از سنگ سماق كار واليتي مي

حكمرانان چهار جزء واتيكان و نيم تنه آتريبيس، كه آن هم از 

هاي بين كند و آن را در بين چهرهسنگ سماق است، نزديك مي

پي. گرندور مشابهتي بين  . 69دهدگاليين و كنستانتين قرار مي

اين چهره و چهره امپراتور والرين روي نقش برجسته شاپور اول 

اي بيند، در حالي بين اين دو كار بيشتر پارهدر نقش رستم مي

دادن كند تا يك هويت واقعي در نشانتمايالت شرقي احساس مي

-هاتنه باناي تشابه بين اين و نيمچنين پارهموها. وي هم

                                                           
69- Op. cit., Oslo, p. 22, n. 3. 



، كه اين كار را قبال  70شناسد( قاهره ميAthribis-Banhaيس )آتريب

ميالدي جاي  â33لورانژ كرده بود. او اين كار را در حدود سال 

دهد. باالخره، ژوكر در اين سرِ به شكل بلوك و در نشان دادن مي

هائي از سبك و كيفيات ( نشانهexpressine betonung der Augenچشمهاي آن )

بيند. او با دليل بيان ميالدي را مي ââ3دود كارهاي عصر ح

توان انديشيد كند كه درباره وجود چنين سري در شرق مطلقآ نميمي

بيند. به نظر هاي از هنر آينده قبطي را ميو حتي در آن نشانه

تنه كه از اسكندريه به دست آمده نبايد به عنوان وي اين نيم

رخ آشكاري به صورت تماميك كار واليتي در نظر گرفته شود زيرا 

 .  71نشان داده شده است

هيچ يك از اين سه مؤلف  تأملي درباره ويژگي موهاي اين 

اطالع اند كه هنر غربي از آن بيتنه نداشته و تأمي نكردهنيم

بوده است، بلكه برعكس اين ويژگي حتي قبل از كشفيات ما، از 

در اين باره طريق هنر پارتي شناخته شده بوده است. دليل من 

اي است كه قبال از آن صحبت كردم و پالكهاي استخواني حكاكي شده

مدت زمان زيادي است كه از ُالبيا كشف شده و در موزه ارميتاژ 

. تاريخ آن را روسُتوزف تعيين كرده و مشخص  72شوندنگهداري مي

كرده است كه شهر ُالبيا در حدود اواسط قرن سوم ميالدي توسط 

( گرفته شده و اين شهر پس از انهدام آن، بيش از Gothesها )ُگت

بنابراين تاريخ اين پالكها حدود  .  73يك قصبه كوچك نبوده است

اواسط قرن سوم خواهد بود. منشأ اين نوع نشان دادن موها، كه 

در غرب ناشناخته بوده، بايد شرق و بر طبق تمام احتماالت، 

 بايد پارت باشد.

كه آن را روستائيان روستاي سرمسجد، سرديس ديگِر مردي، 

اند داراي آرايشي واقع در پاي صفه  مسجدسليمان، پيدا كرده

به صورت كاله واقعي است كه بطور تنگاتگي جمجمه و گوشها و تا 

(. 1-2هاي گيرد )لوح صد و سي و يكم، شمارهگردن را در بر مي

اند ت دادههاي مو حالت مارپيچي خود را از دسدر اينجا نيز حلقه

اي از استقالل خود را حفظ ولي دقيقآ مثل سر قبلي خاطره

 اند. كرده

اي آنها كه هر كدام به صورت برجسته هستند، سه بخش دايره

گرد در وسط. دهد با يك برجستگي كوچكمتحدالمركز را تشكيل مي

هاي تركيب شده، كه افزون بر قاعده معمول مايهتمام اين نقش

اند، با دقت نشانده بودهبه صورت قوس در سرِ برده آرايش موي سر

روي جمجمه پخش شده و به صورت چهار عدد در اطراف و يكي در 

اند. تفنن خلق به مشاهده هاي ماهي جاي گرفتهميان  مثل فلس

                                                           
70- Bustes et statues-portraits de l'Egypte  romaine, Le Caire, s. d. (1937?), p. 67, pl. XX,b. 
71- Das bildnis im Blatterkelcg,  Lausanne et Freiburg, 1961, vol. I, p. 107. 
72- R. Ghirshman, op. cit.,  fig. 351-352. 
73-M. Rostovtzeff, Dura and the problem of parithian art, Yale Classical Studies, New Haven, 1935, p. 192 

et fig.31. 



واقعيت ترجيح داده شده است.  اجراي اين آرايش عميقآ با 

هاي صاف، ورت دستهها و ريش متفاوت است، اينها به صآرايش سبيل

 اند.گرفتهمانند شكلسفت و سخت و لوله

، كه در «خالف طبيعت»به اين خانواده آرايش سر با حلقه 

گيرد كه مجموع بسيار محقرانه ارائه شده است، آرايشي تعلق مي

اوراپوس پيدا -شود كه در دوراييك بر روي سرديس مردي ديده م

شف شده در اين شهر مرزي . حضور آن در بين آثار ك 74شده است

امپراتوري پارت، گوياي آن است  كه اين شيوه آرايش موي سر 

هاي مو، ناشي از منشأ چندگانه ندارد بلكه، مثل خود حلقه

خالقيت ايراني است. اگر اين امر قطعي نباشد ال اقل قابل قبول 

 است.

هاي هاي سرديس مسجد سليمان با حلقهدر صدد مقايسه حلقه

نباشيم كه آن هم به صورت بخشهائي   75وي سر مارسيانآرايش م

از دايره است. با توجه به تصوير مارك اورل كه روي انتهاي 

( در روم نقش بسته، Roster de Cinstantinهاي خطابه طاق كنستانين )كرسي

هاي موي اين تصوير است كه شباهتي را پيدا بيشتر در حلقه

توان تواند القاء گردد و  ميي. تاريخ ديرتري نيز م 76كردخواهم

ها آن را به اين نوع آرايش نسبت داد و بايد يادآور حلقه

رود، كه باشد، تا قرن سوم و شايد هم تا قرن چهارم پيش مي

همين امر بطور ضمني عصر انهدام و رها شدن معابد دو محوطه 

 ما را تأييد خواهد كرد.

سر پارتي محله  توان آن را در تحول آرايشاي كه ميمرحله

تواند توسط نقش برجسته كوچكي ارائه گردد كه آخر دانست، مي

اوروپوس يافته و در موزه لوور -آن را ف. كومون در دورا

 . 377شود )لوح صد و سي و چهارم، شماره (نگهداري مي

سر جنگاور، كه مسلح به نيزه سنگين و شمشير بلندي است، 

هاي كوچك، نه داراي برجستگينه داراي حلقه مو است و نه داراي 

اي را موئي كه به دور سر چرخيده است. توده موها كه هاله

اي گيرد، توسط خطوط شياري سادهدهد و چهره را قاب ميتشكيل مي

تقسيم شده است. قدمت اين نقش برجسته  كوچك نبايد خيلي بيشتر 

 78باشد 256از قبل از تاريخ فتح شهر توسط شاپور اول در حدود 

 . 

 
مالمير كه داراي آرايش مشابهي -تصوير شخصيت ستون ايذه

است مربوط به همين عصر خواهد بود )لوح صد و بيست و نهم، 

                                                           
74- The Excavations at Dura-Eurapos. Preliminary Report of fifth Season of Work, New Haven, 1934, pl. 

XVI, 2. 
75- R. West, Romische Portrat-Plastik, II, 1941, pl. XX, n. 76. 
76- A. Giuliano, Arco di Costantino, milano, 1955, fig. 40 et 43. 
77- F. Cumont, Fouilles de Doura-Europos (1922-1923), Paris, 1926, pl. XCIX. I. 
78- R. Ghirshman, Bichapour I, Paris, 1971, p. 34. 



 (.3شماره 

 

 آرايش موي سر هركول

آرايش سر هركول، از پيكره بزرگ او كه در كنار معبد وي 

(، با 3-5در مسجدسليمان پيدا شده )لوح هفتادم، شماره

هاي مردهائي ديم متفاوت است. هيچ يك از سرديسآرايشهائي كه دي

كه ما يافتيم بيان مشابه با موهاي هركول را ندارند كه با 

اين همه، نظير آن را روي سرديس عاجي يك شخصيت پارتي نيز 

ايم )لوح صد و سي و يابيم كه ما آن را در شوشو پيدا كردهمي

د، ولي حالت ها مستقل از هم هستن(. بازهم حلقه7ششم، شماره 

اي در اي آنها، بسته يا باز، به صورت برجسته با حفرهدايره

دادن آرايش موي سر است كه ميان، متفاوت است. اين نوعي نشان

هاي ايراني فقط روي آثاري شناخته شده كه قدمت آنها در پيكره

رسد؛ بنابراين براي بيان به وجود آمدن به عصر ساساني مي

 . 79دهد، بسيار دير استارتي هركول نشان مياي كه پيكره پشيوه

پيش از هرچيزي متذكر شويم كه در هنر رومي، سر هركول      

 .  80ها آرايش شده استهميشه با حلقه

اي در وسط را روي آرايش رومي حلقه به شكل دايره با حفره

()؟( Liviيابيم و قبال نيز همسر او ليوي )از عصر اگوست بازمي

 . 81داشته استچنين آرايشي 

هاي زنهاي عصر فالويني و اين نوع ارائه موي سر، روي چهره

شود، چناكه كه همين نوع آرايش را در زمان تراژان تشديد مي

گردآوري   82اي را كه  هكلربنيم كه سرهاي بانوان نجيب زادهمي

                                                           
 اردشير ريش باالي :ساساني سازيپيكره در ميان در ايحفره با و دايره شكل به موهائي- 79

 روي عرب فيليپ ريش اثر؛ همان روي اهورامزدا ريش رجب؛ درنقش او ستانيتاج برجسته نقش روي اول،

 . نگاه كنيد به:برجسته نقش همان روي شاه شاپور ريش و رستم، نقش در اول شاپور برجسته نقش

(Hinz, Altiranische Funde und Forschungen, Berlin, 1969, pl. 57, 62, 108, 109, 110).  
 مته يك كمك به كه آمده دست به نقاطي طريق از برجسته نقش همين روي والرين ريش حاليدر

 به:كنيد نگاه .است چهارم قرن اوايل و سوم قرن آخر به مربوط و است ديرتر فن يك كه است، شده درست

H. P. L'Orange, Studien zur Geschichte des spatantiken Portrat, 1933, fig. 71, cat. 27; fig. 73, cat. 29; fig. 

74-75,cat. 31; fig. 79, cat 34,)ريش); fig. 86, cat. 40  

 از قبلبه به مربوط هم و است كنستانتن و گاليين بين هانمونه اين تمام تاريخ. )ريش(

ââ30  است اول شاپور پيروزي هايبرجستهنقش از برجستهنقش تنها رستمنقش برجسته نقشد. هستن 

 اين امكان امر همين و است شده داده نشان رومي سر آرايش شيوه اساس بر والرين سر آنجا در كه

 .است داشته مشاركت آن اجراي در رومي دست يك و ديگران كه دهدمي را فرض
80- C. Robert, Die antike Sarkophag-Relefs im Auftrag des Kaiselichen Deutschen Archaeologischen 

Instituts, vol. III,1897, pp. 124-148; pl. XXVIII-XLI. 
81-H. von Heintz, Rumische Portrat-Plastik aus sieben Jahrhunderten, Stuttgart, 1961, pl. 9. 

 فكرمايه همين .(p. 8) بيندمي فلز كار از رييتأث (Lckchen) كوچك هايحلقه اين در ؤلفاين دو 

 را نويسنده زير نيز بيان كرده است

M. Wegner, Hadrien, Berlin, 1956, p. 41.  
82- A. Hekler, Greek and Roman Portraits, London, 1912, pl. 237, b; 238,a; 239, b. 

 يك: كه .pl.244,a :  يا .است روم در كاپيتول موزه در دوميتيا چهره آخري اينكه 

 "An Artistic creation of loops and spiral in several story which excited the mockery of the satirists"  

 Hekler, p. XXXVI -(Stainer):نقل از  منبع زير است: 



كرده، آراسته است. سختي و صالبت موها، كه در تضاد با موهاي 

كند كه حلقه موي اين نرم آويخته است، اين مطلب را القا مي

بانوان به جاي اين كه از مو، و يا حتي از موي مصنوعي يا كاله 

گيس ساخته شود، بيشتر از فلز ساخته شده است. در مورد كالهگيس

  83آورد، تحقيق كرافوردچنين فكري را به وجود مي كه سر هركول ما

شويم، اين تحقيق  نشانگر روندي است كه چگونه را يادآور مي

هائي گيسها، كالهسرهاي پيكرتراشي كامال صيقلي شده امپراتوريس

شده و آنها را اند كه جداگانه تراشيده ميكردهرا دريافت مي

هاي گيسكاله»اند. اينها ردهكها ثابت ميبا گچ روي سرهاي پيكره

ها را براي دريافت آنها اند و سرهاي پيكرهواقعي بوده« مرمري

 اند.كردهآماده مي

كپي مربوط به گيس، روي يكموئي از هركول، شبيه به يك كاله

شود، مثل موهاي مربوط ( ديده ميHadrien-Antoninـآنتونين )عصر آدرين

به « خميري»هاي آنها قبال شكل هبه بوستون و مادريد، ولي حلق

تنه يك رومي هاي موي آرايش نيم. اينها حلقه 84اندخود گرفته

هاي ( در رم است كه بيشتر به حلقهVilla Albaniجوان از ويالي آلباني )

تنه مايلند شوند. در اين نيمآرايش موي سر هركول ما نزديك مي

ن را از طريق چهره يك ژنرال مسن را ببينند و شكل موهاي آ

اند. تاريخ اين پيكره را موهاي بانوان عصر فالوين تعبير مرده

 . 85كنندبراي عصر تراژان تعيين مي

اي از هركول، روي يك تابوت ستوندار مربوط به عصر پيكره

هاي مسجد سليمان ها، داراي همان آرايشي است كه پيكرهآنتونين

ا بپذيريم كه پيكره دهند ت. اين دو اثر آخر امكان مي 86دارند

 ايم، بزرگ و سرديس، كه ما آنها را يافته
گذاري شوند. توانند براي نيمه اول قرن دوم تاريخمي

اي پيشنهاد شده كه از ازميت تاريخي نزديك به آن براي پيكره

(Izmit( )NicomÅdiE پيدا شده كه داراي آرايشي مشابه با آرايش )

(. با اين همه، 2م، شماره هركول ما است )لوح صد و سي و شش

اي كه مركز آنها هاي دايرهانديشيدن به اين امر كه حلقه

است، به « پالميري»دادن مو به شيوه تهي است، نوعي نشانميان

 87رسد كه نوعي نزديك شدن مطلوب به موضوع باشدنظر ما چنين نمي

. هنر پالمير، اگر اشتباه نكنم، هنوز پيكره را با چنين شيوه 

                                                           
83- Memoirs of the American Academy in Rome, vol. I (1918), pp. 103-119. 

 به: كنيد نگاه بوستون مورد در - 84

H. Bulle, "Die samische Gruppe des Myron", Festschrift Paul Arndt. Munchen, 1925, p. 78.  
 به: كنيد نگاه مادريد مورددر

G. Lippold, "Heracles des Myron", Antike Plastik , W. Amelung zum 60. Geburtstag, Berlin-Leipzig, 1928, 

pp.127-171. 
85- R. West, Romische Portrat-Plastik II, Munchen, 1941, pl. XXIV, 88 et p. 87. 
86- E. Strong, La scultura romana da Augusto a Constantino, Firenze, 1926, pl. LIX et p. 300. 
87- J. Inan and E. Rosenbaum, Roman and early Byzantine portrait sculpture in Asia Minor, London, 1966, 

pl.XLVIII, 1; pl. XLIX, 3-4 et p. 95. 



 سر آشنا نكرده بود.ايش مويآر

اي در رسد كه حلقه به شكل دايره برجسته و حفرهبه نظر مي

مركز آن  در نزد پيكرتراشان خاورميانه امتياز و جايگاه 

دادن اي يافته است. در مشرق زمين كارهائي كه اين نوع نشانويژه

آرايش موي سر روي آنها انجام شده نسبتآ زياد است. از بين 

( معبد Hadadشود: سرديس خداي هداد )موارد زير ديده ميآنها 

؛ چهار سرديس  88( در ماوراي اردنTanur-Khirbet etنبطي خربت و تانور )

؛ يك الوهيت خورشيدي روي يك نقش برجسته  89مردانه موزه سوئد

 91«كوشان»؛ سرديس يك هركول  90اوروپوس-( از دوراsisÅmÅNِنِمسيس )

 .92اوروپوس قرن سوم-ل از دورا؛ و تعدادي سرديس هركو

تمام اين شواهد، بجز يكي، مربوط به ناحيه يا شهرهاي 

تحت نفوذ رومي هستند. اين تحقيق موجب طرح مسئله خاستگاه اين 

شود كه به خصوص در چهره هركول اجرا شده است: آيا نوع حلقه مي

حلقه به شكلي كه وسط آن توخالي است، تغيير شكل يافته حلقه 

چي با ابداع ايراني است، يا، برعكس، يك خالقيت رومي مارپي

 است؟ 

من بيشتر به راه حل دوم تمايل دارم  كه اين چنين از 

گيسهاي قدر با سازوكار ساخت مصنوعي كالهطبيعت به دور است و اين

بلند زنانه منطبق است، و اين امر نيز از قرن اول ميالدي  

شود. ي مصرف خودش ميزيرا حلقه مارپيچي وارد دوره طوالن

استفاده از نه تنها موها بلكه حتي استفاده از فلز براي به 

اي دست آوردن ارتفاع مطلوب آرايش بانوان عاليمقام عصر، پاره

هاي به شكل مقاومت را به فشردگي تمام رديفهاي مطبق حلقه

 دايره داده است.

* 

*            * 

سرنوشت آرايش چهره مردانه پارتي را از قرن سوم قبل از 

ـچهارم بعد از ميالد در فضاي عادي پيگيري سومميالد تا قرن

كرديم. بايد باور داشت كه نوسانهاي سياسي، الاقل در بخشي، 

مسؤل تغييرات پيش آمده در اين عنصر مهم آرايش موي سر مردانه 

ها تغيير كرده است، پارتي اند.اگر اين امر در طول تاريخبوده

هاي سرهاي مردهاي بر عكس، در مسير تغيير و تبديل، چهره

كند، از اي كه چنين  آرايشي آنها را تزئين ميپيكرتراشي شده

                                                           
88- N. Glucck, "A newly discovered nabatean temple", American Journal of Archaeology, vol. XLI (1937), 

pp.361-376 
 به:  كنيد نگاه- 89

M. Dumand, Le musee de Soueida, Paris, 1934, pl. IX, 24,(Qaravat) ; pl. XII, 64 
 حلم نهما از

 pl. XXII,79 (Mes'ad )  et pl. XXV, 105 تهناشناخبه يك محل  طمربو 

90- Ann Perkins, The art of Dura-Europos, Oxford, 1973, pp. 89-99, fig. 36. 
91- Sherman E. lee, A history of Far Eastern Art, London, 1964, p. 100 et fig. 110. 
92- S. Downey, op. cit., pl. VI, 3; VII, 1 et 2; XIV, 1. 



 مد پيروي نكرده يا اندكي پيروي كرده است.

چهره بدون ترديد بيان اصلي هنر بوده است. در مورد تك

با طبيعت رودرروگزدد گردد و بدن، هنرمند در صدد نبوده كه 

يا آن را واقعيت تطبيق دهد. توجه او معطوف به جزئياتي بوده 

كرده است، به موهاي او، به ريش او، كه مشتري وي را مشحص مي

هاي عمومي، هنرمند آنها را ساده به سبيل او، ولي در مورد شكل

سازي بايد در جستجوي واقعيت كرده است. بنابراين در چهره

هاي كرده است. چهرهاند، ولي در مجموع، شكل تغيير نميبودهمي

گذشته، تغييراتي را به خود نديده مردها، كه از زير نظر مي

اند؛ در آنجا هيچ است؛ آنها به صورت خشك و بدون حالت مانده

نوع كوششي براي زنده كردن اين گوشت و روشن كردن صورت  محسوس 

ا از هم به حالت درزگير، بدون نيست.  حتي چشم را دو پلك جد

كنند. چشم با گشودگي زياد، همسطح ارتباط با گونه، محدود مي

ساز پارتي از ظرافت و نشاط يك چهره و سيماي صورت است. پيكره

نگردند اطالع بوده است. چشمها، مثل ماسك،  به خالء ميانساني بي

پلكهاي  دهند.و صاحب خود را در خارج از زندگي واقعي قرار مي

شوند و غدد اشكي فوقاني توسط يك حفره از قوس ابروان جدا نمي

اند. به دليل عنبيه ها را هرگز نشان ندادهوجود ندارند و مژه

برجسته و مردمك سوراخ شده آن،  دو سرديس از مجموعه سرديسها 

گردد. اينها تنها مواردي هستند كه به چهره حركت متمايز مي

رسد كه اند. به نظر ميتعجب به آنها داده دهند و بياني ازمي

اندازه اين بيان پيگيري نشده است. از طرف ديگر، چشمي كه بي

دهد كه با يك دايره نشان داده اي را نشان ميباز شده، عنبيه

اند كه اين اي نيز براي مردمك آن در نظر گرفتهشده و نقطه

ن امر نيز يك نقطه روي لبه باالئي آن قرار گرفته، كه خود اي

برد )لوح هشتاد و اشتباه فني است و واقعيت را از بين مي

يكم(. چهره پارتي از هيجان و احساسات اطالعي ندارد. در آن 

نمادگرائي »اند كه بيانگر يك بيهوده به دنبال جرياني بوده

 باشد.« معنوي

 

 چهره زنانه

شناسيم. در هنر بزرگ هخامنشي ارائه چهره زنانه را نمي

ليون زاده اين عصر، روي اثري از داسيچهره زنان سواركار نجيب

Dascylion كه به صورت دسته به دنبال ملتزمين ركاب  و به يك ،

. تعداد نادري  93صحنه نذر و قرباني وابسته هستند، پوشيده است

رخ نشان سخت گود حكاكي شده هخامنشي، زنان را از نيماز سنگ

ند به صورت گيسوبافت يا به صورت دهد كه داراي موهاي بلمي

                                                           
93-R. Ghirshman, Pers. Proto-iraniens. Medes. Achemenides, fig. 441. 



به دشواري باز   95. آنها را در انتشار ديگري 94حلقه هستند

نيز عكس سنگهاي سخت  96شناسيم. در يك تحقيق زيباي ماگريمومي

آورده شده  كه تصوير زن روي آنها است. حكاكي شده هخامنشي

تنها يك ُمهر با موضوع عاشقانه اجازه بازشناسي اين امر را 

دهد كه موهاي زنان، با صورتي كه به طرف تماشاگر چرخيده مي

 97گيرندهاي بلندي هستند كه چهره را قاب مياست، به صورت حلقه

ها و داليل را درباره . اين چند تصوير اولين و تنها نشانه

آرايش زنانه هخامنشي در بردارند، زناني كه داراي گيسوان 

ها، از هم جدا يا حلقههاي مو، بلند هستند و به صورت دسته

 . 98اندشده

دهد، اي را نشان مياي كه ملكهترين اثر صخرهقديمي

ستاني اردشير اول در نقش رجب است )لوح برجسته با صحنه تاجنقش

(. زن اردشير اول و مادر شاپور اول 4صد و سي و ششم، شماره 

يك شاهزاده خانم پارتي، دختر يا دختر عموي اردوان پنجم، 

. اين زن بر روي اين نقش  99ين پادشاه پارت بوده استآخر

برجسته داراي موهاي بسيار بلندي است كه به صورت حلقه و 

زاده پارتي مارپيچ تقسيم شده است. اين كه آرايش بانوان نجيب

اي جديد زنانه شده، يك سرديس نقرههاي بلند تشكيل مياز حلقه

اجي بر سر دارد، آن را تاي است كه نيمپارتي كه احتماال ملكه

 .  100كشد )لوح صد و سي و ششم(به تصوير مي

هاي حكاكي شده هخامنشي و اين دو اثر پارتي موجب سنگ

شوند كه همين آرايش زن در زمان دو سلسله پذيرش اين امر مي

هاي وجود داشته و بانوان هخامنشي نيز موي سر خود را با حلقه

. همين كه اين تصور مورد قبول اندكردهبلند مارپيچي آرايش مي

اي از بانوئي با اصالت كنم بتوان چهرهواقع شود، فكر مي

                                                           
94- A. Furywangler, Die antiken Gemmen, Leipzig-Berlin, 1900, vol, I, pl. XI, 10 et pl. XII, 11. 
95- A.S.F. Gow, "Note of the Persae of Aeschyles", The Journal of Hellenic Studies, vol. XLVII(1928), pl. 

X, 3. 
96-M. E. Maxomova, "Griechisch-persische Kleinkunst in Kleinasien nach den Perserkriegen", 

Archaologischer Anzeiger, 1928, fig, 5 = Furtwangler, pl. XII, 11; fig. 11 = Furtwangler, pl. XI, 6= Gow, pl. x, 3. 
97- A. Furtwangler, op. cit., pl. XII, 15. 

ر كارابوزون د M. Nellin توسط اخيرآ مقبره يك هايفرسك روي هخامنشي زنانه چهره اولين- 98

 كنيد نگاه .است شده كشفر ليسي د

American Journal of Archaeology, vol. 86 (1972), pl. 59  

 . .ibid., vol. 77 (1973), pl. 44, fig. 6تدفيني غذاي صحنه بهو 

 دربار زنان آرايش از هخامنشي بانوان كه كنند خاطرنشان توانندمي نيمرود جهايعا

 به:كنيد نگاه .اندنبوده اطالعبي آشوري

 M. Mallowan and G. Herrmann, Furniture from SW, 7 Fort Shalmaneser, Aberdeen 1974, p. 9, 11, 15;  ol. 

LIV,LV, LVI; LVII, LVIII, LIX. 
99- A. Christensen, L'Iran sous les Sassanides, Copenhague, 1936, p. 83. 

 است آورده دست به Freer Gallery of Art اخيرآ را سر اين- 100

. E. Atil, Exhibition of 2500 years of Persian Art, Freer Gallery of Art, Washington, 1971, pl. 14.  

 حاصل كاريبرجسته صورت به كه اينقره ايتنهنيم روي .سانتيمتر 33/7ارتفاع لد،روي ج

 .اندگرفته خود به ومجعد مواج شكل مارپيچي هايحلقه شده،



  1959تنه مفرغي كشف شده در هركوالنوم در سال هخامنشي در نيم

شود )لوح صد را بازشناخت كه در موزه ناپل از آن نگهداري مي

 (.5و سي و ششم، شماره 

رخان هنر را جلب اين كار زيبا توجه تعداد زيادي از مو

 W. Amelungبيند؛ در آن  عمال يك حاكم هلني را مي P. Arndtكرده است. 

درباره  K. Lehmann-Hartlebenشناسد؛ در آن چهره ملكه ِبِرنيس  را باز مي

در آن كلئوپاتر ِتئا   E. Pfuhl؛ «ein Hellenistisches IdealporttrÄt»گويد: آن مي

بيند. باالخره آخرين مي« يك سر عجيب»در آن  G. Richterبيند؛ را مي

ام، در دانشمندي كه من تمام اين نقل قولها را از وي آورده

هاي تجسم بيند كه با نشانهتنه، چهره ِبِرنيس را مياين نيم

ها هاي پتولمه( ارائه شده، همانطور كه روي سكهLibyeيافته ليبي )

 .  101نقش بسته است

دهد، با ي را  در سن شكوفائي نشان ميتنه چهره زناين نيم

سري پر تحرك كه چين خوردگي لبهاي قوي او نشان دهنده يك حيطه 

گرائي شديد، با بيني بزرگ غيض و تفوق است. اين چهره با واقع

و منخرين آشكار، با چشمهاي بادامي و چانه محكم و ارادي، 

هلني با هاي يك صورت شرقي است. اين يك كار بيان كننده نشانه

اند. هاي آن است كه ضمنآ همه نيز آن را همانطور شناختهمشخصه

تنه تصويري همگاني كه از نظر كيفيات  بسيار نزديك به نيم

مفرغي  سلوكوس اول است كه هلكلر تصوير آن را به دليل شدت 

بياني كه دارد در كنار آن آورده است، اين تصوير به دليل 

دهد، منحصر به فرد ي آن را نشان ميتوسل به فنون خاصي كه موها

 است.

اند بازهم موها كه در نقطه شروع بر باالي سر حكاكي شده

افتند. در ها ميهاي بلند روي شقيقهبه صورت حكاكي شده و حلقه

اند هاي متعدد مارپيچي لحيم شدهاينجا و در باالي پيشاني، حلقه

اند. درست شده مانندهاي مفرغ و توسط ابزاري متهكه با ورقه

موها در باالي به طرف باال كشيده شده و در باالي سر با نيمتاجي 

اند و همين امر از طريق مشابهتي كه  در مد هلني بسته شده

دهد كه تصوير مربوط به يك ملكه است. شخصيت دارد، نشان مي

اي كه اين كار نشان داده است مانع آن گرديده كه محققان قوي

 . 102زن را ببيننددر آن نقش يك 

                                                           
101-I. Scobbo, "Thespis l'auleta raffigurato in un bronzo di Erculano". Rendiconti dell' Accademia di 

archeologia,lettere e belle arti di Napoli, vol. XLV (1970), pp. 139-158 et 10 planches. 
 قرار هم روي طبقه دو روي كه است بازكن دربطري صورت به هائيحلقه داراي ايسيس رايشآ

 به:كنيد نگاه است؛ گرفته

M. Bieber, The Sculpture of the hellenistic Age, New york, 1961, fig. 328-333. 
102 A. Hekler -مي دهد: توضيح زير شرح به را آن 

"A pensive affeminate nature of the much disputed bronze portrait in Naplrs withe the (restored) 

corkscrewcurls formely supposed by some authprities to represent a woman"  

 به كنيد نگاه:كندمي گذارينام «hellenistic Ruler» مثابه به( عمال) را آن او و

:, Greek and Roman Portraits, t. I, Cambridge, 1948, pp. 110-111. 



با ازدواج عجيبي آشنا هستيم كه هنگام بازگشت اسكندر از 

شناسيم، وقتي كه اسكندر و هفستيون هند در شوش سازماندهي شد مي

(HÅphestion( دختران داريوش سوم، بارسين )Barsine( و دريپتيس )Drypetis )

ن آنها، دخترا« خويشاوندان»آورند، و را به ازداواج خود در مي

هزار مقدوني با دختران گيرند و دهنجيب زادگان پارس را مي

ازدواج اطرافيان  48. از  103بندندمردم پارس پيمان زناشوئي مي

اسكندر با دختران قشر نجيب زاده پارس، تنها يكي، يعني ازدواج 

. پتوِلِمه كه 104ماند(، پايدار ميeÅApamسلوكوس اول با آپامه )

باز ازدواج كرد، پس از مرگ اسكندر و با آرتاكامه، دختر ارتا

پاتر ازدواج كرده با اوريديس، دختر آنتي 321از همان سال 

 .  105بود

كنم كه در چهره مفرغي موزه ناپل، آپامه را پيشنهاد مي

ببينيم، همسر سلوكوس اول و مادر آنتيوخوس اول، كه دختر 

خانم اسپيتاِمن، يكي از رؤساي بزرگ باكتريان، كه يك شاهزاده 

هخامنشي بوده است و يك ملكه سلوكي شده و آرايش ملي خود را 

حفظ كرده است، دقيقآ همانطور كه بيشتر عناصر فرهنگ پارس در 

زمان سلسله جديد از منشأ بيگانه در ايران دست نخورده باقي 

تنه يك كار مربوط ماندند. اگر اشاره من درست باشد، اين نيم

داي قرن سوم قبل از ميالد خواهد به آخر قرن چهارم و يا ابت

 بود. 

ساكنان ميلت ، براثر پيشنهاد ِدموداماس به خاطر توجهي 

كه آپامه به جنگاوران اين شهر نشان داده كه تحت فرمان سلوكوس 

اي از آپامه برپا اند، مجسمهجنگيدهاول، يعني شوهر او، مي

ين كنند. پايه اين پيكره پيدا شده است. بنابراين از امي

فرمانرواي زن تمثالي  در عصر باستان وجود داشته است. پيكره 

ديگري نيز، يعني پيكره سلوكوس اول، به نشانه سپاس به خاطر 

آوردن پيكره آپولون كاناشوس  برپا شده است، كه پارسيان آن 

 .  106برده بودند« دايديم»را از معبد 

ديكي سرديسي از ملكه اليمائي را ما در مسجد سليمان در نز

-3هاي معبد هركول پيدا كرديم )لوح صد و بيست و ششم، شماره

( جائي كه اين مجسمه احتماال در كنار شاه كه همسر او بوده، 1

هاي برپا شده بوده است، كه سر اين پيكره نيز روي ميدانگاهي

-3هاي اين معبد افتاده بود )لوح صد و بيست و پنجم، شماره

1.) 

نقش برجسته بوده و در گذشته داراي اين تصوير بخشي از يك 

رغم اين كه چهره او اندكي ضايع شده، چشمهاي مرصع بوده، و علي

                                                           
103- W. W. Tarn, Alexandre the Great (The Narrative), t. I, Cambridge, 1948, pp. 110-111. 
104- "Was an honourable and politic exception", Ibidem, p. 110. 
105- F. Altheim und R. Stiehl, Geschite Mittelasiens im Alterium, Berlin, 1970, p. 221. 
106- R.E. s.v. Seleucos I, col. 1219/1220 [Stجhlin]. 



رسد. آرايش او نه داراي گيسوبافت است حالت آن جدي به نظر مي

و نه داراي حلقه مو. توده موها كه از باالي سر آورده شده، 

حتماال در دهند كه ااي را تشكيل ميگذرند و كرهاز يك حلقه مي

هائي درون يك پارچه سبك )از ابريشم؟( قرار داشته  و چين و شكن

را تشكيل داده است. حلقه به زيوري تعلق داشته  كه عناصر 

متعدد صاف فلزي به آن پيوسته بوده است، اينها نيمه فوقاني 

هاي عريض چين پوشانده، و نيمه ديگر به صورت دستهموها را مي

 شده است.و شكن دار تقسيم مي

هاي اليمائي بوده است اين شيوه بايد آرايش رسمي ملكه

(، ملكه، KamnaskirÉsهاي شاه اليمائي كامناسكره )زيرا روي سكه

يعني همسر او، داراي موهائي است كه به طرف باال برده شده، 

. همين نوع آرايش مو را كه زيوري  107دقيقآ به همان شيوه

يابيم كه اي)؟(ميروي چهره ملكهمشابه آن را در ميان گرفته، 

 . 108اندروي يك صفحه صدف حكاكي شده و آن را در شمي پيدا كرده

آرايش زنانه با موهائي كه در باالي سر جمع شده  امتياز 

منحصري براي سرهاي شاهانه اليمائي نبوده است. دربار ساساني 

نقش اطالع نبوده است، و اين امر را يك از اين مد آرايش سر بي

اي اي  كه اخيرآ كشف شده  و همچنين ظروف نقرهبرجسته صخره

. هنر بودائي نيز آن را بكار  109كنددربار ساساني ثابت مي

اي دارد )فرشته طرف . آرايش مشابهي نيز فرشته 110برده استمي

است. آيا اين آرايش « ِسْپتيم ِسِور»راست( كه بر روي طاق پيروزي 

خواسته ر اين حالت، آيا هنرمند نمياز ايران آمده است؟، و د

يكي از فرشتگان جلف باب روز سرزميني را نشان دهد كه امپراتور 

؟  111وي در آن اين چنين پيروزي درخشاني را به دست آورده است

در پالمير نيز اين نوع آرايش مو مورد تأييد قرار گرفته ولي 

رايش خيلي نادر و حتي استثنائي است و به مثابه الهام از آ

. باالخره، اين   112( نشان داده شده استeÅnÑFaustine l'Aفوستين ِانه )

آرايش بايد موفقيت زيادي در آسياي ميانه، در كاشغر پيدا 

كرده باشد كه در آنجا، در شورجوق )جاده شمالي(، در غار 

هاي قرنهاي روي فرسك« زنان اهداكنندگاه»(، VIIشماره هفتم )

چنين آرايشي را « الهام از ساساني احتماال با»نهم، -هفتم

هاي  دارند، دقيقآ مثل زنان رقصنده در بهشت بودائي روي فرسك

                                                           
107- G. Le Rider, Suse sous les Seleucides et les Parthes, Paris, 1965, pl. LXXII, 11. 
108- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, fig. 124.  
109-R. Ghirshman, "Un nouveau bas-relief sassanide", Ex orbe religionum. Studia Geo Widengren, vol, II, 

Leiden,1972, pp. 75-79 et fig. 1 et 3. 
110-R. Ghirshman, Begram. Recherches archeologiques et historique sur les Kouchans, Le Caire, 1946, pl. 

XVII[Ardokhsho] 
111- R. Brillant, The arch of Septimius Severus in the Roman Forum. Rome, 1967, fig. 29.  
112-H. Ingholt, Studier over palmyrensk Skulptur, Kobenhaven, 1938, P. S. 39 - pl. XII, 2 de 149  de notre 

ere, et P.s. 15 - ol. V, 1 de 181. 

:J. J. Bernoulli, Die Bildnisse der Romischen Kaiser und ihrn Angehorigen, IIe, 1891, pl. XLVI. 



 . 113(huang-Tunهوانگ )تون 22â، از غار 642سال 

قبل از شروع كارهاي ما، سرديس ديگري، به صورذت مجسمه، 

روي صفه  مسجد سليمان پيدا شده و نماينده اداره باستانشاسي 

 5/24به موزه تهران منتقل كرده است )ارتفاع  ايران آن را

هاي سانتيمتر( )لوح صد و سي و يكم، شماره 15سانتيمتر، پهنا 

(. سرديس بانوئي تقريبآ مسن است، با چشمهاي بادامي، كه 5-3

هاي قوي و عميقآ در زير كمان ابروان قرار گرفته و با پلك

رسد ه نظر ميكامال باز نشان داده شده است، با لبهاي ضخيم ب

اند. گوشهاي او كه لبخندي بر لب دارد. بيني و چانه ضايع شده

سانتيمتر( كه از يك حلقه  42هاي سنگيني است )مزين به گوشواره

 و يك مهره بزرگ تشكيل شده است.

موهاي او كه از فرق سر در تمام طول آن به دو قسمت تقسيم 

هات مختلف چين شده  با شيارهاي نازكي نشان داده شده و در ج

اند. اينها كه به صورت گيسوبافت و به صورت و شكن پيدا كرده

گذرند و با تشكيل چهار اليه تابيده هستند، از زير گوشها مي

پوشاند سانتيمتر، گردن را مي 5ضخيم روي هم، هركدام به پهناي 

ها گيسو بافت هستند و دو تاي كناري لوله شده و زير كه مياني

 سانتيمتر ضخامت هستند. 3/4اراي گوشها فقط د

تاجي بر سر دارد كه در وسط آن يك برجستگي اين بانو نيم

قرار گرفته و بر باالي آن زيوري خاص گذاشته شده كه تمام سر 

زند، وسط آن بلندتر از دو انتهاي آن است. لبه را دور نمي

 5زيرين آن مرواريدنشان است؛ قسمت پهن آن، در باالي پيشاني، 

نتيمتر است و داراي نقشي به صورت برآمده از سه گل كوچك سا

گلبرگ است. انتهاي اين زيور به تدريج به  12كه هر يك داراي 

 ررود.شود و در زير گيسوبافتها از بين ميطرف گوشها نازك مي

چنين آرايشي از مو، به صورت گيسوبافت تخت، ايراني نيست 

گرفتن آن روي پس گردن، ولي برعكس، خيلي هم رومي است و قرار 

دار، خيلي نزديك هاي موي چين و شكنجگذاشتن تخت تودهبا باقي

( است، همانطور Commode(، همسر كمود )Crispineبه آرايش كريسپين )

(، با Sabine. آرايش سر سابين ) 114بينيمها ميكه آن را روي سكه

 تاج او كه به نيم

يد باز هم صورت مثلث  در باالي پيشناني است، شا

 . 115دهدبيشتري را ارائه ميسادگي

اي كه تنه آن از بين رفته است، اين سر شاهانه، از پيكره

دليل و نشانه ديگري را با خود دارد كه امكان تاييد اين امر 

دهد كه از قرن دوم ميالدي بعضي از اعضاي جامعه مملكت را مي

تفاوت هاي رومي بياليمائي هميشه در مقابل مدها و شيوه

                                                           
113- Mario Bussagli, Painting of Central Asia, Geneve, 1963 et p. 125 n. 5. 
114- Daremberg et Saglio, Dictionnaire... s.v. Como, fig. 1865. 
115- H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in tne British Museum, vol. III, 1936, ol. 99, 10. 



 اند.نبوده

* 

*                * 

چهره پارتي هرگز به نيروي حيات سخت و پر تنشي نرسيد كه 

با اين وجود  چهره رومي از زمان تراژان به خود ديده است،  كه

وقتي كه چهره رومي همعصر او تقريبآ به اثرات امپرسيون نزديك 

 (.Heklerشده است )هكلر 

هاي قوميِ نژادي را كه تنوعي هاي پارتي مشخصهولي اين سرديس

سازد. و اگر در آن دهد، جاودانه مياز گونه را ارائه مي

كردن نشاط و جنب و جوش حالت و قيافه، و كوششي براي روشن

كنيم، علت آن اين است كه در حضور هنري چهره را پيدا نمي

ان عناصري براي قرار داريم كه سنت نداشته است. در اير

سازي ذاتي وجود نداشته است؛ شرايط الزم از يك طرف براي چهره

آن و براي توسعه يك هنر بزرگ مستقل وجود نداشته و از طرف 

اند  كه به هنرهاي غربي ديگر شرايط وي همان شرايطي نبوده

 كرده است.مساعدت مي


