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چكيده
دوره طوالني پايه و اين   در .ران استاي شهرسازي دوران تاريخ معماري و ترين مهماشكاني يكي از  ي دوره

دوران شهرهاي زيادي ساخته يا دوباره مورد اين   ، زيرا درشود ميران ريخته اي شهرسازي شالوده معماري و
به و رسيدمعماري به اوج خود  سبك شهرسازي و اين   كه در دوران بعد گرفته شدندمرمت قرار  بازسازي و

از تاريخيترين دوران  كيكي از تاري ،كمبود مداركدليل  به دوره اين   از طرفي. دادسير تكاملي خود ادامه 
نقيض فراواني درباره بعضا ضد و تاكنون مطالب پراكنده و متأسفانه. است شناسي باستاننظر مطالعات 

بحث معماري اشكاني نكات مهم كه در اين  يكي از .دوران نوشته شده است اين   سازي شهر معماري و
 در قياس مدارك معماري شناسان باستان شيوه ناصحيح محققان و بايد توجه را به آن معطوف داشت؛ مي
يسبك نبود گستردگي قلمرو اشكانيان و علت بهدوره  اين  در. دوران با دوره پيش و پس از آن است اين

به طرف وجود آمد و سپس بهشيوهاي مختلف معماري شكل گرفته بود كه از آسياي مركزي ، استاندارد
هاي كهن وارث سبكالنهرين  تصرف بين بعد از ي بومي تلفيق يافت وها غرب گسترش يافت با سبك

در سبكدر نهايت  معماري اشكاني،بر معماري يوناني  بلند مدت تأثيرات رغم تحول علي. معماري آن شد
.ي اشكاني محو گرديد معماري دوره

.شناسي باستانسازي،  شهر معماري اشكاني، :هاي كليديهژوا

.)صفحه است ۲۵اين مقاله (
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Abstract

The Parthian Dynasty one of important the Architectural and urban planning in History of 
Iran, this period of Iranian Architectural foundation is poured. Because of the many cities are 
being built and restoration rebuilt again. This style of urban planning and architecture in the 
period after it reaches its peak and continues its evolution. The other hand due to lack of 
evidence is one of the darkest periods of archaeological study. Unfortunately so far disperse 
and contradictory Entries regarding urban architecture of this period is written. One of the 
important points that we need to focus on the discussion of Parthian architecture, 
archaeologist and scholars of architectural wrong way by comparative documents to the 
period before and after it. Due to the lack of the Parthians in the domain of a standard style of 
architecture was shaped in such a way that the birth of Central Asia and spread to the West. 
The birth and developed from Central Asia to the West after the conquest was combined with 
native styles of ancient Mesopotamian architecture was inheriting styles. Despite these 
developments was heavily influenced by Greek architecture for a long time. But eventually it 
will digest itself.             
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قدمهم - 1
و هيپا يدوره طوالن اين  در ،است راناي يو شهرساز يمعمار خيدوران تار ترين مهماز  يكي يدوره اشكان

دوباره مورد ايساخته  ياديز يدوران شهرها اين  در راي، زشود مي ختهير راناي يو شهرساز يشالوده معمار
و به رسيدهبه اوج خود  يرو معما يسبك شهرساز اين  كه در دوران بعد گيرند ميو مرمت قرار  يبازساز

دوران از نيتر كياز تار يكيكمبود مدارك  دليل دوره به اين  گرياز طرف د. دهد يخود ادامه م يتكامل ريس
دوران اين   يسازو شهر يمعمار در ارتباط بانون مطالب پراكنده تاك. است شناسي باستاننظر مطالعات 

معطوف آن به جه راست تويبا ياشكان يكه دربحث معمار حائز اهميتنكات  اين  از يكي. نوشته شده است
و پس از شيدوران با دوره پ اين   يمدارك معمار اسيدر ق شناسان باستانمحققان و  غيرصحيح وهيشداشت 

همان يو مكان يزمان طيبه شرا ژهينگاه و، هر دوره يهنر و معمار خيدر مطالعات تار ياساس كرديور .آن است
يباشكوه شاهنشاه يهابه ساختن بنا يو توجه حكومت مقتدر مركز انيحكومت هخامنش تيماه. دوره است
يضرورت حكومت، عو نو ياسيبا همان ساختار س زين يساسان ي هدور ارتباط با نكته در اين  .كرد مي يرا ضرور

ي دورهمردم  يها سنت يو گوناگون ياشكان يشاهنشاه يپهناور ).67: 1387فر يمحمد( بود ريانكار ناپذ
).1شكل( نداشته است وجود ران اي سردر سرا يمعمارخصوصِ  بهكه سبك  نكته را در بر دارد اين  مذكور
،است يدوره اشكان يمعمار ياصل اتياز خصوص يكي يتنوع استفاده از مواد و مصالح مختلف بوم نيهمچن

اين   اما باوجود. دوره شده است اين   در يگوناگون يها و سنتها  آمدن سبك ديپد بموضوع سب اين   كه
).102 :1380كالج( هستند ياشكان يمعمار يژگيسبك و و يدوره دارا اين   يبناها يموضوع برخ

اين  آغاز پيشرفت در(  يمركز يايكهن آس يها سنت همانند يگوناگون يها دوره وارث سنت اين   معماران
يمعماررايج  هاي سنت گريد ي، از سو)راناي يبوم يمعمار( راناي فالت يداخل ينواح يمعمار يژگي، و)دوره

و طرح و نقشه ،تنوع افزوده شد اين  بر1نيالنهر نيو با فتح ب بودند راناي در انيدر طول حكومت سلوك يوناني
يدوران اشكان سازي شهر ياصل يژگيبه اجرا در آمد، اما و ها شهر يدر بعض) يشطرنج( پوداميه يهاشهر

اي ساخته رهيدا بايشكل تقر بود كهدارابگرد و الحضر  سفون،ينسا، مرو، ت همانند ييها ساختن شهر
يها تر از طرح كه دفاع و حراست از آن آسان اي رهيدا يها شهر يبه برتر يو آگاه ييبا آشنا انياشكان.اند شده

يها شهر كه يرفتند كه زمان شيتا آنجا پ و رفتنديرا پذ سازي شهرسبك  اين  بود، )شكل ليمستط( پوداميه
و جاداي  با .آوردند ميبه تصرف در  ،شكل بودند ليمستط يها طرح يكه دارا) ها يو كلن ها سيپول(  يوناني

احتمال). 215 :1387سرفراز( ندكرد مي ليتبدفرمي مدور به ر، آن را شهمدور به دور  ياحداث حصار
).104 :1380كالج(برگرفته شده باشد  يآشور مدور يها گاهاز اردووار  رهينقشه دا شهياند رود مي

شده ييشناسا نيالنهر نيب يها در كاوش شتريكه پ يمركز اطيبا ح ييها از سبك خانه زين ها در ساخت خانه
يبخش خانه در ضلع جنوب ترين مهمطبقه بودند،  دو يو گاه كي ها خانه اين معموالً. بود استفاده شده است

ها اقپوشش سقف ات يبرا زين يضرب يها از تاق نيمسطح بوده و همچن ها سقف خانه. شده استواقع  اطيح
اين كه .بود ريساخته امكان پذ اطيحواقع در  پلكان قيبه پشت بام از طر يند و دسترسكرد مياستفاده 

).105 :1380كالج ( شود مي دهيآشور د يمسكون يها در ساختمان نيالنهر نيسبك در ب
يها در دوره يهنر وهيش اين  كه. ه استشد ميگچ استفاده  تخشت با مال ،ساختن بناها از مصالح آجر يبرا

اي كه مقدمه است ميعظ يها تاق مصالح، ساخت اين  ياياز مزا يكي ديشا. ديمورد استفاده واقع گرد زيبعد ن
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خود رساندند،  يرا به حد اعال وهيش اين  يمعماران ساسان. است بزرگ بوده يها و گنبد ها واناي  ساختن يبرا
را  يواريد يها يو نقاش ها يگچبر جاداي  رو بايستي اين   از. اند بهره برده آن از وارهايد نيئپوشاندن و تز يبرا و

مستقل  صورت بهكنون معماري اشكاني  تااز آنجا كه  ).68 :1387فر يمحمد( دوره دانست اين  از ابداعات
 بار از شرق  نينخست انيكه پارتمهم  اينبه دليل موردي  صورت بهبيشتر  بلكه مورد بررسي قرار نگرفته

اي،  شهرهاي دايره( يشرق هاي سنت ييگشاكشور اين   و درگسترش نهادند  رو به توسعه و)  يمركز يايآس(
به آن پرداخته شده  ؛نقاط غرب بردند نيرا با خود به دورتر )ايوان حياط مركزي، نيم ستون تزئيني، گچبري و

 ياشكان يرا از شرق به غرب امپراطور يهرها و آثار معمارش ترين مهم مقاله اين  در ).بنگريد به كتابنامه( است
  .شده استو مطالعه  يبررس

 
  .)با تغيرات جزئي 3نقشه1378ويستوهوفر(  هاي امپراطوري اشكاني سرزمين مناطق مورد مطالعه و. 1نقشه 

  شهر نسا -1- 2
كيلومتري غرب عشق  18نسا امروزه در. دوره اشكاني است آغازين يها محوطه ترين مهماز شهر نسا يكي 

ه شد مينساي جديد تشكيل  نساي باستاني از دوبخش نساي قديم و .واقع است پايتخت تركمنستان آباد،
ي يادبود را كه هريك با نقشه محوطه بسياري از بناها اين   روسي در شناسان باستاني ها حفاري .است
 )نساي قديم(يك شهر سفلي  نسا از .فراوان است، نمايان ساخته است تزئيناتداراي  گانه ساخته شده وجدا

ارگ يا  اين   .شد ميتشكيل  كوچك بنا شده بود، اي كه بيرون از حصار شهر روي تپه )دژي( وارگي محصور
ت، دژ كه طبق لوح گلي كه در آن پيدا شده مهرداد كرت نام داشت و توسط مهرداد اول ساخته شده اس

با استفاده از گل ساخته شده  متر ضخامت داشت و 5 ومتر ارتفاع  25- 20استحكامات بين  ي ضخيمها ديوار
ي شهر قرار ها كه در پي ديوار ورود به ارگ از طريق پاگردهايي. بود كه نماي آن با آجر پوشانده شده بود

تعدادي بناي عمومي  )نساي قديم( در داخل ارگ روسي شناسان باستان). 2شكل ( گرفت ميداشت صورت 
 ).35 :1373هرمان( خانه مربع را كشف كردند معبد و - برج معبد دايره، بناي مربع، از جمله يك كاخ،

 چندين بار تعمير و در بخش جنوبي مجموعه ساخته شده و. م.بنا در سده سوم ق اين  ):كاخ( بناي مربع
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ساخته شده، تاالري  اي مصطبهبنا كه روي  اين  .رفته استدر سده سوم ميالدي از بين  بازسازي شده و
ديواره شرقي يك  تاالر سه ورودي و اين  ديوار شمالي. ي قطور داردها متر با ديوار20×20بزرگ به ابعاد 

تاالر  اين  .ه استشد ميمرتبط  به نام راهرو قرمز، ورودي داشته كه به وسيله آن به يك راهرو طوالني،
ديگري در  يني جدا از هم، يكي در باال وئروي هريك از چهارديوار دو بخش تز .ري جالبي داردمعما تزئينات

ي سفالي ها روي قسمت پاييني هر ديوار تعداد شش نيم ستون خشتي با سر ستون. پايين وجود دارند
در  .است برگ خرما از صفحات باال جدا شده دو بخش به وسيله نواري مزين به روزت و اين  ساخته شده و

ي مرداني ها مجسمه ،تزئينات اين  از جمله. ديگري به بنا افزوده شد تزئيناتي بعدي ها بازسازي تعميرات و
ي يوناني شكل ها يي كه لباسها زن شنلي روي دوش آنها بود و است كه شلوار گشادي به پا داشتند و

يادآور  ها يوناني است، اما جزئيات تزئينثر از هنر أآثار هنري مت مهم كه ايندر نظر گرفتن   با .داشتند
 شد ميبنا تصور  اين  ي اوليه كشفها در سال. توپراك قلعه خوارزم است و )بلخ( موجود در باكتريا تزئينات

بنا به عقيده . نظريه را رد كرده است اين  اما مطالعات بعدي محل آرامگاه اشك يا تيرداد است، اين   كه
 .تشكده بوده استآ محل اين    معتقد است كه در حالي كه كوشلنكو محل تاالر بار عام بوده، اين  پوكاچنكوا

ي آتشدان در راهرو قرمز جا ه وگرفت ميتاالر انجام  اين   اوليه در نظريه مراسم مذهبي عمومي و اين اساس بر
لطنتي است كه بر اساس مجموعه بنا يك معبد س اين كه عقيده است اين   كوشلنكو در كل بر. بوده است

 گرفته است زدان در آن انجام مياي  ستايش برخي از پرستش و تحت نفوذ سلوكيان، پارتي و هاي سنت
  ).2شكل ( )289 :1383سيدسجادي(

كه از درون  نقشه خارجي آن چهار گوش است در حالي معبد نيز از خشت و اين  ساختمان :معبد دايره
با توجه به قطعات شكسته  .شده است تزئينبنا مانند بناي پيشين  اين  درون .متر قطر دارد17شكل  اي دايره

درون  درون معبد و تزئينيي ها معبد، مشخص شد كه بين نيم ستون اين   ي پيدا شده در كفها مجسمه
پوكاچنكوا بر اساس . اند قرار داشته ،اند ي كه از گل رس ساخته شده بودهها مجسمه ي موجود در آن،ها تاقچه

تصور است كه  اين  بر ا،پيدا شده در آن با آرسيوناي ساموتراكي ءاشيا و تزئينات معبد و اين    شباهت نقشه
 تأثيراتبه جز  .ساخته شده است )دختر زئوس( يا يا ديو سكوريكزد بانوي ساموترااي  نسا براي اي معبد دايره

 ي نهم وها شكل با نقشه بنايي از سده اي گونه نقشه دايره اين  يها شباهتيوناني، نكته جالب ديگر هنر 
  .در كناره سير دريا، در ساختماني منتسب به سكاها است در تاجيكستان و. م.هشتم ق
سومين بناي مهم نساي قديم، بناي معروف به برج معبد است كه با ساختمان چهار گوش خود  :برج معبد

را با  ابتدا آن شناسان باستانبرج بناي عظيمي است كه  اين  .دايره قرار داردمعبد  بين بناي مربع و
بيشتر قابل مقايسه با بناي نور  اساسي نداشت و مقايسه پايه و اين   اما ند،كرد ميي بابلي مقايسه ها زيگورات

  .آباد فارس است
از  متر، 60 ×60بناي بزرگ  اين   .ي شمالي استها چهارمين بناي مهم نسا در بخش ساختمان :خانه مربع

 در هر. وجود دارد متر 38×38بنا يك حياط بزرگ مركزي به ابعاد اين  در داخل. خشت ساخته شده است
مربوط . م.اوايل سده دوم ق بنا به اواخر سده سوم و اين ساختمان .ي قرار داردها بنا ستون العضيك از ا

كاربرد اصلي آن  آنرا خزانه دانسته و كار برده شده، مصالح به از نظر نوع ساختمان و شناسان باستان .شود مي
ي متعددي دارد كه ها بنا اتاق اين .اند تشعيع جنازه خاندان سلطنتي معرفي كرده را انجام مراسم مذهبي و
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 شده استدر اتاق با ديوار پوشيده  پس از گذاشتن اشياي مربوط به هر شاه يا شاهزاده فوت شده،
  ).1- 1- 2شكل ()Invernizzi,2000به.ك.؛ ر232 :1372فرامكين(

 مقبره شاهزادگان و ،واقع در نساي قديم بناي احتماالًبره شاهان اشكاني پيدا نشده مق گرچه هنوز آرامگاه و
سه طرف ديگر آن  پشت به ديوار شهر ساخته شده و چهارگوش و بحث ساده و بناي مورد .بوده استنجبا 
. ران نيز رواج داشته، بوده استاي  از آن نوعي كه در وني نافرم،اي  ي آن از نوعها سر ستون داشته و ستون

ي حاوي استخوان قرار ها ي مخصوص قرار دادن تابوت با كوزهها اقچهتداخل مقبره چندين اتاق دراز داراي 
 )تدمر( پالمير اروپوس و دورا ،)هاترا( بعد در الحضر ها بسيار شبيه آنهايي است كه مدت ها اقچهت اين    .داشت

 ).1373:39هرمان( تشكيل مي داد اي ي سادهها سقف آنها را تاق متر بود و 2ي نسا ها عرض اتاق .پيدا شد

آثار پيدا  ،اند ي پارتي باهم در آن پيدا شدهها سكه است كه آثار معماري، هنري و اي نساي قديم تنها محوطه
ران با فرهنگ هلنيستي اي فالت نشانه ارتباط هنري آسياي مركزي و دارند و اي العاده شده در نسا اهميت فوق

  ).90 :1383سيد سجادي( در دوران پس از اسكندر است
 

  
  بازسازي ديوار شمال غربي نساي قديم :ينخانه مربعي؛ پاي ،نقشه بناهاي حكومتي نساي قديم: راست و چپ باال. 1- 1- 2شكل 

ي ها ي بزرگ گلي در داخل تورفتگيها پيكره .بازسازي كاخ پارتي كه در داخل دژ ساخته شده است ).1383سيد سجادي(
  .)34 :1373هرمان( ديوارها قرار گرفته است
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  مرو -2- 2
امروزه به شكل  شهر كهن، اين  يها باقي مانده .شهرهاي جمهوري تركمنستان است ترين مرو يكي از كهن

علي در استان  بناهاي گوناگون ديگري در شمال شهر بايرام و ها كانال ،ها كوشك و ها ي كاخها ويرانه و ها تپه
 در مرزهاي قره قوم بين كپت داغ، در زبانه جنوبي آسياي مركزي و واحه مرو، .ماري باقي مانده است

شهر  اين  ).13 :1383سيدسجادي( رودخانه آمودريا واقع شده است ي البرز شرقي وها ي شمالي كوهها بخش
در كتيبه بيستون به نام مرو اشاره  و رفت ميشمار  در قلمرو هخامنشيان شهري مهم به. م.در سده ششم ق

به ساخت  اما زمان زيادي آنجا نماند و منطقه را فتح كرد، اين  اسكندر پس از هخامنشيان، .شده است
   .اسكندريه مرو قناعت كرد

 آن را به نام خود انتيوخيا مرگيانه خواند و را بازسازي كرد و اسكندريه مرو .)م.ق261-281(  آنتيوخوس اول
شهرهاي  كشيد، از عظيمي را براي دفاع در برابر بيابان گردان آسياي مركزي به دور شهر ديوار طوالني و

واحه واقع  مرو باستان در قلب مرغيانه و .آن را در زمان مهرداد اول تصرف كردند مهم دوره اشكاني است و
 سلطان قلعه، گيورقلعه، ارگ قلعه، شهر در طول تاريخ طوالني خود بارها جابجا شده است، اين  .استشده 

كيلومتري شهر باستاني مرو نشان دهنده 30شهر كنوني ماري در قلعه بايرام علي خان و قلعه عبداهللا خان،
  .شهر در دوران مختلف تاريخ بوده است اين  گسترش افقي

پنجم  ي ششم وها ساختمان آن به سده و شود ميبخش شهر جايي است كه ارگ قلعه خوانده  ترين قديمي
يك ديوار دفاعي از خشت خام  با و رسيد مي هكتار 20در دوران هخامنشي وسعت شهربه . رسد مي. م.ق

 ،كاخ دوران شامل شهر و اين  ي مرو درها از ديگر بخش متر از ارتفاع آن و25محصور بود كه اكنون 
شورش فراداي  و. م.ق 522دوران تاريخ مرو با وقايع سال اين  روي يك مصطبه باقي مانده است فرمانداري،

جانشينان وي قرار گرفت  پس از دوران هخامنشي مرو در اختيار اسكندر و .مروي عليه داريوش مرتبط است
شهر را  اطراف واحه مرو بنا كرد وكيلومتر در 250نتيخوس را به طول حدود آديوار معروف  نتيخوس اول،آ و
شكوفايي  به باالترين دوران اوج و مرو در دوره اشكاني به بزرگترين شهر منطقه تبديل شد و .نتيوخيا ناميدآ

 تر شده و بلكه وسيع گبري محدود نبوده، خش مسكوني شهر پارتي فقط به قلعهدوره ب اين  در. خود رسيد
مرو  در زمان پارتيان، ).145 :1383سيدسجادي( گرفت ميا نيز در بر چهل برج ر مناطقي چون گيلياكين و

بررسي  .به همين علت شهر به مركز تجاري مهم تبديل شد سفالگري بود و يكي از مراكز مهم پارچه بافي و
ي ها در گيور قلعه كارگاه. دهد مرو را در توليدات صنعتي نشان مياهميت  شناسي باستاني ها كاوش و

در  ها دوران محله آسياب اين ي مهم مرو درها يكي از محله اند ي خصوصي متمركز بودهها محلصنعتي در 
كه چهل اتاق براي انبار  ،بخش شمالي شهر بوده است كه در آن آثار ده بناي بسيار نزديك به هم كشف شده

از ديگر  .دست آمده است هبمحله تعداد زيادي پيكره گلي كه بيشتر به زنان مرتبطند،  اين  در. اند غالت داشته
. م.در سده دوم ق احتماالًدژ عظيم ارگ قلعه . سفالگران اشاره كرد توان به محله فلزگران و ي مرو ميها محله

برخي از زندانيان رومي بناي آنرا ) كاره( بنا بر روايات تاريخي پس از جنگ معروف حران. بنا نهاده شده است
   شكل بنا نهادند كه اي اقتصادي شهر مرو آنرا دايره ه به اهميت سياسي واشكانيان با توج .بازسازي كردند

  ).1- 2- 2شكل  ()34 :1390گيرشمن( رفت ميكمربند دفاعي شهر به شمار )ديوار شهر(ديوار  اين
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  .)4شكل1375پيليپكو كوشلنكو و( شهر مرو در دوره پارتيان بر اطراف اي دايرهحصار  نقشه .1- 2- 2شكل 

  
  خانوم اي  -3- 2

 اي  .واقع است)باختر( در سرحدات شرقي باكتريا در استان طالقان امروزي و در شمال شرقي افغانستان و
خانم به معناي ماه  اي واژه. خانوم نام روستاي كوچكي است كه در نزديكي مجموعه آثار باستاني واقع است

دانيل  ،دخانوم به سرپرستي پاول برنارد آغاز ش اي كاوش در 1964سال در ). 1375:103برنارد( خانم است
خانم بقاياي يك شهر بزرگ يوناني  اي معتقد است در محل ديدن كرد و اين  از 1960اشلومبرژه در اوايل دهه

ه، نظريه پيدا نشد اين   اما هنوز مداركي كه درستي .دست اسكندر بنا نهاده شده است هب احتماالًكه  است،
 شهر ).1373:32هرمان(دانست  )قندهار(  شهر را بايد اسكندريه آراخوسيا اين  چه برنارد عقيده دارد كهگر

طرف شهر را كه تقريبا به شكل مثلث است  دو. خانوم در محلي كه به خوبي قابل دفاع بود قرار داشت اي 
طوالني است گرفته، در حالي كه ضلع سوم را كه  شود ميملحق  آن بهرودخانه سيحون ورود كوكچه كه 

شهر به شيوه متداول يوناني از يك پاستيون يا ارگ مركزي كه روي  اين  .كند بارويي قطور حفاظت مي
 آغاز ارگ از كه جنوبي –هاي سفلي شهر توسط يك خيابان شمالي  قسمت سنگي ساخته شده و اي صفه
 شهر سفلي يها قسمت بر ها كاوش. است شده كند، تشكيل مي تقسيم دو بخش به را و شهر گردد مي

 به متعلق احتماالً كه بزرگ مقبره يا حرم يك معبد، يك ورزشگاه، بناها اين  جمله از. است بوده متمركز
 اند قسمت يافت شده اين  بخش اداري در به معروف بناها از بزرگي مجموعه و است بوده شهر فرماندار

  ).1-3-2شكل  ()32 :1373هرمان(
ي خود ها نقشه كاخ در طرح و و اند ي خود نداشتهها رسد يونانيان مدلي براي ساختن كاخ جا به نظر مياين  در

خانم مانند  اي  كاخ .الهام گرفتند هخامنشي كه براي اولين بار آنها را ديده بودند، ي بابل جديد وها از كاخ
بناهاي مسكوني  يي براي كاركنان رسمي،ها ساختمان بزرگ، از چندين حياط وسيع و كاخ هخامنشي شوش،
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  سرخ كتل - 4- 2
آب در كرانه شعبه اصلي جيحون در افغانستان، نزديك به راه كابل به مزار شريف - ژسرخ كتل در دره كهند 

به منظور تعريض . م1950هاي دهه  هاي كه در سال محل در نتيجه فعاليت اين  ).1372:136رايس( قرار دارد
 محوطه  اين  در رئيس هيات فرانسوي  در افغانستانپرفسور دانيل اشلومبرژه  .صورت گرفت كشف شد جاده

ديگري مقبره كوچكتر كه در كف  دار و شيب اي يكي مقبره اصلي بر نوك تپه .مجتمع مذهبي كشف كرد 2
  ).86 :1373هرمان(دره  واقع شده بود 

تالبوت ( كه دور آن قرار داشت محصور شده بود )حصار( دو رديف خط دفاعي توسط ها مجموعه اين
 معبد در زمان كانيشكا و اين   .ندشد ميي حراست ها به وسيله برج حصار اين  ديوارهاي ).136 :1372رايس

در ) مذبح( معبد چهار ستوني كه سكوي قرباني .به وسيله يكي از افسران او بنام كونروكو ساخته شده است
ي معماري بلخي خود را گرفت كه ها طرف راهرو دارد با گذشت زمان ويژگي آن واقع شده است، از سه

 ها بنا از مجسمه اين  در. ندشد مييي تقسيم ها گذرگاهبه بع محاط به راهروهايي كه تاالري مر :ست ازا عبارت
 - 2شكل()85 :1387محمدي فر( معبد استفاده شده است تاالر اصلي و ،ها واناي  تزئينبراي  ،ها ديوار نگاره و
  ).راست1- 5

مقداري سنگ  قطعات بنا و ي گچي،ها قطعات پيكره عالوه بردر ميان اشياي يافت شده پنج پيكره سنگي 
 داد كه مقبره توسط كانيشكا بنياد نهاده شده بود و نشان مي ها يكي از سنگ نبشته .نبشته قرار داشت

دانيل  ).86 :1373هرمان( ه پيكره خود اوستمجسمه شكسته پادشاه كوشاني كه در محل پيدا شد احتماالً
 :1370گيرشمن( پارتي معرفي كرده است-يوناني باكتريايي و -يوناني اي محوطه سرخ كتل را اشلومبرژه

مجسمه كانيشكا را  متورا، سازي قندهار و جينا هرمان ضمن تفكيك مكتب مجسمهكه جر در حالي ).54
 ثر از سنن هندي استأمت شدت بهكند كه  هندي متورا معرفي ميپيرو مكتب  از سبك متورا و اي نمونه

    .)راست1- 5-2شكل()86 :1373هرمان(
  
  تاكسيال - 5- 2

كيلومتري شمال شرق 15در  كيلومتري شمال شرق اسالم آباد پايتخت پاكستان و 30ي تاكسيال در ها خرابه
 محل در سده ششم و اين شود ميمحل اكنون اتوك ناميده  اين  .زادل در دامنه كوهستان هزاره واقع است

   ساخت برخي نيز .دهند يشهر را به برادرزاده راما نسبت م اين  بناي ها بنا شده براساس افسانه. م.هفتم ق
بر  اولين بخش شهر روي يك تپه مشرف .دانند مي ساتراپ پارتي سيستان، دستور كندوفر، هرا ب شهر اين

 پارتي و - شهر يوناني بخش ديگر عبارتند از سيركاب، دو ساخته شده و )Tamara-Nala( ناال -رودخانه تامارا
  ).71 :1373بهزادي( بقاياي تمدن كوشاني بوده است احتماالًسومين بخش سير سرخ كه 

بقاياي را  محل انجام داد و اين   ها را در نخستين حفاري) Sir john Marshall( سرجان مارشال 1913در سال 
ترتيب توسط حفار شناسايي  سه اليه از پايين به باال به. رددست آو هي تاريخي آن را بها متعلق به همه دوره

يك اليه  اين  بر باالي :دوم. روي خاك بكر قرار داشتكه   )Mauryas(  آثار سلسله محلي مورياس :اول؛ شد
 كوشانيان دوره بقاياي :سوم .بود ميالدي اول سده تا ميالد از پيش اول سده به مربوط كه رومي –يوناني 
  .بود پوشانده را فوقاني سطوح
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   در آن زمان .يكي از آنها بود )Dionysus( ، كه سر ديونيسوسشد مي ها وتنديس ها يوناني شامل سكه ءاشيا
در  .يوناني بود ساخته شده بودي معماري ها طرح مستطيل شكل كه از ويژگي شهرك بنا بر نقشه و اين

ي مستقيم ها ي پيچ در پيچ جايگزين كوچهها كوچه روزگار گندولوفوس تغيرات اساسي در آن راه يافت و
  .پيشين شد

 دهند و محل آثار معماري متعددي كاوش شد كه شامل قصر كه تاريخ بناي آنرا به سكاها نسبت مي اين  در
وني كه داراي اي پرستشگاه ومعبدي به سبك .ساخته شده است كه بر اساس طرح آشوري شود ميگفته 

   به همين منظور ساخته شده بود احتماالً راني شباهت دارد واي طرحي مربع شكل بود كه به آتشكده
 ).139 :1372رايس( هاي چندين معبد بودايي از دوره كوشانيان نيز يافت شدو ويرانه) چپ1-5-2شكل(

 منازل مسكوني با نقشه يوناني و اين  نقشه تعدادي بناي مسكوني كاوش شده است،همچنين در تاكسيال، 
 يي در اطراف يك حياط مركزي به شيوه معمول منطقه مديترانه و آسياي غربي هستندها مركب از اتاق

هم در دوره كوشانيان نخستين بناها را از الشه سنگ  هم در دوره پارتيان و ).135 :1375برنارد(
ي از ها رديف از سده سوم ميالدي به بعد،. كار مي بردند هي متفاوت بها هرچند در آنها شيوه تند،ساخ مي

بعد  و، بردند كار مي به) قلوه سنگ( ي از الشه سنگها طور متناوب با اليه ي ساختماني را بهها قطعات سنگ
همچنين در تاكسيال تعدادي  ).139 :1372رايس( ندكرد ميود اند ي مختلفها را با گچ به رنگ از آن ديوار

يي در اطراف يك ها مركب از اتاق منازل مسكوني با نقشه يوناني و اين  نقشه. بناي مسكوني كاوش شده است
 ).135 :1375برنارد(آسياي غربي است  حياط مركزي به شيوه معمول منطقه مديترانه و

 

  
؛ پالن تاكسيال جنديال پالن پرستشگاه :وسط؛ )Feroozi,2004:fig.51( سرخ كتل بناي  مقدسراست پالن  :1- 5-2شكل 

 :راست باال ريتصو ؛)Colledge,1987:fig.9,11( ميالدي 150- م.پ 50ي شطرنجيها تپه سيركاپ پاكستان با خيابان) تاكسيال(
 معبد يكنون تيوضع: نيراست پائ ريمحوطه و صفه سرخ كتل؛ تصو چپ باال ريسرخ كتل؛ تصو A قاچاق در  معبد يها يحفار

Aآتشگاه معبد سرخ كتل يكنون تيوضع: نيچپ پائ ري؛ تصو  )fig.52-55: Feroozi,2004.(  
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  )قومس يا صد دروازه( هكاتوم پوليس  -6- 2
در محل شهر قومس در نزديكي دامغان  اي و مذهبي داشتند؛ اخيراً مقبره كاربريبقاياي بناهاي پارتي كه 

 ربع در را آن ها پارت كه دروازه صد پارتي–محل را شهر گمشده سلوكي  اين  نسمنها جان. پيدا شده است
شهر كه در دشتي واقع در دامنه  .داند در آوردند، مي خود يها پايتخت از يكي صورت به .م.ق سوم آخرقرن

تر  ي خنكها پايتخت زمستاني بوده، ولي در تابستان دربار به شهر احتماالً ،هاي البرز واقع شده جنوبي كوه
شهر قومس به اوايل دوره پارت تاريخ بناهاي پارتي  .ه استشد ميمنتقل  ها واقع در سرزمين مادري پارت

كه  به احتمال تيسفون عنوان  پايتخت متوقف شد و هشهر ب اين  استفاده از .م.زيرا در قرن اول ق. رسد مي
  ).39 :1373هرمان( تر بود جايگزين آن گرديد غربي

 شناسي باستانسسه ؤاز طرف م .م1978،1976،1971،1967هاي  حفاري در قومس را در چهار فصل در سال
ها در  پراكندگي سفال محوطه، وسعت زياد علت به .نسمن و استروناخ انجام شدها  بريتانيا به سرپرستي

 5محوطه  اين  طول تقريبي .تقسيم كردند A،B،C،Dكاوشگران محوطه را به چهار قسمت  سطحي گسترده،
متعلق به B  منطقه متعلق به عصر آهن و دوره هخامنشي،A  منطقه .كيلومتر است 2عرض آن  و كيلومتر

 :1366ورث(گذاري شده است دوره اسالمي تاريخ Dمحوطه  از دوره ساساني وC محوطه  دوره اشكاني،
بناهاي  ترين مهمامروزه فقط  )باران باد و( عوامل طبيعي فرسايش علت بهقومس محوطه بزرگي است .)331

  ).39 :1373هرمان( ي آن كامال از بين رفته استها بقيه قسمت آن دست نخورده باقي مانده است و
نكته قابل  .محل، سه بناي مهم متعلق به دوران اشكاني مشخص شد اين  در شناسي باستانبا انجام مطالعات 

صورت  به ها بنا اين  نقشه واحدي دارند، پالن تقريباً و اند بناها تا حدودي سالم مانده اين  كهاين   توجه
با بازوي  يچهارگوش با يك پيشرفتگي در مركز هر ضلع است، به نحوي كه پالن كلي تداعي كننده صليب

در حاليست كه بناي سوم  اين  .شود ميديده  Lدر دو بنا از سه بناي كشف شده اتاقي به شكل  .استكوتاه 
سقف با استفاده از نوعي تاق پلكاني  اين  بنابر عرض زيادي ندارند، ها اتاق .ي مربع يا چهار گوش داردها اتاق

 تفاده شده است، تاق ضربي ساده،در قومس سه نوع تاق زني اس. جاد شده استاي ي مدور نوك تيزها با قوس
 ه وشد ميتاق سه گوش پلكاني، كه تاق پلكاني در زير يا روي راه پله يا پا گرد استفاده  تاق سه گوش يا كله،

 88×18×9آجرها اين  ابعاد .اند ساخته شده دار انحنا با استفاده از نوعي آجر خاص قالب زده و ها تاق اين   تمام
 .متر ضخامت داشتند سانتي 40×38×10دوران  اين  ي استانداردها در حالي است كه آجر اين  متر است، سانتي

 در دوره هخامنشي در تخت جمشيد  استفاده شده است مصالح در دوره ماد در تپه نوشيجان و اين   از
  ).1-  6-2شكل ( )40 :1373هرمان(
 

  كوه خواجه سيستان- 7- 2
دشت  اي شكل در دشتي وسيع وجود دارد كه تنها كوه صخره اي كوهي ذوذنقه مون،ها در حاشيه درياچه

در جريان زمين ساختاري تكتونيك، در دوران  آتشفشاني است و يكوه خواجه عبداهللا كه كوه.سيستان است
هنگام باال آمدن  متر است و 90كوه از سطح دشت  اين  ارتفاع .شناسي شكل گرفته است سوم زمين

كوه . مواقع استفاده از قايق است اين   تنها راه دسترسي در .كند مينمايي جزيره خود صورت بهمون ها آب
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هجده كيلومتري شاهراه زابل به زاهدان واقع شده  غربي شهر زابل و كيلومتري جنو 30خواجه در فاصله 
  ) .1-7-2شكل  ( است

  
  .)37:1373هرمان()راست( (VI( و )چپ( IVي مدور درمحوطهها ي پلكاني با قوسها جزئيات تاق .شهر قومس. 1-6-2شكل 

 

در نيمه دوم سده نوزدهم  شناختي، بود تا باستان شناختي زمينكه بيشتر  اولين مطالعات كوه خواجه را،
 .آنرا منتشر كرد .م1910در سال ميالدي توسط هياتي انگليسي به سرپرستي گلد اسميت انجام گرديد و

هاي ديواري  نقاشي همچنين از برداري كرد و مركزي را نقشهقلعه  .م1915 ابتدا سر اورل استين درسال
   .م1925ارنست هرتسفلد در سال  .)Stein,1940( برد بخشي را با خود به موزه ملي دهلي نو عكس گرفت،

 راهرو و برداري نموده و  ت خود قلعه مركزي را نقشهأسال بعد همراه با هي چهار محوطه را بررسي كرده و اين
بعد  ).(Herzfeld,1941 ي ديواري را به برلين منتقل كردها نقاشي و جنوبي آتشكده را پاكسازي كردداالن 

محوطه كار  اين در. ه1374راني در سالاي هيات و )Gullini, 1964(. م1961تاليايي در سالاي از آنها هيات
معماري تشكيل شده كه طور كلي بقاياي معماري كوه خواجه از چند واحد  هب ).1374موسوي( كردند

  .غيره دژ مركزي و بقعه خواجه عبداهللا، قلعه چهل دختران، هزاد،ككك  :عبارتند از
دژ نيز  اين  .نامند هزاد مكنقطه كوه بقاياي دژي است كه اهالي آنرا قلعه كك  ترين عفمرت در :هزادككك 

قلعه  اين . هم دوره آن است رسد ميبه نظر  و با خشت ساخته شده است )قلعه سام( همچون دژ مركزي
جنبه كهندژ  مقر فرمانروا بوده و احتماالًفضاي جنبي است كه  ي بزرگ وها داراي اتاق حياط مركزي ندارد و

سازي هست كه از يك حياط مركزي با  غربي كوه بقاياي ساخت و در جنوب :قلعه چهل دختران .داشته است
كه در  است هشت عدد ها باروتعداد  .بارو تشكيل شده است برج و ي جانبي وها رواق اتاق و دو دروازه،

   كاربري با توجه به موقعيت و. هاشان گاهي از سنگ استفاده شده است در پي سازي ساخت آنها از خشت و
  .توان آنرا يك دژ دفاعي تصور كرد محل مي اين

محقري است كه با سنگ وگل ساخته شده و همچنين تعدادي  چهار ديواري ساده و :بقعه خواجه عبداهللا
  .متعلق به دوره اسالمي است احتماالًخورد كه  گور در سطح فوقاني تپه به چشم مي

همچنين در  و اند ناميده) چغاشهر( از محققان آنرا گاگاشهر اي عده كه در محل آنرا قلعه كافران و: دژ مركزي
اثر كوه خواجه همين بخش  ترين مهم ترين و بزرگ .اند ه سام ياد كردهها از آن به نام قلع برخي گزارش

، آثار موجود روي بناي مركزي .گيرد آتشكده را در بر مي ي جانبي وها رواق ،ها اتاق كه حياط مركزي،.است
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روي تراسي  هاي آن از بين رفته و بنا حصاري دارد كه بيشتر بخش اين .شود به نام كوه خواجه ياد مي
ن اتاق آداري است كه در پشت  مجموعه از سمت جنوب شامل سردر تاق اين  ورودي ساخته شده است،

اتاق با  اين  .اند منظور نشستن ساخته شده اتاق سكوهاي خشتي به اين در دو طرف. دارد مستطيل شكلي قرار
هايي از  فقط بخش رفته وبين  گنبد از اين .شود ميراهرويي طويل به اتاق مستطيل شكل گنبد داري وصل 

  .بخش را دروازه جنوبي ناميده است اين   هرتسفلد .ساقه گنبد باقي مانده است
وان با طاق ضربي اي  غربي آن دو متر است كه در اضالع شرقي و 30×20بنا بخش از اين  :حياط مركزي
ي در انتهاي ها كه به اتاق ودش ميدرگاه نسبتا بزرگي ديده  ها واناي  در انتهاي هريك از .است  ساخته شده

 .اند شدت تخريب شده وان تعدادي اتاق ساخته شده كه بهاي دو اين  اطراف در .شود ميوان منتهي اي  هردو
در مركز ضلع شمالي  .اند طبقه دو و اند ي جانب شمالي حياط مركزي در وضعيت بهتري باقي ماندهها اتاق

 متر2حدود  عرض متر و40را به اتاقي مستطيل شكل به طولحياط  حياط يك رشته پلكان با يك راهرو،
شرقي  شمالدر  .شود ميمحل گالري ناميده  اين  .ي ديواري وجود دارندها اتاق نقاشي اين  در .دهد ميارتباط 

محل آتشكده  اين  در. كند ميبخش را به بخش آتشكده متصل  اين  گالري پلكاني سنگي تعبيه شده است كه
در . آتشكده به شكل چهار تاقي گنبد دار است كه داالن طواف دارد .اند اطراف آن ساخته شدهي ها و واحد

دروازه  در گوشه شمال شرقي بنا،. ضلع شمالي آتشكده اتاق ديگري وجود دارد كه به آتشكده مرتبط است
  كاربري، (Herzfeld,1941:302) كوچك ديگري وجود دارد كه هرتسفلد آنرا دروازه شمالي نامگذاري كرده است

 .)1-7 - 2شكل(دانند  ميمحققين آنرا كاخ وعده ديگر آنرا معبد  اي بخش هنوز معلوم نيست عده اين

  

  
  پالن و بازسازي نماي معبد: راست چپ و ؛ پائينمعماري كوه خواجهبناهاي مركزي  تصويرپالن و  :باال راست و چپ  .1- 7-2شكل 

)Herzfeld,1941:Fig.398 وhttp://www.iranatlas.info/parth/khaje.htm(.  
 

  قلعه سام - 8- 2
در نزديكي روستاي سه كوهه واقع  شرقي زابل در بخش شيب آب و كيلومتري جنوب 30محوطه قلعه سام در

خشتي با  يقلعه سام بناي .كاوش شد توسط شرايتو حفاري و. م1973 و 1966 محوطه در سال اين  .است
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با توجه به مدارك  .برج براي محافظت بوده است گوش است كه دروازه شهر داراي دوچهار پالن تقريباً
 قلعه سام يك سفال نوشته  Vاز اليه  و رسد مي. م.محوطه به اواخر سده سوم ق اين  تاريخ تقريبي موجود،

  ).230 :1376هرينك( است. م.متعلق به نيمه سده سوم ق احتماالًدست آمده كه  هبه خط يوناني ب )استروكا(
  
  خورهه- 9- 2

 محققان و ).7 :1382رهبر( ي شهرستان محالت استها يكي از بخش خورهه جزو استان مركزي و
 .ش.ه1335بار در سال  محوطه اولين اين  اما ،اند پژوهشگران فراواني از مجموعه بناهاي خورهه ديدن كرده

به سرپرستي مهدي  .ش.ه1375و1355هاي  سپس در سال توسط علي حاكمي مورد كاوش قرار گرفت و
  ). 39 :1382همان( حفاري گرديد رهبر مجددا كاوش و

ي ساختاري ميان ها از حيث پيوند. ش.ه1335 در طي كاوش آمده را دست بهعلي حاكمي مجموعه بناهاي 
تعدادي  وان ستوندار واي بناي اصلي يا ساختار قسمت جنوبي مشتمل بر .1؛ اند آنها به سه بخش تقسيم كرده

 راهروها و و ها خود شامل اتاق ساختار بخش شمالي كه با بناي اصلي ارتباط داشته، .2؛ يك حياط اتاق و
  ).53 :1382رهبر( استراهرو  يك تاالر و بخش غربي شامل تعدادي اتاق و .3؛ خلوت است حياط

 .اختالف نظر وجود دارد شناسان باستانهمچنين سبك معماري آن بين  محوطه وكاربري آن و اين   در مورد
ارنست هرتسفلد مجموعه بناهاي خورهه را يك معبد خداي  .شود پرداخته مي آنها ترين مهمجا به اين  در

در وسط حياطي كه  متراست و 5/24×5/16معبد به ابعاد  اين  كه .كند ميمعرفي  )خداي شراب( ديونيسوس
در  ستون و 23در طول آن متر بوده و 55×5/37حياط  اين.  اف آن ستوندار بوده قرارداشته استردر اط

در  ستون و 9 همچنين اطراف خود معبد ستوندار بوده كه در قسمت طولي و ستون داشته 16 عرض آن
 دو ستون باقي مانده در خورهه را مربوط به پرونائوس دانسته است ستون داشته و 6 عرض

)Hertzfeld,1941:382() 1-9- 2شكل.(  
 1:11پايه به بلندي ستون به  بسيار برآمده است و نسبت قطر كه پايه آنها به سبك شرقي و ها ستون اين  

پيش از   ها ي آسيايي كه مدتها سر ستون از اي وني هستند يعني گونهاي  از نوع بومي شبه ها ستون اين .است
همچنين  ).111 :1380كالج( استرايج بوده ) ايران( در آسيا  وني را ابداع كنند،اي  آنكه يونانيان سر ستون

 ).42 :1382رهبر(پارتي معرفي كرده است -هاي خورهه را داراي سبك يوناني خانوم ستون اي پل برنارد حفار
 ها سرستون اين  معتقد است كه ي آن ديدن كرده،ها ستون معبد و اين  مانند گيرشمن كه از برخي ديگر

  ). 1- 9-2شكل ()274 :1379گيرشمن( ران دارنداي هاي سنتريشه در  راني هستند واي  كامالً
  
  شمي -10- 2

بقاياي  ذه واقع است،اي  كيلومتري شمال 25 ي زاگرس وها كوه دور افتاده در سلسله اي در شمي كه دره
بخشي از آن سقفي جز آسمان نداشته زيرا  احتماالً متر است و24×12آمد كه دست بهبنايي چهارگوش 

ساكنان قبل از ترك پرستشگاه آن را  رسد ميبه نظر  .پيدا شده است ها در نزديكي ديواري سقف تنها ها نشانه
هاي گود  ي بنا تعدادي پايه سنگي داراي بندگاهها اشتين در ميان خرابه .كامال ويران كرده بودند سوزانده و

جاد اي  رض نمايش بوديي كه در داخل حرم در معها براي جاي دادن پاهاي تنديس نشسته پيدا كرد كه ظاهراً
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ازه واقعي اند همچنين پيكره برنزي شاهزاده پارتي در مرمري شكسته و تعداد زيادي پيكره برنزي و .شده بود
در پايين پرستشگاه گورستان پارتي وجود داشت  .آمد دست به سانتي متر عرض دارد، 66متر بلندي و 2 كه

 صدف سوراخدار كشف شد شده از صدف و ساخته تزئينيكه در داخل بعضي از قبور آن اشياء 
)Stein,1940:129-136( .در دوره  در دوره سلوكي آغاز شده و احتماالًبنا معلم نيست  اين  تاريخ ساخت

اشلومبرژه عقيده دارد كه تنديس بزرگ برنزي  مربوط به اوايل پارتي است، احتماالًبنا  اين  .پارتي ادامه يافت
  ). 41 :1373-42هرمان( است متعلق به پايان دوره پارتي

  
  .)Herzfeld,1941( خورههي ها و سرستون ها و جزئيات ستونآثار معماري  نقشه بناها و. 1- 9-2شكل 

  
  نشانده برد - 11- 2

 شناسي باستانهاي كاوش .كوهستاني در شانزده كيلومتري شمال شرق مسجد سليمان واقع است اي همنطق
متري معبد برد نشانده 200در . به سرپرستي گيرشمن انجام شد. م1966-1964 يها محل در سال اين  در

  .شود مييك شهر باستاني ديده  آثار يك قصر قديمي و
 اي بزرگ نتراشيده ي كوچك وها مستطيل شكل كه از تخته سنگ اي ست از صفحها بناي برد نشانده عبارت

نماي  .ساخته شده است تبدون مال خشكه چين و صفه .اشكال مختلفي دارند ها ابعاد و شكل اين  است كه
زواياي صفه با  .كند ميجاد اي  ي است كه در بنا سايه روشنها بند داراي پشت كي تراش خورده است،اند  صفه
صفه  .متر است 72عرض آن  و20/157طول صفه  .از شرق به كوه تكيه دارد ي اصلي منطبق است وها جهت

در مرحله اول دو رشته  .در سه مرحله توسعه يافته است تقسيم شده و IIIتحتاني  و II,Iبه دوبخش فوقاني 
رشته پلكان در ضلع  در مرحله دوم دو شرقي و زاويه شمالي ضلع شمال غربي و پلكان در ضلع شمال

تنها  .اند غربي صفه ساخته شده در مرحله سوم يك رشته پلكان در ضلع شمال غربي و شمال غربي و جنوب
سكو  اين  .ه توسعه يافته استلي كه روي صفه فوقاني ساخته شده سكوي نيايشي است كه در سه مرحبناي

  .متر ارتفاع داشته است10/1متر و 82/6عرض  مترطول و45/10 ي سنگي ساخته شدهها كه از بلوك
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با  معبد برابري ها زاويه .بر صفه پاييني معبدي واقع شده كه گيرشمن آنرا معبد چهار ستوني ناميده است
متر است 50/7عرض آن متر و20/22نماي معبد  طول معبد در ضلع شمال شرقي و .ي اصلي استها جهت

تايي 8ستون در دو رديف  16سقف آن روي  كه كف آن سنگ فرش و دهد مينماي معبد را رواقي تشكيل 
همديگر فاصله  متر از30/2 ها ستون. متر دارد20/9×25/7معبد تاالري چهارستوني به ابعاد  .استوار شده است

   هريك از .تاالر سه اتاق مستطيل شكل قرار دارد كه بين آنها را ارتباطي وجود ندارد اين   در سه طرف .دارند
غربي معبد اتاق شماره چهار واقع شده است كه  در ضلع شمال .سه تا اتاق با يك ورودي به تاالر راه دارند اين

ي ها ارتفاع باقي مانده ديوار .رسد ميغربي به فضاي خارجي معبد با يك ورودي در ضلع شمال 
در بخش فوقاني  ي نتراشيده كوچك وها در بخش زيرين ديوارها از سنگ. سانتي متر است100تا80معبد
ي ها ستون كشف شد كه با نقش از رواق معبد دو .كه اكنون از بين رفته، از خشت استفاده شده است آنها،

   هاي معبد چهار ستوني گيرشمن بر اساس نقش سر ستون.)راست9شكل ( شده است تزئينگياهي  انساني و
معبد آنرا سده  اين   ي اليمائيد كشف شده ازها باتوجه به سكهو  ميترا نسبت داده ناهيتا وآمعبد را به  اين

  ).25 -  27: 1381 ؛ رضايي نيا1390گيرشمن ( دوم ميالدي تاريخگذاري كرده است
  

  مسجد سليمان - 12- 2
از نظر  بناي سر مسجد معروف به صفه مسجد در حاشيه شمالي شهر مسجد سليمان واقع شده است و

روش ساختمان سازي كه در برد نشانده استفاده شده بهره برده شده  نوع معماري از همان سبك و مصالح و
در سه  و به كوه تكيه دارد، از غرب ي اصلي ساخته شده وها صفه مسجد سليمان كه مطابق جهت .است

چين روي هم  صورت خشكه به ها سنگ اين  .بزرگ صفه سازي شده است وي كوچك ها جهت ديگر با سنگ
رشته پلكان دارد 11صفه  .اند كي تراش داده شدهاند  نماي آنها يي تقويت شده وها با پشت بند قرار گرفته و

  Iروي صفه VI,II يها مرحله دوم شامل صفه ، I مرحله اول شامل صفه مرحله ساخته شده، كه در دو
ي اليمائيد كشف شده ها اساس سكه بر .متر ساخته شده است40/1ارتفاع متر و7×8سكوي نيايشي به ابعاد 

رضايي ( اند گذاري كرده ارم ميالدي تاريخهمعبد بزرگ را بين سده اول ميالدي تا اواسط سده چ بنا، اين  در
  .)1- 12- 2شكل ()28 - 34: 1381 نيا

  
 پلكان برد نشانده دوره سلوكي تا پارتي سكو و: ؛ راست)28- 26: 1381رضايي نيا (. هاي آن ستون صفه برد نشانده و: راست . 1- 12-شكل 

  ).http://www.iranatlas.info/parseh/bardneshande.htmو 1380 كالج(
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  قلعه زهك - 13- 2
 كه در ميان دو رود قرانقو و اي بر شبه جزيره ،كيلومتري جنوب شرقي هشترود 16در ) زهنگ( قلعه زهك

 :1381درخشي( محوطه باستاني تقريبا مدور است اين  توپوگرافيك موقعيت پا شده،شورچاي واقع است بر
 ، .م1830س اي محققاني مانند مونت .راه دسترسي به قلع در جهت جنوب غرب آن واقع است ).76

  از. م1971ولفرام كاليس  و. ش.ه1350، محمد تقي مصطفوي.م1964كارل شيپ مان، .م1840راولينسون
آب  ،ها برج حصارهاي قلوه سنگي، :بناهاي آن عبارتند از). 194 :1383قندگر( اند قلعه ديدن كرده اين

 ).76 :1381- 80درخشي()سه تاقي( بناي معروف به چهار تاقي ارگ بخش مرتفع شمالي قلعه و انبارها،
با جبهه  بندد و شرق مي ي مشرف به رودخانه را در سمت غرب وها ساختمان قلعه از دو حصار جانبي پرتگاه

حصار قلعه در  .كند ميحفاظت  ،،كه در زميني باريك بين دو سطح مرتفع واقع شده را جنوبي مدخل آن
يك فرو رفتگي سطح  .سمت شرقي با پيش آمدگي برج مانند دفاعي تا ساحل رودخانه كشيده شده است

فرو رفتگي پس از بناي قلعه بر سطح مرتفع جنوبي  اين  .دهد ميجنوبي را به يكديگر ربط  صخره شمالي و
  .)1-14-2شكل ( ه استشد ميمحدود  جزو ماندگاهي شده كه قبل از بناي قلعه بر سطح مرتفع شمالي

ي متناوب ها با پيش آمدگي مالتبدون  ي الشه بزرگ وها سمت مشرف به فرو رفتگي با حصاري از سنگ
ي ها قسمت سفال اين   كه در حصار قديمي جاي دروازهاي مشخص است، اين   در بقاياي .شد ميمحافظت 

استحكامات سطح مرتفع شمالي در دوره  احتماالً .داردكه از قدمت قلعه حكايت  .هزاره دوم پيدا شده است
ساختمان محوطه  ترين مهم .باشدهخامنشي هم مسكون بوده  قلعه در دوره ماد و مانايي ساخته شده و

بري يا  ي از قطعات گچها در اطراف آن تكه است كه كنار پرتگاه قرار گرفته و) پاويون( عمارت كوچكي
  .آمده است دست بهحكاكي شده 
از الشه سنگ ساخته شده  ها پي ستاده چيده شده، واي  صورت ،كه به32×32×6رهايي به ابعادپاويون از آج

عرض آن در امتداد  متر و10/9جنوبي يعني در امتداد محور اصلي طول خارجي بنا در جهت شمالي و. است
بري آن با  ي گچها اها وكتيبهنم با مقايسه تاق مقطع آن تقريبا مربع شكل است، متر و 9 غربي محور شرقي و

 داند مذهبي نمي يكاليس آنرا بناي. نسبت داده است. كاخ اشكاني در آشور تاريخ آنرا به قرن اول م
)Kleiss,1973:163-188( .ي موجود در فضاي داخلي ها پاويون بر اساس شباهت ظاهري تاقچه اين   پوهانكا

رومي بايد  مشابه با بناهاي يوناني و ،كند ميسازه را يك بناي ياد بود معرفي  اين  نزديك ديواره بسته،
 اين  كالج ).19 :1381درخشي( بنا را مشخص نمايد اين  كه كاربري گرفت ميي كوچكي قرار ها مجسمه

 اما جرجينا هرمان با مقايسه(Colledge,1997:28) .گذاري كرده است  پاويون را دوره ساساني تاريخ
داند كه بخشي از يك  پاويون زهك با كوشك  قلعه يزدگرد آنرا متعلق به اواخر دوره اشكاني مي )آجرچيني(

 .)1- 13-2شكل ()90 :1373-91هرمان(استمجموعه بزرگتر 

  



  80- 55. 1394بهار و تابستان ،5.،ش3.،سيفرهنگ راثيم و مرمت دانشي تخصص دوفصلنامه/   ، علينوراللهي
  

  .)م224م تا.ق256(معماري و شهرسازي ايران در دوره اشكانيانيانگذري بر   
  

۷۳  
 

  
 موقعيت بناهاي كشف شده در، )Kleiss,1973,P:165( نقشه قلعه زهك. 1- 13-2شكل

 ).http://images.hamshahrionline.ir/images/2012/4/zahak7.jpg( تاقيچهاربناي  و )1381درخشي(  81- 79 يها كاوش 

 
  كنگاور -14- 2

 اي عده برخي به دوره پارت و محوطه در فاصله بين همدان وكرمانشاه را برخي متعلق به دوره سلوكي و اين
طبيعي با حداكثر  اي بناي كنگاور روي تپه ).132 :1387سرفراز( دانند مربوط به اواخر دوره ساساني مي

محوطه امامزاده  اين  غرب در گوشه شمال. ي اطراف ساخته شده استها نسبت به سطح زمين متر 32 ارتفاع
صورت چهار  به بناي كنگاورنقشه  .صفوي است لخاني واي مسجد بازمانده از دوره اين  .مسجدي برپاست و

   .متر است18به قطر  اي شكل صفه به) ديوار خارجي( ضلع آن متر است كه هر224×209به ابعاد  گوش و
ي بزرگ تراشيده ها كه نماي بيروني آنها به شكل سنگ اند گچ ساخته شده مالت با الشه سنگ و ها صفه اين
 ي آهني وها ، از بستها براي اتصال برخي بلوكگاهي  خشكه چين پوشش داده شده و صورت به اي شده

شيوه دوره  بنا ياد آور سبك و اين  يها حجاري ).1386،1374كامبخش فرد( سربي استفاده شده است
تخت  و ي دوريك كه بر باالي آن قسمت هموارها شكل معماري آن مشتمل بر سرستون هخامنشي است،

 .)1- 14- 2شكل ()111 :1380كالج(است سرستون كرنتي بر پايه كرنتي قراردارد،
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نماي پرستشگاه  :و چپ راستپائين ؛)242،332،387: 1386، 1كامبخش فرد،ج( پالن و بازسازي صفه:باالچپ و راست . 1- 14-شكل 

  .(Herzfeld,1941,fig:380,381)ها و قوس ها جزئيات ستون و كنگاور
  
  قلعه يزدگرد-15- 2

شيب  غربي، -كه شاهراه اصلي شرقي اي گردنه و)شهر كرمانشاه ( زاگرسدژ قلعه يزدگرد در نزديكي دروازه 
 قلعه روي تلي مسطح و. ، واقع شده استكند ميي پايين دست را از آن آغاز ها دشت طوالني خود به سمت

موجبات تقويت بيشتر آن  باروي قطور جاد برج واي  داراي استحكامات طبيعي است كه با مرتفع واقع شده و
مزين به  در باالي قلعه كه برروي يك پرتگاه غير قابل وصول واقع شده كاخي مجلل و .اند هم آوردهرا فرا

محوطه توسط موزه  اين  ).74 :1373هرمان( ي عالي ساخته شده استها به رنگ تزئينيي ها گچبري
محوطه  اين   نكته جالب توجه در مورد آجرچيني در. كاوش گرديد.م1976پادشاهي اونتاريو كانادا در سال 

ي پارتي مورد استفاده قرار گرفته كه آجرها را ها ديگر محل است كه به روش نامتعارف كه قبال در آشور و
 اند وگچكاري كرده اند آجر افقي روي آن چيده بعد از چند رديف يك اليه صورت عمودي مي چيدند و به
  ).90 :1373هرمان(

مرتفع را اشغال كرده است كه در سه سمت داراي استحكامات  كيلومتر مربع زمين مسطح و 24 محل اين
با استفاده از  و شد ميي چهارگوش تقويت ها دفاع از سمت چهارم با يك ديوار قطور كه با برج طبيعي است و
را مثل  ها نوع ساختمان در واقع سنگ اين  در .گرفت ميصورت  گچ ساخته شده بود، مالت قلوه سنگ و

به شكلي كه  شد ميخشك  ي كه سريعاًمالتبلكه آنها را بدون استفاده از  .چينند مصالح بنايي نمي
 ها سنگ شد ميكار گرفته ن به مالتاگر  .نقش پركننده داشت مالتسنگ داخل  و آوردند ميخواستند در  مي

در قلعه يزدگرد نوارهاي عمودي گچ كه مشخص . آمد از سنگ در مي اي توده صورت به فوري به ريخته و
تعدادي بنا از جمله آنچه  ،شد ميدر داخل حصار كه به خوبي از آن دفاع  .شود ميديده  ست،ها كننده حايل
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 اين  .در يك انتهاي آن واقع شده بودباغي با يك كاله فرنگي  ارگي مركزي و .تر استيك دژ بلند احتماالً
ي ها گچي آراسته شده بود كه بخش اعظم آن در حفاري حيرت انگيز سرشار و تزئيناتكاله فرنگي آجري با 

يعني تقليدي از  هم ساختماني، تزئينات .آغاز شد نمايان گرديده است) Keal,1980(. م1976كه در تابستان
 ساختماني تعدادي نيم ستون و تزئيناتاز جمله  .پيكره انساني بودهم به صورت  اجزاي واقعي معماري و

 يي مزين به افريزها و پاكارها اقچهت حتي نمادار و شياردار و گرد، يي به چندين شكل متفاوت،ها ستون
با  زنان برهنه و ي مردان وها شامل پيكره ها مركب از پيكره تزئيناتانواع فراوان  ي پرتكلف شيردال،ها قوس

پرنده يا سيمرغ كه در دوره -در ميان مجموعه حيوانات سگ .نوازندگان بود جنگاوران و رقصندگان، باس،ل
 ها هاي نيم ستون ديگر حيوانات بالدار كه روي سر ستون ي بالدار وها ساساني بسيار متداول بود همراه با اسب

ملك به شكل نيم تنه روي يك مدال نشان داده شده  اين   خداوند احتماالًوجود داشت،  در هم آميخته بود،
گر خيره شده جمع شده  ي بزرگ در دوطرف صورت كه مستقيما به چهره نظارهها صورت دسته موها به. است
به طرزي درخشان با استفاده از انواع  به شكلي بسيار برجسته نقر و تزئيناتمجموعه مفصل  اين  .است
وجود قطعات موزاييك روي توده باستاني حاكي  .سبز رنگ آميزي شده بود و زرد قرمز، هاي روشن آبي، رنگ

  .يي كه با موزاييك مفروش شده بود وجود داشته استها كاخ كف اين   از آن است كه در
 اين  .رسا كرده استف توان محل را كند و اين   ي به جا مانده در قلعه يزدگرد حفاري درها فراواني گچبري

معماري  نمايان گر آخرين تحوالت هنر و سال آخر دوره پارتي مورد استفاده قرار گرفته است و 50قلعه در 
 مجموعه محل سكونت و اين   از طرف ديگر حفار معتقد است كه ).91 :1373- 92هرمان( دوران پارتي است

در شاهراه  ها كاروانبدون ترس از مجازات به تاراج  اقامتگاه خاني فئودال بوده كه بي اعتنا به شاهانشاه و
 ) Keal,1980( قلعه باغ دار روزگار مي گذراند اين  آورد در مي دست بهكه  با استفاده از ثروتي زد و دست مي

  .)3تا1-15-2شكل (

  
  ).http://www.bistoonwall.com/article-print-148.html(  ه يزدگرد كرمانشاهعقلبخش معروف بان زرده . 1- 15-2شكل 
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  ).http://www.bistoonwall.com/article-print-148.html( ه يزدگرد كرمانشاهعقلي ها بارو و برج. 2- 15-2شكل 

  
-http://www.bistoonwall.com/article-print(  ه يزدگرد كرمانشاهعقلو پوشش بناهاي داخلي  ها جزئيات تاق. 3- 15-2شكل 

148.html.(  
  

  نتيجه گيري - 3
يك  مناطق تحت سيطره آنها، هاي سنتگوناگوني  بسيار شاهنشاهي اشكاني و به سبب پهناوري و وسعت

 هاي سنتبرگرفته از و  تأثيرمعماري پارتي تحت  اينبنابر .توانسته وجود داشته باشد سبك معماري نمي
هاي  سبك و ها ويژگي معماري يوناني و هاي سنت ران،اي ويژگي معماري نواحي داخلي كهن آسياي مركزي،

همين عامل سبب اشتباه محققين در انتساب بسياري از بناها به دوره پيش  .معماري بين النهرين بوده است
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ويژگي  ترين مهم توان گفت كه ، ميها ي تزئيني و گچبريها در كنار نيم ستوناما و پس از پارتيان شده، 
شيوه شهرسازي بيشتر جنبه  اين  بوده كه اي شهرسازي دوره پارتيان ساختن شهرها به شكل تقريبا دايره

شيوه شهرسازي در دوره  اين  .اند از اردوگاهاي نظامي آشوري الهام گرفته نظامي داشته است و دفاعي و
به اوج خود  گيرد و دوره اسالمي در شهر بغداد مورد استفاده قرار مي در ساساني در شهر فيروز آباد و

 اين   .ي معماري دوره اشكاني استها از ويژگي ديگر بومي يكيمصالح  تنوع استفاده از مواد و .رسد مي
كه گاهي در تضاد باهم  دوره شده است، اين   گوناگوني در هاي سنتو  ها موضوع سبب پديد آمدن سبك

رومي كه  ها بعد كارگيري اصول يوناني و بههمچنين  جاد هماهنگي واي  مشكالت معماران عبارت بود از بودند،
 اين  معماران توانستند بر حل شد و. مسائل تا سده اول م اين  با مصالح بومي تفاوت داشت، همه مصالح آنها

 ستون و( معماران پارتي عناصر رومي .شود ميجاد اي  يك هماهنگي ها سبك اين  بين و آيند ميمشكالت فائق 
ي ها تبديل به نيم ستون ها ستون كار بستند، هنات بئدر تز مانند آنها را در دگرگون كرده و و) تير اصلي

وان گرديد كه در واقع اي  تاالرهاي يوناني تبديل به و گرديد تزئينتير اصلي با فريز  چسپيده به ديوار يا جرز و
با تبديل  امر را تسهيل كرد و اين  كاري پيشرفت كار آرايش با گچ كارگيري آجر و هب از ابداعات پارتيان است،

 ي گوناگون به خود گرفتند وها عناصر جنبه اين  )ها مانند ستون( تزئينيعناصر اصلي معماري يوناني به 

از طرف ديگر  .كهن بومي توجه نشان دادند هاي سنت به عناصر و تزئينات همچنين معماران در ساخت و
، كنندگنبد استفاده  از تاق و ها فاستفاده از گچ باعث گرديد كه معماران پارتي بتوانند براي پوشش سق

از  هي از استفادها ولي در كوه خواجه نشانه نيامده است، دست بهدوره  اين  هرچند كه آثار هيچ گنبدي از
  .ي بعد گرديدها دوره عظيم در دوره ساساني و يها براي ساخت تاق اي آمده كه پايه دست بهتاق  گوشوار و
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  پي نوشت
__________________  

شاهنشاهي ناقص خواهد بود، اما نگارنده براي  اين   هرچند معماري اشكاني بدون اشاره به بخش غربي .1
جداگانه به بررسي آثار معماري اشكاني باقي مانده در عراق و  اي در نوشتهاطناب كالم جلوگيري از 

 )ورا اروپوس، پالمير و بناهاي آرامگاهينيپور، كيش، سلوكيه، آشور، الحضر، اروك، در(امروزي  سوريه
  .خواهد پرداخت

  
  
  

  منابع
 :ترجمه ،2ج از اول بخش يمركز يايآس يتمدنها خيتار ،يمركز يايآس در ها يسلوك ،)1375( برنارد،پل،

 .خارجه امور وزارت: تهران ،يرزاديشهم ملك صادق

 .خارجه امور وزارت: تهران ران،اي فالت و يمركز يايآس در كهن يها قوم ،)1373( ه،يرق ،يبهزاد

: تهران ،يبهزاد هيرق:ترجمه ،ياسالم دوره تا يمركز يايآس يباستان يهنرها ،)1372(، تامارا س،يرا تالبوت
  .بردار

 تيترب دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا ان،ياشكان دوره يمعمار قيتطب و يبررس ،)1381(حسن، ،يدرخش
  .مدرس
 -شناسي باستانيادنامه اولين همايش  ي اليمايي گاللك شوشتر،ها ،كاوش آرامگاه)1376(مهدي، رهبر،

 .سازمان ميراث فرهنگي: تهرانشوش، 

: ، تهرانمديريت ميراث فرهنگي استان مركزي خورهه، شناسي باستاني ها ،كاوش)1382(،مهدي رهبر،
 .پازينه

 ياشكان ،يهخامنش ماد، يخيتار دوران هنر و شناسي باستان ،)1387( ،يروزمنديف بهمن و اكبر يعل سرفراز،
  .كيمارل: تهران ،يساسان و
 شواهد و يخيتار يها نوشته هيبرپا شهر كي يخيتار ييايجغراف يبازساز مرو ،)1383( منصور، ،يسجاد ديس

  .يفرهنگ راثيم سازمان: تهران ،شناسي باستان
 وزارت: تهران ،يرزاديشهم ملك صادق :ترجمه ،يمركز يايآس در شناسي باستان ،)1372( گرگوار، ن،يفرامك
 .خارجه امور

مجموعه  هاي قلعه اژدهاك هشترود، كاوش ،)1383( محمد رحمت پور، حسين اسماعيلي و، جواد قندگر،
پژوهشكده : ، تهرانغرب، به كوشش دكتر مسعود آذرنوش حوزه شمال :راناي شناسي باستانمقاالت بين المللي 

 .شناسي باستان

 .هيرمند: تهران ترجمه مسعود رجب نيا، ،)پارتيان( ،اشكانيان)1380( مالكوم، كالج،

و  كنگاور يتايآناه معماري و احيا شناسي باستاني ها و پژوهش ها كاوش ،)1386( اهللا، فيس فرد، كامبخش
 .يشناس باستانپژوهشكده : تهران ،گرا تاق
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 .يفرهنگ راثيم سازمان انتشارات: تهران كنگاور، يتايآناه معبد ،)1374( اهللا، فيس فرد، كامبخش

 .26اثر شماره  بهروز عمراني، :ترجمه نگاهي به معماري يادماني قلعه يزدگرد، ،)1367(ادوارد، كيل،

صادق  :ترجمه ،2هاي آسياي مركزي بخش اول از ج پارت، تاريخ تمدن ،)1375(پيليبكو، .ن.و و.ا.گ كوشلنكو،
 .امور خارجهوزارت : تهرانملك شهميرزادي، 

 .فرهنگي علمي و: تهران وشي،بهرام فره :ترجمه ساساني، ران پارت واي  هنر ،)1390( رمان، گيرشمن،

 .فرهنگي انتشارات علمي و: تهران محمد معين، :ترجمه ران از آغاز تا اسالم،اي  ،)1379( ،رمان گيرشمن،

 .سمت: تهران ،ياشكان هنر و شناسي باستان ،)1387(عقوب،ي فر، يمحمد

ران اي  مجموعه مقاالت كنگره تاريخ معماري وشهرسازي يادمان خشتي كوه خواجه، ،)1374(محمود، موسوي،
 .ميراث فرهنگي كشور: تهران ،4ج

 وسفيمحمد كوشش به ران،اي  يها تختيپا ران،اي  يها تختيپا خانه ضراب ،)1374(ناصر، ،ينيچگ نوروززاده
  .يفرهنگ راثيم سازمان: تهران ،يانيك
 .ققنوس: تهران ،م .ب 650تا الديازم شيپ 550از باستان راني،ا)1378( ژوزف، سهوفر،يو

  .يدانشگاه جهاد: تهران ،2ج يانيك وسفيمحمد ،راناي  يشهرها قومس، ،)1366(ن،يمارت چالز ورث،
 نشر: تهران ،يوحدت مهرداد :ترجمه باستان، راناي در تمدن و هنر اتيح ديتجد ،)1373(نا،يجرج هرمان،
  .يدانشگاه

  .يفرهنگ راثيم سازمان: تهران چوبك، دهيحم ترجمه ،يناشكا دوران در راناي سفال ،)1376(،يارن نك،يهر
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