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 چكیده
پارتی و تشدید اصطکاك موقعیت  های ییکشورگشاپیرو . تاریك و نارساست ها پارتدر میان تواریخ کمتر تاریخی به قدر تاریخ 

طی سدۀ اول در حکومتی  کانون تمرکز قدرت توان یمضحاك را  ۀایران، بقایای مجموع شمال غربمرزی در سرحدات غرب و 

آن آشکار است.  ینظام  سیاسی سرنوشت در معبد کنندۀتعیین و مستقیم حضور با مذهب نفوذ برجستگی کهجایی تا ،دانست میالدی

، تحقیق اند کردهرا پر خألو همواره ایاالت خارجی شاهنشاهی این  اند نکردهکنون معابد پارتی را در نجد ایران کشف آنجایی که تااز 

که ضمن معرفی معبد مهر ضحاك ،میدانی ای واندوزی به روش کتابخانهتطبیقی و یافته  ست تا به روش تحلیلیرو بر آنپیش

مساعد های ینهزمایران را با دارا بودن پیش شمال غرب  باشد یمهای معماری مذهبی رومی سیاسی پارتی علیه گونه العمل عکس
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  مقدمه. 1

نزدیك و  های همکاری ،حکومتیفرهنگی،  از دیدگاه ،یونان، در هیچ دورانی  جهان ایرانی و دنیای روم

آمیخته، همیشه از یکدیگر جدا  توزی کینهبه  های بیگانگیند و با اهنرسیدبه یکدیگر جانبه و همسازی دو

های مشترکی که خاستگاه و مسیحی با آن هرپرستیبه لحاظ مذهبی، آئین م .(31: 3131کومن، ) اند مانده

    ند و این اه، اما همچون رقیبی به معارضه پرداخته استمشترك بوددر آنها و باورها و رسوم  اند داشته

ی استیالی فرهنگی ابه معن یك هر، زیرا به روشنی دریافته بودند که ب رد ه استناپذیر بودجویی اجتنابستیزه

و  سختی با ،رومی در طول دو سده مرداندولتاشراف و حال سزارها، اینبا و حکومت بر جهانی پهناور است.

و  (Nasstrom: 2004) و انتشار آن کوشیدند که خاستگاه آن ایران بقاء درجذابیت از آئینی پیروی کردند و 

بعضی از  .(Bremmer, 2006: 45) ندشد میپیروانش در سرزمینی بودند که دشمنان سرسخت هم محسوب 

که  بودنددار شوند و مدعی ایتالیا عهده و نقش بطالسمه را در مصر خواستند میو نرون  سزارها، چون کالیگوال

خدایان در آنان حلول کرده و تجسم خدا به روی زمین هستند. اما هنوز چنین ادعاهایی مورد قبول رومیان 

، این اندیشه که ستایش فکری دیگری پرورش یافته بودند ۀزمینرومیان با . (Meyer, 2011:60 .شد مینواقع 

. حتی در دوران گرفت نمیشرقی آن، مورد قبولشان قرار  ۀزمینو حتی  ،چون ستایش خدایان استسزارها هم

الزم بود تا  کارآمدترتر و ای پختهقع نگردید. اندیشه و زمینهاسازی و القائاتی مثمرثمر وبعدی نیز چنین زمینه

این و  .(59: 3131کومن، ) ی توانایی آن را داشتیآیین میترا کهد نبتوانند چنین موضوعی را به مردم تحمیل کن

همان چیزی بود که اشکانیان در پی آن بودند، یعنی معتقد بودند که ایزد مهر در وجود شاهان حلول کرده 

آمدن مهرداد دوم و تشدید حساسیت نقش استراتژیك کاراین گرایشات با روی(.14: 3131فر، محمدی) است

 رب ایران را تبدیل به نقطۀ بحرانشمال غغرب و  ،(022 :3131سرافراز و فیروزمندی،)ارمنستان در عرصۀ تاریخ 

یك از دو دولت روم و پارت مایل هیچتا جایی که  .(Armstron, 2010: 3) کند مینظامی ایران و روم  -سیاسی 

الجیشی در مرحلۀ اول اهمیت قرار از نظر هردو، ارمنستان به لحاظ سوقزیرا به استقالل کشور اخیر نبود، 

 ,Poirot) پوشی بودقابل چشمآن در جغرافیای نظامی منطقه غیر  و نقش (Wiliam, 2010:121) داشت

2003:2). 
در نتیجه و  نددزدان دریایی اسیر پمپئوس به روم برد رامهرپرستی  ،هرچند پیرو اشارات پلوتارك

 (،3133:102گیریشمن،) رسیده است (Danube) و دانوب (Rhine) با سپاهیان رومی به نواحی رنمیترائیسم 

، چرا که دانند میترویج اندیشۀ میترائیسم به اروپا  از مراکز عمدۀرا  زهاكمعبد مهر  ،نگارندگان ،حالبااین

گروهی تأثیر با  توان نمیتماس مستقیم با دولت روم را در  تأثیر فرهنگی چندصد سالۀ یك منطقۀ جغرافیایی

در  نجد ایران معبد مهرپرستی یگانه معرفی و بررسیاز این منظر،  دزد دریایی یا مشابه آن مقایسه کرد.

تحقیقاتی در روند معماری مذهبی اشکانیان،  خألضمن رفع  ،طی حکومت پارتیاندر کشور  غربشمال

سیر تکوینی معابد پارتی خواهد  و تأثرات متقابل آن و تأثیر، نگی نفوذ آئین مهرپرستی به اروپاراهگشای چگو

 فقر مطالعاتیضمن تدقیق اروپا های میترانیومك معماری مشتر ، نتایج پژوهش، معرف الگویعالوه بر آن بود.

در  ،(Moghadam,1975) ضد میترائیسم کنستانتین های سیاست ناشی ازساختار معابد مهری  در زمینۀ

 ایران اشکانی خواهد بود. بامعاصر روم  اروپای
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 اشكانیان دورۀوضعیت دين در بررسي . 3

 ،(023: 3131سرافراز و فیروزمندی، ) مذهب پارتیان اغلب مبهم و نارساست در خصوصهرچند اطالعات موجود 

که چون پارتیان زمانی  (.3131 :11فر،)محمدی مزبور وجود دارد ۀدوروضعیت مذهب در  دربارۀنظریات متنوعی 

مزدا را مخلوط شدند، اهورا ها پارسیو چون با  پرستیدند میبا سکاها همسایه بودند، آفتاب و ماه و ستارگان را 

که  مارتباط پیدا کردند ارباب انواع را پرستش کردند و آن هنگا ها یونانیو  ها سلوکیستایش نمودند و وقتی با 

از طرفی  (.023: 3131زمندی، )سرافراز و فیرو کردند پیدا گرایش زرتشت مذهب به شدند آشنا زرتشت آئین و کیش با

خصوص به)های مذهبی در مرزهای سیاسیکنش متقابل اندیشههمتردگی جغرافیایی حکومت اشکانی برگس

نی و تا جایی که برخی از خدایان مشترك ایرا ،(Agnes, 2010) بر داشته استرا در (تقابل با روم ۀنقطدر 

 ۀنحوای تصور کردند. بررسی یگانهآمدند و مردم این خدایان را حقیقت رومی به صورت خدای واحدی در

این نکته را که دین، متناسب با شرایط سیاسی،  ،امپراتوریپراکنش آئین اشکانی در مرزهای سیاسی 

پرستی و در این راستا، مهر (.(Miller, 2006: 112 سازد میاقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی بوده است آشکار 

 :Scheidel, 2009)ها  بخشبوده است تا سایر متمرکز  امپراتوریآئین مرتبط با آن بیشتر در نقاط مرزی 

، موجبات (39: 3131 )بیوار،ان  در راه دین شدن به سعادت معنوی مبارز ضمن ترویج فرهنگ نایل چراکه .(104

که جلب حمایت مردمی از سوی حاکمیت،  رسد میسیاسی حاصل گردد. چنین به نظر  ۀتوسعدفاعی تأمین و 

در این (. 35: 3134)ورستاندیك،  را سبب شده است ۀ پارتیهای مذهبی در دورمتنوع ترویج اندیشه هایزمینه

خیز حاصل های دشتبه دلیل موقعیت جغرافیای و راهبردی،  غرب ایرانو غرب و شمال میان جایگاه ارمنستان

از  (3150احمدی، ) بوده استکشمکش میان ایرانیان و رمیان عمدۀ و قرارگیری آن در مسیر ابریشم، از دالیل 

ناپذیر بوده است؛ به همین دلیل مزبور اجتناب ۀنقطمذهبی ایران و روم در   سیاسی های کنش ،این منظر

آذربایجان بوده است  منطقۀمعماری پارتی در  های چالشای به مراکز نظامی از عمده تجهیز جغرافیای منطقه

مراکز را باید از  پرستیك با دارا بودن عناصر معماری مهرحکومتی زها  سیاسیۀ که بقایای مجموع تاجایی

 دانست.نظامی ایران به جهت مقابله با روم ۀ عمد

 

31 مباني سیاسي آنگیري میترائیسم و جغرافیاي شكل 

. متون زرتشتی کهن رسد میایرانی است که قدمت آن به هزارۀ دوم ق.م  های آیین ترین یقدیماز  ،مهرپرستی

های میخی متعلق به . همچنین، از مهر در کنار دیگر خدایان، در کتیبهدنبر مینام  «میترا»یا  «مهر»از 

اوج گسترش دین مهری در ایران و دوران را باید  دوران پارت .(39 :)شکاری نیری نام برده شده است ق.م3122

چنان به این آئین پایبند بودند که دو نفر از پادشاهان معروف این  ها پارت. دانستخارج از قلمرو مرزهای آن 

 ,Sheldon) نامیدند میخود را برگزیدۀ ایزد مهر م(  31-301) و مهرداد دومق.م( 313-313) مهرداد اول ؛سلسله

ۀ ازلی خاطرمذهب و هنر مرتبط به آن، منظر، معرفت، رابطۀ معنوی و حس درونی و  ،به طور کلی .(2010:46

وام  زیسته میو پدیدارهای طبیعی و طبیعت جهانی که در آن  ها واقعیتخاص خود را از مکان، فضا، زمان و 

 باهای اصیل مذهب مهرپرستی وابستگی شدید مابین مشخصه ،از این رو .(342 :3152،)مالصالحی است گرفته

غار، نوع لباس، مراسم که تا جایی ؛است نشدنی یافته در آن انکارتکوین ۀجامععناصر طبیعی پیرامون و 

 کومن،) شبانی است ۀاز یك دور گرفته نشئتکه میترائیسم دهد می گاوکشی و حیوانات مورد عالقه نشان
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 (0)و نیز نگهبان عهد و پیمان (3)از طرفی جایگاه خدای مهر به عنوان حامی جنگجویان و سربازان (.13 :3131

ای به سرحدات گونهبه ،تا مهر و آئین مهرپرستی شدهموجب ( 3131، و غفوری )شریفیان ،(11: 3139 اکبری و دهنو،)

تا ضمن  گرددمعطوف  -که از ضروریات زندگی شبانی است -کوهستان و غار طبیعت مرزی کشور در تزویج با

اهمیت نقش مهر در رابطه با تنظیم  .در این نقاط میسر گرددموجبات دفاع مرزی  ،سازی فرهنگ مردمیآماده

عنوان و ر ث ر غنه  )بهرام(  ،به موجب پشتیبانی از جنگاوران است که بعدها جاییضوابط مرتبط با جنگ و دفاع تا 

هموار آن  های دشتکه چرا در مناطق مرکزی ایران و  این .(Wiesehöfer, 2010: 108) گیرد میرا به خود 

  .(1)روشنی بر این مدعاستگونه نشانی از مهر و مهرپرستی وجود ندارد، خود دلیل هیچ

از طرفی . منابع عایدات دولت بود ترین مهم ، ازشدمیکه اخذ  هایی التجاره مال ،الت سیاسی پارتیدر تشک

 اشکانیانناپذیر بود. ، تغییرشد میانجام داد و ستد که مطابق قانون یکی از مشاغل اجتماعی محسوب 

در ایران  تا اسباب بازرگانی (022: 3131 سرافراز و فیروزمندی،) نع ارتباط مستقیم روم و چین شوندما کوشیدند می

سیر تغییر و تحول در نحوۀ گزینش  ،از این رو .(Liu, 2010: 89) به عنوان کشور واسطه حاصل شود پارتی،

بوده  جدید حکومت پارتی، مراکز دولتی، مذهبی و نظامی همواره به موازات مسیر تجاری ابریشم  های پایتخت

 است.

 
 


 
اشكاني و سیر انتقالي آن از شرق به غرب با توجه به اهداف سیاسي )گسترش  هاي پايتخت. موقعیت قرارگیري 1تصوير 

 (Google Earth, 2014. )منبع نقشه: ) كنترل تجارت در مسیر ابريشم( مرزهاي حكومتي( و اقتصادي

 

33 زهاكۀ نمود آن در مهر قلع مشترك مهرپرستي و وجه 

 مبانی .(Malandra, 2011:112) کند مییی است که تاریکی را زایل ابلکه نور و روشن ،خود خورشید نیست مهر

قربانی گاو را  رسم .شودمیترا در هاترا با شمش یکی دانسته  مشترك مذهبی ایران و روم موجب شده است تا

. کرده استاقدام گاو ایزد مهر به کشتن نخستین که در آن  ناپذیر مهرپرستی دانستغییرباید وجه مشترك ت
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 مراکز مهم مواصالتی اشکانی 
 جاده ابریشم در دوره اشکانی
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: 3141گریمال، ) اند دانسته( خورشید بر ماه و تجدید حیات طبیعت در بهار )غلبۀ این روند را رمزی از رستاخیز

 پرستی در ایران و وجود سنت غلبۀ توتم جدیدپرستی بر ماهن با توجه به تأخر پیشینۀ خورشیدهمچنی .(53

گونه تفسیر توتمی، این نماد را این های تمدنهای انتقال )ماه/گاو( در دوره )خورشید/شیر( بر توتم قدیم

 (.19: 3141)صمدی،  گیرد میکه توتم غالب، توتم مغلوب را در اختیار  اند کرده

به عنوان روحانیون  ،اساس و پایۀ آئین میترائیسم است و مغان در این دوره ،سیر تحول پرستش آفتاب

شیری پنداشته شده که پنجه بر پشت گاو زده  ،خورشید .(Deman, 2011:78) پرستی حضور دارندآئین آفتاب

 . صورت گرفته است کالغهای قدرتمند این طرز بیان در معبد زهاك از طریق پنجه. ستا
  کاوـوش چرــد خــآم ون برــهام ز                  چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو                               

 ( 330: 1، ج3544) فردوسی،                                                                                    
های اك به صورت سر انسانی در میان شعلهزه ۀپارتی مجموع یها تندیسدر  خورشید صورت تجلی مهر به     

امری است معمول که  ،شاهان نمایان شده است های خورشید همراهبا شانهکه مهر این؛ (1)نور نمایان است

از  است.، بلکه در روم نیز از اقبال عام برخوردار بوده گیرد میتنها بعدها در ایران ساسانی مورد توجه قرار نه

تا  شدهحیوانی ممکن، یعنی شیر، موجب  شکلترین ویقو  نتری نزدیكهای خورشید به طرفی تشابه شراره

 مهر همواره با ساختار شیر و خورشید همراه گردد.
 (1131نگارندگان: نمود فیزيكي مهر در تزئینات مراكز مهرپرستي -1جدول 

 
  

 

 ۀبخشی از تزئینات گچی قلع

در میان  تمثیلی از میترا .زهاك

های خورشید.شعله  

دستوا  بخشی از تزئینات معماری شهر

 در شوشتر

گچی از  های ستونتصویری از 

 محوطۀ تساء

چبری با نقش شیر از محوطۀ گ

زهاك

    
 

از یك تابلوی  یبخش

 میترائی مکشوفه از روم.

 )قرن دوم و سوم هجری
 (Cumont et al. 

2009:58) 

میترائی  ۀ برجستنقش

 .از روم
(Wikipedia.org) 

ای از میترا مجسمه  

-باستانمحفوظ در موزه 

 Cumont)شناسی میالن

et al. 2009:58) 

قرن دوم و  اینقرهۀ صفح

 سوم میالدی از روم
(Wikipedia.org) 

 سکه  بهرام دوم باال:

: 3131سرافراز و فیروزمندی، )

پایین: سکه ضرب . (330

 روم م.(. 019) آنتونیوس

 

31 ضحاك ۀقلع 

 ترین مهماز  ،قومی های آرمانپناهندگی و ارج نهادن به  به منظورتعریف حریم دفاعی مشخص  ۀزمینتالش در 

نیرومند بر  های دولتاندازی تهاجم و دست ۀهای بشریت در طول تاریخ بوده است. از طرفی مسئلدغدغه

دفاعی   ویژگی طبیعی رسد میبه نظر ای نیست و ریشه در اعماق تاریخ دوانده است. مسئلۀ تازه ،ضعیفان
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مذهبی،   ترکیبی از عناصر دفاعیبا هکتار  122پارتی، با مساحتی بالغ بر  ۀطی دوردر شهر زهاك دولت

ترفیع داده است. ادغام و تلفیق شهر زهاك با نقاط ی دولت های گیریجایگاه آن را تا مکان اصلی تصمیم

سیاسی بین این دو نوع کانون   فرهنگی و اقتصادی  اجتماعی های نابرابریمسکونی اطراف آن، و حذف 

نتیجۀ تصمیم قاطع دولت اشکانی برای روبیدن )پاك کردن( مفاهیم یونانی  ...زیستی، الغای خودفرمانی شهر و

 .(00: 3131 )حبیبی، در جامعه است

تبریز در شانزده کیلومتری جنوب شرقی   آهن تهرانراه 13ضحاك بر فراز تونل شمال  ۀبقایای قلع

در حدود سه کیلومتری شرق ایستگاه خراسانك واقع است. بقایای وسیع مجموعه بناها با  و شهرستان هشترود

: 3131فر،محمدی) مشاهده استقلعه قابلداش ای وسیع بر ارتفاعات کوهمصالح سنگ، گچ و آجر در محدوده

منظر و بلند مطابق  های خوشفراز کوه که این موقعیت قرارگیری با اعتقاد بر استقرار جایگاه خدایان بر (300

 Tahmouri) کننده در فرهنگ ایرانی شناخته شده استه آب به عنوان عنصری پاك و تطهیرجایگا .باشد می

and Hoseinrazavi, 2013). باشدای جریان داشته رودخانه بایست میکه در نزدیکی مراکز مهرپرستی  این، 

جزیرۀ کوچکی را به وجود آورده ، شبهخألضمن ترفیع این  ،ۀ زهاكمحوط بستر طبیعیرود قرانقو در  چرخش

زهاك یك طیف گستردۀ زمانی از  ۀاز نظر گاهنگاری، مجموع نظر دفاعی بسیار حائز اهمیت است. است که از

به نظر مینورسکی، موقعیت قلعۀ زهاك با محلی که ، گیردمیبری را دراواخر هزارۀ دوم ق.م تا دورۀ تیمور

بطلیموس به عنوان فاناسپای از آن نام برده مطابقت دارد و برای این نظریه اظهارات بطلیموس در مورد طول 

 از طرفی در (.Kleiss,1973: 165) با آذربایجان امروزی مطابقت داردهای سرزمین ماد مسافت بین آتشکده

 ترین مهمتای ساسانی خود(، ۀ زهاك در ارتباط با آذرگشنسب )همیك دید مستقیم هوایی بقایای مجموع

. باشد میمذهبی قرون بعد  نظامیۀ مجموع

 



 (1131نگارندگان:) زهاك نسبت به مراكز مهم مهرپرستي در آذربايجان ۀموقعیت قرارگیري مجموع .3تصوير 

 

نحوۀ  ،در زبان محلی در روستاهای اطراف .اند بردهنام  «زهاك»نام هدر بیشتر کتب تاریخی از این قلعه ب

« زوهنگ» آبادی به محوطه است با نام ترین نزدیكتلفظ نام مجموعه متفاوت است، اهالی روستای عربلو که 

 ،به هر حال .شودگفته می «زوح ه»و « ز ه نگ»به آن  ، این در حالی است که در خراسانكکنند میاز آن یاد 

  «ضحاك» که چراضحاك.  صورت بهنه  شود میزهاك با )ز( نوشته  مطمئنا چه باشد، لی محوطه هرتلفظ مح

تغییراتی در نوشتار کلمه و تلفظ  ،اعراب به آذربایجان ۀست عربی به معنای خندان. در زمان حملایواژه
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نام که  رسد میماد در قلعه به نظر  ۀبا توجه به وجود آثار دوراز طرفی .(3131)قندگر: است ایجاد شدهضحاك 

 .(331: 3133 گیریشمن،) ، چهارمین سرسلسلۀ دودمان ماد گرفته شده باشد(9)زهاك از آستیاگ و آژدهاك

؛ کهندژ برای امور شود میدیده  سه بخش ،های مشابههمچون نمونه در طرح ساختمان شهر پارتی زهاك،

امی زهاك به جهت افزایش توان نظ ۀهرچند بخش جنوبی محوط)ربض(.  و حومه ،نظامی، ارك یا داخل شهر

از کیفیت ، رودخانۀ قرانقووجود و  یپرتگاه توجه به حالت بانیز ، بخش شمالی شهر بارو تقویت شدهوبا برج

 بسیار باالیی برخوردار بوده است.دفاعی 

. (Curtis, 2009)بارو بوده استوشهرها در عصر پارتی به شکل چهارگوش یا مستطیل دارای برج ارگ

 های برجهای اشکانی نسای نو، آی خانوم، تاکسیال، سرخ کتل موجب شده تا در محوطه ،این ویژگی برجستگی 

  های برجگیری از از طرفی بهره ،(Frye, 1983) بدانندهای پارتی مجموعهناپذیر جدایی چهارگوش را از وجوه

، در معماری های منجنیقدر برابر گلوله افزایش توان دفاعیبه منظور  چیندایره با معماری خشکهدفاعی نیم

و  شکلمستطیل های برجمعماری اورارتو، باعث شده است تا تضاد حجمی خصوص بهاول ق.م،  ۀقالع هزار

آشکار  خوبی به زهاك ۀدر ساختار مجموع اول ق.م و معماری اشکانی را ۀهمنشینی معماری هزار ،ایاستوانه

 .(Kleiss, 1973) سازد

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Kliess:1973چین)مدور و مصالح خشكه يها برج ۀمشخصپارتي با  ۀدورموقعیت قرارگیري بقاياي معماري پیش از  .1تصوير 

 

11 پاويون 

بقایای پاویون یا چهارتاقی است که در کنارۀ غربی یك پرتگاه ساخته  ،وجوه معماری این مجموعه ینتر مهماز 

تنها بقایای معماری آن نمایندۀ  ست کهبدان جاتا  زهاك مجموعه فضایی ساختار در پاویوناهمیت  شده است.

 :قندگر) ای با پاویون در ایران شناخته نشده استمقایسه هیچ بنای قابل بنای پیش از اسالم پابرجاست و

که پهنای هرکدام متر  19/0 × 19/0به ابعاد  هایی یهپامتر و  5×5این بنا به صورت چهارگوش و به ابعاد  (.3131

دارد که به از سه جهت ورودی  امروزه ،پاویون .(300 همان،) ساخته شده است ،باشد یممتر  14/1 ها دهانهاز 

نمای  بعدها مسدود شده باشد. باشد یمای شدید منطقه نسبتا جهت سوم که مسیر دائمی بادهای  رسد یمنظر 

از  ،(3131 قندگر:)باشد در عراق می آور نمای غربی کاخ آشور، یادها کنگرهنظرداشت معماری پاویون بدون 

 قابلکه  در آن آجرعمودی اجرای  ۀشیو و رومدر بناهای یادبود سزار ا بپاویون طرفی تشابه ساختاری 

از جمله  سنن شرقی با در ترکیب این فرضیه را که طرح رومی آن مقایسه با هاترا و کاخ آشور است

Zahak Complex 
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کند. از این دیدگاه، نحوۀ قرارگیری پاویون بر روی سکوی سنگی با شکل گرفته است، تقویت میسازی سکو

و  کوه خواجه، تپه ناریشان، تپه یحیی، محوطۀ غربال بیز، خورهه، کنگاور، نساء، سرخ کتل، بدامعفرم اجرایی 

به نظر  عالوه بر آن چنین همخوانی دارد. ،(3153)حیدری، در برده نشانده و مسجد سلیمان تر یعوسدر مقیاس 

 .)همان( ساسانی بوده است ۀگرا در دورطرح کلی آن الگوی معماری تاق که رسد یم

 ساختاري بناهاي يادبود سزار در روم و پاويون زهاكمقايسه  -3جدول 

      
 پاویون زهاك

قرن اول و دوم 

 میالدی. هشترود

طاق یادبود 

م.331س پتیموس.   

سوریه-التاکیا  

 طاق س پتیموس.

م314  

لیبی -خ مس  

 طاق تراژان

م.331  

ایتالیا -بن و نتو  

 طاق آگوستوس

ق.م01  

ایتالیا-ریمینی   

 طاق سوسا

ق.م 3-5  

ایتالیا -پی م نتو  

های ساسانی زیر چهارتاقی زهاك و نمونه)بشن(  شکلپوشش فضای مربعی ۀشیو به لحاظچند هر

به نظر ، سازیگوشهو  تشابهات موجود در نحوۀ انتقال فضای مربع به گنبد یلبه دلوجود دارد،  ییها تفاوت

 آن طرح که باشد ساسانی مذهبی معماری هایفرم بر هانمونه یکی از تأثیرگذارترین ساختار پاویون رسد یم

 نظر قرار گرفته است.های ساسانی مد بعدها در معماری آتشکده

 (1131)نگارندگان: هاي ساسانيساختاري پالن پاويون زهاك و آتشكده تشابهات -1جدول 

 
  

   
پاویون پالن و نمایی از

-محمدی) زهاك

 (3131 :300فر،

 چهارتاقی نگار
 -روستای نگار

 جنوب غربی کرمان

پالن فضایی مربوط 
به معبد در محوطۀ 

 تکاب-تخت سلیمان

 چهارتاقی در قصر شیرین
(Reuther.198:553) 

دختر چهارتاقی قلعه
     فیروزآباد–

(Huff, 1971) 
 

جنوب -چهارتاقی زرشیر
 شیراز-شرقی فسا

(Huff, 1975) 
 

10 معبد  

موقعیت  (.039: 3131سرافراز و فیروزمندی،) باشد یم پارت تشکیالت حکومتی ۀدهندعنصر شکل ینتر مهم ،معبد
از نقش محوری معبد در  ،مجموعه یها بخشقرارگیری آن در بخش مرکزی محوطه با ارتفاعی بلندتر از سایر 

 که باشد می متر 33×  33 ابعاد به تاالری شامل آن کلی طرح ساختاری، لحاظ به. حکایت داردزهاك  ۀمحوط
 در مرکزی بخش ،(3131درخششی، ) (91/32×  391/32) هاترا معبد در اصلی تاالر اندازه به نزدیك ابعاد این

 و (3131 دل،شجاع) (32 × 32) مراغه مهرورجوی معبد شکلمربع فضای ،(91/32× 91/32) سلیمانتخت معبد
تناسبات معماری مشخص و نزدیك  ۀدهندکه همگی نشان است (93/32×  93/32) سیستان خواجه کوه معبد

 .باشد یمهم در پالن معابد به

صفه مسجد سليمان و بازسازي 

 بناهاي سطح آن

(Ghirshman,1976) 

نحوه قرارگيري پاويون قلعه زهاك 

بر روي سكوي سنگي)محمدي 

 (124: 1387قر،

 چهارتاقي در قصر شيرين

Reuther.pp553 

-قلعه دختر چهارتاقي 

 فيروزآباد

Huff,1971 

جنوب -چهارتاقي زرشير

شيراز-شرقي فسا  

Huff,1975 
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که  باشد یم متر 1الی  0 معبد هایدیوار قطرگیری شده است. از وضعیت طبیعی زمین بهره معبددر بنای 
ه ده، بشسازی در این بنا به طور کامل رعایت از بنای چهارتاقی قرارگرفته است. اصل قرینه متری12در فاصلۀ 

سانتیمتر از کف  12متر و ارتفاع سانتی 42عمق  ،متر1 های بزرگی به طولکه در چهار جهت طاقچه طوری
ستون ظریف در لبۀ ستون گچی تزئینی در داخل و دو نیمکدام چهار عدد نیمتاالر ایجاد شده است که هر

 عرض به معبر چهار طریق از را مرکزی تاالر به دسترسی امکان جهت، چهار در ورودی چهار .(4)خارجی دارند
  .سازدمی میسر متر32/3

به تا خود را  کردند یمآور بود عبور تاریك و تنگ که توهم یها داالنسالکان در مراحل تشرف، باید از 
حالت معمول از ملزومات آئین  خلسه و رهایی از .(3131:344 )کومن،برسانند مقدس داخل مهرابه و جایگاه 

، هنگام اجرای آداب ویژه، نان مقدس را با کرد یمپرستی بوده است. کسی که مراسم تشرف را سرپرستی مهر
، چنین آدابی با مراسم عشاء ربانی، کرد یممقدس را تالوت  های یایشن؛ مهریار خورد یمآور هوم شربت مستی

شراب نیروی وهم و خیال او را  .(340همان:)مقایسه است قابل مقدس میان مسیحیان نان و شراب، ولیمه و سر 
ارواح مقدس  با تحریك نیروی توهم زائر قرین گردد،تاریك  یها داالنتا پیمایش مسیر  ،کرد یمتحریك 

که خلع بدن کرده و روانش در  پنداشت یمخودی، و در حالت خلسه و بی دید یمروی خود آسمانی را پیش
مقایسه قابل شیوۀ اجرااین که  دارداز کف زمین قرار  تر یینپافضای تاالر کمی  .کند یمای سیر هجهان ناشناخت

از  بنا پی .از سطح زمین بنا شده است تر یینپامطابق معمول  که باشد یم مهراب کارنتوم ساختار معماری با
 اند کردهاندود گچ در چندین مرحله آن را ،ای حاصل شده است و پس از اجراتراش و مسطح نمودن کف صخره

عرض خود به ضلع غربی ختم  گذر از ع شرقی که درلوجود مدخل ورود آب در میانۀ ض .(3131، قندگر)
از طرفی وجود  .باشد یمآب قربانی در فضای داخلی تاالر  بیانگر محل جریان خون قوی احتمالبه  ،شود یم

احتمال وجود طبقات را در آن تقویت  ،باریکۀ ناودان در میانۀ ضلع غربی که از باال به پایین امتداد دارد
 )درخششی، است متمایز کرده تاالر مرکزی را معماری ،دار به شکل یك نوآوریهای کور طاقتاقچه .کند یم

 نماند اماندر  شیوۀ ،، از این رویدهد یمبه لحاظ تزئین، گچ بیشترین حجم تزئینات معبد را تشکیل  (.3131
گونه نشانی از داغ ستون و بقایای چوب در تاالر یافت که هیچ برانگیز است؛ اینآن از روند تأثیرات جوی تأمل

را  ها یهپابه  آنو چگونگی انتقال بار  متری33پوشش دهنۀ  در صورت اجرای پوشش آن با آجر، باید ،دهنش
بقایای  ،دانست. هرچند آهنگبه صورت تاق شکلفضای مربعیپوشش مهندسی دوران تاریخی در  ای درپدیده
نوع روند پوشش تاالر را به طور  توان ینم ،در ورودی تاالرها پابرجاستسازۀ مرکزی دار مازه یها تاقپاکار 

 های ایجاد شده در غارها که نخستین مهرابه با توجه به این رسد یمبه نظر  ،با این حالیقین تفسیر کرد. 

پوشش ، اند بودهشکل دارای فضای منحنی (39 ،نیری )شکاری اردبیل مانند معبد مهر ورجوی و معبد اباذر
 در این دوره بوده است.  هاناپذیر معماری مهرابهاز عناصر جدایی ،گنبدوار، به خصوص منحنی

          

 

 

 

  
 

 هاي تزئینيو تاقچه ها وروديدار در مازه هاي تاقزهاك و بازسازي بخشي از  ۀمجموعبقاياي معبد مهري در  .1صويرت
(1131)نگارندگان: 
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16 بناي چلیپايي 

زهاك  ۀبخش از مجموع ترین یشرقمتر مربع و ملحقات آن، 34شکل به مساحت بقایای معماری بنای چلیپایی

با  .باشد یمسه بنا هر نشان از همزمانی ساخت  ،تاالر با پاویون وچینی آن . تطابق تکنیك آجرشود یمرا شامل 

تأثیر در محل قرارگیری آن بی ،پرستیهای مرتبط با خورشیداندیشه قرارگیری آن در بخش شرقی و ،این حال

قات الحاسایر زهاك،  ۀمجموعدر قسمت شرقی  این بنابه جهت کاربری محوری  که واضح است پر نبوده است.

 چلیپایی بنایشکل گرفته است. این درحالی است که ارتباط آن  کاربری تکمیل راستای در موجود معماری

 است. گرفته یمخشتی صورت با تاالر و پاویون از طریق راهروهای 

این  ر محراب است. در ساختارکنای عالوه بر سکوو طاقچه  توجه است، وجود محرابآنچه در این بنا قابل

این کاربری  ،. به نظرباشد یمگچ  ی ازشامل اندوددیوارۀ بنا ختگی وجود ندارد و گونه اثری از سوهیچ بنا

این  چلیپایی ساختار است. این فرضیه یدؤمو سکوی مقابل آن نیز بوده  ها یستندمحلی برای نگهداری  ،بخش

 ماد ۀدور متعلق به تپهبا کاربری مذهبی در نوشیجان مشابه ساختار معماری ترین یمیقد مقایسه با قابل بنا

د. فرم چلیپایی، وجود محراب، رنبا کاربری مذهبی در صددروازه وجود دا آناشکانی  هایکه نمونه باشد یم

  .(3131،قندگر)باشد می آن مذهبی کاربری مؤیدمحل تمثال و سکوهای واقع در این مجموعه 

 

  
 شكل با كاربري مذهبينمونۀ بناي چلیپايي ترين قديمي -راست: نوشیجان تپه. 1طرح 

(1131)نگارندگان: شكل با كاربري مذهبيبناي چلیپايي-چپ: مجموعه زهاك               

 

 (1131)نگارندگان: ساساني ۀبناهاي چلیپايي با كاربري مذهبي در دور .1جدول 

  
 

 فارس -نشینتخت
(Huff, 1972) 

رونیی یا رهنی در جنوب  ۀمجموع

 (51نگارندگان:) شرقی فراشبند

 بقایای معبد در کاخ شاپور -بیشابور

 (3131:031)سرافراز و فیروزمندی: 
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11 مراتب فضاييسلسله 

 : کند یمبندی معابد به نقل از گدار چنین بیان تقسیم خصوصهاپکینز در 
پرستش، که شمار زیادی از اشخاص  برایمعبد مکانی بود  ؛معبد وجود دارد باهای آتش تمایزی بین نیایشگاه»

اما نیایشگاه آتش مکانی بود که تنها روحانیان اجازۀ دخول به آن را به آن دسترسی پیدا کنند،  توانستند یمعادی 

 ندکار گرفته شدههخامنشیان ب در زمانبار نخستین)ایدانه(  های آتشیشگاهکه نیا است معتقد یوداشتند، از طرفی 

معمول اشکانی  ۀقربانی تا اواخر دور یها مکانو  نیایشگاه آتشهای واقعی، یعنی ترکیبی از ولی ساخت آتشکده

  .(3131 درخششی،) «بودن
و بنای چلیپایی واقع در شرق تاالر را که  تاالر قلعه را معبد توان یماز معابد،  ایبندیدر صورت چنین تقسیم

-طرح استرلیزه مجموعه شامل سه حجم مکعبی )نمازخانه( نامید. ، نیایشگاهباشد یمدارای کاربری مذهبی 

قرارگیری با  شیوۀاین  و باشد یمتوجه اصلی قابل چهار جهت در راستایگیری آنها جهتکه   باشد یمشکل 

معابد رومی شهر  خانم، گارئوس، پری پتروس،نساء، آی هایمحوطه ابد موجود درگیری پالن معجهت

 بنای معبد به لحاظ اهمیت و نقش محوری خوانی دارد.و کاخ سلوکیه هم خورهه معبد مهرورجوی، کالچستر،

موقعیت قرارگیری مجموعه نسبت به با توجه به  .قرار گرفته است ها بخشدر ارتفاعی باالتر از سایر  آن،

از قسمت شرق میسر  ورود به مجموعه رسد یمچنین به نظر  ،ها یورود استقرارراستای طلوع آفتاب و نحوۀ 

ای از به عنوان محل تالقی خورشید و معبد در نقطه ،و توالی تشرف پس از عبور از تاالر در پاویون شده یم

و تشکیالت  ها سازمانبه طور تقریبی و نسبی، امتیازهای اشرافی و طبقاتی در این  است. شده یمزمین تکمیل 

 معنی شودتا نظام طبقاتی و امتیازهای حاصله بی شد یمسبب  میترائیسم یها آموزشوجود نداشت، چون 

 چنین .شود ینم دیده مجموعهمعماری متفاوت در  یها سبكبا  ییها ساختمان ،از این رو .(319: 3131 کومن،)

 وران،پیشه برای هاییمحله شامل شهری بافت را مذهبی مراکز و جنوبی حصار رسد که حدفاصلمی نظر به

 (.3131 :قندگر)بود  کرده پر آزاد افراد و نظامیان بازرگانان،

 
(1131)نگارندگان:نقطۀ ارتفاع يت لووه لحاظ امختلف مجموعه ب هاي بخشروابط فضايي و جانمايي  .1صويرت  

 

11 تزئینات 

آنچه مسلم است، تزئینات در نوع معماری معبد نه یك آرایش ظاهری، بلکه هنری راستین است که از عقاید 

. از طرفی معبد، مقوالتی بنیادیند نه سطحی تزئینات در معماری ،در واقع .گیرد یم نشئتژرف خالقان آن 
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پارتی معماری معبد  که در تا جایی ،دهد یمتزئینات عاملی است که معماری و هنر را در ارتباط با هم قرار 

 غالب در قالب تزئینات مطرح شده است. معماریهای مایه، درونزهاك

مرتبه آغاز و در باالترین  ترین یینپاکه از  ندشد یممرتبه تقسیم  یافتگان به کیش مهر به هفتتشرف 

از کالغ، همسر، سرباز، شیر، پارسی، پیك خورشید و . این مراتب به ترتیب عبارت بودند یافت یممرتبه پایان 

های تزئینی ایده  وجود اندیشۀ مشترك مذهبی در رابطه با مهرپرستی و طبقات آن، .(94 :3131)کومن،  پیر

مشترکی را در رابطه با هنر تزئین در معابد اشکانی تحمیل کرده است، تا جایی که همگونی تزئینی در رابطه 

را را همراه نقوش برجستۀ میت اکثرا با عناصر مذهبی پارتی قابل مشاهده است. با این تفاوت که معابد اروپایی 

 .(3139 :نیری )شکاری اند کردهی حجاردر معابد خود های اعتقادی آن آئین لبا سمب

  
 طي يك سیكل گردشيدر  نشیني تزئین و فرم معماري()هم بازتاب سواستیكا در معماري معبد زهاك .0صويرت

( 1131)نگارندگان:  

 
 (31)نگارندگان: زهاك ۀآمده در مجموععملبه هاي كاوشطي در گانه مهرپرستي بقاياي عناصر هفتبخشي از   -0جدول 

  
  

کالغ در حال پنجه زدن بر 

 پشت گاو

پدر زیاد احتمالبه  شیر سرباز  

  

آسیایی بوده  های ینسرزمای دور در دارای سابقه رسد یمکه به نظر - در این میان رسم قربانی گاو

بر باورهای برخی از اقوام  ها را به خود اختصاص داده است. بناموضوع تزئینی مهرابه ینتر مهم -(1)است

و یا  کرد یمو کسی که بدن خود را بدان آغشته  ساخت یم افزونتحرك و نیروی آدمی را  ،ابتدایی، خون

. تزئین معبد مهر را با گل و کرد یمرا به خود منتقل  «توتم قومی»، نیروی حیوان قربانی شده یا نوشید یم

نیروهای  های پرستندگان،مطابق باوردر اکثر نمونه معابد اروپایی،  .دانند یمتأثیر این قربانی شگرف تحتگیاه، 

به  هستند، نبرد بی پایانی که به صورت مار و کژدم ،و نیروهای شر اند شدهخیر که به صورت سگ تجسم 

معبد - چند در نمونۀ ایرانیهر .(339: 3131 )کومن، دارند یعنی خون گاو ،مۀ حیاتسرچش جهت دستیابی به

دررابطه اهمیت گاوکشی و جزئیات دخیل در آن با این حال، ، به دست نیامده هایی یرسازیتصوچنین  -زهاك

  .(Deman, 2011:78) مقایسه استعابد متأخر رومی قابلهای مآمدن گاو با نمونهنحوۀ به زانو در با
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ست ا ایگونهبه ،(Kiani, 2012)  تزئینی یها ستوندر معماری معبد همچون نیم کاررفته بههای وارهطرح

فضایی که در آن انفصال و گسستگی بین سقف دیوار و کف بنا -یك فضای روان سیال و یکپارچه  تواند یمکه 

 ؛شاخصۀ هنری پارتی دانست ینتر مهمتزئین با گچ را باید خلق نماید.  -را به کمترین مقدار حس کنیم

(Curtis,  2009)  ناپذیر است. از تاریخی اجتناب ۀتزئینات مربوط به یك دوراز طرفی وجود همگونی بصری در

 دوره وجود دارد.های همزهاك و محوطه ۀاین منظر الگوی مشابه ترئینی بین نقوش گچی مجموع

 
پارتي هدورهاي همزهاك و نمونه ۀمعماري در محوطبه . تزئینات وابسته 1جدول   

 

 اول میالدي ۀهاي مشابه رومي پیرامون سدنمونهو  مهريشناسي معابد دوران ريخت. 1

مشخصۀ کلی همۀ معابد اشکانی بدون در نظر گرفتن تاریخ ساخت و فرم معماری، قرارگرفتن آنها در کنار 

که دسترسی به آب جاری  شد یممهرابه باید در مکانی ساخته  (.3139شکاری نیری، ) باشد یممراکز حکومتی 

شامل یك تاالر مرکزی مربعی بود که به وسیلۀ رواقی در پیرامون  ،طرح معبد ایرانی این عصر .پذیر باشدامکان

های ای و به تقلید از نخستین گونهبه لحاظ سازه ،از طرفی .(013: 3131فر،محمدی) شد یماز محوطۀ خارج جدا 

قسمت مرکزی دارای شکل فضای مربعهمچون نیایشگاه مهرورجوی،  ،پرستی در غارهاطبیعی معابد مهر

را به لحاظ نوع  ایرانیهماهنگی سنگ با اقلیم ایران، معماری معابد نا ،. به طور کلیپوشش گنبدی بوده است

معماری معابد این دوران  وجه مشترك .(54:3131، )پیرنیا رومی متمایز ساخته است-های یونانیاز گونه ،مصالح

تاقی و  ۀخمید یها پوششگیری از بهره پیرامون فضای اصلی،گردش ایجاد فضای غالم سازی،را باید قرینه

سازی با سنگ الشه، دار، پیمازه یها تاقهای طبیعی، استفاده از گنبدی به جهت تقلید از نخستین نمونه

در ارائۀ پالن، ترکیب فضایی  مدوالر، توجه به تناسبات مشابه و هماهنگی بین تزئینات و ساختار معماری

 آب و رودخانه( در ) )کوهستان( و طبیعت پیرامون متفاوت و نقش جغرافیا های یکاربرعناصر مذهبی با 

گیری پالن ده تا شکلشاز طرفی جایگاه آفتاب در مبانی مهرپرستی موجب  گیری آنها دانست.شکل
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 گچبری از سلوکیه     
(Colledge,197

7) 

 گچبری از سلوکیه
(Colledge,1977) 

 گچبری از سلوکیه
(Colledge,1977) 

 مهر اشکانی از قومس
(Colledge,1977) 

 گچبری کوه خواجه

: 3131فر،)محمدی

011)  
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های نظری میترائیسم در رابطه با طلوع و ایدهچهارگوشۀ آن در راستای چهار جهت اصلی موجب تداخل 

 د.شوآفتاب و تأثیر عرفانی آن بر هر چهار نمای بنا در ساعات مختلف روز  بغرو

 
(1131)طرح از نگارندگان: معابد پارتي در گردش پیرامون غالم جانمايي فضاي -1جدول   

 
   

 مبد تخت سلیمان معبد نبپور معبد هاترا معبد نساء

  

 
 

معبد میترائی از کالچستر.لندن.  معبد جتدیان معبد سرخ کتل معبد کوه خواجه

 9معبد شماره
(Wheeler, 1923) 

 

 

 

 

 1کالچستر.لندن. معبد شماره  قلعه زهاك. فضای گردش پیرامون بخش اصلی معبد
(Wheeler,1923) 

  

 گذاري تاريخ. 0

که  -مکشوفهاستروکاهای  تاریخ لحاظ به ،زهاك مجموعۀ در اشکانی دورۀ شناختی،باستان های بررسی پیرو

 سلوکی تاریخ مبداء بنابر آنها دقیق سال بیانگر -میباشدآرامی  زبان و پارتی بومی الخط رسم از یخاص نوع

 این میالدی، سال به آن تبدیل با. است شده عنوان سلوکی 110 تاریخ سفال، قطعه دو رویمیباشد که بر 

ۀ اول سد در طیجریان حیات پارتی  ،از این رو (.3131 قندگر،) خواهد بود میالدی 43 سال با برابر تاریخ

مقارن با به لحاظ سیاسی  آن فضاهای معماری در گسترش روند ،با این حال است.میالدی در آن انکار ناشدنی 

و ارمنستان سیلسی با مرزهای  منطقۀ مذبور  مقاربتضمن  ،شمال غرب ایران وتوسعۀ قلمرو اشکانی در غرب 

 غرب شمال منطقۀانتقال مراکز حکومتی  چرا که ،باشدمی طی حکمرانی مهرداد دومدر افزایش تنش نظامی 

    ایران در پارتی دورۀ در طی روپیش هایسیاست عمده از مذبور منطقۀ بر نظارت منظور به ایران غرب و

 غالم گردش 
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 در سزار یادبود بناهای به نزدیك زهاك مجموعۀ بناهای معماری فرم معماری، شناسیگونه لحاظ به. باشدمی

 آشور کاخ و هاترا معبد معماری ساختار با آن دارمازه های قوس نوع و آجرچینی نحوۀ که باشد می روم

. باشند می میالدی دوم قرن اوایل و میالدی اول سدۀ دوم نیمۀ زمانی محدودۀ مؤید همگی که دارد همخوانی

  را آن باید که را میترائیسم هایاندیشه از یافتهنشئت مشترك هایآرایه از پیروی تزئین، لحاظ به طرفی از

 این از که کند، می تأیید باال پیشنهادی تاریخ به را آن خاطرتعلق دانست، مهر معابد معماری تزئین مایۀبن

 قرن اواخر) بحث مورد زمانی بازۀ طول در- زهاك مجموعۀ و پارتی مذهبی مراکز بین تزئینی همگونی منظر

 .است مشهود -.(م دوم قرن اوایل و. م اول

 

 
 (1131)نگارندگان: زهاك ۀمجموعهاي مكشوفه در اي از سفال نوشتهنمونه. 6 صويرت

 

 هاي موجودمطالعات صورت گرفته و يافته دربارۀبحث . 6

 های کاوش به دست آمده از اطالعات کمبود دلیل به زهاك مجموعۀ معماری بقایای بررسی که آنجایی از

 همچون محققان اغلب است، بوده ساسانی اواخر و اسالمی دوران سطحی ملموس هایالیه به محدود علمی،

 اصیل هایالیه مذکور، زمانی دورۀ در آن معماری بقایای معرفی ضمن مان شیپ و راولینسون ایث، مونت

 آن با مرتبط معماری و هنر و بشری جوامع مطالعۀ طرفی از. اند گرفته نادیده آن محوطه در را پارتی معماری

 زهاك ایمنطقه جغرافیایی و اجتماعی فرهنگی ابعاد جانبۀهمه شناخت متضمن الزم، دانش به نیاز ضمن

     دیدی با ایران فالت در اشکانی معبد نمونۀ ترین قدیمی گیریشکل چگونگی و چرایی که این باشد؛ می

 صورت پارتی عصر تجاری شاهراه در قرارگیری با کشور غربشمال دفاعی پتانسیل گرفتن نادیده با و بناییتك

 جواد سرپرستی به ایرانی گروه کاوش هرچند. گیرد قرار توجه مورد پیشازبیش باید که است اینکته گیرد می

 منسجم انتشار عدمبه علت اما  انجامید،در آن محوطه  اشکانی معماری و هنر مختلف ابعاد کشف به ،قندگر

 گذاریتاریخ آن بر عالوه کرد. مشخص را فضاها کاربری نوعباعث می شود که نتوان هنوز  حفاری گزارش

 آن به وابسته تزئینات و معماری فرم پالن، تطبیقی مطالعۀ عدم و فرهنگی منقول اشیاء بر مبنی انحصاری

 .است نبوده آن برای دقیقی گذاریتاریخ مبنای

 

 نتیجه . 1

با  ییها ارتباطبرقرار ساختن  ،گرفتن خراج و مالیات و گذاری لشکرهابنیان ،نظامی  رومی یها سازمانبرقراری 

های ارتباطی  دشوار وکوهستانی، مختلف و گوناگونی مستعمرات با راه های ینسرزمگشودن  ،گرینظامی اهداف
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این آورد. ای که زیر فرمان رومیان بودند درپیوستههممستعمرات رومی را به صورت ایاالت بهبه تدریج 

هم پیوسته تا نینوا و پشت مرزهای ایران گسترش یافت و سبب شد تا ایران به مدیترانه پیوسته مستعمرات به

غرب و  ، اشکانیان در نقطۀ مشترك ارمنستان سیاسی رومیان و-تماس نظامیرسد که چنین به نظر میشود. 

و شناسایی آن در  ورود اسبابیکی از نخستین عوامل محتوم انتشار آیین میترا بود که شمال غرب ایران، 

تجربۀ اکتسابی روم  فراهم آورد.مزبور  ۀمنطقرومی فعال در  های نظامیاز طریق گروه جهان پهناور التینی را

های رشد و توسعۀ اندیشه سبببا دارا بودن پتانسیل طبیعی تاریخی به  ،ایران بدر ارتباط با شمال غر

گری، آئین مهر را پذیرا از نظامی گرفته نشئتهای تأثیر ایدهدین در نظام رومی تحتشد تا  باعثمیترائیسم 

گردد. 

خود به  با راکهن آسیای مرکزی  های سنتمعماری این دوران وارث سنن مختلف بوده است، از سویی 

. بر این مجموعه نگریسته شده استمعماری بومی ایرانی  های ویژگیبه  ،همراه داشته و از سویی دیگر

بر  النهرین بیندر طول حکومت یونانیان در ایران رایج شده بود، با فتح  که افزودیونانی را نیز باید  های سنت

گیری در این میان، جای. این تنوع افزوده شد و سبك تلفیقی معماری اشکانی به گونۀ دیگری تداوم یافت

ناپذیر سیاست اشکانیان ییهم، در قلب تشکیالت پارتی را باید جزء جدامعابد با اصول معماری نزدیك به

 و مرمت به مربوط الزم هایهزینه ،دش میها و هدایایی که به آنها وارد با احداث مهرابه که چرادانست، 

 نهادها، و تشکیالت حیات کالبد با توسعه و تأمین باشکوه، مراسم و ها جشن کردن برپا با مجموعه، نگهداری

  با توجه به وجود سابقۀ .گردید می رفع رومی همتای برابر در مذهبی های کشمکش با رابطه در موجود خأل

غرب و غرب ایران بر های مرتبط با آن از طریق شمالایده رسد می نظرپرستی در جغرافیای ایرانی، به مهر

های مشابه رومی مورد تقلید پای آن معماری معابد شرقی در اجرای نمونهکالبد دولت روم تزریق شده و هم

  واقع شده باشد.

 

 نوشت پي. 1
و  تازد میرهان و دشمنان بهترین آراسته و مسلح است، چون طوفان به سوی کجافزارهای جنگ ۀهمدر حالی که به  .3

. اقوام و جوامع دشمن  پیروان خود را به هنگام جنگ چون او را فرا خوانند به زیر آمده و یاری داده و کند مینابودشان 

 .(09: 3131)کومن، سازد میشکست به دشمنان وارد 

. مردم به هنگام استی و دشمن سرسخت دروغ و کژراهی. او را پشتیبان ردانند میو آسمان میترا را خدای روشنایی، نور  .0

 .(09)همان: کند میشکنان را مجازات عهد است و پیمانبهوی را به شهادت و یاری فراخوانند، او پشتیبان وفای بستن پیمان

تنها عارضه طبیعی در دشت سیستان است که در بر روی  کوه خواجهتنها معبد اشکانی موجود در جنوب شرق ایران  .1

 .کیلومتری جنوب غربی شهر زابل قرار دارد 12

 .(Bremmer: 2006) )کرونوس( مورد ستایش بوده است در روم خدای شیر سر .1

9 .Astyages ، های بابلینام چهارکین پادشاه ماد در کتیبه .اند نوشتههم « ایخ توویکو»و « اژدهاك»نام این پادشاه را 

Ishtovygu یاد شده است. 

 .باشد میها در رابطه با فضای معبد دهندۀ اهمیت یکسان آنها نشانچهعرض مشابه تاق. 4

آسیایی از جمله ایران، تا همین اواخر  های سرزمینتدهین و یا غسل نمادین با خون قربانی، میان اقوام ابتدایی در برخی  .1

 .(3131 :339)کومن، شد میکه با انگشت از خون حیوان، کودك مسح  شد میبرای کودکان نوعی قربانی مذهبی انجام 
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