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چکیده
گستردگی مرزها ،نداشتن حکومت منسجم مرکزی و روی کار آمدن حکومتهای محلی را میتوان
از موانع شناخت حدود مرزهای شاهنشاهی اشکانی دانست .این پژوهش برآن است تا با توجه به
موقعیت استراتژیکی خلیج فارس ،به بررسی ریختشناختی و سبکشناسی استحکامات محلی این
منطقه بپردازد و ارتباط ساخت آنها را با معماری اشکانی مطالعه و از این طریق تا حد ممکن ،حدود
مرزهای جنوبی این شاهنشاهی را روشن کند.
بهنظر میرسد استحکامات دفاعی این دوره عالوه بر مناطق مرزی ،در مناطق شهری با اهمیت نیز
ایجاد میشده است .بررسیهای انجامشده نشان میدهد که گونهشناسی و سبک معماری استحکامات،
میتوان به سنتهای اشکانی بهکار رفته در استحکامات منطقه پیبرد که مطالعۀ مواد فرهنگی موجود
در آنها (سکه و سفال) به این تاریخگذاری کمک میکند؛ در نهایت ،نتایج چنین نشان میدهد که
ظاهرا ً مناطق جنوبی خلیج فارس را حکومتهای محلی تحت سیطرۀ پارتیان اداره میکردند.
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مقدمه

شاهنشاهی اشکانی در درون مرزهای گستردهای تشکیل شده بود؛ محدودهای که از ساحل
چپ فرات تا شمالغرب هند را دربرمیگرفت .این منطقه از یک طرف شامل بینالنهرین،
سراسر فالت ایران ،سرزمینهای مابین خلیج فارس و اقیانوس هند و از طرفی دیگر ،دریای
خزر و کوههای قفقاز را دربر داشت .هرچند پادشاهان اشکانی برای ادارۀ این محدودۀ وسیع
و اجرای فعالیتهای اقتصادی ،برخی اختیارات سلطنتی خود را به گروههای محلی مقتدر
واگذار میکردند ،اما به طور رسمی پادشاه حکومت مرکزی را اداره میکرد .اشکانیان با
انتقال پایتخت خویش به تیسفون و باالخص افتتاح راه زمینی جادۀ ابریشم در عصر وودی
خاقان چین و مهرداد دوم به مسئلۀ گسترش روابط تجاری و بازرگانی از طریق دریا نیز توجه
خاصی نشان دادند (اکبری)37 :1384 ،؛ با اینحال ،پارتها نه ،بلکه دولت کوچک خاراکس
بود که بیش از همه در خلیج فارس اعمال نفوذ میکرد (.)Gregoratti, 2011: 209-229
اینگونه مینماید که اشکانیان تا مدتها در امور داخلی خاراکس مداخلهای نمیکردند
(پاتس .)74 :1393 ،درگیربودن پارتیان در مسائل خلیج فارس در دوران متأخر موضوعی است
که اغلب از طریق گزارش کشورگشاییهای اردشیر در جنوب ایران استنباط میشود (همان:
 ،)76-75اما در واقع اشکانیان تا چه اندازه در حوزۀ جنوبی خلیج فارس تسلط داشتند؟ اشاره
به اسامی افرادی چون سنتروک در گزارشهای کشورگشایی های اردشیر ساسانی (دریایی،
1393؛  )Potts, 1990میتواند نشانگر حضور پارتیان در این منطقه باشد ،ولی با وجود کمبود
منابع تاریخی ،تحلیل شیوۀ ساخت استحکامات میتواند به درک ما در این باره کمک کند.
بهنظر میرسد استحکامات دفاعی این دوره ،عالوه بر مناطق مرزی در مناطق شهری با
اهمیت (از نظر استراتژیک) نیز ایجاد میشده است؛ بنابراین ،در مواردی قالع عالوه بر
کارکرد تدافعی به عنوان مقر حکومتی نیز استفاده میشده است .فرض ما بر این است که
گونهشناسی و سبک معماری استحکامات میتواند نشانگر نفوذ اشکانیان در این نواحی
باشد .براساس کاوشها و بررسیهای باستانشناسی صورت گرفته در حوزۀ خلیج فارس در
ارتباط با مدارک بهدست آمده از استحکامات ،میتوان به شش محوطۀ اصلی الدور ،ملیحه،
قلعهالبحرین ،فَیلَکه ،تاج (ثاج) و محوطۀ نخلابراهیمی در جنوب ایران اشاره کرد .در ادامه
شرحی از هر یک از استحکامات موجود در محوطههای نام برده خواهد آمد.
پیشینۀ پژوهش

از مجموع پژوهشهای انجامشده در کرانههای شمالی خلیج فارس میتوان به بررسیهای
ی عمان از بوشهر
اندرو ویلیامسون بین سالهای  1967-1971در «سواحل خلیج فارس و دریا 
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تا بندر جاسک» ()Priestman, 2003: 331؛ بررسی محوطۀ َ
«کهور لنگرچینی (نخلابراهیمی،
مغبریمی)» (خسروزاده و دیگران )1385؛ کاوشهای سیامک سرلک در «نخلابراهیمی»
طی سه فصل از سال  1386تا ( 1389سرلک  ،1388 ،1387 ،1386سرلک و دیگران )1387
اشاره کرد .از مجموع پژوهشهای انجامشده در حوزۀ جنوبی خلیج فارس (سواحل عربی)
میتوان به کاوشهای هیئت دانمارکی در  ،1958-1963هاوارد در  1974و سالز در  1983در
«فَیلَکه»(Calvet & Salles 1986, Callot et al. 1987, Potts 1990, Hannestad 1984a,
 ،)Jeppesen 1989, Hanestad 1994, Bibby 1973بررسیها و کاوشهای هیئت عراقی
در  ،1973سالز در سالهای  1980و  ،1981رمی بوشارال بههمراه ارنی هرینک و فیلیپس،
 1986در «الدور» (،,Boucharlat et al. 1988 )Salles 1984, Boucharlat et al. 1989
بررسیها و کاوشهای مظلوم در  ،1973هیئت باستانشناسی فرانسه در شرجه به سرپرستی
بوشارال و موتون در فاصلۀ سالهای  1986تا  1988و بنوئیست در سال  1999و جاسم در
«ملیحه»(Boucharlat 1985, 1986; Mouton 1990, Mouton & Mokaddem 1992,
 ،)Benoist et al 1994, Jasim 2001, Madhloom 1974اشاره کرد.
نخل ابراهیمی

محوطۀ نخلابراهیمی در  3کیلومتری جنوبغرب روستای نخلابراهیمی از شهرستان میناب
واقع شده است .این محوطه از دو محوطۀ استقراری و گورستانی تشکیل شده است و 6
هکتار وسعت دارد .بخش استقراری محوطه ،شامل یک دژ مرکزی ،تأسیسات وابسته به دژ،
فضای استقراری و معماری ساکنان دژ است .نکتۀ حائز اهمیت اینکه فقط بنای اصلی دژ به
تنهایی حدود  1/5هکتار وسعت داشته است که از نظر وسعت و سطح زیربنا بزرگترین دژ
و مقر حکومتی -نظامی شناخته شدۀ دورۀ اشکانی در خلیج فارس محسوب میشود .بهدلیل
تخریبهای انجامشده در این محوطه ،تنها هستۀ اصلی دژ سالم باقی مانده است (سرلک 1387؛
 .)1392کاوشهای انجامشده در مرکز ضلع شمالی این دژ بقایای بخشی از حصار ضلع شمالی،
 2برج قوسی شکل در همین ضلع 1 ،شبهستون تزئینی و  4فضای استقراری در مرکز جبههی
شمالی را نمایان ساخت .دژ نخلابراهیمی با پالن مستطیل شکل ساخته شده و سراسر محیط
پیرامونی دژ در ضلع شرقی ،غربی و جنوبی را یک راهرو احتماالً به شکل رواق در بر میگرفته
است و فضاهای استقراری بزرگ و کوچک به شکل کام ً
ال منظم و تقریباً قرینه در محیط میانی
دژ قرار داشتهاند .در جبهۀ شمالی بنا  2برج قوسی شکل و یک برج  4یا  6ضلعی وجود داشته
و دیوار شمالی با عامل شبهستون تزئین میشده است .به احتمال زیاد در ضلع غربی بنا نیز 4
برج چهار ضلعی تقریباً بزرگ ساخته شده بود .بهنظر میرسد حصار جنوبی و شرقی دژ فاقد
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تأسیسات حفاظتی مکمل ،نظیر برج بوده باشد .محوطۀ نخلابراهیمی را میتوان یک بندرگاه
تجاری و مقر حکومتی– نظامی بهشمار آورد که دقیقاً در رأس یک خور طبیعی باریک و دراز
با پیشروی در جهت شمال و شمالشرق قرار گرفته است .انتخاب اینچنین موقعیت طبیعی
جهت احداث تأسیسات حکومتی– نظامی و تجاری بهروشنی بیانگر استراتژی قوی ،دقیق
و هدفمند اشکانیان در راستای توسعۀ سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی ،از طریق تسلط و
نظارت بر راههای بازرگانی دریایی و گلوگاه سوقالجیشی است (سرلک 1387؛ .)1392
الدور

الدور در جنوبشرق سواحل عربی خلیج فارس و در فاصلۀ  120کیلومتری تنگۀ هرمز در
کشور امارات متحدۀ عربی واقع شده است ( .)Haerinck, 1998b: 274این محوطه مسلط
به باتالقی کمعمق است ( ،)Boucharlat 1989هیئت عراقی تپۀ بزرگی را در این محوطه
کاوش کردند که ثابت شده این تپه یک قلعۀ مربع شکل است (تصویر شمارۀ )2؛ در این قلعه
چهار برج مدور در هر گوشه به قطر چهار متر بنا شده است .دومین حصار برخالف جهت
داخلی دیوار شرقی ساخته شده است ( .)Potts, 1990: 275مصالح قلعه سنگهای ساحلی
بودند که کاربرد آنها به نوعی مشابهت استحکامات اشکانیان با استحکامات همعصر خود در
بینالنهرین را نشان میدهد ( .)Potts, 2001: 57مهمترین یافتههای این هیئت عراقی  8سکه
است که دو عدد از آنها مربوط به خاراسن و  4عدد دیگر مربوط به اعراب بومی منطقه است
و آن دو دیگری ناخوانا هستند (.)Potts, 1990: 275

تصویر  .2پالن قلعۀ الدور (.)Mouton 1992: fig. 55

ملیحه

محوطۀ ملیحه در شارجه امارات در منطقهای میان الزیاد و المادام واقع شده است (Benoist,

 .)2003: 59این محوطه مهمترین محوطۀ سلوکی– اشکانی در امارات متحدۀ عربی است
( .)Jasim, 2001: 103محوطۀ ملیحه در یکی از مهمترین دشتهای استقراری شمال امارات
واقع شده است که از غرب به پشتههای ماسهای مرتفع و از شرق به کوههای عمان محدود
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میشود ( .)Potts, 1990: 264ملیحه ،تنها استقرار شناخته شدۀ مرحلۀ انتقال از دهکدههای
عصر آهن به دورههای بعدتر در جزیرهی عمان است .در سمت جنوب محوطه ،قلعهای خشتی
وجود دارد و در شمال آن یک کاخ شناسایی شده است (.)Mouton & cuny, 2012: 174
این محوطه در اواخر دورۀ پیش از اسالم از میانۀ قرن سوم پ.م .تا قرن چهارم میالدی مسکونی
بوده است ()Potts, 2001: 51؛ ( .)Benosit, 2003: 60بهطور عمده بر اساس کاوشهای انجام
شده در دو محوطۀ ملیحه و الدور و با اشاره به فرهنگ غالب منطقه ،سه دورۀ هلنی ،پارتی
(اشکانی) و ساسانی پیشنهاد میشود ( .)Mouton & Cuny, 2012: 174یکی از مهمترین
نتایج کاوشهای اخیر در این محوطه ،قلعهای با پالن مربع شکل با برجهای چهارگوش است
که در اطراف محوطۀ  cwبوده است (تصویر شمارهی  .)3این قلعه به وسیلۀ  8برج برجستۀ
مربعیشکل احاطه شده که یکی در هر زاویه و یکی در مرکز هر ضلع ساختمان قرار گرفته
است ( )Benoist et al. 2003: 64این بنا را یک دیوار دفاعی ضخیم احاطه کرده است و راه
ورودی قلعه از سمت شرق است ( .)Benoist et al. 2003: 64در این محوطه یک قالبسنگی
(سرسکه) برای تولید مسکوکات بهدست آمده است که خود نشانگر حق ضرب سکه بوده
است؛ بدین ترتیب ،با توجه به سرسکهو مسکوکات بهدست آمده از قلعۀ ملیحه بهنظر میرسد
که این مکان به نوعی یک مقر حکومتی متمرکز محسوب میشده است .چنانکه صدها نمونه
از مسکوکات ضرب شده در ملیحه ،به جز خود ملیحه در قلعهالدور نیز کشف شدهاند (Potts,
 .)2001: 58بهنظر میرسد ملیحه بهعنوان یک ساختمان مستحکم با هشت برج ،قلعهای دارای
نقش دفاعی و نظامی بوده است ،اما ممکن است نمادی از قدرت شخصیتی باشد که در آن
زندگی میکرده است (.)Benoist et al. 2003: 71

تصویر  .3پالن قلعۀ ملیحه (.)Kennet 2007: fig. 5
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تاج

تاج (ثاج) از مهمترین و بزرگترین محوطههای واقع در شمالشرق شبهجزیرۀ عربستان است.
این محوطه شاخصترین محوطۀ مربوط به دورۀ سلوکی– اشکانی در شرق عربستان سعودی
است و از نظر وسعت در تمامی دورهها بزرگترین محوطۀ این منطقه بوده است (Potts, 1990:
 .)30تاج شهری حصاردار است که محدودهای وسیع استقراری در جنوب حصار آن واقع
شده است ( .)Ibid: 38پاتس پایان توالی کاوششده در این محوطه را مربوط به قرن اول
و دوم میالدی میداند ( .)Potts, 1993b: 93هستۀ مرکزی این محوطه در حدود  40هکتار
است و با دیواری از سنگ ساخته شده ،دربرگرفته شده است .ساختوسازها و استقرار اصلی
در این محوطه مربوط به قرن  3پیش از میالد بوده که تا حدود قرن اول میالدی ادامه پیدا
کرده است (خسروزاده .)103 :1391 ،نقشههای اولیه از تاج سه وجه دیوار شهر را ،بدون هیچ
نشانهای از بارو ،در شمال نشان میدهد ( .)Potts, 1990: 44این دیوارها به صورت نامنظم به
شکل متوازیاالضالع ساخته شدهاند .برجهایی خشتی در هر گوشه ،درجایی قرار گرفتهاند که
دیوارها بههم متصل میشوند .جهتگیری کلی دیوار شهر تقریباً در جهت شمال – شمالغربی
است .برجها بهشکل برآمدگیهایی در امتداد دیوار شرقی قابل مشاهده هستند و مکانی در
قسمت جنوبی به عنوان دروازه قابل شناسایی است ( .)Bibby 1973هر نوع ورودی بالفاصله
بر سطح قابل مشاهده است .از  4برج در گوشه ،برج گوشۀ غربی از همه بهتر حفاظت شده بود.
هر کدام از برجها با ابعاد متفاوتی ساخته شده و چون برجها از قبل ساخته شده بودند؛ بنابراین،
پایۀ آنها از مقطع باالیی آنها بزرگتر است (.)Potts, 1990: 44-46
قلعهالبحرین

قلعه در بحرین تپهای بزرگ و چند دورهای با بیش از  20هکتار وسعت است که در سواحل
شمالی بحرین قرار دارد .در طول اولین پژوهشها و بررسیهای هیئت دانمارکی ،یک قلعۀ
مستطیل شکل مستحکم به همراه برجهای مدور شناسایی شد .کاوشهای انجامشده توسط
هیئت فرانسوی نشان از ساخت این استحکامات در دورۀ پیش از اسالم داشت (Potts, 1990:
 .)111, Kervran et al. 2005: 15نتیجۀ کاوشهای انجامشده توسط هیئت فرانسوی به
سرپرستی مونیک کروران در سال  1978اثبات وجود استقرارهای مربوط با اواخر عصرآهن،
بابل جدید یا هخامنشی را در این قلعه بهدنبال داش ت (�Kervran et al. 2005: 87; Boucha
( )rlat 1986bتصویر شمارۀ  .)4این تاریخگذاری با یافتن تعداد زیادی سفال مربوط به دوران
هلنی/پارتی در زیر یک الیه گچ در سیلو (انبار غله) و همچنین پیداکردن تعداد زیادی از
آنها در قسمت اصلی برج غربی قلعه ،به اثبات رسید .این نتیجه کام ً
ال روشن است که کل بنا
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(ساختار) مربوط به دورۀ پیش از اسالم است .دو تترادراخما به تقلید از اسکندر با منشأ محلی
در قسمت اصلی برج شرقی تأییدی بر این ادعا است ( .)Potts, 1990: 113این بنا بهشکل مربع
است .در هر گوشۀ این بنا برجهای مدوری وجود دارد ()Ibid: 113-115؛ برجها همزمان با
دیوار شمالی قلعه ساخته شده و با آن پیوند خوردهاند .برجهایی به شکل نیمدایره در میانۀ
دیوارهای شمالی ،شرقی و جنوبی و یک جفت برجهای یک چهارم (ربع) دایره در طرفین
هر دروازهی ورودی در دیوار غربی ساخته شده است .کل بنا از سنگ آهک ساخته شده
است و تصور میشود که این نوع سنگ را یا از نزدیک جزیرۀ جیدا آورده باشند یا احتماالً
از ساختمانهای اولیۀ محوطه غارت کرده باشند .انواع نامرغوب این سنگ در جزیرۀ بحرین
وجود داشته و برای دیوارههای داخلی بناها استفاده میشده است .امکان دفاع در برابر حمله
در طراحی این ساختمان جزو مهمترین اولویتها بوده است که این مسئله را میتوان در جهت
قرارگیری دروازههای ورودی مشاهده کرد که در سمت غرب برای کاهش آسیبپذیری
حمله از قسمت جلو و از سمت ساحل ،بهویژه در محل قرارگیری و تکرار مزغلها در تمام
بخشها مشاهده کرد؛ عالوهبراین ،در هر برجی کمتر از  6مزغل وجود نداشته و همین امر،
برجها را در برابر حمالت ،قابل دفاعتر کرده است .هرچند تاریخگذاری این بنا به دورۀ پیش
از اسالم بحرین ،دورۀ سلوکی مشکل است ،اما در گوشهها برجهای هلنی عموماً به شکل مربع
یا مستطیل هستند و میتوانیم نمونههای مشابه آنها را در دیگر مناطق خلیج فارس مشاهده
کنیم .پاتس زمان ساخت این قلعه را به قرنهای دوم و سوم بعد از میالد نسبت میدهد (Potts,
.)1990: 113-115

تصویر  .4پالن قلعۀ قلعهالبحرین (.)Kervran et al, 200: fig.96
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حصار این قلعه ،خوشساختترین قسمت آن است که در آن همۀ قسمتهای تدافعی
همانند مزغلها و دروازههای مستحکم متمرکز شده است .سردرهای جنوبی و غربی ،برجها
وحفاظهایی از قلعه با ارتفاعات متغیر بهجا مانده است .این قلعه تا حدودی از مصالحی که از
بناهای قبلی بازیابی شده ساخته و هر بار به حال خود رها شده و به شدت غارت و چپاول شده
است؛ بنابراین ،نماهای جنوبی و غربی که بیشتر راه دسترسی آخرین ساکنان آنجا بود ،تقریباً
خراب شدهاند ( .)Kervran et al. 2005: 180برجهای واقع در گوشههای شمال غربی و
جنوب غربی به طور کامل دایرهای شکل هستند .برجهای جنوبی که در نقشۀ هیئت دانمارکی،
یک طرح کام ً
ال دایرهای شکل ضخیم نشان داده شده ،پیش از سال  1977تخریب شدهاند .راه
ورودی قلعه در مرکز دیوار غربی بنا واقع شده است و در دو طرف این راه ورودی برجهایی
با قوسهای  Uشکل قرار دارد .فضای بین این دو برج راهرویی را تشکیل میدهد که به
دروازۀ قلعه منتهی میشود .قابلیت دفاعی و مقاومتی این ورودی از یک طرف ،از طریق
ضخامت سنگ درگاه و از طرف دیگر با مجهزکردن تیرک چهارچوب در تقویت میشود
( .)Kervran et al. 2005: 184-186مزغلها از لحاظ شکل و ابعادشان ،براساس جایگاه آنها
در محوطه و نقششان در دفاع از قلعه ،متفاوت هستند 25 .مزغل یافتشده در این قلعه ،به
ما اجازه میدهد تا مجموعۀ سیستم دفاعی دیوار محوطه را بازسازی کنیم که باید حداقل 88
سوراخ مجهز داشته باشد .از این لحاظ ،مهمترین برج ،برج جنوبغربی است که  5مزغل
تکی آن باقی مانده است .سیستم دفاعی برجهای میانی به شدت در برج جنوبی حفظ شده
است .این برج مجهز به دو مزغل جانبی و دو مزغل متقارن برای شلیک از مقابل است .این
برجها که راه ورودی قلعه را تشکیل میدهند یک ربعدایره و یک طرح صاف دارند .هر یک
از این بخشها مزغلهای جانبی را حفظ میکنند و بدینترتیب از حفاظهای مجاور و دروازه
محافظت میکند (.)Ibid: 187-188
َفی َلکه

جزیرۀ فَیلَکه در  20کیلومتری ساحل شهر کویت در انتهای خلیج فارس قرار گرفته است.
محوطۀ سلوکی– پارتی فَیلَکه استقراری بسیار کوچک و در حدود بیش از ربع هکتار وسعت
دارد ،اما با توجه به کاوشهایی که در این محوطه انجام شده است ،روشن میشود که وسعت
این محوطه بیش از آن چیزی است که به نظر میآید و اندازۀ دقیق آن نامشخص اس ت (�Cal
 .)Vet & Salles 1986از مهمترین بناهای کاوششده در فَیلَکه قلعهای مربع شکل است؛
دیوارها و برجهای این قلعه از سنگهای نامنظم ساحلی و مالط گل ساخته شدهاند .در این بنا،
طاقهای ضربی خشتی بدون پی و بهطور مستقیم بر روی سطح ساخته شدهاند .دروازۀ ورودی
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قلعه در میانههای دیوار جنوبی ساخته شده که در دو سوی آن برج کوچک قرار گرفته است.
در میانۀ دیوار شمالی قلعه راه ورودی کوچک دیگری قرار گرفته که در دو سوی این دروازه
نیز دو برج کوچک ایجاد شده است (.)Hannestad 1984a: 59, Potts 1990: 155-157
در هر گوشۀ این حصار یک برج مربع شکل وجود دارد و در میان برجها ،برج شمالشرقی
بهتر از بقیۀ آنها حفاظت شده است (.)Callot et al. 1987: 39, Potts, 1990: 155-157
دور تا دور این قلعه خندقی به عرض  9متر کنده شده بود که عرض این خندق در کنار دیوار
شمالی تا  18متر نیز میرسد ( .)Hannestad, 1984a: 59براساس سکههای بهدستآمده در
طی کاوشها ،این قلعه احتماالً در اوایل قرن سوم پ.م .در طول سلطنت سلوکوس اول ساخته
شده است ( .)Callot et al. 1987: 39بر اساس شواهد سکهشناسی ،زمان تأسیس این قلعۀ
نظامی اوایل قرن سوم پ.م .در زمان حکومت سلوکیان (سلوکوس اول) مشخص شده است
( .)Callot et al. 1987: 39, Potts, 1990: 155-157براساس سکههای به دست آمده در
قلعۀ فَیلَکه ،به غیر از سکههای سلوکی ،سکههای عربی و خاراسنی نیز در این محوطه یافت
شده است و این امر نشان میدهد که این قلعه در دورۀ اشکانی نیز مورد استفاده میشده است
()Hannestad, 1984a: 64-65, potts, 1990: 173؛ همچنین ،سفالهای سلوکی– اشکانی
یافتشده در فیلکه کام ً
ال مشابه سفالهای سلوکی– اشکانی خوزستان هستند (Hannestad,
.)1984b: 67 – 71
بحث

یکی از شاخصههای معماری استحکامات در دورۀ اشکانی پالن چهارگوش (مستطیل و
مربع) است و ما شاهد وجود این نوع از پالن در تمامی استحکامات بررسی شده در این
ت برجسازی در اوایل دورۀ پارت
پژوهش هستیم .محوطههای ملیحه ،تاج و فَیلَکه طبق سن 
دارای برجهای چهارگوش هستند؛ همچنین ،در محوطههای الدور و قلعه نمونههایی از حضور
برجهای مدور و نیمدایره مشاهده میشود که مربوط به اواسط دورۀ اشکانی هستند .در این
بین ،در محوطۀ نخل ابراهیمی و قلعه از هر دو نوع تکنیک برجسازی (مدور و چهارگوش)
پیروی شده است .حیاط مرکزی ،فضاسازی داخلی به شیوۀ منظم شطرنجی و ساخت طاق از
ابداعات معماری دورهی اشکانی است که محوطههای نخل ابراهیمی ،ملیحه و قلعه دارای
حیاط مرکزی و فضا سازی داخلی به شیوۀ منظم شطرنجی و فَیلَکه دارای طاق ضربی است.
دژ نخل ابراهیمی از نظر پالن و فضاسازیهای داخلی با کوه خواجه و قلعۀ بحرین قابل مقایسه
است و از نظر تکنیک برجسازی این دژ دارای برجهای مدور ،نیمدایره و چهارگوش است؛
همچنین ،این دژ از نظر تأسیسات دفاعی مجهز به هر دو نوع تکنیک برجسازی متداول دورهی
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پارت و ساسانی است و از این نظر قابل مقایسه با قلعۀ بحرین است .الگوی معماری نخل
ابراهیمی مشابه قالع و دژهای پارتی در منطقۀ آسیای میانه و هیرکانیا است .مصالح استفادهشده
در تمامی این استحکامات به جز قلعۀ بحرین ،بومی هستند.
برای تاریخگذاری دقیق این محوطهها در کنار بررسی شاخصههای معماری اشکانی در
استحکامات مورد بررسی ،باید به بررسی مواد فرهنگی و سایر مدارک بهدستآمده از این
استحکامات نیز پرداخت؛ برای مثال ،در قلعۀ الدور  8سکه یافت شده است که  2عدد از
آنها مربوط به خاراسن است؛ همچنین ،از این محوطه شمار فراوانی سفال ساده ،لعابدار و
منقوش پارتی به دست آمده است که سفالهای منقوش آن مشابه سفال منقوش پارتی در
جنوبشرق ایران است (خسروزاده و دیگران  .)1385در ملیحه ،قالبی سنگی (سرسکه) برای
تولید مسکوکات بهدست آمدهاست و کشف صدها نمونه از مسکوکات ضربشده در ملیحه،
در قلعهالدور نیز نشانۀ ارتباط آنجا با ملیحه است ( 3 .)Potts, 1994aگونۀ سفالي در تاج به
دست آمده است كه قطعاً وارداتي هستند .شمار محدودي از سفالها به رنگ زرد بسيار ظريف
با شيارهاي متعدد بر سطح خارجي هستند كه ميتوانند سفال گونۀ پوست تخممرغي باشند
()Potts, 1993: 43؛ سفال پوست تخم مرغي به تعداد فراوانی از محوطههاي سلوكي-اشكاني
شوش و خوزستان به دست آمده است (خسروزاده و عالي 1384؛  .)Boucharlat 1987در رابطه
با محوطۀ قلعۀ بحرین ،تاریخگذاری این قلعه با یافتن تعداد زیادی سفال مربوط به دوران هلنی/
پارتی در سیلو (انبار غله) و همچنین پیداکردن تعداد زیادی از آنها در قسمت اصلی برج
غربی قلعه ،به اثبات رسید؛ عالوه بر این ،دو تترادراخماي تقليدي از اسكندر با منشأ محلي نيز
این قلعه به دست آمد كه اين تاريخگذاري را تأييد میکند ( .)Potts, 1990: 113براساس
سکههای بهدستآمده در طی کاوشها در قلعۀ فَیلَکه ،این قلعه احتماالً در اوایل قرن سوم
پ.م .در طول سلطنت سلوکوس اول ساخته شده است .به غیر از سکههای سلوکی ،سکههای
عربی و خاراسنی نیز در این محوطه یافت شده است که این امر نشان میدهد این قلعه در
دورۀ اشکانی نیز استفاده میشده است (.)Hannestad, 1984a: 64-65, potts, 1990: 173
سفالهای سلوکی  -اشکانی یافتشده در فیلکه کام ً
ال مشابه سفالهای سلوکی– اشکانی
خوزستان هستند (.)Hannestad, 1984b: 67 – 71
برای هر کدام از این استحکامات کارکردهای متفاوتی میتوان در نظر گرفت؛ برای مثال،
دژ نخل ابراهیمی در بندرگاهی تجاری با موقعیت استراتژیک ایجاد شده است و یکی از
کارکردهای عمدهی این دژ را میتوان نظارت بر راههای بازرگانی دریایی و حراست از تنگۀ
هرمز دانست .محوطۀ ملیحه در یکی از مهمترین دشتهای استقراری شمال امارات واقع شده
و از نظر موقعیت قرارگیری در موقعیت طبیعی سوقالجیشی قرار گرفته است (Potts, 1990:
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 .)264-65با توجه به کشف یک قالب سنگی (سرسکه) میتوان گفت این مکان به نوعی یک
مقر حکومتی بوده است؛ همچنین ،قلعۀ ملیحه دارای نقش دفاعی و نظامی بوده است .حصار
شهر تاج ،به عنوان سدی برای دفع حمالت بوده که برای استحکام بیشتر در هر گوشهی آن
برجهایی تعبیه شده است و بدینترتیب به نظر میرسد این حصار کارکردی دفاعی -نظامی
داشته است .در رابطه با قلعۀ بحرین ،با توجه به ساخت دروازههای مستحکم و وجود تعداد
زیاد مزغلها در هر کدام از برجها ،عامل دفاعی در ساخت این قلعه بیشتر مدنظر بوده است.
عنصر دفاعی در فَیلَکه در کندن خندق و استفاده از مصالحی چون سنگهای ساحلی مورد
توجه قرار میگیرد.
نتیجهگیری

گستردگی مرزهای امپراتوی اشکانی ،تنوع سنتها و تفاوت اقلیمی به همراه وجودنداشتن
دولت تمرکزگرا و التقاط فرهنگهای گوناگون سبب شد تا سبکهای متفاوت معماری در
طول این دورۀ  500ساله در سرتاسر مرزهای این شاهنشاهی پدیدار شود .بدینترتیب شناخت
سبک مشخصی از معماری پارتی و شاخصههای آن بسیار دشوار است .بر همین منوال ،به
دلیل گستردگی سرزمینی و وجود حکومتهای محلی ،آگاهی از تمامیت ارضی شاهنشاهی
اشکانی آسان نیست .در این پژوهش ،با بررسی استحکامات یافتشده در مناطق جنوبی
این شاهنشاهی ،مرزهای جنوبی آن تا حدودی بازسازی شد .برای تحقق این امر با توجه به
کمبود منابع تاریخی ،به دادههای باستانشناختی بهدستآمده از برخی محوطهها تکیه گردید.
بر اساس کاوشهای انجام شده در حوزۀ خلیج فارس و مواد فرهنگی کشفشده در این
محدوده میتوان گفت که تأثیر سواحل شمالی در این مناطق به شدت احساس میشود .وجود
استحکامات دفاعی مشابه با دورۀ اشکانی در بینالنهرین ،کشف تعداد زیادی سکه ،سفال و
ظروف فلزی در این محدوده ،مشابه با آنچه که در خاراسن بهدست آمده ،شاهدی بر این ادعا
است .امنیتی که دولت کوچک خاراکس در راههای آبی خلیج فارس در این دوره ایجاد
کرده ،زمینه را برای گسترش تسلط آنها بر این حوزه از خلیج فارس فراهم کرده بود.
احتماالً اشکانیان بر این نقاط تسلط مستقیم نداشتهاند و دستنشاندههای شاهنشاهی اشکانی
آنها را اداره میکردند ،اما نفوذ فراوان سیاسی و فرهنگی اشکانیان در استحکامات دفاعی
موجود در این مناطق ،سنتهای معماری و مواد فرهنگی موجود در آنها آشکار است .با
توجه به اینکه استحکامات از ابعاد مختلفی چون سیاسی ،نظامی و دفاعی حائز اهمیت هستند،
انتخاب این موارد از بین دادههای باستانشناسی برای تحلیل و تعیین مرزهای سیاسی قابل
اتکاتر هستند .الزم به ذکر است که نتایج حاصل از این پژوهش براساس مدارک باستانشناسی
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موجود در این حوزه تا این مقطع زمانی است و بدیهی است که با پیدایی مدارک باستانشناسی
جدید ،نتایج این پژوهش دقیقتر خواهد شد.
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