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چكيده
يکي  از هنرهاي تزييني  دورة اشکاني نقاشي ديواري است که آثار آن از چند محوطة کليدي مانند دورا اروپوس 
به دست آمده است. اين نقاشي ها در  خانه هاي خصوصي و پرستشگاه هاي شهر اجرا شده است. پرسش 
اساسي اين پژوهش بررسي سبک و تأثير و تأثرات فرهنگي نقاشي هاي پرستشگاه خدايان پالميري، مهرابه، 

کليسا  و  کنيسه است. 
سوالهاي اين تحقيق عبارتند از : ١. با توجه به تنوع مذهبي با تنوع سبك هاي هنري مواجه هستيم؟ يا از يك 
گرايش هنري استفاده  شده است؟ ٢. تا چه ميزان گرايش مذهبي هر دين در سبك هنري پرستشگاه پيروان 
خود تأثير گذار بوده اســت؟ در  اين پژوهش با استفاده از  روش توصيفي- تطبيقي وبا شيوه جمع آوري 
اطالعات كتابخانه اي به بررسي  سبک نقاشي ها پرداخته شده است و هدف از آن بررسي تطبيقي آنها با هنر 
اشکاني، هلني، رومي و بين النهريني است. بدين منظور ويژگي هاي هرکدام از نقاشي ها با آثار هنر اشکاني، 
هلني- رومي و بين النهريني مقايسه گرديد تا روشن شود تأثير کداميک از اين سبک ها بر نقاشي هاي دورا 
بيشتر بوده است. در نهايت مشخص گرديد که اين آثار، با وجود اينکه شهر در زمان سلوکيان پايه ريزي شده 
و بيش از اشکانيان تحت تسلط روميان بوده است، از نظر جهت  گيري هنري و اسلوب هاي به کار رفته بيش از 
ـ اشکاني بوده است. هرچند تمامي  عناصر هنري دورا از معماري تا  همه تحت تأثير سبک هاي شرقي ايراني 
نقاشي همه در يك بسار فرهنگي منعطف، همراه با مديريت فرهنگي( تسامح و تساهل  فرهنگي مذهبي) شكل 

گرفته است.
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مقدمه
نقاشي به عنوان عنصري تزييني در ادوار مختلف تاريخ 
به  تنها  آن  کاربرد  است.  مي کرده  ايفا  مهمي  نقش  بشر 
تزيين بناها محدود نمي شده و گاهي تالش شده از طريق 
آن پيامي انتقال داده شود، يا براي دفع بال و سحر و جادو 
استفاده مي شده است. در دوران پيش از تاريخ نقاشي بر 
سقف و ديوار و با نقوش ساده و انتزاعي به نيت دفع بال، 
سحر و جادو و موفقيت در شکار حيوانات اجرا مي شده 
و پس از آن در دورة تاريخي (هزارة سوم، دوم و نخست 
پيش از اسالم)، در نيايشگاه ها، هم جنبة زينتي مي يابد و 
هم جنبة کاربردي. از جنبه هاي کاربردي آن مي توان به 
روايت تصويري داستان ها و رخدادهاي متناسب با اديان 
نمونه هاي  بارزترين  از  يکي  کرد.  اشاره  پرستش  مورد 
نقاشي  ديواري دوران تاريخي از دورا اروپوس واقع در 
سورية کنوني به دست آمده است. از آنجايي که شهر دورا 
محل استقرار اقوام، آيين ها، فرهنگ ها و اديان گوناگون در 
مرز ميان دو امپراتوري اشکاني و روم بوده است، از نظر 
فرهنگي و ديني تنوع چشمگيري در آن مشاهده مي شود 
اديان  اين  با  مرتبط  نيايشگاه هايي  وجود  آن  نتيجة  که 
است. به ديگر سخن اين نيايشگاه ها نشان از نوعي تسامح 
و تساهل ديني دارند که بايد به عنوان مديريت فرهنگي در 
قلمروي يک شهر يا يک شاهنشاهي يا امپراتوري از آن ياد 
کرد. نکته اي که به عنوان مسئله و به فراخور آن پرسش 
اين پژوهش مطرح مي شود اين است که آيا با توجه به 
هم  هنري  سبک هاي  تنوع  با  شهر  اين  در  مذهبي  تنوع 
مواجه هستيم؟ يا در تمامي پرستشگاه ها از يک نوع سبک 
با يک گرايش هنري خاص بهره گرفته شده است؟ تا چه 
ميزان گرايش مذهبي هر دين در سبک هنري پرستشگاه 
پيروان خود تأثيرگذار بوده است؟ هدف اصلي پژوهش 
اين بوده که با بررسي تطبيقي نقاشي ها، تأثير و تأثرات 

هنري، نحوة جهت گيري هنري اين آثار مشخص شود.

روش تحقيق
روش  از  استفاده  با  تا  است  شده  تالش  مقاله  اين  در 
توصيفي- تطبيقي، ويژگي هاي سبکي، نقشمايه ها و مضامين 
با آثار  به کاررفته در نقاشي هاي چهار پرستشگاه دورا 
و  اشکاني  دورة  به ويژه  ايراني  آثار  النهرين،  بين  محلي 
آثار يوناني- رومي مورد بررسي قرار گيرد شيوة جمع 
آوري اطالعات نيز كتابخانه اي است و در نهايت با تحليل 
اثر پذيري هر کدام از اين آثار بر نقاشي هاي دورا اروپوس، 
جمع بندي روشني از جهت گيري هنري و سبک  شناختي 

نقاشي هاي دورا ارائه گردد.

پيشينة پژوهش
مؤسسة  از  برستد،  هنري  جيمز  ١٩٢٢م  سال  در 
شرق شناسي شيکاگو، گزارشي را براي آکادمي فرانسوي 

کتيبه ها و اسناد١ ارائه داد که درآن به معرفي نقاشي هاي 
معبد خدايان پالميري (معبد بل يا بعل)، مربوط به سدة 
دوم م پرداخت و جزئيات آن را در مجلة سوريه چاپ کرد. 
نقاشي ها توسط تعدادي سرباز انگليسي که در حين سپري 
اسکانشان  محل  اطراف  در  بودند  مرخصي شان  کردن 

.(Edwell,2008:95 و Gates,1984:168) کشف گرديد
پيش از اين، توصيف کوتاهي از موقعيت استحکامات 
باستاني دورا در سال ١٨٧٢م توسط مهندسي اتريشي 
نيز  هرتسفلد  و  زاره  بود.  شده  داده  ستزرنيک٢  به نام 
زمان عبور از منطقه فرات ميان سال هاي ١٨٩٨ و ١٩١٢م، 
نقشه هاي شتابزده اي از اين محوطه تهيه کرده بودند. در 
فرانسوي  آکادمي  براي  گزارشي  برستد  ١٩٢١م،  سال 
کتبيه ها تهيه کرد. در همين زمان سوريه تحت قيموميت 
اين  عالي  کميسارياي  گوراد،  ژنرال  و  درآمد  فرانسه 
کشور، براي انجام سري جديدي از کاوش ها از فرانتس 
کومون، نماينده  آکادمي فرانسوي کتيبه ها در سال ١٩٢٢  

 .(Unvala et al ,1930:134-5) دعوت کرد
ابتدا  در  فرانسوي  آکادمي   ١٩٣٧ تا   ١٩٢٢ سال  از 
به صورت مستقل و بعدها با مشارکت دانشگاه ييل دست 
به کاوش محوطه زد و در طي اين کاوش ها آن ها از ١/٤ 
 .(Gates,1984:168) تا ١/٣ کل شهر خاکبرداري کردند
خدايان  معبد  کاوش هاي  تکميل  درجهت  کاوش ها  اين 
تحليل استحکامات  برج مجاور آن، تجزيه و  پالميري و 
شهر  بيرون  مقبره هاي  از  برخي  در  کاوش  شهر، 
گرفت  انجام  هلني  احتماًال  بناي  تعدادي  کشف  و 
(Edwell,2008:96). از سال ١٩٢٨ تا ١٩٣٧ کار مشترک 
دانشگاه ييل٣ و آکادمي فرانسوي کتيبه ها و اسناد تحت 
سرپرستي کالرک هاپکينز٤ و فرانک اي براون٥ به کاوش 
توسط  کاوش ها  اين  نتيجة  که  گرديد  آغاز  محوطه  در 
روستف تزوف منتشر شد. کشف بقاياي بناهاي مذهبي 
مانند کنيسه، کليسا و مهرابه در طول اين کاوش ها اتفاق 
رسيد اتمام  به   ١٩٣٧ جوالي  در  کاوش ها  اين  افتاد. 

.(Edwell,2008:96 و M.I.R,1930:77) 
از  پس  شد.  متوقف   ١٩٨٢ سال  تا  دورا  در  کاوش 
به  شروع  محوطه  در  المحمود  اسد  لريش٦و  پير  آن، 
مدارک  به  دادن  نظم  به هدف  کاوش ها  اين  کردند.  کار 
از  بناها  نجات  نيز  و  پيشين  کاوش هاي  از  به دست آمده 
به صورت  هيأت  اين  کار  نتيجة  گرفت.  انجام  ويراني 
مقاله هايي در سه جلد از مجلة سوريه و نيز تحت عنوان 
«مطالعات دورا»٧ شماره هاي ٢،١ و ٣ منتشر گرديد. دو 
جلد ديگر مطالعات دورا، يعني شماره هاي ٤ و ٥، آن نيز 
پس از کاوش هاي سال ١٩٩٧ منتشر شد. تعدادي گزارش 
ساالنه از کاوش هاي انجام شده در دورا نيز در سالنامة 
 Leriche) باستان شناسي عرب سوري٨ چاپ گرديده است
et al,1997:2 و Edwell,2008:97). در جريان کاوش هايي 
که در شهر دورا انجام گرفت، به ترتيب بناي کليسا در 
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٣٢-١٩٣١ و کنيسه در ٣٣-١٩٣٢ پيدا شد و مهرابة دورا 
در ميان سال هاي ٣٤-١٩٣٣ و ٣٥-١٩٣٤ کاوش گرديد 

.(Rostovtzeff,1939:3)

موقعيت شهر دورا اروپوس و جايگاه چندفرهنگي آن
شهر دورا اروپوس در ساحل غربي رود فرات و در قلب 
صحراي سوريه، در نزديکي صالحية امروزي، پايه ريزي 
شد و از نخستين زمان پايه ريزي اش نام اروپوس١ بر آن 
نهاده شد (Unvala et al,1930:133). اين شهر در مسير 
کارواني مهمي در امتداد فرات، در ميانة راه ديرالزور٢ و 

.(Rostovtzeff,1932:153) ابوکمال کنوني قرار دارد
دورا از واژه اي آشوري به مفهوم دژ يا قلعة نظامي 
گرفته شده است. اين نام نخستين بار توسط آشوريان 
 .(Unvala et al,1930:134) به اين مکان داده شده بود
به دست  و  سلوکيان  زمان  در  ق م   ٣٠٠ سال  در  شهر 
اول  سولوکوس  فرماندهان  از  نيکانور  به نام  شخصي 
پالن،  نظر  از   .(Perkins,1973:442) شد  پايه ريزي 
اين شهر نيز مانند بسياري شهرهاي يوناني با سيستم 
هيپودام يا شطرنجي و در قالب يک چند ضلعي نامنظم بنا 

گرديد (Perkins,1973:442 و ورجاوند،١٣٦٩: ٣٩).

زمان  در  و  ق م   ١١٣ سال  در  بار،  نخستين  براي 
مهرداد دوم، شهر دورا به دست اشکانيان افتاد و تغييراتي 
در جهت شرقي شدن در ساختارهاي آن رخ داد. تسلط 
اشکانيان سه سده به طول انجاميد تا اينکه توسط روميان 
در سال ١١٧- ١١٥م در هنگام سفر تراژان به تيسفون به 
آن پايان داده شد. اما در سال  ١٦٥م و در زمان آديوس 
کاسيوس شهر براي هميشه و تا پايان حيات خود به دست 
روميان افتاد. در سال  ٢٥٦م دورا در برابر ارتش ساساني 
دوام نياورد و در نتيجه پس از محاصره اي تلخ تسخير 

٣.(Leriche,1996) شد و پس از مدتي متروک گرديد
شهر دورا ترکيبي از يک ايستگاه کارواني و تدافعي 
مرزي بود که از ابتدا براي حفاظت از راه کارواني فرات 
شکل گرفت. ايجاد شهرهايي مانند دورا در اين مسير امکان 
عبور و مرور در فرات را فراهم مي ساخت و به دليل اينکه 
از طرفي به ايران و از طرف ديگر با آسياي صغير و بعدها 
پيوند مي خورد جايگاه ويژه اي به دست  امپراتوري روم 
آورده بود. نتيجه اينکه تسلط بر آن جايگاه استراتژيکي به 
 .(Rostovtzeff,1932:92-93) مي داد  منطقه  دولت هاي 
با توجه به موقعيت خاص دورا در فعاليت هاي بازرگاني 
و حضور گروه هاي قومي و معتقدان به آيين هاي مختلف، 
باستان  دنياي  در  ديگري  شهر  هر  از  بيش  شهر  اين 
مجموعه اي از نيايشگاه هاي مربوط به آيين هاي مختلف 

را دربرگرفته است (نعمتي،١٣٧٧: ٢١٥). 
دورا  همچون  نقاطي  در  مختلف  قوم هاي  ترکيب 
شد.  هم  ديني  باورهاي  و  عقايد  ترکيب  باعث  اروپوس 
عقايد و خدايان سامي، ايراني و يوناني در دوران اشکاني 
ترکيبي  باورهاي  به شکل  و  مي آميختند  همديگر  با  گاه 
خود را نمايان مي کردند، که اين امر در هنر اين دوران 
نيز به طور بارزي نمايان است. در دورا، پالمير و هاترا 
هرچند عقايد، باورها و خدايان رومي و يوناني قوي بوده 
ولي همان گونه که از نظر جمعيت عناصر سامي و محلي 
افزونتر بودند خدايان سامي هم برتري داشتند (به نژاد، 

 .(١٣٨٨: ٢٧

نقاشي هاي نيايشگاهي دورا اروپوس
اروپوس چهار  بناهاي پرستشگاهي شهر دورا  ميان  از 
خدايان  (معبد  بل  معبد  و  مهرابه  کليسا،  کنيسه،  بناي 
از نقاشي هستند که سطح  پالميري) دربرگيرندة آثاري 
ديوارهاي اين پرستشگاه ها را پوشانده و تصاويري از 
رويداد هاي مذهبي و آييني مرتبط با هريک از اديان مورد 

پرستش را به نمايش مي گذارند.
را  روايي  صحنه هاي  از  بازنمايي هايي  بناها  اين   
پالميري  خداياني  براي  قرباني  جمله:  از  دربرمي گيرند 
شرح  و  مهر  زندگي  رويداد هاي  و  داستان ها  بل،  چون 
معجزاتي  و  عيسي  زندگي  روايت هاي  قهرماني هايش، 
که در کتاب عهد جديد از اين پيامبر نقل شده و باالخره 

تصوير ١. باالسمت راست: کليسا، چپ: کنيسه، پايين: مهرابه

1 . اروپوس يا يوروپوس نام زادگاه 
سولوکوس نيکاتور در مقدونيه بوده 

است (خاراکسي،1390: 15).
و  تجاري  شهر   :Deir ez zor  .2

نظامي بزرگي در ميانة فرات. 
3. براي مطالعة بيشتر رجوع کنيد 
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سرگذشت پرفراز و نشيب يهوديان از آغاز ايمان به خدا و 
موسي و باليا و مصيبت هايي که در اين راه متحمل شدند 
تا پيروزي ايشان و ياري خداوند براي پيروزي و تفوق 

ملت يهود. 
بناهاي  مجموعه  در  نقاشي ها  موضوعات  مهم ترين 
شکار،  مذهبي،  مراسم  اجراي  صحنه هاي  شامل  دورا 
مراسم تشريفاتي در مقابل شاهان، حيوانات و گل و گياه 
است. اين موضوعات در معابدي چون بل (معبد خدايان 
و  کنيسه  کليسا،  مهر،  محلي،  خدايان  ساير  و  پالميري) 
بطور کلي در تمامي پرستشگاه هاي اين شهر اجرا شده اند 

 .(Kraeling,1957:350)

ويژگي هاي سامي (محلي)
خدايان  پرستشگاه  در  کونون،  نگارة  در  دست:  حالت 
پالميري دست راست پيکره ها باالست. اين حالت حالتي 
اوليه  دوران  از  بابلي  عبادت کنندگان  براي  شناخته شده 
است. نمونة اين حالت را معموًال در مهرهاي اولية بابلي 
مشاهده مي کنيم. عالوه بر آن، اين حالت را در مجسمه هاي 

.(Breasted,1924:85) هاترا مي توان ديد
مقابل  در  و  است  قوي  بسيار  تأثير سامي  دورا  در 
يوناني  نام  به جز  است.  کم  بسيار  يوناني  تأثير  آن 
شخصيت هاي اصلي – البته در اينجا نام کونون يوناني 
است اما نام دختر او ظاهرًا نامي سامي است - و کتيبة 
يوناني، چيزي که انجام آيين هاي يوناني را نشان دهد وجود 
.(Hopkins,1931:121)است اندک  بسيار  يا  و  ندارد 

نيز  ايراني  آثار  در  را  حالت  اين  مشابه  نمونه هايي 
اين حالت، در  ايالم  مشاهده مي کنيم. در مهرهاي دورة 
ديده  مرکزي  تکريم شخصي  و  ستايش  از  صحنه هايي 
حالت  اين  مي رسد  به نظر   .(٢٥  :١٣٧٥ (پورادا،  مي شود 
احترام در ميان اقوام بومي ايران پيش از آريايي ها حالتي 
فراگير بوده است، زيرا نمونه هاي بسياري از آن را چه در 
مهرهاي ايالمي چه در نقوش برجسته و مجسمه هاي آن 
 Amiet, 1966, P. 421: Amiet, 1972,) دوره مي توان ديد
Pl. 148, No 1567). اين حالت بعدها در ميان ايرانيان نيز 
رواج پيدا مي کند، چنان که در تمثال اهورمزدا (نماد فروهر 
امروزي) و شخص شاه که از دورة هخامنشي به دست 
دوره   اين  مجسمه هاي  و  نقوش برجسته ها  نيز  و  آمده 
دورة  در  سرانجام  و   (Schmidt, 1970, Pl. 42/A)
 ،١٣٧٦ مصطفي،  و  (فواد  مي شود  مشاهده  نيز  اشکاني 
 Vanden Berghe and Schippman, :تصوير ٤٥- ٨

 (1985, Pl. 39

چينش پيکره ها در صحنه: در بسياري از بازنمايي هاي 
دورا ازجمله صحنة قرباني رومي پيکره ها (افراد) در چند 
دسته قرار گرفته اند و اشيا نيز به همين شکل ترتيب داده 
اين قاعده ترکيب را در  اولين بار کاربرد  شده اند. براي 

هنر مصر مشاهده مي کنيم که بعدها توسط آشوريان به 
(Unvala et al,1930:148). پس  ارث برده شده است 
از  تأثيرپذيري  به واسطة  اين نوع چينش صحنه،   از آن 
سبک هنري بين النهرين، به دورة هخامنشي وارد شد و بر 
روي هنر دوره هاي بعد نيز تأثير گذاشت، به طوريکه در 
نقوش برجستة دورة ساساني پيکره هايي را در دسته ها و 

صف هايي منظم در کنار هم مشاهده مي کنيم.

لباس محلي: در بازنمايي اوتس،  هم اوتس و هم همراهانش 
لباس پارتي بر تن ندارند و لباس محلي را اتخاذ کرده اند 
Hopkins,1931: 126-) اما خدا لباسي ايراني بر تن دارد

127). به نظر مي رسد در صحنه اي که زنان مقدس را در 
مقبره  ديدن  به  که  زناني  نيز  نشان مي دهد  مزار مسيح 
مسيح مي روند ملبس به پوشش محلي هستند. نمونه هايي 
از مجسمه هاي هاترا هستند که پوشش هايي مشابه اين 
زنان به تن دارند و عالوه بر آن پوشش سر آن ها نيز قابل 

مقايسه با اين نمونه است.

ويژگي هاي ايراني-اشکاني
پوشش: در نقاشي کونون، لباس سفيد و بلند روحانيان و 
کاله هاي مخروطي روحانيون از نوع لباس هاي مغ هاي ايراني 
 .(Rostovtzeff,1932:193) يا دراويش امروزي است  
در رسوم باستاني ايرانيان، سه طبقة اجتماعي موجود از 
طريق رنگ لباسشان متمايز مي شدند: جنگجويان قرمز؛ 
(شاپور  مي پوشيدند  آبي  روستاييان  و  سفيد؛  موبدان 
به شکل  مادي  پيراهن  کلي  به طور   .(٤٥ شهبازي،١٣٨٢: 
است.  مي شده  گشادتر  کمي  آن  دامن  که  بوده  راسته 
آستين بلند که در مچ دست تنگ تر بوده و يقة آن به شکل 
گرد ساده، سه گوش ماليم و افقي دوخته مي شده است. 
بر روي اين پيراهن ها عمومًا کمربندي از چرم بر ميان 
مي بستند که در جلو گره مي زدند و دنبالة آن از هر طرف 

به يک اندازه مي افتاد (رحيمي، ١٣٨٥: ١٠٦). 
پالميري،  خدايان  پرستشگاه  در  اوتس  بازنمايي  در 
از پنج خدايي که نمايش داده شده اند، خداي مرکزي که 
دارد.  تن  به  ايراني  لباس  است  اصلي  و  بزرگ تر  خداي 
خداي  که  بوده  درنظر  اشکاني  خواجه اي  اوتس  احتماًال 
مرکزي را که قرباني به او اهدا مي شود به عنوان خداي 
اصلي و بومي کشورش به نمايش درآورده است. شايد 
لباس ايراني لباس معمول در دورا بوده است. البته اين 
لباس به اندازة لباس سوري ها معمول نبوده است و بعدها 
لباس رومي تا حد زيادي جايگزين لباس ايراني و سامي 

.(Hopkins,1931: 126-127) مي شود
کساني  به تعبير  (يا  پيامبر  پيکرة  دو  نيز  مهرابه  در 
مانند کومون، مغ) و مهر در نخجيرگاه در لباس ايراني 
به نمايش در آمده اند (Elsner,2001:278,279). شلواري 
است.  پارتي  دارند مشابه شلوار  تن  به  پيکره ها  اين  که 

شناختي  سبک  تحليل  و  بررسي 
نقاشي هاي نيايشگاهي دورا اروپوس
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اين شلوار از پارچه اي نسبتًا لطيف که به صورت چين هاي 
بيضوي تا قوزک پاها مي افتاد تشکيل مي شد و در آنجا 
ممکن بود به نرمي بسته شود يا داخل چکمه ها قرار گيرد. 
پوشيده  شلوارها  اين  با  که  تن پوش هايي  انواع  از  يکي 
مي شد  بسته  کمربند  با  که  بود  گشاد  تونيکي  مي شد 

(قوامي،١٣٨٢: ٧٧-٧٥).
پيامبران  پيکره هاي  مقابل  در  کنيسه  نقاشي هاي  در 
لباس هاي  با  که  قوم  ريش سفيدان  و  عادي  مردم  و 
معابد  خدمتگزاران  شده اند  داده  نشان  يوناني  يا  رومي 
با  داراي کمربند  پيراهني  و  با شلوارهاي شرقي، چکمه 
آستين بلند متمايز شده اند (Gates,1984:175). عالوه 
بر اين، در اين نگاره ها پادشاهان لباس بلند ايراني بر تن 
فرعون  خشايارشا،   .(Wischnitzer,1971:371) دارند 
و داوود، لباس هايي اشکاني از نوع تونيک و شلوارهايي 
به تن دارند که با رديف هايي از مرواريد هايي طنابي شکل 
تن  به  تونيک  بر روي  تزيين شده اند و هرکدام يک کت 
دارند. همة آن ها کمربندي باريک بر روي تونيک بسته و 
يکي از آن ها هم يک خنجر کمري دارد. لباس آنها شبيه 
لباسي است که پادشاهان اشکاني در صحنه هاي اعطاي 
استفاده  قرباني  صحنه هاي  و  قدرت  تفويض  و  نشان 

.(Levit-Tawil,1983:61) مي کرده اند
ويژگي مهم ديگر سربند يا نيم تاج وکالهي نوک تيز با 

يا بدون سر تاخورده است که مشخصه اي اشکاني است. 
اين سربند در نقش برجسته هاي تنگ سروک و کوه تينا نيز 
مانند مجسمه هاي هاترايي و پالميري مشاهده مي شود. يک 
نمونه تيارا يا تاج پادشاهي با جزئيات بيشتر با نيم تاجي 
دور حاشيه، که معموًال به دو نوار منتهي مي شود و از 
اشکاني  پادشاهان  توسط  تاج  نيم  اين  آويزان اند.  پشت 
بر روي سکه ها و بناهاي يادبودي بازنمايي شده است. 
 D يادمان  و  نوروزي  خونگ  نقش برجستة  در  سواران 
تنک سروک، مانند پيکره هايي که در نقش برجستة نقش 
رجب و دارابگرد شاپور اول را دنبال مي کنند همه نيم تاج 

 .(Tawil,1979:102-103) با روبان بر سر دارند

که  مي شويم  روبه رو  حالتي  با  دورا،  در  بخورسوزي: 
عبادت کنندگاني را در مراسم تقديم بخور نشان مي دهد. 
طرز قرارگيري بدن و خصوصا پاها و دست ها درست 
هماني است که در نقش برجسته اي بر تخته سنگي مجزا 
در بيستون نشان داده شده و فردي را در لباس اشکاني 
در مقابل بخوردان (آتشداني) نشان مي دهد. فرد درحال 

ريختن بخور در بخوردان و انجام عملي آييني است. 
به دست  آشور  از  که  گرافيتي اي  در  آن  بر  عالوه 
آمده و متعلق به سدة نخست يا سدة  دوم  ميالدي است 
درست همين حالت را در کنار بخوردان مشاهده مي کنيم. 
اين اثر به سدة نخست و دوم ميالدي متعلق است و در 
است شده  اجرا  آشور  شهر  در  اشکانيان  تسلط  زمان 

.(Schlumberger, 1970: 121) 

از  چهره نگاري  ابتدا  در  مي رسد  بنظر  تمام رخ نمايي: 
روبه رو براي مشخص ساختن خدايي يا خداياني برجسته 
و بلندپايه در صحنه هاي ديني به کار مي رفت تا آنان را 
با بيننده نزديک کند و پيوندي ميان ايشان برقرار سازد. 
نيم رخ  نازل تر داشتند در مقابل به شيوة  آنان که مقامي 
جديد  به شيوة  هم  را  آنان  بعدها  اما  مي شدند.  نمودار 
دادن  نشان  عادت   .(١٣٧  :١٣٨٥ (کالج،  ساختند  نمودار 
بين النهرين  هنر  در  نقاشي  و  برجسته  نقش  در  تمام رخ 
قدمتي طوالني دارد که نمونه هاي آن را در بازنمايي هايي 
از گيلگمش، ايزد بانوي برهنه، شيري که با گاو نري نبرد 
تمام رخ نمايي  اما  کرد.  جست وجو  مي توان  و...  مي کند 
اشکاني با تمام رخ نمايي بين النهريني و نيز يوناني تفاوت 
دارد. در هر دو اين هنرها تمام رخ نمايي شيوه اي استثنايي 
در  که  بود  شيوه اي  تمام رخ نمايي  شرقي  هنر  در  بود: 
مضامين پرستش و اسطوره استفاده مي شد؛ در مقابل 
در هنر يوناني تنها به داليل معيني بدان روي مي آوردند، 
از روبه رو  که  هنگامي که موضوع هنري مي طلبيد  يعني 
نشان داده شود، اما روي هم رفته به ندرت از آن استفاده 
در  اما   .(٥٤٨-٥٤٧ ديگران،١٣٨٠:  و  (يارشاطر  مي شد 
هنر اشکاني يکي از مشخصه هاي سبکي است. به تعبيري، 

نيايشگاه  ايزومتريک  بازسازي  باال)  راست،  (سمت  تصوير ٢. 
 ،(Gates,1984: p.170) :خدايان پالميري، مأخذ

(سمت چپ، باال) پالن مهرابه، مأخذ:
Media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html 

 (Krikken,2012,fig.24) کليسا  پالن  پايين)  راست،  (سمت 
(سمت چپ، پايين) پالن کنيسه، مأخذ:

Media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html 



تمام رخ نمايي با نگاهي خيره به سوي مقابل شگردي براي 
ابهت بخشيدن هرچه بيشتر شخص به کار مي رفته است. 
در  بنيادين  تحولي  اشکاني  اواخر عصر  در  ويژگي  اين 
ايجاد کرد و در  مجسمه سازي، نقاشي و هنرهاي ديگر 
غرب سلطة آن بر هنر مسيحي به مدت يک هزار سال ادامه 

يافت (آژند،١٣٨٩: ٣٣). 

صحنة شکار: هنر سوارکاري و به طور کلي پرورش و 
مقارن  و  ايرانيان  توسط  بار  نخستين  اسب  کردن  اهلي 
با تاريخ ٢٠٠٠ تا ١٥٠٠ پيش از ميالد در منطقة لرستان 
بر  شکار  مضمون  با  نقش مايه هايي  است.  شده  معرفي 
جام مشهور  در  مي شود.  ديده  لرستان  برنزي  اشياي 
مي بينيم  به دست  کمان  و  تير  با  را  انساني  حسنلو 
حيوانات  مقابل  در  و  شکار  موقعيت  در  اگرچه  که 
را  کمان به دست  مرد  اين  مي توان  اما  نشده  داده  نشان 
به شکارگر تعبير کرد. مضمون شکار و شکارگري در 
دورة هخامنشي را بر روي مهرها، عاج ها و به ندرت بر 
نقش برجسته هاي اين دوره مي توان مالحظه کرد (احمدي 

پيام، ١٣٨٨: ١٠٣).
نخجيرگري  در صحنة  گرفتن شکارچي  قرار  وضع 
مهر در مهرابه به صورت تمام رخ بر روي يک اسب نيم رخ، 
لباس قالبدوزي مرکب از يک نيم تنة کوتاه بر روي شلواري 
که بر روي قوزک پا تنگ و بسته مي شود، پاي سوار که 
نوکش به سوي زمين است، زين و يراق اسب با آويزهايي 
به صورت صفحات فلزي گرد و منظره اي که با چند گياه 
(گيرشمن،١٣٥٠:  است  ايراني  همه  گشته  ايجاد  منفرد 
٤٨). از ويژگي هايي که در نشان دادن اسب به کار رفته 
در  اسب  تاخت  حالت  در  است.  اسب  چهارنعل  تاخت 
اين نگاره ها هردو جفت پا تقريبًا به طور افقي دراز شده 
است. اين نوعي حرکت تخيلي است که براي اسب درنظر 
گرفته مي شده است. ويژگي کلي پيکره ها دربرگيرندة جثة 
سنگين است به طوري که همة اسب ها بدني پر و سنگين 
دارند و گردن کلفت و کوتاه، جثه نسبت به سواْر کوچک 
يادآور  اسب ها  کوچک  جثة  است.  کوچک  نيز  سر  و 
اسب هاي استپ هاي مرکزي و شمال آسيا و مغولستان 
نقوش  در  را  اسب هاي کوچک اندازه  است. مشابه همين 
مربوط به هديه آورندگان بازنمايي شده در تخت جمشيد 

نيز مي توان مشاهده کرد (فريدنژاد،١٣٨٤: ١٥٣-١٥٢).  
نکته مهم در اينجا مذهب متأثر از اسب است. خدايان 
اسواري  زندگي  که شيوة  هرآنجايي  همه جا،  در  سواره 
غالب بود، باب شدند. همين نفوذ را در نگاره هاي دورا، 
خصوصًا نگاره هاي مهرابه، آنجايي که مهر را سوار بر 
اسب و در حال شکار جانوراني نشان مي دهد مشاهده 

مي کنيم (آلتهايم،١٣٨٨: ٣٦). 

بازنمايي جانوران: يکي از نقش مايه هاي مورد عالقه در 

دورة اشکاني که پيشينه اي ديرين در ميان قوم پرني ها 
شوروي ها  کاوش هاي  است.  جانوران  بازنمايي  داشته 
ترکستان  در  داغ٢  ُکنست  کوهپايه  در  واقع  باقر١،  در 
غربي، يک کاخ يا معبد را آشکار کرده است که ديوارهاي 
خارجي آن با بازنمود نقوش انساني و جانوري به صورت 
 .(٣٢ (آلتهايم،١٣٨٨:  بودند  شده  تزيين  برجسته کاري 
حيواناتي که از ديرباز در هنر ايران باستان در صحنه ها 
(خصوصًا صحنه هاي شکار) تصوير شده اند عبارت اند 
پيام،١٣٨٨:  (احمدي  گراز  و  گوزن  بزکوهي،  شير،  از: 
و  مهرابه  در  را  بازنمايي جانوران  نمونة  بهترين   .(١٠٥
در نگارة شکار مهر مي توان مشاهده کرد. عالوه بر دورا، 
شکار گراز، گورخر، گوزن، بزکوهي، شير و خرس در 
سفالي  برجسته کاري  روي  و  سروک  تنگ  نگارکندهاي 
در موزة بريتانيا و نمونه هايي از اين دست وجود دارد 

(آلتهايم،١٣٨٨: ٣٦-٣٢).

ژرف نمايي: در نقاشي هاي محوطة دورا براي پديدآوردن 
عمق در نقش تالش شده است. شخصيت ها در اين آثار 
طوري طراحي شده اند که نشان مي دهد در پشت يکديگر 
خانوادة  توسط  قرباني  مراسم  نقاشي  در  دارند.  قرار 
کونون، ژرف نمايي با کوچک کردن شخصيت هايي که در 
اندازه اي نشان داده شده است.  تا  پشت سر قرار دارند 
بدن پيکرة کونون به صورت سه چهارم رخ طراحي شده 
حال  در  آن  با  که  راستش  که دست  ترتيب  بدين  است، 
ريختن بخور در بخوردان است بر روي بدن قرار گرفته 
و نوعي عمق را در صحنه ايجاد کرده است. مشابه چنين 
تکنيکي در ايجاد عمق را در نقوش برجسته اليمايي تنگ 
بتان، شيمبار و بردبت کوه تينا مي توان مشاهده کرد. در 
نقشه مانند  به سبکي  اشيا  پيکره ها و  فرسک هاي کنيسه 
چيده شده اند: آنچه قرار بوده پشت نشان داده شود باال 
باالي صحنه نشان  نيز در  داده شده است. معبد  نشان 

 .(Wischnitzer,1971:377) داده شده است

دورگيري: يکي از ويژگي هاي نگاره هاي ايراني استفاده 
از خطوط تيره رنگ براي مشخص کردن حد کناره ها و 
رنگ آميزي سياه براي برخي از جزئيات چون گيسوهاست 
مهم ترين  نقاشي  به  برجسته سازي  و  ُبعد  بر  عالوه  که 
عامل شکل ساز و جدا کنندة عناصر تصويري از يکديگر 
دليل   .(٢٥ (مورگنسترن،١٣٥٤:  مي شود  محسوب  نيز 
ديگري که براي اين تکنيک مي توان مطرح کرد، مشخص 
کردن و متمايز کردن نقوشي است که بر روي هم قرار 
دارند، که نتيجة آن نوعي ژرف نمايي در نقاشي نيز هست 
و بدين ترتيب خأل ناشي از ناتواني نقاشان در بازنمايي 
سه بعدي نقاشي ها را جبران مي کند. همين تکنيک را در 
به دوره  را  آثار آن  نقاشي هاي محوطه کوه خواجه که 

اشکاني نسبت مي دهند مشاهده مي کنيم.

شناختي  سبک  تحليل  و  بررسي 
نقاشي هاي نيايشگاهي دورا اروپوس

1. Baghir
2. Konst-Day
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دو  دورا،  هاي  بازنمايي  در  نشستن:  تخت  بر  حالت 
هر  كه  مي شود  مشاهده  نشستن  تخت  بر  حالت  نمونه 
دو قابل پيگري در هنر اشكانيان است. يك نمونه مشابه 
حالت نشستن خشايارشا در صحنة پوريم است. حالت 
مجسمه هاي  يکسري  حالت  مشابه  فقط  نه  خشايارشا 
دورة پارتي است که اشخاص بر تخت نشسته را نشان 
مي دهد، بلکه در حاالتي که در بازنمايي هاي کنيسه وجود 
بازنمايي فرعون و داوود.  مانند  نيز ديده مي شود  دارد 
نقوش  هاترا،  مجسمه هاي  در  حاالت  اين  از  نمونه هايي 
مشاهده  هم  کوشاني  مجسمه هاي  و  اليمايي  برجستة 

.(Levit-Tawil,1983:60) مي شود
مشابه اين حالت بر تخت نشستن را در برخي نقوش 
هم  بيشاپور)  در  (نقش شاپور  دورة ساساني  برجستة 
عناصر  از  برخي  که  باشد  مفيد  مشاهده مي کنيم. شايد 
نقاشي هاي دورا اروپوس را با نقش برجسته هاي منطقة 
آثار  بررسي  در  اينکه  خصوصًا  کنيم،  مقايسه  اليمايي 
اين منطقه مشخص شده است که تمايالت هنري ايرانيان 
ساميان  و  يونانيان  گستردة  تأثير  بدون  منطقه  اين  در 
 Vanden Berghe and Schippman,):است بوده 
بر  حالت  از  ديگري  نوع  به  نمونه  براي   .(1985 108
در  يعقوب  و  اليشع  بازنمايي هاي  در  که  نشستن  تخت 
حال برکت دادن فرزندانش اشاره مي کنيم. اين حالت با 
عنوان ضيافت نشيني هم شهرت دارد. مشابه اين حالت 
داريم.  اشكاني  دورة  در  اليمايي  بازنمايي هاي  در  را 
است  شده  وارد  هنري  چه  از  دقيقًا  حالت  اين  اينکه 
مشخص نيست و مشابه آن پيش از اين نه در هنر ايالمي 
و نه در هنر هخامنشي مشاهده شده است. اما نمونة آن 
در نقش برجسته اي از بين النهرين به دست آمده که پيروزي 
آشوربانيپال بر تئومان، پادشاه ايالمي، را نشان مي دهد و با 
اين تفاوت که چهرة آشوربانيپال نه در حالت تمام رخ نمايي 
به  پادشاه  پيکرة  حالت  اجرا شده،  نيم رخ  به صورت  بلکه 
همين ترتيب است (مجيدزاده، ١٣٨٠، ٢٢٤).  اين نکته را بايد 
يادآور شد که پيکرک هاي سنگي و گلي بسياري از شوش 
و شهرهاي بين النهرين در دورة سلوکي و اشکاني به دست 

آمده که بانوان يا ايزداني را در اين حالت مجسم ساخته اند.

روان  زيبايي  دادن  نشان  به دنبال  اشکاني  هنر  معنويت: 
نظر  به  بي روح  هميشه  تن. شخصيت ها  زيبايي  تا  است 
و  برجستگي  هيچ گونه  بدون  انسان  بدن  و  مي رسند 
هنر  در  مي شود.  داده  نشان  هموار  و  صاف  هميشه 
وقار،  دادن  نشان  است  هنرمند  نظر  مد  آنچه  اشکاني 
ديني  حرارت  و  شور  و  فرمانبرداري  اطاعت،  احترام، 
نمي شود.  داده  اهميتي  بدن  زيبايي  به  رو  اين  از  است. 
خصوصًا  سيما،  بودن  تمام رخ  از  معنويت  اين  اصوًال 
درشتي چشم ها و نگاه خيرة آنان به جلو ناشي مي شود

 (Vanden Berghe and Schippman, 1985: 97).

ويژگي هاي يوناني- رومي
در  رومي  تريبون  قرباني  مراسم  صحنة  در  پوشش: 
از  باقي مانده  بازنمايي  کامًال  که  پالميري،  خدايان  معبد 
روميان  زمان  به  مربوط  زماني  نظر  از  و  است  خدايان 
است، تثليثي پالميري بر روي پايه ستون هايي در هوا به 
يا  لباس معمول رومي  نمايش درآمده اند که هرسه خدا 
همان رداي پيچيده١ به تن دارند. در بازنمايي که اوتس و 
گروهي را در حال قرباني نشان مي دهد، پنج خدا بر روي 
گوي هايي به نمايش درآمده اند و همه به جز خداي اصلي و 
Hopkins,1931:126-) مرکزي لباس رومي به تن دارند
127). عالوه بر آن، در بازنمايي قرباني تريبون رومي و 
بسياري از نگاره هاي به دست آمده از کنيسه اين پوشش 

 .(Gates,1984:175) قابل مشاهده است

اداي احترام رومي: در يکي از حاالت قابل مشاهده در 
بازنمايي هاي کنيسه فرد دست راست خود را بلند کرده که 
اين حالت در ميان مجسمه هاي رومي بسيار معمول است. 
نمونة آن را در صحنة بازگرداندن صندوق عهد و مجسمة 
صحنة  همچنين  و  داجون  فلسطينيان،  خداي  واژگون 
 .(Moon,1992:588,603) خروج مي توان مشاهده کرد
صحنه اي که موسي در کنار بوته در حال سوختن ايستاده 
يادآور يادبودهاي رومي است، و همان حالت اداي احترام 
اداي  حالت  شايد  مي آورد.  به ياد  را   ١adlocutio به نام 
احترامي که در هنر اشکاني و ايراني مشاهده مي شود از 
.(Ibid:590) همين ژست احترام رومي گرفته شده باشد

مضامين اسطوره اي: برخي از پژوهشگران٢ درخصوص 
نقاشي هاي دورا اروپوس بر اين عقيده اند که اين آثار دربرگيرندة 
برخي مضامين هلني اند. براي مثال تصويري که در آن داوود را 
در کنار حيوانات نشان مي دهد به اورفئوس تعبير شده است. 
احتماالً اين گونه تصاوير توسط مسيحيان و يهوديان از کافران 

.(Neusner,1964: 85) هلني اقتباس شده است
در ارتباط با بازنمايي پيدا شدن موسي در دوران 
اشاره شده است،  به برخي عناصر هلني  نيز  نوزادي 
از جمله زني که موسي را از آب گرفته به الهة آناهيتا 
نقاشي هاي  از  متعددي  نمونه هاي  است.  شده  تعبير 
جزئياتي  آن ها  در  که  زد  مثال  مي توان  را  آناهيتا 
ايراني  الهه اي  آناهيتا  دارد.  وجود  صحنه  اين  مشابه 
در  است.  شده  ترکيب  يوناني  آفروديت  با  که  است 
يکي از خانه هايي که در نزديکي کنيسه دورا پيدا شده 
پيکره اي از آفروديت- آناهيتا به دست آمده که بسيار 
اروس٣  شبيه  نيز  کودک  خود  است.  زن  اين  شبيه 
همچنين،  دارد.  قرار  آفروديت  دست هاي  در  که  است 
عصايي که در صحنه خروج در دست موسي است نيز 
در واقع چماق هراکلس است و بدين ترتيب اين صحنه 

.(Ibid: 88,90) را مي توان به هراکلس نسبت داد

١.himation: نوعي لباس مخصوص 
يونان باستان، رداي رومي.

۲. نوعي اداي احترام به رهبر که 
ارتش روم مرسوم بود و در  در 
اغلب مجسمه ها به تصوير درآمده 

است يا حالتي براي سخنراني.
3.Kraeling and Goodenough
4.Eros
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نمونة قابل مقايسه شرقي (بين النهريني)نمونه نقاشي به دست آمده از دورا اروپوسوجه اشتراک

ت پيکره ها
حاال

ت
ت دس

حال

توضيحات: حالتي آييني در ميان پرستندگان بابلي، دست راست پيکره باال و کف دست در روبه روي طرف مقابل يا بيننده (در صحنه هاي تمام رخ) قرار دارد.

ويژگي هاي سبکي

ش پيکره ها در صحنه
چين

سبک به کار رفته در هنر َآشوري

توضيحات: نشان دادن پيکره ها در دسته يا دسته هايي به صورت صفي از افراد

ک
پوشا

محلي

مجسمه هاي زن به دست آمده از هترا

توضيحات: پوشش سر و بدن زنان- پوشش برخي مردان بويژه پرستندگان پالميري- هاله يا دواير دور سر خدايان

جدول ١: جمع بندي وجوه اشتراک و افتراق ميان نقاشي هاي دورا اروپوس و آثار هنري محلي (بين النهريني)مأخذ: نگارندگان.

(Levit-Tawil,1983:fig.18) لوح حمورابي

پادشاه الگاش  به گودآ  متعلق  يادمان  سنگ 
(مجيدزاده، ١٣٨٠: شکل ٣٢٩)

(Breasted,1924  لوح شماره ٨)  نگارة کونون در پرستشگاه پالميري

Wischnnitzer,1968:fig5 خروج

www.sacred-destination.com/syria/dura-europos پيدا شدن موسي در آب 

 Garte,1973:fig.11 پوريم

نگارة کونون زنان مقدس در مزار مسيح
 Baur,1933:fig.2  

 Breasted,1924  بخشي از صحنة قرباني تريبون رومي، لوح شمارة ٢١
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نمونة قابل مقايسة شرقي (ايراني)نمونه نقاشي به دست آمده از دورا اروپوسوجه اشتراک

ت پيکره ها
حاال

ت نشستن
ت بر تخ

حال

به عالوه برخي مجسمه هاي اشکاني به دست آمده از متورا و هاترا

توضيحات: الف) حالت نشستن به گونه اي که زانوها از هم دور و به صورت روبه رو نشان داده شده است ب) حالت ضيافت نشيني

ويژگي هاي 
سبکي

اسحاق۱-تمام رخ نمايي قرباني  صحنة  جز  دورا  نيايشگاه  چهار  از  به دست آمده  نگاره هاي  آثار دوران اشکاني به ويژه نقش برجسته هاي اين دورهتمامي 

۲-ژرفن مايي

نقوش برجستة اليمايي چون تنگ بتان و... برخي نقوش 
برجستة ساساني. تصوير زير: نقش برجستة برد بت کوه 

تينا 

تمامي نگاره هاي به دست آمده از چهار پرستشگاه دورا۳-دورگيري

بخش زيادي از آثار چهره نگاري اشکانيتمامي نگاره هاي به دست آمده از چهار پرستشگاه دورا۴-معنويت

توضيحات: ۱- چهره نگاري از روبه رو به همراه نگاهي خيره بسوي مقابل براي ايجاد حالتي روحاني در صحنه ها ۲- طراحي بدن به صورت سه چهارم رخ به صورتي که دست راست روي بدن قرار 
گرفته- طراحي شخصيت ها به گونه اي که نشان مي دهد پشت سرهم قرار دارند- کوچک نمايي يا کوچک نشان دادن افرادي که دورتر قرار دارند ۳- استفاده از خطوط تيره رنگ براي مشخص 
کردن حد کناره ها و رنگ آميزي سياه براي نشان دادن برخي جزئيات مانند گيسو ۴- بي روح بودن پيکره ها، داشتن وقار، احترام، اطاعت، فرمان برداري، شور و حرارت ديني، تمام رخ بودن چهره ها، 

درشتي چهره ها، نگاه خيره به تماشاگر.

پوشاک

ايراني

همچنين تصاوير مهر در نخجيرگاه و داود درحال نواختن ساز براي حيوانات

توضيحات: الف) لباس سفيد و بلند مغان ايراني: روحانيون درحال انجام مراسم ب) پوشش خداي مرکزي، پادشاهان و مردم عادي: لباس اشکاني

مضامين

۱-بخورسوزي

 Rostovtzeff,1932, fig.2 راست: بخشي از قرباني تريبون رومي- چپ: بازنمايي اوتس
Ghirshman,1962: fig.59 وسط: بخشي از نگارة کونون در پرستشگاه پالميري

آثار لرستان- جام حسنلو- مهرها و عاج هاي هخامنشي-۲-شکار
 نقوش تنگ سروک

۳-بازنمايي 
جانوران

صحنه هايي با مضمون شکار در دورة اشکاني

توضيحات: ۱- پرستندگاني درحال تقديم بخور به بخوردان (احتماًال در برابر خدا)- حالت قرار گيري بدن در حالت ريختن بخور ۲- حالت قرارگيري بدن شکارگر و حالت تاخت بدن اسب و 
جانوران درحال فرار ۳- وجود نقشمايه هاي حيواني چون: اسب، گراز، بزکوهي، شير و غزال

جدول ٢. جمع بندي وجوه اشتراک و افتراق ميان نقاشي هاي دورا اروپوس و آثار هنري ايراني، مأخذ: همان

شفاي کودک توسط اليشع  
 Garte, 1973: fig1

 بازنمايي هاي يعقوب در حال برکت 
Garte, 1973: fig8 دادن فرزندان

بخشي از تابلوي بخشي از قاب پوريم
پيدا شدن موسي 

در آب

 Vanden Berghe and
 Schippman, 1985: F. 9

 نقش برجسته برد بت کوه 
 Vanden Berghe and تينا

Schippman, 1985

نقش برجسته شاپور اول 
در بيشاپور 

طرح هرتسفلد از نقاشي سه ايزد
(Kawami,1987: 35) و ساير نقاشي هاي 
ديواري بدست آمده از کوه خواجه سيستان

سمت راست: بيستون، شاهزاده پارتي در حال ريختن بخور در بخوردان 
(Ghirshman,1962: fig.66)- چپ: نقش خطي به دست آمده از آشور 

(Ghirshman,1962: fig.60)

(Rostovtzeff,1939:7)  مهر در نخجيرگاه

مهر در نخجيرگاه

پيراهن مادي (رحيمي،١٣٨٥:
شکل١٤)

لباس اشکاني - نقش برجستة خونگ 
 Vanden Berghe and نوروزي

Schippman, 1985: F. 1

بخشي از نگارة کونون در 
پرستشگاه پالميري

يکي از تصاوير منسوب به دومهربان 
http//:artgallery.yale.  ميترادر مهرابه

 eduduraeuroposdura.html

بخشي از تابلوي پيدابخشي از قاب پوريم
شدن موسي در آب



جدول ٣. جمع بندي وجوه اشتراک و افتراق ميان نقاشي هاي دورا اروپوس و آثار هنري غربي (يوناني-رومي)

نمونه قابل مقايسة غربي نمونه نقاشي به دست آمده از دورا اروپوسوجه اشتراک
(يوناني-رومي)

ت پيکره ها
حاال

اداي احترام رومي
 

 

تنديس مرمري آوگوستوس 
(هارت۱۳۸۲: ۱۹)

توضيحات: حالتي که فرد دست راست خود را بلند کرده نوعي اداي احترام به رهبر که در ارتش روم مرسوم بوده يا ژستي براي سخنراني

ک
پوشا

يوناني-رومي

بازنمايي هايي چون بازنمايي اوتس و قرباني تريبون رومي در پرستشگاه پالميري، 
معجزة درياچه و شفاي افليج در کليسا و برخي از صحنه هاي کنيسه

 

رداي پيچيدة روميان:
 لباس مرسوم رومي

توضيحات: پوشش برخي خدايان، پيامبران و بزرگان قبايل يهودي

مضامين

اسطوره اي

بازنمايي هاي اورفئوس، آناهيتا داود درحال نواختن موسيقي، پيدا شدن موسي در آب، خروج
(آفروديت)، اروس، هراکلس

توضيحات: شباهت مضموني با افسانه ها و اسطوره هاي يوناني و رومي

شناختي  سبک  تحليل  و  بررسي 
نقاشي هاي نيايشگاهي دورا اروپوس

  Wischnitzer,1971:fig2  باال:  صندوق عهد و معبد داجون

وسط: خروج

پايين: موسي 
 Media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html 

Media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/dura.html راست: ارميا در حال خواندن قوانين
http://artgallery.yale.edu/duraeuropos چپ: شفاي افليج
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نتيجه
قرارگيري بين النهرين در ناحيه مرزي ميان دو امپراتوري اشکاني و روم منطقه را به محلي براي تقابل هاي 
سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي و هنري تبديل ساخت و در نتيجه استيالي اين قدرت ها به صورت ادواري 
بر منطقه شد. نتيجة اين امر ورود فرهنگ ها و اعتقادات مختلف به منطقه است. از طرف ديگر عبور شاهراه 
تجاري منتهي به چين موجب شکوفايي منطقه و شهرهاي مستقر در آن گرديد و دورا به عنوان يکي از اين 
شهرها در معرض اين شکوفايي اقتصادي و تحول فرهنگي قرار گرفت. بررسي نقاشي هاي نيايشگاه هاي 
دورا و عناصر هنري به کار رفته در آن ها نشان از وجود ردپاي هنرهاي محلي بين النهرين، هنر بيگانة يونان و 
روم و اسلوب هنري ديگري دارد که به عنوان هنر شاهنشاهي اشکاني شناخته مي شود. اما آنچه مسلم است 
تأثير هنر غربي بسيار اندک بوده و بيشتر تحت تأثير هنر ايراني- اشکاني قرار داشته است. برخي ويژگي هاي 
هنر اشکاني عبارت اند از: آرايش مو و جامة پيکره ها، حالت روبه رو، دورگيري، ژرف نمايي، معنويت که 
کم و بيش در تمامي نگاره ها قابل مشاهده است، بازنمايي صحنة شکار و جانوران، صحنة بخورسوزي، ژست 
بر تخت نشستن، حالت بدن اسب و سوار و صحنه هايي با موضوع اعطاي منصب و برخي جزئياتي که در 

ارتباط با اشياي قابل طرح است (جدول2).
با دقت در ميزان تأثير پذيري اين نگاره ها مي توان به نتايج جالب توجهي دست يافت: الف) نقاشي هاي معبد 
خدايان پالميري تحت تأثير سه سبک بين النهريني (محلي)، يوناني- رومي و اشکاني است، چه از نظر مضمون 
و چه از نظر سبک. ب) نقاشي هاي مهرابه بيشتر تحت تأثير سبک اشکاني و ايراني است. ج) وضعيت بد 
نقاشي هاي کليسا و جزئيات کم آن ها مانع از نتيجه گيري دقيق مي شود، اما ردپاي هنر اشکاني در آن ها قابل 
پيگيري است. د) کنيسه تحت تأثير سبک اشکاني و يوناني- رومي است و شايد نشان دهندة اين امر باشد که 

جامعة يهودي بيشتر تحت تأثير روند يوناني مآبي و غربي بوده اند (جدول 3).
اگرچه در مقايسه با نقاشي، يافتن تأثيرات ايراني در معماري دورا دشوار است، اما در هنر تجسمي اين امر 
به خوبي مشهود است. آثار دورا شواهد اصلي هنر تزييني را که به نظر مي رسد در قلمرو اشکاني گسترش 
پيدا کرده فراهم مي کند و انعکاس دهندة تلفيق سنت خاور نزديک (در نقاشي خطي، اشکال دو بعدي، حاالت 
شق و خشک) و سنت يوناني (در استفاده از تزيينات معماري و حاشيه تزييني و نوع لباس پوشيدن) است.

 در پايان بايد اذعان داشت با وجود اينکه پايه ريزي شهر دورا اروپوس در زمان سلوکيان انجام گرديده 
و بيشتر تحت تسلط روميان بوده تا اشکانيان، از نظر جهت گيري هنري و اسلوب هاي هنري که طي تاريخ 
اين شهر رواج يافته بيش از همه تحت تأثير سبک هاي شرقي ايراني ـ اشکاني و بيشتر حوزة قلمرو غربي 
شاهنشاهي اشکاني بوده است، هر چند تمامي عناصر هنري دورا از معماري گرفته تا نقاشي همه در يک بستر 

فرهنگي منعطف، همراه با مديريت فرهنگي (تسامح و تساهل فرهنگي و مذهبي) شکل گرفته است.
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Mural painting is one of the decorative Arts in the Arsacid period. The mural paintings of 
the Arsacid period are discovered from some pivotal sites. One of them is Dura-Europos. 
The paintings of Dura-Europos have been¬ depicted on the walls of private homes and city’s 
shrines. The main question of this study was to investigate the styles and cultural influences 
of paintings in the shrines of the gods of Palmyra, the Mithraeum, the church and the 
synagogue. In this paper the styles of the paintings have been descriptively-comparatively 
studied,using library sources,and its main aim has been to compare these paintings with 
Arsacid, Hellenistic, Roman and Mesopotamian arts. For this purpose, the characteristics of 
each painting were compared with discovered samples of the Arsacid, Hellenistic-Roman 
and Mesopotamia arts to determine which stylehad the most influence on Dura’s paintings. 
It was determined that despite the establishment of the Dura-Europos city in the Seleucid 
period and the main domination of the Romansrather than theArsacids, in terms of the 
artistic orientation and styles,it has mostly been influenced by eastern styles of the Persian-
Arsacid.

Keywords: Cultural Interactions, Arsacid Art, Artistic Style, Mural Painting, Dura-
Europos.
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