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 چکیده

مانییده از ی ز مهمتییرین مشییکالت شییناخت معمییاری پییيپ از اسییالم کمبییود آثییار سییاام بررییا  ا   
م( ًیید   222   م تییا   221خصییود در مییورد دورة اشییکانی )له بییهآن زمییان اسییت  اییین مسییئ 

ای کییه در آن مییدار  خییاد، کميییاب و ننیی  اسییت و معمییو   بيشییتر آثییار     کنیید  دورهمییی
و از مرزهییای ایییران امییروزی رییرار دارنیید  بییه دايییل      معمییاری مربییور بییه اییین دوره در خییار   

کمبییود آثییار معمییاری دورة اشییکانی، شییناخت مییا در مییورد معمییاری اییین دوره بيشییتر بییر اسییاس  
مانییده، حییال، بییر اسییاس اییین آثییار بررییایمانییده از اییین دوره اسییت  تابییهرییالع و درهییای بررییای

ن کنییيم و اسییتفادة بيشییتر از آنهییا ایییم برخییی از نطییار تاریییک معمییاری اشییکانی را روشیی توانسییته
هیای  این  رًیت را پیيپ خواهید آورد تیا بیه رزشيیات بيشیتری در ارتبیار بیا معمیاری و سيسیتم           

ای د ییاعی اییین دوره پییی ببییریم  ونییعيت رررا يییایی سییرزمين ایییران، واریی  شییدن آن در منططییه  
شییتن آن در مسییير و رییرار دا اانهییرین و آسییيای ًییرير،هنیید، بییين حیید  اًییل بییين آسییيای ميانییه، 

ارییوام و ربایییل  هییای ملییل،هییا و تهییارمرییاده ابریشییم، همییواره اییین سییرزمين را در معییرگ حملییه
انیید از منییا ن مییرزی در برابییر  بنییابراین حاکمییان کشییور معبییور بییوده  معییاور رییرار داده اسییت، 

هییا بییرای آمییادنی در برابییر حملییۀ  هعییوم بيگانگییان محا هییت کننیید  یکییی از میی ثرترین شییيوه  
شییود در اییین مطااییه تییالش مییی  اسییت احییداث اسییتحکامات در نطییار حسییاس بییوده   حتمییاای،ا

معر ییی و مییورد  « اسییتحکامات پییارتی »یکییی از مهمتییرین معموعییه بناهییای اییین دوره، یعنییی     
هیای اشیکانی پالنیی رهیارنوش بیا      رسید بيشیتر رلعیه   اسیاس بیه نهیر میی    بررسی ررار نيرند  براین
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 ،شییودرنیید کییه اییین ویانییی در سرتاسییر امررا ییوری دیییده مییی هییا داهییایی نییرد در نوشییهبییرو
هییای مختلییر متفییاوت  هییای رررا يییایی در رسییمت واییی اسییتفاده از مصییااو بییر اسییاس ویانییی 

 بوده است 

 های پارتی پارت، معماری، استحکامات د اعی، رلعه ها  کلید  واژه
 
 مهمقدّ.1

های تۀ بسيار دور، در مطابل ردرتهای خاد رررا يایی ایران از نطشت و ویانیمورعيّ   
بزرگ آن زمان رون سومر، آکد، بابل، آشور و در ررون بعد کشورهایی رون یونان و 

شر ، حکومت ایران را به اهميت ایعاد نطپ روم و حمالت بيابانگرد از رسمت شمال
های پارتی و ساسانی است  به همين دايل در دورهپدا ندی، نهامی و د اعی واداشته

دیوارهای د اعی رون دیوار د اعی نرنان در ننبد و دیگر دیوارهای د اعی، رون سد یا 
 ( 291: 5912رفطاز و مرو ساخته شدند )کيانی  دیوار تميشه، دربند

ویییاه در منییا ن مییرزی تطویییت    هییای معمییاری پارتيییان بییه   دییاهرا  یکییی از ویانییی     
تییوران بییود داشمییا  در   شییرری کییه بییه سییمت   اسییت  مرزهییای شییمال  اسییتحکامات بییوده 

هیییا و معیییرگ تهدیییید  واییییر بيابیییانگرد ریییرار داشیییت و پارتيیییان بیییه کمیییک رلعیییه   
اسیییتحکامات  ( 58: 5912دادنییید )هییوف  را مییورد حفادیییت رییرار مییی   اسییتحکاماتی آن 

، رلعیییه و با یییت مسیییکونی پيرامیییون در درپیییارتی در وارییی  ترکيیییم منسیییعمی از کهییین
ی منفیرد بیا کارکردهیای مختلیر هسیتند  ایین       هیا و درهیا  در، رلعیه داخلیی کهین   ةمحدود

هییای تعییاری، تییأمين امنيییت   اسییتحکامات بییه د یلییی از ربيییل محا هییت از مرزهییا، راه    
 شدند  های  تو شده و  يره احداث میحاکمان و یا تببيت ردرت در سرزمين

 بیان مسئله.1-1
ی، رومی، رينی و تحطين ی پارت تا سدة ربل بيشتر بر اساس مناب  یونانشناخت ما از دوره   

شناختی مربور به های باستاناما در سدة بيستم با رشد کاوش ،های آن دوره بودروی سکه
-تری  راهم ساخت و محو هویاه در خارو از ایران  علی ا العات نستردهاین دوره؛ به

در  دهند کهشناسی نشان میهای باستانهای اشکانی بسياری کاوش شدند  مدار  و یا ته
اند  دورة پارتی ساختارهای د اعی زیادی به منهور د اع از مراکز شهری مهم پدید آمده

ها و عناًر تدا عی دیگر در ا راف های مستحکم، درها، حصارها، حفر خند ساختن رلعه
 های مشتر  تمامی شهرهای پارتی است شهرها از ویانی
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  پیشینه تحقیق.1-2

املی در خصود بررسی استحکامات پارتی ًورت نگر ته تاکنون مطااعۀ رام  و ک   
-اشکانی بينهای لعهاست  تنها پاوهپ انعام شده در این زمينه بررسی استحکامات و ر

 ( Bergamini, 1987)است دادهانعام برنامينی آن را اانهرین است که 
 پژوهشت ضرورت و اهمیّ .1-3
تواند به بسياری از اشکانی که می ةت دوربه دايل اهميت استحکامات د اعی برای شناخ   

ویاه معماری این دوره در ایران و خارو از های ما در مورد  رهن  و هنر؛ بهپاوهپ
مرزهای ایران پاسخ دهد، پاوهپ در ارتبار با استحکامات د اعی این دوره و نشان دادن 

 است  های مختلر امررا وری پارت نروریهای این استحکامات در بخپویانی
 
 . بحث2

 گیر  و معرفی استحکامات پارتی علل شکل.2-1
یعنی رایگاه و سکونتگاه  ؛«درکهن»های مهم در شهرهای پيپ از اسالم، یکی از بخپ   

شهر و ا لم در سطحی  ۀپادشاه، حکام و درباریان بود  این بخپ در مرکز و بهترین نطط
در، هایی به خارو راه داشت  برای هر کهنزهرای داشته و توس  دروا با تر از سایر نطار،

در بخپ مزبور نيازهای ساکنان آن و  برو و بارو و خندری رهت حفادت ساکنانپ ساخته
 ( 01: 5901زاده،شد )سطاندرون همان  نای محصور تأمين می

 سزادانيم که شهرهای پدید آمده از سوی اسکندر مطدونی و سلوکيان، حاشز اهميتی بهمی   
های مطکور نيز کرد که پایگاهاند  اشکرکشی یونانيان و مطدونيان به شر  ایعاب میبوده

 ؛آمد که بتوانند از شرای  مناسم حال خویپ برخوردار شوندبااطب  باید به ًورتی در می
اانهرین و کرانۀ درله به رو به سبم شمار زیاد یونانيان و مطدونيان، شهرهای بينازاین

-درآمدند  بنای شهرهای ردید از  رین تريير در ون  استحکامات و رابه ًورت پواير

بایست با نيازهای رررا يایی و در زیرا ون  شهر می، را کردن اهاای ًورت پطیر ت
ه ئل(  این مس92: 5911شد )پيگلوسکایا ااعيشی دمساز میهای سو بيشتر موارد با خواست

 ۀتوان به اندیر درکنار رودخانمی هالعهمله این رشود  ازرمیة پارتی نيز دیدهدر دور
آرری دورناای، رهل برو، های عههای آرال و خزر یا رلاوزبوی، رود ردیمی ميان دریاره

ريدانليک تره، آکداتره، سيرو ، کهنه کاهکا، کير  تره، دورلعه، نوبوکلی تره و 
 درهای دیگری در مر يانا اشاره کرد  

-ترین نطپ را به عنوان یک شهر و همدنين در ایفا میمهم ،ز مر يانانياررلعه/مرو، مرک  

کا ی بزرگ هستند  ةکرد  عالوه بر مرو و نسای ردید، بسياری از این استحکامات به انداز
های داهری که رمعيت شهری را در خود مسکن دهند، اما در برخی موارد  طدان ویرانه
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کورکتر مانند نوبوکلی تعداد  هایلعهت  در رحاکی از کاربرد کامال  نهامی محو ه اس
دهد که احتما   رنين است  این امر نشان میزیادی نوی نلی پارتی به دست آمده

 ( 58: 5912اند )هوف هایی بایگانی مراکز حکومتی منا ن روستایی بودهمحو ه
ا هییبییه دايییل نسییتردنی رلمییرو پارتيییان، شییاهد پراکنییدنی بسییياری از اییین معموعییه       

شییر  ایییران آ ییاز و بییه  ییالت از شییمال ،کییه امررا ییوری پییارتنعا(  از آ5هسییتيم )شییکل 
بییر همییين روال بییه معر ییی اییین    بنییابراین اانهییرین نسییترش یا ییت،  ایییران و سییرر بییين 

 استحکامات خواهيم پرداخت:
 شر  )واحۀ مرو( استحکامات پارتی وار  در شمال 2-5-5
 کز استحکامات پارتی وار  در مر  2-5-2

 اانهرین( استحکامات پارتی وار  در  رب )بين 2-5-9

 شرقی )واحة مرو(.استحکامات پارتی واقز در شمال.2-1-1

 نسا.2-1-1-1

آبییاد، پایتخییت ترکمنسییتان، واریی  اسییت     در هعییده کيلییومتری عشیین  « نسییا»شییهر
هییا اسییت تییرین محییل سییکونت پییارترییدیمی ،(  نسییا یییا پارتانيسییا03: 5983 ییر، )محمییدی

نسییای باسییتانی از دو بخییپ نسییای   ( 92: 5981اسییت )هرمییان، تییاکنون یا ییت شییده کییه 
 است شدهردیم )در مهردادکرت( و نسای ردید تشکيل می

 ۀمعبد و خان -ردیم عبارتند از: بنای مرب  )کا (، معبد دایره، برو ترین آثار نسایمهم   
حتما   نسا ردیم در ابتدا به (  ا2است )شکل مرب   این بنا  ی رندین مرحله ساخته شده

 ,Canepa)است عنوان یک رلعه و پر از آن به عنوان کا  تشریفاتی کاربرد داشته

با توره به مدار  نوشتاری به دست آمده، نام نسای ردیم، مهرداد کرت )در  ( 75 :2015
 (Gironi, 2013: 10).دارد اشاره    م(  598 -512است که به مهرداد اول )مهرداد( بوده

ردیم )مهرداد کرت( روی ًفۀ  یکنندة اًول رایعی است؛ نساساخت نسا منعکر شرو
این بنا  ( 9شده که شکل پن  ورهی نامنهمی دارد )شکل  ای ساختهمصنوعی بر سطو تره

های دیوار د اعی نسای ردیم است  پایهای به مساحت رهارده هکتار ساخته شدهدر محو ه
برو در  29ته شده، بين هشت تا نه متر نخامت دارد و دارای که از رينه و خشت ساخ

آید تزشينی هایی که به نهر میها مز ل واًل منهم از یکدیگر است  روی دیوارها و برو
 21تا  21دیوارهای ستبر آن بين   (Masson, 1990: 1) اند، کار نطاشته شده استبوده

فاده از خشت ساخته شده است  دیوارها نمای متر ارتفاع و پن  متر نخامت داشته که با است
آرری دارند  ورود به ارگ از  رین پانردهایی که در پی دیوارهای نرد شهر ررار داشت 

از  به ارگ داشت معبور بود را (  هر اشکر مهارمی که رصد حمله2پطیر بود )شکل امکان
 ( 91: 5981)هرمان،  نر تنتيعه زیر آتپ مداوم ررار میا راف پلکان ًعود کند، که در
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 مرو .2-1-1-2

روم ررار دارد که اکنون مرو در کشور کنونی ترکمنستان و در حاشيۀ رنوبی بيابان رره   
شناسی منططۀ مرو تنها به داتای از نهر باستان  (91: 5903شود )معيری، ماری ناميده می

داد مسير رودخانه و تا های رنوبی و امتبلکه این منططه به رسمت ،شودمر اب منتهی نمی
 است امتداد داشته است پيشنهاد شده« ایزاسونيون»ای که برای محل نزدیکی نططه

(Simpson and et al, 1995: 1359)   سااه به واسطۀ پيشر ت در  2111مرو با ردمتی
و   (Sultanbend)ایعاد سدی در ناحيه امروزی سلطان بند های آبياری که شاملتکنيک
شد در  ول تاریخ با سرعت بسيار زیادی به یک مرکز عمدة شهری آبياری میهای کانال

ای ترین سازهردیمی (Erk kala)ارگ رلعه   (Masson, 1991: 181)بود تبدیل شده 
ششم پيپ از  ةاست که تاکنون از مرو نزارش شده است و به روزنار هخامنشی )سد

متر و مساحتی در حدود  21تفاعی در حدود است  این رلعه امروزه ارميالد( بنا نهاده شده
مرو »  م(  205 -285هکتار دارد  در زمان سلوکی و پادشاهی آنتيخوس اول ) 52

ساخته شد و ارگ رلعه به عنوان در نهامی   (Kyaur kala)یا همان نياور رلعه« آنتيوخوس
سانی بر های پارتی و سا(   ی دوره1در مرکز دیوار د اعی شماای ررار نر ت )شکل 

اما در دورة اسالمی استطرار از این محل به رسمت  ،استحکامات و وسعت شهر ا زوده شد
نياور  (Herrmann & Kurbansakhatov, 1994: 54) ربی )سلطان رلعه( انتطال یا ت
هایی در هر نوشه است  امروزه استحکامات نياور رلعه در رلعه دارای پالنی مرب  با برو

متر ارتفاع دارد  این شهر پن   58هکتار و  921 ول، مساحتی به ابعاد کيلومتر  8حدود 
شرری ارگ رلعه است، در مرکز ای که در شمالرز دروازههدروازه دارد که همگی، ب

 (Zavyalov, 2007: 313-314).دیوارها ررار دارند 
ده  ییاز مختلییر را بییرای نيییاور رلعییه در نهییر     (IMP)اامللییی مییرو  هيئییت پییروره بییين   

نر تنیید کییه در اییین بییين  ازهییای سییوم و رهییارم و دیوارهییای دوم و سییوم اییین رلعییه        
ن بییه دورة پییارتی اسییت  دومییين دیییوار هنگییامی سییاخته شیید کییه مییرو بخشییی از       متعلّیی
پیییيپ از  593 -515وری پیییارت و احتمیییا   در زمیییان پادشیییاهی مهیییرداد اول )   تیییامررا

وری پیارت نسیبت داده شیده  دییوار سیوم      تی بیوده اسیت  سیومين دییوار نيیز بیه امررا      ميالد( 
متییر و در  59سییاختاری مشییابه بییا دیییوار د ییاعی دوم دارد  پهنییای دیییوار در رسییمت پییی    

متر اسیت  دییوار د یاعی آریری بیا میالت نیچ و سیاروو سیاخته شیده؛ پیی             2با ی برو 
متییر و کییل دیییوار ارتفییاعی در    سییانتی 591سیین  و بییه ارتفییاع   دیییوار از ریینر  شییه  

   (Herrmann et al, 2001: 16) متر داشته است 52حدود 
سییطو داخلییی  و دارنکتییۀ رااییم تورییه در سییاخت اییین دیییوار سییطو  ندییی و شییيم     

انیید تییا از تخریییم و  کییردهدیییوار اسییت  اییین سییطو  هماننیید دیییوار کییاذبی عمییل مییی    
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ره بییا سییاخت دیییواری روی    رسییایپ تییدریعی دیییوار رلییونيری کننیید  در اییین دو     
ارتفییاع آن را ا ییزایپ دادنیید  معبییر اییین دیییوار دارای  ییا    ،دیییوار د ییاعی دورة سییلوکی

 :Herrmann et al. 1999)ای اسییت کییه از ابتکییارات دورة پییارتی اسییت  نهییواره

 201متییر و ارتفییاعی در حییدود    سییانتی  291اییین معبییر دارای عرنییی در حییدود    (  19
  (Herrmann et al. 2001: 17)متر استسانتی

است به  ور کلی  از رهارم همانند  از سوم اما در مطياسی بزرنتر ساخته شده  
(.(Zavyalov, 2007: 320- 321  در  از رهارم دیوار د اعی بر روی سکویی و در

(  خميدنی تدریعی ريدمان آررها حاکی از 0مطابل دیوار دوم ساخته شده است )شکل 
های ایی شکل بوده و ممکن است مربور به پی یکی از برونيم دایرهآن است که این دیوار 

شکل در  واًل معينی از  دایرههای نيماین برو Ibid: 320- 321).)کناری رلعه باشد 
اند  از این روش در شدهاند که باع  تطویت دیوار میشدهاین دیوار د اعی عهيم ساخته

در   (Herrmann et al. 2001: 21)ده است شابتدای حکومت پارتی نيز استفاده می
ها و سکوهایی ساخته شده ای شکل و دیوار د اعی مز لهای نيم دایرهبخپ بيرونی برو

بود تا بر ردرت د اعی آنها ا زوده شود  دیوار حدارل دارای دو راهرو بوده که هر دو آنها 
 :Zavyalov, 2007) اندهای مستطيلی شکلی در بخپ بيرونیدارای منا ط یا شکاف

320- 321 ) 
 گوبکلی تده .2-1-1-3
 ییرب واحییۀ مییرو رییرار دارد  اییین منططییه    در شییمال (Göbekly-depe)ترییه نییوبکلی   

در سییه دورة زمییانی، اوایییل عصییر آهیین، پییارت و ساسییانی، دارای اسییتطرار بییوده کییه در    
ته شییید ای سییاخ هییای دورة ربلییی رلعیییه  اوایییل دورة پییارتی بیییر روی بطایییای سیییاختمان   

(Simpson, 2014: 10)  رسیید نییوبکلی شییهر کییورکی مربییور بییه اوایییل بییه نهییر مییی
 اشکانی است ة دور
هایی در رهارنوشه است که در مرکز دیوار رنوبی ای رهارنوش با بروتره شامل رلعه  

(  در مرکز این رلعه 1ای باریک با دو برو رهارنوش در دو سو دارد )شکل دروازه
ی حکمران این شهر کورک وش روی ًفه ورود دارد که احتما   خانهساختمانی رهارن

  (Ibid: 9)بوده است 
 دورنالی.2-1-1-4

(  به نهر 8های پارتی وار  در مرو است )شکل یکی دیگر از رلعه  (Durnali)دورناای
ه که پالن این رلع؛ رراهای پارتی مرو باشدرو دیگر رلعهریزی این رلعه دنبااهرسد  ر می

هایی در  واًل معين تطویت شده که نيز مرب  شکل است و دیوارهای د اعی آن با برو
   (Simpson, 2014: 11)اند ریزی شدههمگی آنها در بخپ داخلی دیوار د اعی  ر 
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تر  های ارگ رلعه و نياور رلعه اما در مطياسی کورک ور کلی پالن دورناای مشابه پالنبه
   (Herrmann and et al. 1997: 2)است
 استحکامات پارتی در مرکز قلمرو پارتیان..2-1-2

 قلعه يزدگرد.2-1-2-1

زرده از تواب  شهرستان دا هو و در معموعه بنای موسوم به رلعه یزدنرد در دهستان بان   
 رب به کيلومتر مرب  از سمت شمال 21استان کرمانشاه ررار دارد که با وسعت تطریبی 

: 5982شود )مرادی، های پلکانی محدود میاز  رف شمال و شر  به ًخره پرتگاه تندی و
(  معموعه استحکامات رلعه یزدنرد متعلن به اواخر حکومت پارتی است که در 522

 ( 19:  5981)هرمان،  نزدیکی دروازة زانرس در بخپ  ربی ایران ساخته شده است
شرری ت و در رسمت رنوباین معموعه در سه  رف دارای استحکامات  بيعی اس  

کيلومتر  2تا  2دارای دیوار د اعی در حدود سه کيلومتر  ول و  ،بودنمحو ه به دايل دشت
از  ،شودعرگ است تا سنگربندی منططه تکميل نردد  این دیوار که دیوار نچ ناميده می

های پشتيبانی داد زیادی بروسن  و مالت نچ است  در  واًل منهم تعرنر  شه
ها های نگهبانی نيز در این بروشکل، که خاد دورة اشکانی است ورود دارد  اتا  مرب

شود که (  در امتداد این دیوار د اعی استحکامات دیگری دیده می3ساخته شده بود )شکل 
(  رلعه یزنرد یا رلعه با  (Keall, 1975: 385است ساخته شده زندان نام دارد که از رينه

 ( 51دهد )شکل تم د اعی این معموعه را تشکيل میبخپ مهمی از سيس
در ساخت این رلعه از سن  و مالت نچ مانند دیگر بناهای پارتی این معموعه به شيوة   

 0تا  2ای شکلی که در حدود دایرههای نيماست  دیوارهای رلعه با بروای ساخته شدهرينه
  متر رطر دارند، احا ه شده است 

 )ضحا ( قلعه زهك.2-1-2-2
شرری شهر هشترود و در با ی کوه رلعه زهک کيلومتری رنوب 50رلعه نحا  در    

کيلومتر  ول و بين یک تا سه کيلومتر  51(  محو ه در حدود 2: 5913ررار دارد )رندنر، 
است عرگ دارد  رلعه زهک از دو رسمت مرتف  و یک رسمت مسطو تشکيل شده

 ( 15: 5912)کالیر، 
ترین استطرار در این اما مهم ،های مختلر دارای استطرار بودهعه زهک در دورهرند رلهر   

شده که رلعه مربور به دوره پارتی است  در رسمت رنوبی محو ه در مستحکمی ساخته
است  هایی بودهرسد و دارای مز لارتفاع این در امروزه در برخی نطار به ده متر می

های نگهبانان در ميان این دو دیوار تعبيه شده بود تارکدیوارهای در دو رداره بوده که ا
(Kleiss, 1973: 165)ها از رمله استحکامات این   مصااو به کار ر ته در بيشتر رسمت

(  رنين 28: 5985های در و حصار سنگی، از سن  و مالت نچ است )درخشی، رلعه، برو
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ها نيستند ها سن نونه سازههایی مشخصۀ معماری اشکانی و ساسانی است  در اینسازه
ها را در رای ای به سرعت سن عنوان عامل پرکنندهبلکه مالت نچ به ،سازندکه بنا را می

  (Keall, 1967: 101)دهد خود ثابت نگه داشته و به بنا شکل می
عنوان های مدوری ساخته شده بود که بهدر  واًل معين در  ول حصار سنگی برو   

انبار و یک دادی آببودند  از  ر ی ورود تعدر  ول دیوار نيز استفاده شدهنوعی پشتبند 
خصوًا  در  ،تمهيدات  زم برای در دسترس داشتن آبحلطه راه حفرشده حاکی از 

تواند نشان از این باشد، رلعه کاربری ها میشرای  انطراری است که همگی این سازه
 (                  518: 5985است )درخشی، همدون یک شهر داشته

 استحکامات پارتی در غرب قلمرو پارتیان..2-1-3

 هاترا )الحضر(.2-1-3-1

(، بين دو رودخانه درله و  رات در 55یا شهر خدای خورشيد در رزیره )شکل « هاترا»   
دارد  امروزه این شهر باستانی در نيمۀ بيابانی ررار اانهرین، و در ارانی بخپ شماای بين

کيلومتری  رب آشور در یک منططه بيابانی  11 ربی موًل و در لومتری رنوبکي551
(  هاترا دارای رندین خ  د اعی است: خند ، 01: 5981است )هرمان، وار  شده

عالوه دارای رهار استحکامات بخپ بيرونی دیوار، دیوار اًلی و دیوار د اعی دوم؛ به
 0ي  دیوار د اعی اًلی در حدود (  مح52دروازه در رهار رهت اًلی است )شکل 

  (Gawlikowski, 1994: 47)کيلومتر است 
سن  ساخته شده و روی آنها را با استفاده از سن  آهک اعال دیوارها با استفاده از رلوه   

آرر  8دیوار اًلی دیوار آرری است که عرگ آن معادل   (01: 5981اند )هرمان، پوشانده
های آرری مستطيلی شکلی ورود متر برو 91 اًلۀ حدود متر( است  به سانتی 51 9)

ها دارند که در رسمت پایه مانند دیوار از رنر سن  هستند  در با ی هر کدام از این برو
است  این های آتشين ورود داشتهکننده منعنيناتارک کورکی برای کماندار یا پرتاب

متر از 55تر دارند  دیوار داخلی حدود م 51شان ارتفاعی در حدود ها با احتساب کنگرهبرو
خ  د اعی اًلی  اًله دارد و تطریبا  همان ارتفاع را دارد  کل این سيستم د اعی در 

                                         (   Gawlikowski, 1994: 47متر دارد ) 91معموع عرنی در حدود 
های رهارنوش و با استفاده از برو ای کمابيپ مدور داشتباروی رطور ااحنر نطشه   

بود  این نوع باروها را که در شهرهای پارتی از رمله تيسفون، دارابگرد و مرو تطویت شده
  (01: 5981شود، خاد پارتيان است )هرمان، دیده می

 نیدور.2-1-3-2

در  اانهرین ونامند در رنوب بينمی (Almalil)« اامليلش »که امروزه آن را « نيرور»  
رسد انگيزه ساخت استحکامات نيرور نهر می(  به59و 52ساحل  رات ررار دارد )شکل  
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 ,Keall).شهر بالشگرد، شهری که به دستور بالش پادشاه اشکانی ساخته شد، باشد 

1975: 625  ) 
های هایی در رسمت داخلی دیوارها، دیوارهای مستحکم و برواین رلعه شامل اتارک  

عالوه در نزدیکی نطرناه نيز است  بهه باع  استحکام رلعه شدهرهارنوش است ک
های خارری، بلکه از ساختمانی خارری ساخته شده بود که نه به منهور محا هت از بخپ

ی  ورکلی بسيار(  به(Bergamini, 1987: 208کرده است نطرناه داخلی محا هت می
  .شوداانهرین نيز دیده میی رنوبی بينها، در دیگر محو ههایی نيرور دورة پارتاز ویانی

 کیش.2-1-3-3

بخشی از سرزمين باستانی سومر است که در نزدیکی ساحل درله، در رنوب « کيپ»   
اانهرین، ررار دارد  یکی از مهمترین بناهای مربور به دورة پارتی در این محو ه تل بين

 ,Longdon)شکانی است نعلی شکلی به نام تل بندر است که دری متعلن به دورة ا

بندهایی در ای و بينی شکل و پشتدایرهپالن در مستطيلی با رند برو نيم ( 121 :1933
 رسمت خارری است که با اندود نچ تزشين شده است 

 دورااروپوس. 1-3-4 -2

است  شهر دورااروپوس در ساحل  رات در درة ابوکمال در کشور سوریه وار  شده   
هکتار است  این شهر که در ابتدا به ًورت یک رلعۀ  19شهر در حدود محو ۀ کنونی این 

(  هنگامی که در سال 51در روزنار پارتيان به شهر تعاری تبدیل شد )شکل  ،نهامی بود
در آن اردوناهی نهامی ساختند و در آنعا مستطر  ،م این شهر به دست روميان ا تاد501
ارتيان در دورااروپوس بسيار  يرمستطيم در روميان، نفوذ و ردرت پ اما برخالف ،شدند
ای از حنور پادنان پارتی در مبال  نشانه ؛استشناسی بازتاب یا تهها و شواهد باستانکتيبه

و یابيم، اما در همين دوره پارتی بود که دیوار شهر ساخته شد و شماری برو شهر نمی
های شهر دورااروپوس وارها و برو(  دی552: 5981باروی تازه به آن انا ه شد )یارشا ر، 

اند )شکل های هلنيستی هستند که تا اوایل دورة پارتی نيز کاربری داشتهدهنده پالنادامه
50 ) 

ها ها برای د اع در برابر نربات سنگين درکوبها، باروها و  ر  رهارنوش بروخند     
ا یک رم  اریم شکل به یی است که باند  نکته رابل توره دیگر راهروریزی شده ر 

شود  این  ر  دريطا  مانند ویانی معماری پارتی در نسا ردیم است )شکل دروازه ختم می
ها، ای را که برای به تحت کنترل درآوردن منططه، مز لعالوه باید تدابير امنيتی ویاه(  به2

 ,Gerkan) نيز در نهر بگيریم ،استها به کار نر ته شدهدر رلوی دیوارها و دروازه

1939: 4-61 ) 
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 گیر نتیجه.3
است  با توره به این ای از رلمرو نسترده پارتيان به دست آمدهبطایای معماری پراکنده   

ععيم نيست که روند مشابهی را در اًول ساخت استحکامات شهرها و  ،آمدهدستآثار به
روند احداث دارای دهد که ها نشان میپارتی شاهدیم  بررسی این معموعه هایلعهر

توان تداومی در رهت تحکيم، ابداع و آزمودن تعربيات نطشته بوده که این علت را می
ه دانست  این استحکامات عالوه های  تو شدشدن در مورعيت ردید سرزمينمعلول وار 
های مشترکی هستند  تطریبا  تمامی شهرهای دوره ها، در کل دارای ویانیتفاوت بر ورود
ها و دارای ارگ و استحکامات د اعی هستند  اکبر استحکامات پارتی بر بلندای ترهپارتی 

امنيت  است،هميشه ممکن نبوده ،اند و آنعا که دسترسی به رنين مورعيتیارتفاعات بنا شده
ها را عالوه بر ساختن برو و باروهای حفادتی و مستحکم، با حفر خند  استحکامات و رلعه

  نمودند  راهم می
های د اعی توان به استفاده از بروازرمله رزشيات معماری د اعی سرزمين پارت می  

شد که ها بر  راز دیوارها ساخته مینونه برومعمو   مستطيل شکل اشاره کرد  این
 ،خوردهایی که زیاد به رشم میآمدنی بيشتر آنها به  رف خارو است  از ویانیپيپ
های تيراندازی که اربارا  به دار د اعی، معابر مدور با شکافهای  ا توان به دا نمی

 رف دیوار بيرونی شيم داشته و یک پایۀ پيپ آمده یا خاکریز سراشيم اشاره کرد که 
است  معمو   در  ول دیوارهای د اعی یک عنصر حفادتی در مطابل حمالت نهامی بوده

رهت استحکام بخشيدن به دیوار د اعی  هایی، به عنوان نوعی پشتبند،در  واًل معين برو
هایی در ردارة دیوارهای حفادتی، به نخامت دیوار و ایستایی بود  ساخت اتا ساخته شده

ها، مسير حرکتی مناسبی را برای سربازان و ا زود و در عين حال  نای بام این اتا آن می
 کرد  نگهبانان  راهم می

ها،  نای حایل مابين ایعاد خند ، دیوار د اعی و بروبا  ای،ایعاد سيستم د اعی  یه  
های استحکامات پارتی است  در ها و دیوارهای حفادتی از دیگر ویانیدیوار اًلی برو

نمودند و ارتفاع دیوارها های مختلر نيز به نخامت دیوار از داخل و خارو انا ه میدوره
 دادند را ا زایپ می

شد که از یک سمت به  رین رمری در دامنه تره آ از میدسترسی به استحکامات از    
ها ختم بود و از سمت دیگر به دره و پرتگاهاستحکامات رسبيده ۀدیوارهای حفادتی و بدن

شدند در  ول شد ا رادی که به بنا نزدیک میشد  این سيستم دسترسی به بنا، مورم میمی
و این دید کا ی و در عين حال امکان اردام مسير به راحتی توس  نگهبانان رابل کنترل بوده 

 ور کلی این هشد  ببه بهترین شکل مورم ا زایپ تأمين امنيت بنا می د اعی به مور ،
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شود و دريطا  ویانی معماری  ر  در بيشتر برو و باروهای استحکامات این دوره دیده می
 است  پارتی است  این روش در نسا و دورا اروپوس به کار نر ته شده

اانهرین مشاهده کرد تا توان در بينپارتی را می هایلعهیا ته استحکامات و رنمونۀ تکامل   
اواخر روم را در اینعا  هایعهپر از ررن دوم ميالدی و رل آنها راتوان ریشۀ حدی که می

های رهارنوش، های رهارنوش با برورستعو کرد  به  ور خالًه در دوره پارتی رلعه
 اانهرین کامال  توسعه یا ته بود هایی در امتداد خ  د اعی در بينمرکزی و ساختمانحيار 

 

 

 

 (521: 5981وری پارت )یارشا ر، ت  نطشه امررا5شکل 
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  عکییییر هییییوایی از منططییییه   2شییییکل 

باسییتانی  بییا : نسییا ردییید، پییایين  نسییا رییدیم      

هیییای )برنر تیییه از: آرشیییيو مرکیییز کیییاوش   

 (Gironi, 2012: 9)تورین 

 

 )  نطشیه نسیا ریدیم، مهیرداد کیرت      9شکل 
(Lippolis 2011: 16,  

 

  رمییی  و ورودی اسیییتحکامات  2شیییکل 

 (                        Bergamini, 1987: 201)نسای ردیم

  نيییییار 1شییییکل 

 ,Zavyalov) رلعیییه

2007:313)    

 

  

 

 

   از سوم دیوار د اعی 0شکل 
(Zavyalov, 2007: 323)                   

  

 

 

    پالن و مورعيت نوبکلی تره1شکل   

          (Simpson, 2014: 10)                                                              
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  پیییییییییالن دورنیییییییییاای  8شیییییییییکل 

 (Simpson,2014: 13)تره

 

 دیییوار د ییاعی اًییلی )زنییدان( بییه   3شییکل 

         (Keall, 1982: 57) همراه شکل

       

 

 پییالن رلعییه یزدنییرد بییر اسییاس   51شییکل 

 ,Keall)مانییده اسییتحکاماتبطایییای بییه رییای 

1982: 54) 

 

 

 

 

: 5981  شیییهر هیییاترا )هرمیییان،  55شیییکل        

09                               ) 

  دیییید پرنیییده از اسیییتحکامات  52شیییکل 

بخیییپ خیییارری   دییییوار د یییاعی اًیییلی، بیییه 

ا و دیییییوار د ییییاعی همییییراه بییییرو و باروهیییی 

                                                                           Gawlikowski, 1994: 50))دوم

 

 

 

 

   یییر  ایزومترییییک از  یییاز دوم، 59شیییکل       

 :Keall, 1975)اوایییل رییرن دوم مییيالدی،  

627)              
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 ه نيریییییور   یییییاز سیییییوم رلعییییی52شیییییکل    
(Bergamini,         1987: 209)   

 

 

  

  پییییالن شییییهر دورا اروپییییوس  51شییییکل 

(Grekan, 1939)        

 

  (Bergamini,1987:200)  برو و استحکامات در دیوار شهر    دورااروپوس50شکل   
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