پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگنگارههای ساسانی
هوشنگ رستمی
دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه مازندران
رضا مهرآفرین
استاد باستانشناسی گروه باستانشناسی دانشگاه مازندران
سیدرسول موسوی حاجی
استاد باستانشناسی گروه باستانشناسی دانشگاه مازندران
شاهین آریامنش
دانش آموخته دکتری در باستانشناسی
چکیده
اساس شکلگیری ،دوام و بقای حکومت ها از آغاز تاکنون به جایگاه و پشتیبانی مردم بستگی دارد کهه در اطهاحاب به ان مشهروگیت گ تهه
میشود .مشروگیت در جکومتها بر اطولی خاص که ریشه در سنت و باور فرهنگی مردمان آن سرزمین دارد.
ساسانیان به گنوان یکی از حکومت های مهم دورانی تاریخی از همان ب و تاسیس توسط اردشیر پاپکان پایه خهود را براسهاس اطهوی دیهن
زرتشتی گذاشته و دین و سیاست را به گنوان ارکان لاین ک یک یگر برشمردن  .شاهان ساسانی که مشروگیتشان را براساس فره که یهک گنرهر
مذه بی است پایه گذاری کردن و حکمرانی ،جایگاه و اقت ار خود را براساس ارتباط شاه با خ ا و اینکه این جایگاه را اهورامزدا ب انها ودیعه داده به
حکومت خود چهره ای معنوی و مذهبی می ادن و سعی داشتن به مردم این مهم را القا نماین که دستورات و افعای شهاه همهان خواسهت و اراده
اهورامزدا است.
بررسی سنگنگارههای دوره ساسانی در جهت بررسی گناطر مشروگیت در این دوره  ،ضرورتی است که تاکنون به طور مستقل و مبسوط به آن پرداختهه
نش ه است .در این پژوهش سعی بر آن است ،تا با م د از شواه باستان شناختی و قرائن تاریخی این مهم مورد ماالعه ق رار گیرد .بهرای تهیمین ایهن من،هور،
نقوش و نشانهای نمادین موجود در سنگنگاره های دوره ساسانی که در مح وده جغرافیای ایران امروز قرار دارن  ،شناسهایی گردیه ه و بهه دقهت نیهز مهورد
ماالعه قرارگرفتهان  .تحاش برای نشانه شناسی یکا یک نقوش و نشانهای نمادین و نیز روشن سهاختن هویهت واقعهی و م ههوم حقیقهی ههر یهک از آنهها
مهمترین ه ف این پژوهش را تشکیل میده .

نتایج حاطل از این پژوهش که بر اساس ه ف از نوع تحقیقات بنیادی و براساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی به شهمار مهیآیه
آشکارا نشان میده  :غالب نقوش سنگنگارههای دوره ساسانی ریشه مذهبی دارن و تع ادی از این نقهوش همچهون تها شهاهان ساسهانی ،در
اشکای متنوع هریک به در جای خود معرف یکی از ایزدان به شمار میرون  .نقوش نمادین و نشانهای غیر مذهبی نیز گم تاً معرف موضهوگاتی
چون :پیروزی ،اسارت دشمن و احترام ،نماد ق رت و گ،مت شاهنشاهی است که همه به نوگی در جهت نشهان دادن مشهروگیت شهاه ساسهانی
است.
کلید واژگان :ساسانی ،سنگنگاره ،ماالعات باستان شناختی ،نقوش نمادین ،نشانهای ویژه

مقدمه
در دوره ساسانی همچون دوره هخامنشی ،سنگنگارهها در نگاه نخست به تجحیل شکوه شاهانه و تیمین آوازهی اب ی و سرفرازی خان ان
شاهی به م د و یاری نمادها و دستاویزهای جادویی میپردازن  .ذکر جحای و شوکت محکوتی و نیایش به درگاه اهورایی برای طحب فیض و تیمین
پیروزی پادشاهان بر دشمنان و بیگانگان و به ویژه رومیان از مضامین اطحی آثار مورد بحث است (زاره .)141 :7831 ،این آثار ارزشمن نمودار
بخش وسیعی از هنر ،فرهنگ و روش سیاسی و مذهبی ساسانیان میباشن ؛ زیرا هر یک از آنها به من،ور بیان و انتقای یک م هوم و واقعهای
طادق خحق ش هان .
سنگنگارههای ساسانی از دیرباز مشهور ،و از منابع و میخذ بزرگ ارزشمن دوران ساسانی به شمار میرون  .هر بار که پژوهن گان به ماحب
تازهای از تاریخ ساسانیان برمیخورن  ،و یا به خوان ن نوشتهای توفیق مییابن  ،و یا به درک و کشف اثر فرهنگی نوینی نائل میگردن  ،همواره به
منابع و میخذ نامبرده بازمیگردن  .این نقشها به مثابه معیار اطحی هستن که میتوان م ارک به دست آم ه از دوره ساسانی را با آنها سنجی و

به نتایج و کش یات مهمی دست یافت (لوکونین.)13 :7811 ،
نقوش برجسته ساسانی تاکنون در مناطق سحماس در آذربایجان غربی ،تاقبستان در کرمانشاه ،برم دلک ،تنگ قن یل ،سرمشه  ،فیروزآباد،
گویوم ،دارابگرد ،نقش بهرام ،نقش رجب ،نقش رستم و تنگ چوگان در استان فارس کشفش ه و به وسیحه کاش ان و محققان مختحف به طریق
گوناگون معرفی ش ه است.
مسئحه اطحی در تحقیق پیش رو بررسی م اهیمی است نمادینی است که در سنگنگارهها نشان از تحاش شاهان ساسانی در جهت مشروگیت
بخشی ن به حکومت دارد ،لذا پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن شناسایی نقوش و نشانهای نمادین موجود در سنگنگارههای دوره ساسانی
که در مح وده جغرافیایی ایران امروز قرار دارن  ،به نشانه شناسی یکایک آنها پرداخته و تا آنجا که نتایج حاطل از ماالعات اجازه میده ،
هویت واقعی و م هوم حقیقی آنها را روشن سازد.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر بر اساس ه ف از نوع تحقیقات بنیادی و براساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی با اسهت اده از منهابع کتابخانههای و
ترویری می باش که نگارش آن با رویکرد تححیحی طورت گرفته است .در این پژوهش با ماالعهی کتابخانههای و اسهنادی ،نقهوش نمهادین در
سنگنگارهها مورد شناسایی و مورد ماالعه دقیق قرار گرفتن .
پیشینهی تحقیق:
موضوع مشروگیت در دوران مختحف تاریخی همچون دوره اشکانی همواره مورد ارزیابی پژوهشگران قرار گرفته و حتی جسهته و گریختهه ایهن
موضوع در هنرهای دیگر دوره ساسانی ب ان پرداخته ش ه است ،که میتوان به مقالاتی همچون مبانی و "ریشههههای مشهروگیت شهاه در دوره
اشکانی" (نادری )791 ،و "ساختار برری مشروگیت در آثار ساسانی و بیزانس" (ایرانی ارباطی و خزایی )7891 ،اشاره کرد ،لیکن سهنگ نگهاره-
های دوره ساسانی بارها و بارها از سوی باستانشناسان و متخرران تاریخ هنر مورد ماالعه و کنکاش قرار گرفتههانه  .لهیکن تهاکنون موضهوع
موضوع بررسی نقوش نمادین مشروگیت در سنگنگارهها تحت گنوان یک تحقیق مستقل در دوره ساسانی به طورت یکجا ،منسجم و ه فمنه
ه آن گونه که م ن،ر این تحقیق میباش مورد ماالعه ،ت سیر و تححیل قرار نگرفتهان  .تحاش برای تیمین این من،ور ،آشکارا بر اهمیت موضهوع و
ضرورت انجام آن دلالت دارد.
اهورامزدا

کهنترین سنگنگاره دوره ساسانی ،نمایان گر اگاای ححقه سحانت یا منرب شاهی از جانب خ ای بزرگ اهورامزدا به نخستین پادشاه سحسحه
ساسانی ،یعنی اردشیر پاپکان است.
شاهان ساسانی ق رت خود را منبعث از اهورامزدا می دانستن  .پیرو همین امر در نگارکن ها و پشت سکههای شاهان ساسانی سرشت خود را
وابسته به اهورامزدا معرفی میکردن  .بهر حای شاهان ساسانی برای ق رت خویش ریشهای آسمانی قائل بودن و این موضوع را در مراسم تا -
گذاری و در پشت سکههای خویش نشان دادهان  .حضور اهورامزدا در آیین تا گذاری به من،ور تق س ق رت و ت ویض آن به پادشاه است .در
آیین تا ستانی ،اهورامزدا همانن شاهان لباس میپوش  ،همانن آنان بر اسب مینشین  ،هیئت ظاهری او ترکیبی است از ق رت سیاسی و
معنویت روحانی ،او با ت ویض ححقه شهریاری به شاه ،منشی آسمانی ق رت او را تییی میکن  ،و نشان میده که نگاه اشت ق رت ت ویض ش ه
را تضمین میکن (اطیل .)791 :7813 ،ترویر یا تجسم انسانی از اهورامزدا در نقش برجستههایی که موضوع آنها تا ستانی یا دیهیم بخشی
است گبارتان از:
 اردشیر اوی در فیروزآباد ،نقش رجب و نقش رستم (ترویر .)7
 شاپور اوی در نقش رجب.
 بهرام اوی در بیشاپور.
 اردشیر دوم در تاقبستان.
 پیروز اوی در تاقبستان.
اهورامزدا یا اورمزد به معنی "سرور دانا" نامی است که زرتشتیان به "خ ا" دادهان  .چنانچه از نام او بر میآی  ،ویژگی او خرد است ،کسی که

نه فریب میخورد و نه می فریب  .این سرور ،بخشن ه و خیر ماحق است .او که پ ر و مادر آفرینش است ،مسیر خورشی و ماه و ستارگان را ساخته
است .او بوده و هست و خواه بود .به سخنی دیگر جاودانه است ،اما در دوران کنونی قادر ماحق نیست ،زیرا توانایی او به دلیل دشمن گم هاش
یعنی اهریمن مح ود است .اما زمانی خواه رسی که ب ی مغحوب شود و اهورامزدا باق رت ماحق فرمانروایی کن (هینحز .)17 -99 :7818 ،در
مورد نقش اردشیر اوی در نقش رستم بای گ ت که در این ترویر نمادین باورهای آیینی فراوانی نه ته است .پیروزی هرمزد بر اهریمن در پایان
روزگار تاریخی کیهان که همگان چشمبهراه آن هستن  ،کامل می شود .پیروزی اردشیر بر اشکانیان گاهی در جهت پیروزی نهایی نیکی و
فضیحت بر ب ی و شقاوت است ،که با این نقش برجسته جاودانی و همیشگی ش ه است (هرتس ح .)873 -871 :7837 ،
در د وره ساسانی برای اولین بار یک مذهب رسمی در کشور حاکم ش  ،و سیاست شاهان ساسانی بر اساس امتزا دین و حکومت شکل گرفت.
با توجه به این رویکرد شاهان ساسانی با است اده ابزاری از دین و باورهای مذهبی در جهت مشروگیت بخشی ن به حکومت خود ،برای اولین بار
در این دوره شاه تجسمبخشی اهورامزدا در هیئتی انسانی هستیم .در سنگ نگارها اهورامزدا به لحاظ فیزیکی و شمایحی همسان با شاه نقش
ش ه ،و ححقه شاهی را به شاهنشاه ساسانی اه اء میکن  ،و به گبارتی شاه نماین ه اهورامزدا در زمین و جهان مادی برای مبارزه با اهریمن و
برقراری حکومت نور و روشنایی است.

ترویر  :7نقش رستم ،تا ستانی اردشیر اوی از اهورامزدا ).(Flandin and Cost,7387-7384: p.731

میترا
مهر" (میترا) نام یکی از ایزدان آیین مزدیسنی است .در اوستا و فارسی باستان این نام به طورت "میثر" و در سانسکریت "میتَر یا میثَر" و
در فارسی مهر گ ته می شود .معنی آن پیمان دوستی ،محبت و نیز خ ای فروغ و روشنایی است .در اوستا مهر یکی از ایزدان است ،و یشتی از
کتاب یشتها به نام مهریشت در ستایش اوست (گ ی ی.)914 :7814 ،
میترا یکی از خ ایان هن و ایرانی پیش از زرتشت بوده ،هرچن زرتشت پرستش میترا را منسوخ کرد ولی پس از او در آیین مزدیسنا ،به یکی
از فرشتگان یا ایزدان والامقام ب ی گردی (شمس174 :7819 ،؛ اولانسی79-73 :7837 ،؛ گیمن.)179 :7818 ،
ایزد مهر(میترا) از دوره ساسانی در سنگنگاره اردشیر دوم در تاقبستان ظاهر ش  ،و بایستی در ن،ر داشت که ربالنوع پرستی یونانیان در
دوره حکومت دویست ساله مق ونیها و سحوکیها در ایران میتوانسته در این امر تیثیر داشته باش (پورحقانی .)81 :7811 ،حضور نمادین مهر در
طحنه تا گذاری نیز نشان از قائل ش ن منشی آسمانی ق رت است .در نقش برجسته تا ستانی اردشیر دوم در تاقبستان مهر بر روی گل نیحوفر
ایستاده و دسته برسم در دست دارد .می توان گ ت که حضور مهر نمادی از پشتیبانی این ایزد از پیمان اهورامزدا و شاه و نیز ،این نماد فروغ و
روشنایی ،شاه و کشور او را در برابر تاریکی اهریمنی پاس اری میکن و به آن برکت و ق است میبخش (اطیل799 :7813 ،؛ هرتس ح : 7837 ،
( )888ترویر  .) 1در متون اوستایی و پهحوی اشارات گوناگونی به مهر ش ه است .در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
در بن هش در مورد مهر چنین آم ه :مهر را خویشکاری (وظی ه) داوری جهانیان به راستی کردن است (بهار .)778 :7837 ،در خرده اوستا
درگاههان (پنجگاه) از ایزد مهر یادش ه و او را ستوده (بی نا.)93 :7831 ،
در مینوی خرد در مورد وظی ه مهر چنین آم ه است؛ "مهر" ایزدی است که وظی هی اطحیاش ن،ارت بر پیمانها است .مهر" ،سروش" و

"رشن" به منزلهی سه قاضیان که اگمای مردمان را پس از مرگ میسنجن (بی نا .)93 :7894 ،در ون ی اد ،باب چهارم چنین آم ه :هر آینه اگر
کسی در این گیتی جسمانی ،دانسته آن کار بحن (بی زن و خانواده ،فرزن و مای مان ) را بکن  ،مثل آن است که بهرشنو (فرشتهی راستی) دانسته
دروغ گ ته و به مهر (فرشتهی گه ) خحف کرده و نزدیک آب روشن طحایی خوشگوار رفته است (چون آب در دین زرتشت مق س است اگر
گناهکاری نزدیک آن برود گناهش بسیار سنگین میشود) (بی نا .) 81 :7897 ،در باب نوزدهم :مهر که دارای کشتزار فراخ و دارای سحاب خوب و
براقترین سحاب و فاتحترین سحاب را ستایش میکنیم (همان.)748 ،
در یسنا ،هات  99 ،98و  93از مهر در غالب موضوگات مختحف از جمحه کمک گرفتن از مهر و یا نماز گذارن برای او یاد ش ه است
(پورداوود 99 -97 :1889 ،و .)774
حضور میترا در سنگنگاره اردشیر دوم بهمراه اهورامزدا؛ از تحاش های شاه برای مشروگیت بخشی به حکومت خود است ،این نگارکن از این
لحاظ اهمیت دارد که اردشیر دوم گحاوه بر اهورامزدا که ححقه را از او دریافت می کن از میترا نیز برای تاکی دوچن ان بر مشروگیتش بهره برده .و
حضور میترا در این مجحس به معنی پشتیبانی از گه و پیمانی است که شاهنشاه ساسانی با اهورامزدا میبن د ،و میترا گحاوه بر پشتیبانی از شاه،
وی را در رسی ن به این اه اف یاری میرسان .

ترویر  :1تاق بستان ،تا ستانی اردشیر دوم از اهورامزدا در حضور میترا ).(Flandin and Cost,7387-7384: p.74

آناهیتا
مجحس باشکوه تاجستانی پیروز اوی در تاق بستان یا طحنهی انتهایی تاق بزرگ ،گحت وجودی این ایوان مجسمه دار است .زیهرا خهود تهاق
روایت ساسانی دیهیم بخشی است که در قرن اوی حکومت ساسانی به دفعات نمایش دادهش ه دی ه میشود .در این مکان سه پیکره نمایش داده
ش ه است؛ شاه که بین اهورامزدا و آناهیتا ایستاده و هر دو دیهیمی به پادشاه میبخشن (هرمان787 :7818 ،؛ موسوی حاجی.)31 :7831 ،
نقش دیگر آناهیتا واقع در محوطه باستانی نقش رستم (در نزدیکی تخت جمشی ) است .در این طحنه ایزدبانو با ارتقا جایگاه ،برای اولین بهار
برخحاف سنت جاری دوره ساسانی ححقه شاهی را به نرسی اگاا میکن (هرتس ح ( )887 :7837 ،ترویر )8
آناهیتا از الهههای بحن مرتبه در دین زرتشتی می باش که در متون اوستایی و پهحویی به کرات از او یاد و مورد ستایش قرار گرفته است .ناهی
نام دیگر فرشته آب است که در اوستا به طورت "آناهیتا" و "آبان" ،با ط ت "اَردَویسور" بهمعنی بالن ه و قوی آم ه بسیار مهورد سهتایش قهرار
گرفته است (گ ی ی .)984 :7814 ،در گزی ه های زادسپرم از آناهیتا با ط ت اردویسور یاد شه ه ،و همهراه اسهپن ارمذ بهرای جحهوگیری از آسهیب
جادوگران و اهریمن به زمین میآی (بی نا  .)18 :7899 ،یشت پنجم کتاب یشتها به نام "آبان یشت" نامی ه مهیشهود ،در آنجها اههورامزدا بهه
زرتشت گ ت :ای زرتشت" :اَردویسور آناهیتا" را که در همه جا (دامان) گسترده ،درمانبخش ،دیو ستیز و اهورایی کیش است ،به خواسهت مهن،
اوست که تخمه همه مردان را پاک و زه ان همه زنان را برای زایش (از آلایش) بپالای (دوستخواه.)191 :7817 ،
سابقه حضور این ایزد بانو در ایران به دوران قبل از ظهور زرتشت بازمیگردد ،که در اطاحاب به یکی از خ ایان پیش زرتشتی معروف اسهت.
با آم ن زرتشت ،پرستش او سایر ایزدان منسوخ می گردد .در زمان داریوش اوی هخامنشی با وجود تساهل و تسامح مذهبی هیچ اثهری از وجهود
دیگر ایزدان مشاه ه نمی شود و تنها اهورامزدا است که داریوش از او نام میبرد و او را میستای  .به دیگر معنی اهورامزدا به تنهایی وظایف سایر

ایزدان را گه ه دار بود .با گذشت زمان در دوره اردشیر دوم هخامنشی شاه حضور دوباره آناهیتا در کتیبهههای او هسهتیم و راه بهرای بازگشهت
سایر ایزدان پیش زرتشتی هموراه میشود .در دوره ساسانی تغییرات گم های در آیین زرتشتی ات اق میافت کهه در راسهتای اهه اف سیاسهی و
منافع موب ان و شاهان است .در این دوره ایزدان برای مشروگیت بخشی به شاهان ساسانی در هیات انسانی ظهاهر مهیشهون  ،و در تعهالیم ایهن
دورهی زرتشتی ،مخال ت و مبارزه با ایزدان پیش زرتشتی به فراموشی سپرده می شود و جای آن را حضور پررنگ این خ ایان به گنوان دستیاران
اهورامزدا (خ ای بزرگ) در متون مذهبی و دیگر آثار هنری از جمحه سنگ نگارهها میگیرد .در دوره ساسانی گحاوه بر جایگاه بحن و والای آناهیتها
در دوران ساسانی که در متون مذهبی دوره ساسانی به آن اشارهش ه؛ جایگاه این الهه حتی در دوره نرسی به ح ی میرس که دیههیم شهاهی را
که معمولاً شاه از اهورامزدا دریافت میکن به شاهنشاه ساسانی اه ا میکن .

ترویر  :8نقش رستم،تاجستانی نرسی از ایزد بانو آناهیتا ).(Flandin and Cost,1581-1581: p.151

هراکلس
حضور هراکحس بعنوان خ ایی یونایی در مجحس تاجستانی اردشیر اوی که که آیین زرتشتی را برای نخسهتین رسهمی نمهود و خهود را یهک
متشرع واقعی می نامی بسیار در خور توجه است .در ادامه به توطیف نقش مزبور و حضور این خ ای یونانی خواهیم پرداخت.
نقش رجب ،تا ستانی اردشیراوی از اهورامزدا :نقش دو کودک در میان اردشیر و اهورامزدا جالب توجه است ،که فرد سهمت راسهت مجحهس
برهنه است .این نقش در هنر نگاره سازی ایران مغایر با هنجار و سنت است و از همین روی میتوان اطمینان داشت کهه پهای یکهی از خه ایان
یونان در میان است .در هر حای او در دست راست یک دسته برسم دارد و ظاهراً شخریتی ایرانی یافته است .از این رو به گمان مهن هرکهولس
است که در روزگار کهن با ایزد ایران باستان" ،بهرام" برابر بوده است .ایزد "مقاومت شکن" و خ ای جنگ که در زمان ساسهانیان "ورههران" و
بع ها "بهرام" خوان ه ش  .اگر در تعبیر طخرۀ آسیب دی ه اشتباه نکنم این ایزد دست چپ خود را بر یک گرز تکیه داده اسهت (هینهتس:7838 ،
( )711ترویر .)4
هرتس ح هم در این مورد به هراکحس بودن این نقش اگتقاد دارد .در نقش رجب در میان شاه و ایزد دو کودک ایستادهان  .کودکی در سهمت
چپ ایستاده و چون بزرگسالان لباس پوشی ه ،احتمالاً نوه ی اردشیر است ،که بع ها با اسم هرمزد اوی بهر تخهت نشسهت .او بهه کهودک سهمت
راستی که کامحاً برهنه است ادای احترام می کن  .ترویر این کودک برهنه از مشخرات یکتای هنر ساسانی است .با اطمینان میتوان گ هت کهه
ترویر یکی از ایزدان یونانی است (هرتس ح .)871 :7837 ،
هراکحس یکی از بهنام ترین پهحوانان اساطیر یونان ،و پسر زئوس است .هراکحس نماد توانایی ،نیرومنه ی و پهحهوانی اسهت .او نهه تنهها یهک
پهحوان ،بحکه چون یک ایزد مورد پرستش بود (اسمیت.)817-899 :7834 ،
هراکحس که رومیها او را هرکوی خوان هان  ،معروفترین و محیترین قهرمان داستانهای کحاسیک یونهان محسهوب مهیشهود (پیرگریمهای،
818 :7841؛ دیکسون کن ی .)831-839 :7838 ،او پسر "آم یتریون" و "الکمنا" بود اما پ ر واقعی او زئوس است .بنا به ذکهر بعضهی از منهابع،
هرکحس پس از کشتن فرزن ان خود از نخستین ازدواجش ،بنا به ن ای هاتف معب دل ی برای جبران گناهان مجبور ش دوزاده خوان خود را تحت
فرمان هی "اورستیوس" پادشاه "آرگوس" انجام ده  .در هنر یونانی و بع ها در هنر رومی ،نقش هراکحس به طورت ترویر مردی است تنومنه

با ریشی انبوه که معمولاً برهنه است؛ او یا ایستاده و به گرز خود تکیه داده ،یا لم داده و یا مشغوی انجام یکهی از خهوانههای اسهاورهای اسهت.
تراویر بسیاری از هرکوی در محوطه هایی مانن شوش ،سحوکیه ،آشور ،دورا اروپوسف هترا ،نساء ،مسج سحیمان و بعضی جاهای دیگر بههدسهت
آم ه است .همچنین ترویر هحنی هراکحوس الهام بخش هنرمن ان بسیاری در قحمرو پارتی ش که آنان این ترویر هحنی را با خروطیات شهرقی
آراستن  .نشانههایی از اینگونه آثار را می توان در تنگ سروک ،شوش ،شیمبار ،مسج سحیمان و چن محوطه دیگر مشاه ه کرد (قهادری:7838 ،
 .)38نقش هرقل یا هراکحس در نقش برجسته مهرداد کالینکوس یا با احتمای آنتیخوس کماژن که با خ ای هرقل دست میده  ،که در کوهپایه
نمرود داغ پی ا ش ه است (کالج.)788 :7837 ،
حضور هراکحس در یکی از نخستین ومهمترین سنگنگارههای ساسانی (تا ستانی اردشیر اوی از اهورامزدا) به قرار زیر مهورد توجهه اسهت؛
برای اولین بار حضور یک خ ای یونانی با ترویری مغایر با سنت هنری ایرانیان را شاه هستیم .و گحاوه برآن در یک مراسمی کهه کامحها جنبهه
مذهبی دارد و کحیه گناطر آیین زرتشتی در آن حضور دارد یکی از خ یان یونانی نیز حضور دارد.
اینکه "هینتس" شیای را که در دست هراکحس است را "برسم" مینام و شخریتی ایرانی برای او قائل میشود ،چن ان قابلقبوی نیست.
زیرا این خ ای یونانی حتی به لحاظ پوشش هم جامهای برتن ن ارد که ح اقل بتوان بر اساس جامه اظهارن،ر کرد ،و شی مورد بحث را اگر
بتوان برسم نامی  ،این سؤای پیش میآی ؛ برسمی که بای در دست خ ا یان مزدیسنا و روحانیون برای خوان ن دگا است چرا در دست هراکحس
است و چرا زمانی که در این نقش اهورامزدا برسم ب ست است چرا او نیز برسم به دست دارد؟ یعنی در آن زمان مقامی در ح ایزدان ایرانی برای
هراکحس قائل ش ه ان ؟ جواب این پرسش من ی میباش  .زیرا در زمان ارد شیر اوی آغاز رسمی ش ن آیین زرتشتی در قحمرو ساسانیان است و تا
ح توان کحیه ارکان و لزمات این دین رگایت میش و این امکان وجود ن اشت که یک خ ای یونانی بتوان جایگاهی همانن دیگر ایزدان ایرانی
یاب  .شای بتوان با توجه به روابط و تاثیرات فرهنگی ایران و غرب که میراث و بازمان ه اشکانیان است و شباهتش به ایزد بهرام حضور هراکحس
را توجیه کرد اما حضور جایگاهی به این پررنگی را نمیتوان برای او قائل ش .

ترویر  :4نقش رجب ،تا ستانی اردشیر اوی ،همراه با نقش هراکحس (.)Flandin and Cost,1581-1581: p.11

نیکه
الهه نیکه نوی بخش پیروزی ،در نقش برجستههای تاق بزرگ بستان که بر پیشانی تاقبستان حجاریش ه متهیثر از نیکههی دوران یونهانی-
رومی است (ترویر )8؛ درست مثل فرشتههای کوچکی که در بشقابهای نقره ساسانی گردنبن ی به قهرمانان اهه ا مهیکننه (اکهرمن:7831 ،
 .)998هردو پیکره بایدار دارای ححقههایی کوچک روبان دار و جواهرنشان بوده و نیز ظرفهایی در دست دارن  .بایهای کوچهک روی نوارههای
سربن آنها بر ماهیت نگهبان بودن آنها تیکی دارد (هارپر748 :7838 ،؛ کریستین سن .)413 :7831 ،در تاقبستان گرچه ن وذ هحنی کامحاً دی ه
میشود ،ولی تعادی میان دو سبک برقرار است (شائیتس و پوپ .)134 :7831 ،در طحنه پیروزی شاپور اوی( تنگ چوگان بیشاپور) الهه پیهروزی
با بایهای بزرگ گسترده نشان داده ش ه که در بالای سر اسب در حای پرواز به طرف شاپور است .یکی از بایهای این فرشته بای دیگر را مهی-
پوشان و فرشته در دست خود یک گنرر تزئینی بازش ه را دارد (گیرشمن.)33 :7819 ،

سابقه حضور الهه نیکه در حای پرواز و تا گل را میتوان در نقاشی دیواری در درون اتاق مراسم پرستشگاه زئوس در دورا اروپوس مشهاه ه
کرد (کالج .)94 :7838 ،این ایزد بانوی یونانی تجسم پیروزی و یکی از لقبهای آتنا به شمار میرود (اسمیت.)888 :7834 ،
به اگتقاد یونانیان پیام آور پیروزی از جانب خ ایان بوده و از نخستین سحاله خ ایان یونان به شمار میرفت .معمولاً او را با بای و درحالیکه بها
سرگت در حای پرواز بود نقش میکردن (گریمای.)911 :7841 ،
در ادبیات مذهبی مزدایی داستانی مشهور به "ارادویرافنامه" وجود دارد که میتوان معادلی برای الهه نیکه باش  .در این سه ر "ارداویهراف"
به همراه فرشته مق س "،سروش بایدار" راهنمایی میشود و میان بهشتیان و جهنمیان س ر میکن (طاهری و طادق.)19 :7831 ،
این فرشته کوچک که حضورش را در نقوش برجسته و سایر هنرهای دوره ساسانی شاه هستیم؛ احتمالاً پیامآور خ ای بزرگ است .در اینجا
تحت تیث یر غرب ،حالت منجم و مذهبی ترویر انسانی مب ی به شکلهای زن ه می شود ،و این آغاز سبک ج ی ی از پیکرسهازی ایرانهی اسهت.
اینگونه طحنه به تجحیل از پیروزی شاه بیشتر گرایش دارن تا به توطیف حوادث (گیرشمن .)789 :7887 ،در نقش شاپور پیروزی مثابه ارمغانی
آسمانی برای شاپور بوده تا دوام و استحکام حکومتش موثر افت  .ب ون تیکی و پشتیبانی الهی و آسمانی ،پیروزی و فهتح حاطهل نمهیشه  .ایهن
خ ایان آسمانی بودن که در جنگها یاور جنگاوران و پشتیبان آنان در نبرد بودن (محبی.)73 :7897 ،
حضور پررنگ و قابلتوجه الهه نیکه در آثار هنری بازمان ه از دوره ساسانی را بایستی نتیجه ارتباط قوی فرهنگی -هنری دانست که در طوی
دوران تاریخی ایران با غرب داشت .حضور این الهه را شای بتوان نتیجه وجه اشتراک الهه نیکه با فرشته سروش بال ار که در داسهتان ارادویهراف
آم ه دانست و همین گامل اشتراک ،راه را برای آسان ش ن پذیرش الهه نیکه از جانب ایرانیان باز کرد .بهر حای الهه نیکه را بای نتیجهه ارتبهاط
فرهنگی دانست که میان ایران و غرب وجود داشته است.

ترویر  :8تاقبستان ،نقش الهه نیکه (.)Flandin and cost, 1585:p 1

آتشدان
آتش ان یکی از نشان های ویژه و مهم دین زرتشتی است؛ در دوره ساسانی ،برای اولین بار این دین به طورت یکپارچه در کل کشور رسمیت
یافت .اما در سنگنگارههای این دوره تنها در نقش تا ستانی اردشیر اوی در فیروزآباد آتش ان شناسایی ش ه است (ترویر .)1
در نقوش برجسته قبور سحانتی هخامنشیان در نقش رستم آتش انهایی دی ه میشود که بر فراز آن آتش مق س در اشتعای است .کمکم در
شریعت زرتشت این قاگ ه مقرر ش که آفتاب به آتش نتاب  ،بنابراین سبک ج ی ی در ساختمان آتشک ه معموی ش  .اتاقی ماحقی تاریک در وسط
بنا می ساختن  ،که آتش ان در آن قرار داشت .در پشت سکه اداری پارس که خراجگذار سحوکی بودن  ،طورت این آتشک ه دی ه میشود .در
سکههای مزبور سه گ د آتش ان ،که معمولاً در میان آتشک ه جای دارد ،در بالای آتشک ه نقش کردهان  .در سمت چپ شخری در حای گبادت و
در جانب راست پرچمی دی ه میشود .جزئیات آتش ان در سکههای اردشیر اوی بهتر نمایان است (کریستنسن738 :7831 ،و)734

آریایی ها گقی ه داشتن که آتش اساس و جوهر زن گی و هستی بوده و می پن اشتهان که میان آتش و نبات راباهای وجود داشته است.
همچنین میانگاشتن که میان آتش و روب نیاکان ارتباط نزدیکی موجود است (گ ی ی)7814 :479،
یکی از تجحیات "فرّه" ،آتش است .سنت مزدایی جوهرهی آتش را فرّه میدان  .ظهور آتش در گرطهی هنر ساسانی به طورت نقش آتش ان
نشانهای رسمی در جهان ساسانی محسوب میگردد .فرّه کی یتی است معنو ی که ریشه در باورها و شرایط زیستی و فرهنگی انسان در دوران
کهن دارد .این م هوم را میتوان تحت گناوین مت اوت در مجموگه آیین و اساورههای دیگر اقوام باز جُست .در ایران واژه«فرّه» و بهویژه «فرّه-
ی ایزدی» در ن،امی دینی و سیاسی گنرر معنایی گمیق مییاب  .بر این پایه فرّهی ایزدی نیرویی است که به شاه – موب که هویتی نیمه
خ ایی داشته اگاا می گردد تا به نوگی اقت ار ،تسحط دنیوی و معنوی خود را به جامعه اگمای نمای  .فرّه زرتشت در قالب آتش به وجود مادر او
ححوی کرده و از مادر به جسم فرزن راه مییاب  .لازم به ذکراست به جهت این که انسان کهن قادر باش با م اهیم و معانی دینی و اساورهای
ایجاد ارتباط نمای این گناطر بالضروه تابع قالبها و نشانه هایی ش ن تا ذهن بشر قابحیت درک و پذیرش آنان را کسب کن  .فره نیز از این قاگ ه
مستثنی نبود ،و مانن اغحب م اهیم معنوی در طورت اشکای و گناطر مادی تجسم مییافت (موح ی711 :7837 ،و.)718
اردشیر اوی همزمان با تیسیس سحسحه ساسانی دین زرتشتی را دین رسمی کشور اگحام کرد ،و دین و سیاست برای نخستین بار در این دوره
باهم درآمیخت .اردشیر به گنوان مؤسس سحسحه ساسانی ،ترویری متشرع از خود به نمایش گذاشت ،و به همین دلیل در مجحس تا ستانی او
در فیروزآباد تا ح امکان نماد و نشانهای دینی را به نمایش گذاشته است .از این نماد و نشانها آتش ان یکی از نمادها و نشانهای ویژه و مهم
در دین زرتشتی است که در این مجحس نقش ش ه است .با توجه به اهمیت آتش ان همان طور که اشاره ش ؛ تنها در سنگنگاره مذبور شاه به
ترویر کشی ه ش ن آن هستیم ،و در سایر نگارکن های شاهان ساسانی نشانی از حضور آتش ان نیست .دلیل این امر را احتمالاً میتوان در
تغییرات و ات اقات مهم سیاسی -اجتماگی و سیاست مذهبی یافت که در دوران زمام اری شاهان بع ی ساسانی رخ اد داد جستجو کرد .ازجمحه
این رخ ادها میتوان به ظهور دین مانوی در زمان شاپور ،جایگزینی ایزد بانو آناهیتا بجای اهورامزدا در سنگنگاره نرسی در نقش رستم اشاره
کرد.

ترویر  :9فیروزآباد ،نقش آتش ان در تا ستانی اردشیر اوی از اهورامزدا ).(Flandin and Cost,7387-7384: p.87

برسم
برسم یکی دیگر از نشان های ویژه در دین زرتشتی است .برسم را در سنگنگارههای مربوط به :تا ستانی اردشیر اوی در فیروزآباد ،تا
ستانی اردشیر اوی در نقش رجب ،اردشیر اوی در نقش رستم و تا ستانی اردشیر دوم در تاقبستان را میتوان مشاه ه کرد.
در طحنۀ تا ستانی اردشیر اوی (فیروزآباد) ،در سمت چپ مجحس دیهیم ستانی از اهورامزدا را داریم که با دست راست در حای دادن دیهیم
شاهی به اردشیر است .اهورامزدا در دست چپ چیزی دارد ،که اغحب "دبوس" خوان ه ش ه است ،اما در حقیقت دستۀ "بَرسَم" (بَرسمَن ،بَرسم)
مق س است که در آیین زردشت نقش مهمی دارد (هینتس( )717 :7838 ،ترویر  .)1در نقش دیگری متعحق به اردشیر اوی در نقش رستم ،ایزد
برسمی را به دست چپ گرفته که از واجبات آیین ایرانیان بوده است و ق مت آن به روزگار مادها میرس (هرتس ح 873 -871 :7837 ،؛ هینتس،
 .)719 :7838در تاقبستان نیز اردشیر دوم ایستاده و در دو سوی او دو ایزد دی ه میشود ،یکی از آنها اهورامزدا است که تا میبخش  ،و

دیگری میترا است که دسته برسم در دست دارد و از سرش نور میتاب (گیرشمن.)797 - 797 :7887 ،
برسم نشانه الوهیت به شمار میرود (کرزن .) 781 :7891 ،رسم روحانیون هن و ایرانی این بود که به هنگام اجرای مراسم دینی یک دسته
برسم (ترکه گیاهی) در دست بگیرن  ،با گذشت زمان شاخهها و ترکهها جای سبزه و ترکه گیاهی را گرفتن (بویس.)899 :7819 ،
در یسنا هات(هات به معنی فرل است)  89آم ه است :بهرام ،اهورامزدا آفری ه را میستاییم ،سوشیانت پیروزگر را میستاییم( .زوت راسپی)
این برسم از روی راستی گسترده ش ه را با زَور (و) با کُستی (برسم) می ستاییم .روان خود را میستاییم ،فروهر خود را میستاییم (پورداوود،
.)17 :1889
برسم دستهی ساقههای به هم بسته است ،که در ایران باستان در هنگام دگا و نیایش به نشانه سپاس از طبیعت ،گیاه تق یم میشود (شوالیه
و گربران .)11 :7819 ،به گبارت دیگر برسم از شاخه های بری ه گیاه یا درختی است که در هنگام مراسم مذهبی موب ان به دست میگرفتهان  .در
اوستا این واژه به طورت بَرسمَن ( )Barasamanآم ه است در سراسر این کتاب از برسم نام رفته است .ولی اینکه از چه درختی یا گیاهی بای
تهیه شود سخنی نرفته است .در کتاب شایست و ناشایست گ تهش ه که بای از درخت پاکی فراهم آی  ،هر شاخه برسم را تاک یا تا میگوین و
در کتابهای متیخران تهیه برسم بیشتر از شاخههای انار توطیه ش ه است (گ ی ی .) 481 :7814 ،مقرود از برسم گرفتن؛ دگا خوان ن و سپاس
بجای آوردن ،نسبت به تنعم از نباتات است که مایه تغذیه انسان و چهارپا و وسیحه ی جمای طبیعت است .در ق یم ،پیش از غذا خوردن برسم به
دست گرفته دگا میخوان هان و سپاس نعمت به جای میآوردن (اوشی ری.)791 :7813 ،
برسم یکی دیگر از نشانهای دینی زرتشتی است ،اهورامزدا در مجحس تا ستانی زمانی که دیهیم را به شاهنشاه اه اء میکن و برسم به
دست؛ برای موفقیت و پیروزی شاه به گنوان جانشین خود در زمین و دنیای مادی برای مبارزه با نیروی اهریمنی شر و ب ی ،و گستردن حکومت
نور و روشنایی در زمین دگا میکن .

ترویر  :1فیروزآباد ،تا ستانی اردشیر اوی ،برسم در دستان اهورامزدا ).)Flandin and Cost,1581-1581: p.81

هاله مقدس
هاله مق س از جمحه نشان های ویژه دینی برای الوهیت بخشی به فرد برگزی ه از جانب اهورامزداست .این نشانه در دو سنگنگاره مربوط به
شکار پیروز اوی در تاق بزرگ و مجحس تا ستانی اردشیر دوم در تاقبستان مشاه ه کرد (ترویر  1و .)3
در خاور نزدیک دوران باستان ،برای شاه غالباً خروطیت خ ایی قائل بودن و شخریت و نقش او را هالهای از اساوره فرامیگرفت (هینحز،
.)17 :7818
در اوستا و متن های پهحوی نماد گیتی که برای فرّه بیان ش ه است ،پرن ه ای است از خان ان شاهین و باز ،که تیزرو است و تیزپرواز .در آن
هنگام که فرّه جمشی میگریزد به طورت پرن ه است .در سکههایی که از شاهان کوشانی به دست آم ه است هالهی نوری که پیش از این از
آن سخن میرفت بر دور سر ترویر شاهان دی ه میشود که نشانهی فرّه شاهی است (آموزگار889 :7839 ،و  .)881همان طور که در بالا ذکر
ش ؛ انسان کهن برای درک م اهیم و معانی دینی ,اساورهای و مابع الابیعه اق ام به خحق نشانههایی مادی برای فهم بهتر م اهیم معنوی و
خار از مح وده ی ذهنی خود کرد .فره نیز مانن اغحب م اهیم دینی و معنوی از این امر مستثنی نبوده و به طورت اشکای و گناطر مادی قابل

درک تجسم مییافت .از مهمترین و شناختهش هترین این قالب ها نور و آتش است؛ چرا که فرّه در نخستین تجحی خود در هییت نور ظاهر ش  .و
این نوری است که جزیی از وجود منشی اگحا یا اهورامزدا است ،به این ترتیب تجسم این نیرو در قالب نور در هنر ساسانی به طورت هالهای
نورانی اطراف سر ایزدان و پادشاهان جحوه میکن (موح ی.)718 ،:7837 ،
چهره مادی و معنوی فرّه بیش از همه نور را به ذهن می آورد در داستان آغاز زن گی زرتشت ،فرّه او به طورت نور و روشنی است .ایزد مهر
را با هالهای از نور مجسم میکنن که آن هاله را نشانهای از فرّه می دانن  .در کارنامه اردشیر بابکان آم ه است که :بابک ،ساسان را که فرّه کیانی
و موب ی دارد در خواب میبین که نوری از سرش برمیتاب (آموزگار.)888 :7839 ،
در اساطیر ایرانی دایره ،کره و نیمکره هر یک نماد میترا هستن و سهم وسیعی در نمادپردازی دارن  .اینها بر اساس دایره مان الاها ساخته و
طراحیش هان  .هالهی دور سر گیسی (ع) و ق یسان و نقاشیهای مذهبی نوگی مان الا است .مان الا ،نماد جهان در نزد هن وها یا بودائیان است
که نماین ه جهان در مناسبات آن با نیروهای الهی است .مان الا در زبان سانسکریت به معنی دایره است (افروغ .)13 :7839 ،اگر بخواهیم تعری ی
برای هاله مق س در ن،ر بگیریم شای بتوان آن را چنین معنا کرد :جحوه و ذات پروردگاری در چهره اشخاص ،سبب نورانی ش ن و ق است آنها
میگردد و فقط با ایمان و اگتقاد و ایمان قحبی ،پرهیزگاری ،گحم و دانش نریب فرد میشود ،و فرد از درون به اشراق و روشنبینی خاطی می-
رس که همهی آن را در سایه زحمات بسیار به دست آورده است ،و این اشراق درونی در چهره وی نیز ظاهر میگردد (الهی.)83 :7834 ،
هاله مق س نقش ش ه دور سر شاه ،در حقیقت سعی در ق است بخشی به چهره و حاکمیت اوست .در حقیقت شاهان ساسانی برای اینکه
بتوانن به نوگی حکومت خود را توجیه کنن از گناطر و نشان های ویژه مختحف مذهبی برای نسبت دادن خود به دنیای معنوی و دینی زرتشتی،
و نشان دادن تایی از جانب خ اون  ،است اده میکردن .

ترویر  :3تاقبستان ،طحنه شکار شاهی؛ هاله مق س دور سر شاه ).(Flandin and Cost,7387-7384: p.77

روبان یا نوار مواج
روبان یا نوار موا یکی از نقوش مهم در هنر دوره ساسانی ،حضور بسیار پررنگی در آثار هنری این دوره از جمحه؛ سکه ،ظروف ،دست بافت-
ها و مخروطاً در نگارکن ها بازتاب وسیعی داشته است .به طور کحی میتوان گ ت روبان در همه نگارکن های این دوره ،به طورتهای مختحف
جحوهگری میکن  .نوارها معمولاً به ححقه شاهی ,تا شاه ،بر لباس و تا ا هورامزدا و آناهیتا و میترا ،سَر و دُم اسب ،هحای ماه در تاقبستان ،در
دست الهه نیکه به طورت موا و در بعضی موارد به کمر و پاهای پادشاه بسته ش ه است .در ادامه به شرب نوار یا روبان در تع ادی از نگار
کن های ساسانی خواهیم پرداخت.
در دارابگرد ،نگارۀ طخرهای مربو ط به اردشیر اوی ،پادشاه در این نقش بر گردن خود گردنبن گرانبهایی دارد؛ از سه نقاه ب ن او بن هایی
دوقحویی به نشانۀ "فرّ" شاهی موا هستن (هینس .)177 :7838 ،در تاقبستان ،و مراسم تا ستانی پیروز اوی ،در دست چپ ناهی ظرفی که
مایعی از آن جاری است و در دست راستش ححقهای روبان دار مشاه ه میشود (هارپر .)748 :7838 ،گحاوه بر روبان آویزان به ححقه در دست
آناهیتا و اهورامزدا ،روبانی نیز به هحای ماهی که بر روی قسمت بالای طاق بزرگ قرار دارد ،آویخته ش ه است .دهانه غار شبیه به تاجی نوار دار
است ،که نوارهای آن از دو طرف به طرف بالا رفتهان (فریه.)14 :7814 ،

مجحس تا ستان ی اردشیر در فیروزآباد ،در این طحنه که منروب ش ن اردشیر به مقام سحانت از طرف ایزد را ترویر کرده است ،شاه در
حضور ایزد اورمزد ایستاده است .ایزد افسری نوار دار را به او میده  .این افسر و نوارهای مترل به آن ،نشان اردشیر است (هرتس ح : 7837 ،
.)871
در نقش پیروزی اردشیر و تا ستانی وی در نقش رستم ،اهورامزدا خ ای برتر است و حتی خحقت «فرّ» ب و نسبت داده ش ه بود .در برابر
اردشیر ،اهورامزدا است که به واساه دستارهای متع دش به گنوان طاحب و بخشاین ه فره جحوهگر است .دنبالههای بحن و موا دستار مسحماً
برای تجسم وزش باد و یا جریان هوا بود که از دیرباز ،چنین نقشی داشت .اما ترکیب باد با دستار بی من،ور نبوده بحکه برای ت اگی «فرهای»
مهمتر یعنی «فره ایزدی» بوده است ،و این را بای اضافه کرد که نماد گویایی بود در پیروزیهای شاپور در سنگنگارهی نقش رستم (سودآور،
.)89 -83 :7838
اکرمن در توضیح نوار یا شای گردن ساسانی چنین بیان می کن  :در نقش مشبکی تن،یم یافته با نمادهای چحیپا ،ماه ،خروس و یک نقش
برگ نخل جواهرنشان که بازنمایی درختی کیهانی است ،درون ححقههایی ساده جایگزین ش ه ان ؛ یا در کنار آن قوچی شاهوار با تبختر تمام گام
بر میدارد ،درحالیکه نوارهای افتخار از گردن بن مرطعش به اهتزاز درآم ه است؛ بی آنکه مشخص باش که بر حمل است یا جانور دیرینه ماه.
اینجا است که اهمیت شای گردن ساسانی ،یعنی نوارهای در حای اهتزازی که از گوشه های افسر شاهی آویخته بود و نشان ویژه شاهی به شمار
میآم  ،نمایان میگردد .نشان ویژه بودن این شای گردنها در انواع پیکرنگاری شاهان ساسانی محقق میگردد ،حتی آنگاه که به طورت آرایهها
یا کن هکاریهای درشت در معماری به کار میرفتن  ،یا به ححقه نمادین تا گیری و ت ویض ق رت نرب میگردی ن (اکرمن.)7737 :7831 ،
در تاقبستان ،فرشتگان دستارچهای دارن که به ححقه ای مرطع آویخته ش ه است ،حای آنکه در بسیاری از طحنههای دیگر ،از جمحه نقش
شاپور در بیشاپور فارس ،دستارچهای تنها دارن  .نقش اخیر نه برای اگحام فرمانروایی شاپور ،بحکه طرفاً به من،ور بزرگ اشت پیروزیهای او بر سه
امپراتور رومی است .از اینرو نه خ ایی در آن میبینیم و نه ححقه ی تییی ی؛ در گوض ،در کانون این طحنه فرشتهای را میبینیم که دستارچهی
بحن ی برای او میآورد که مشابه سربن بادوزی های است که شاپور دارد .گویی که جایزه دیگری است از برای پیروزیهایش .فره ایزدی متغیر
است و ناپای ار .زیرا که فر میتوان به واساه پیروزی افزایش یاب  ،و یا به دلیل شکست کاهش پی ا کن  ،و یا به کحی از دست برود ،همچنان که
جمشی فر خویش را از دست داد (سودآور( )71 -74 :7838 ،ترویر .)9
حضور پررنگ روبان در نگار کن ها ی ساسانی نشان از اهمیت این نقش دارد .اغحب پژوهشگران در اینکه روبان یا نوار موا نشانی ویژه از
فره ایزدی است ،ات اق ن،ر دارن ؛ و آن را گایه یا ه یهای ویژه از جانب اهورامزدا به فرد برگزی ه (شاه) میدانن  .روبان در طحنهها با مضامین
مختح ی نقش ش ه؛ از جمحه در مراسم تا ستانی شاه از اهورامزدا گحاوه بر اینکه به لباس شاه و خ اون بستهش ه ،به ححقه یا دیهیم شاهی نیز
آویزان ش ه است .در نبرد تن به تن نیز بر رو ی کحاه شاه آویزان است .در طحنه پیروزی شاپور اوی بر امپراتوران روم نیز این روبان به وسیحه
فرشتهای برای شاهنشاه آورده می شود .با توجه به اینکه روبان را نشانی از فره ایزدی دانسته ان  ،و این فره از جانب خ اون به شاه داده میشود،
گحاوه بر اینکه نشانی از تییی الهی است همواره در نبردها و ات اقات مختحف یاریرسان شاه بوده و هیچگاه از شاهنشاه ج ا نمیشود.

ترویر  :9بیشاپور ،طحنه پیروزی شاپور اوی بر امپراتوران روم و آوردن روبان توسط الهه نیکه برای شاهنشاه پیروز

).(Flandin and Cost,7387-7384: p.49

نبرد تن به تن
طحنه نبرد تن به تن برای نخستین در دوره ساسانی ،و مربوط به پیروزی اردشیر بابکان در فیروزآباد است (ترویر  .)77در این طحنه
اردشیر اوی در پی اثبات حقانیت خویش است؛ مبارزهای برای نشان دادن لیاقت خان انی جوان؛ باانگیزههای بزرگ ،با خان انی رو به سستی
نهاده ،که شایستگی فرمانروایی ن ارد .این نقش ،یادبود جنگ قاعی و پیروزی بنیانگذار سحسحه ساسانی اردشیر بابکان بر آخرین پادشاه اشکانی
است .در این نقش برجسته سه طحنه در یک ساح طاف و مستایل شکل به ترتیب زیر نمایش داده ش ه است:
الف :طحنه اوی :نبرد تن به تن اردشیر با اردوان پنجم
ب :طحنه دوم :پیکار شاپور با "دربن ان" وزیر اردوان
 :طحنه سوم :مبارزه محافظ و مستخ م اردشیر با همتای خود
مسحّم است که چنین نقشی برگرفته از یک طحنه روی اد تاریخی واقعی نیست ،بحکه نتیجه یک سحسحه جنگهای سرنوشتساز است ،که
ساسانیان از دی آنها برآم ه ان  .کینه و تعربی که اردشیر از اردوان پنجم دارد آنچنان است که در نقش برجسته نقش رستم ،وی را در ردیف
اهریمن قرار داده و در زیر پای اسب خود له کرده است (محبی74 :7897 ،و.)78
نمادپردازی در این نقش ها ،نبرد تن به تن با دشمن است؛ که شای در واقع چنین نبوده باشن  .در طحنههای جنگ اسواران ،اسبان را به
حالت چهارنعل سریع و دور از واقعگرایی ترویر کردهان  .وضع سواری که از زین افتاده ماابق حقیقت نیست .از من،ر امروزی ،شور و هیجانی
که هنرمن می خواسته است با حرکت تن تاخت و تازی مهحک به طحنه ب ه و جنگاوران را به هم دران ازد میبایست به حالت مُهیجی منتهی
گردد ولی چنین نیست .همه چیز متوق ف ،ثابت و منجم است .پادشاه ساسانی در این طحنه فقط بای فاتح باش  .او در همه آثار هنری ،خواه
جنگاور باش خواه شکاری چنین است (رضائی نیا.)99 :7839 ،
نبرد تن به تن از نقش مایههای مهم و نمادین ساسانی است ،در این نقش مایه همانن سایر مضامین مشابه موجود در دیگر هنرهای این
دوره همچون گچ بری ،مهرها و ظروف سیمین تمرکز اطحی نقش بر رو ی شاه بوده ،ه ف اطحی نشان دادن ق رت جنگاوری شاه و نشان دادن
شایستگی و برتری شاه یا فرمانروای ج ی در مقابل دشمنان است .نبرد تن به تن در ایران باستان یکی از ارکانهای مهم جنگها بوده ،در این
نبردها پهحوانان دو لشکر قبل از شروع جنگ در مقابل هم به مبارزه میپرداختن  .در شاهنامه فردوسی(مجموگهی من،وم تاریخ اساطیری ایران
باستان) نیز به دفعات به آن اشارهش ه ،و سرانجام آن با پیروزی و چیرگی نیروی برتر و محق پایان میپذیرد.

ترویر  :77فیروزآباد اردشیر اوی ،نبرد تن به تن ).(Flandin and Cost,7387-7384: p.48

 -1نقوش مربوط به نماد اسارت
نماد اسارت در دوره ساسانی ،نشانی از گ،مت و ق رت شاهی است  ،شاهنشاه ساسانی با به بن کشی ه ش ن دشمن متجاوز برتری و ق رت
خود را به بینن ه القاء میکن .
سه پیروزی شاپور ب ر گوردین سوم ،فیحیپ گرب و والرین امپراتوران روم در یکی از دو نقش برجسته ساحل چپ بیشاپور نمایش داده ش ه
است .در نقش مرکزی شاه بزرگ سوار بر اسب است ،و تن گوردین سوم را که بر زمین افتاده پایمای میکنن  .در برابر او فیحیپ گرب خود را به
پاهای او میافکن  ،و برای بازیافتن طحح و آشتی تضرع می کن  ،و امپراتور والرین در پی شاه پیروزمن که دست وی را گرفته است ظاهر میشود.

این حرکت دارای معناست و با شرب تاریخی اسارت شاه روم ماابقت دارد .اگر چنین باش یک نگین محکوک که در تالار م ایهای کتابخانه
پاریس نگاه اری میشود آن را تییی میکن  .بنا بر سنت کهن ایرانی ،گرفتاری امپراتور نتیجهی جنگ بین دو رقیب است .والرین شمشیر خود را
به روی شاپور بحن می کن ولی شاپور حتی شمشیر خود را از غحاف بیرون نمیکش  ،و به گرفتن دست اسیر قناگت میکن  .گرفتن دست حریف،
چهار بار بر روی چهار نقش برجسته مختحف تکرار میشود (گیرشمن .)781 :7887،والرین که تن به اسارت میده  ،با سرافکن گی و ذلت
دستش را به دست شاه سپرده است که نماین گی م هوم "دستگیری" است یعنی تسحط و پیروزی بر خرم است (محبی71 :7897 ،؛ سودآور،
.)71 -79 :7838
نماد اسارت ،را در نقشی دیگر از شاپور اوی در نقش رستم و اردشیر اوی در دارابگرد داریم ،با این ت اوت که در دارابگرد اردشیر گحاوه بر
اینکه مچ دست دشمن را به نشانه دستگیری گرفته شخص اسیر هم دست خود را به گحامت تسحیم بالا گرفته است .در نقش دیگری متعحق به
بهرام دوم در بیشاپور ،که چهارمین نقش برجسته ساحل راست است ،در سمت راست طحنه ،گ های از پارسیان که تع اد آنها به ده تن میرس
در حای آوردن دو اسیر به حضور شاه میباشن (موسوی حاجی 718 :7814 ،؛ گیرشمن( )718 -717 :7819 ،ترویر  9و .)77
سنت گردان ن اُسرا در شهرها و بهکارگیری توانمن ی آنها در فعالیت های گمرانی و اقترادی و حتی فرهنگی و هنری ،در تاریخ نمونههای
فراوانی دارد .شاپور اوی اسیران رومی را به خ مت گرفت ،و کارهای بزرگی را به سرانجام رسانی  .نشان دادن هویت قومی اسیران مورد توجه
حجاران بوده است .در نقوش پیروزی شاپور اوی نیز رومیان پوشش رزمی رومی بر تن دارن و به طور آگاهانه و مُررانه نیز بر آن تیکی ش ه
است (محبی.)71 :7897 ،
نماد اسارت در دوره ساسانی دارای نمود بسیار جالبتوجهی است و بیشتر در نقوشی شاه آن هستم که حاوی و پیامآور یک واقعه یا ات اق
مهم تاریخی است .لازم به ذکر است نشان دادن نماد اسارت با توجه به نوع اهمیت واقعه مربوطه ،در سنگنگارهها ترویر ش ه ،به گنوان مثای
در نقش پیروزی شاپور اوی در بیشاپور شاهنشاه ساسانی با توجه بااهمیت پیروزی تاریخی خود بر والرین امپراتور روم و اسارت وی ،دستور داده
طحنه را به گونهای ترسیم کنن که شخص ش اه سوار بر اسب به حالتی که نشان از ابهت و برتری دارد مچ دست والرین را به نماد اسارت در
دست گرفته است .اما در نقش دیگری مربوط به بهرام دوم که میتوان اینگونه بیان کرد؛ به لحاظ اهمیت واقعه در درجهای پایینتر از نقش
شاپور اوی قرار دارد و اسرا به طورت دستبسته توسط سرداران لشکر شاهنشاه همراهی میشون .

ترویر  :77بیشاپور ،نماد اسارت در طحنه مربوط به پیروزی بهرام دوم ).(Flandin and Cost,7387-7384: p.87

 -2نقوش مربوط به نماد احترام
نماد احترام به کرات در سنگنگاره ها توسط درباریان در مقابل شاه و اهورامزدا به نما یش گذاشته ش ه است .گحائم و نشانههای احترام در
حالتهای مختحف و به طورت؛ بالا آوردن دست چپ ،پنهان کردن دست در آستین در حضور شاهنشاه(که یک رسم احترام دربار ساسانیان بوده
است) ،گذاشتن شمشیر در مقابل و گذاشتن دو دست بر روی آن ،خم کردن آرنج ،گذاشتن انگشت سبابه در مقابل دهان و پوشان ن دست بوسیحه
آستین لباس است .چن نمونه از گحائم احترام در طحنههای مختحف به شرب زیر است:

در مراسم دیهیم بخشی اردشیر اوی در نقش رجب ،اردشیر درحالیکه به طرف راست برگشته است با دست راست مشغوی گرفتن دیهیم
شاهی از دست راست اهورا مزداست و دست چپ خود را به نشانۀ احترام بالا آورده است .در اینجا هم شاپور دست راست خود را به نشانۀ احترام
بحن کرده است و دست چپ خود را بر روی قبضۀ شمشیر دارد .در این نگاره بنا بر سنت دربار ،دست چپ در آستین پنهان است (هینتس:7838 ،
717؛ کریستین سن( )777 :7831 ،ترویر  77 ،9 ،1 ،9 ،4 ،8 ،7و  .) 71در مقابل اردشیر و اهورامزدا دو نوجوان ایستادهان  .که یکی گرز سحانتی
را به دست دارد و دیگری که یک دست خود را به نشانه احترام بحن کرده است (محک زاده بیانی .)87 :7887 ،بالا بردن دست به نشانه احترام در
بینالنهرین هم یک رسم دیرینه که ما آن را در نقش برجستههای هخامنشی نیز داریم (بحک و گرین.)87 ،7838 ،
در نقش دیگری متعحق به شاپور اوی در نقش رستم ،یک دست والرین زیر آستین پنهانش ه و این حرکت بنا به رسم دربار ایران نماین ه
احترام و بن گی است (گیرشمن797 :7887 ،؛ هینتس .)141 :7838 ،طورت یک ن ر ایرانی ،که سر و دست خود را به رسم احترام بحن نگه داشته
در پشت اسب پادشاه نمایان است (کریستین سن .)141 :7831 ،در نقش تا ستانی اردشیر اوی در فیروزآباد؛ نیز شاهنشاه با دست راست دیهیم
را می ستان و دست چپ خود را ،با سبابۀ به جحو خمی ۀ ،به آی ین روزگار ساسانیان به رسم احترام بحن کرده است .در نیمۀ راست مجحس سه مرد
ریش دار ،با لباسهای همانن قرار دارن  .این ها دست راست خود را به نشانۀ احترام بحن کردهان و دست چپ خود را روی قبضۀ شمشیر (نشانه
احترام) دارن (هینتس.)717 :7838 ،
نقش بهرام دوم نیز در بیشاپور ،که چهارمین نقش برجسته ساحل راست ،در این نقش ن ر سوم و نهم ،بازوهای خود را به نشانه احترام بر
روی سینه چحیپا کرده و دستهایشان مخ ی ش ه است (گیرشمن.)717 :7819 ،
سنگنگارههای ساسانی روایتگر یک واقعه یا ات اق تاریخی است که شاه برای مان گاری و یا دآوری به آین گان دستور خحق آن را داده؛ در
این روایتها که به طورت مجحس های خاطی ترویر ش ه؛ همواره درباریان و نزدیکان شاه ،او را همراهی میکنن  .هنرمن ان نقشگر همواره
این نکته را در خحق آثار در ن،ر داشتهان ؛ گحاوه بر برجسته نشان دادن مقام شاه و اهورامزدا ،رسومی را که در دربار در حضور شاه برای
بزرگ اشت و احترام انجام میش نشان دهن .

ترویر  :71نقش رجب ،تا ستانی اردشیر اوی از اهورامزدا،
خم کردن انگشت سبابه و پوشان ن دستان بوسیحه آستین لبا به نشانه احترام
)(http://oi.uchicago.edu/gallery/sasanian-rock-reliefs-naqsh-i-rustam-and-naqsh-i-rajab

حلقه سلطنت
در سنگنگارههای ساسانی ،الهی بودن مقام شاه به طورت ححقهای تجسم میش که از جانب اهورامزدا و در یک مورد آناهیتا به نشانه تییی
مشروگیت حکومت الهی به شاهنشاه اه ا می ش  .نقش برجسته اردشیر بابکان در نقش رجب ،اولین و ق یمیترین طحنهای است که در آن
ق است مذهبی و الهی بودن مقام شاه به ترویر کشی ه ش ه است (موسوی حاجی.)98 :7814 ،

تا ستانی ،نشانه تییی ی ایزدی است که به پادشاه ق رت و مشروگیت میبخش  .شاهان ساسانی م گی بودن سحانت را خ اون به آنها
ت ویض کرده است ،و این مضمون را در کتیبههای ساسانی نیز مکرراً آورده ان  .در گالم واقع نیز آنان تا خود را از موب میستان ن (رضائی نیا،
 .)99 :7839و یا به گبارت دیگر میتوان چنین بیان داشت که :آیین تا ستانی نمادی از واگذاری پادشاهی است ،که مورد تییی ایزدان قرار می-
گیرد .در شمایل سازی ایرانی ،دیهیم را می توان بازنمای خورنه شاهی ،طالع یا تییی ایزدی که با رسی ن آن از خ ا به پادشاه ق رت و مرجعیت او
مق س میشود ،برداشت کرد (رضائی نیا.)81 :7831 ،
در سنگنگاره سحماس ،ححقه؛ نشانه تییی حاکم مححی از جانب پادشاه است .اردشیر در این نقش با توجه به جایگاه ،مقام و اختیاراتی که دارد
حکومت شاه مححی را به رسمیت میشناس و ححقه مشروگیت را به وی اه ا میکن  .به گبارت دیگر بای این ححقه یا دیهیم را در مرتبهای پایین
از ححقهای دانست که توسط اهورامزدا به اردشیر داده میشود.
گیرشمن این طحنه چنین توطیف می کن  :اما نقش برجسته سحماس که طحنه تییی حاکم مححی توسط اردشیر و فرزن ش شاپور است.
در نقش برجسته سحماس هر یک از شاهان ححقهای را به نشانه ت ویض ق رت به شخری میده که پیاده است (گیرشمن.)747 :7819 ،
نوع دیگری از ححقه را میتوان ححقه "پیروزی" نامی که در نقش برجسته شاپور اوی در بیشاپور این ححقه از جانب افراد داخل طحنه که از
درباریان و اسرای رومی است به شاهنشاه تق یم میشود .با توجه به ماالب یادش ه ححقههای ساسانی را میتوان به سه گونه تقسیم کرد:
 -7ححقه "پادشاهی و ق رت" که از جانب اهورامزدا و یا آناهیتا به شاه ت ویض میشود (ترویر 7تا 1و .)78
 -1ححقه ت ویض ق رت که از جانب پادشاه به حاکمان مححی جهت انتساب به حاکمیت در یکی از بخشهای امپراتوری ،اه ا میشود ،که
نمونه آن نقش برجسته سحماس است.
 -8ححقه پیروزی که نشانه پیروزی شاهنشاه در جنگ است.
کریستین سن در مورد ححقه و برسم مجحس اردشیر نقش رجب معتق است که :اورمزد (اهورامزدا) ححقه سحانتی را در دست راست گرفته و
گرای پادشاهی را با دست چپ ،و هر دو گحامت شاهی را به شاهنشاه گاا میکن (کریستین سن .)777 :7831 ،گیرشمن نیز تا ستانی بهرام
اوی در بیشاپور (نقش برجسته سوم ساحل چپ) ححقه را نماد ق رت میدان (گیرشمن.)74 -78 :7819 ،
ححقه دیگر که از آن تحت گنوان "ححقه پیروزی" یاد ش  ،را در نقش پیروزی شاپور در بیشاپور که اولین نقش برجسته ساحل سمت راست
است می توان دی  :ن ر اوی پشت سر فیحیپ ،یک ن ر پارسی و شای یک شخص گالیمقام ایستاده است .بازوی راست او از ناحیه آرنج خم ش ه و
به یک پوشی ه تمام میشود .ن ر دوم دست چپ را روی قبضه شمشیر گذاشتهش ه و دست راست وی به طرف شاه بالا آم ه و با آن (احتمالاً
ححقه) را که شای نمادی از پیروزی است در هوا تکان میده  .احتمالاً این شخص همان شاهزادهای است که در طحنه مرکزی نقش برجسته
قبحی شناخته ش (همان.)777 -99 :
ححقه به چن لحاظ با نم ادهای دایره در م هوم اب یت ،ت اوم ،الوهیت و زن گی شباهت دارد ،م،هر نیرو ،گزت ،اقت ار ،ق رت ،ح اظت با
نیروی واگذارش ه کمای و زمان دَوَرانی است .ححقه در مراسم تا گذاری بریتانیایی یعنی نشانه مقام سحانت (کوپر .)717 :7837 ،دیهیم را می-
توان نیروی سحانتی ،اقت ار ،دور تسحسل ،ت اوم بیپایان نامی (همان.)798 :
اهورامزدا ححقه را همراه تازیانه به گنوان نمادهای ق رت «یمه» ،یکی از نخستین قهرمانان آریایی (جمشی در شاهنامه) که مرتبط با
خورشی است ،به وی گاا کرده بود .او با القاب مختح ی چون درخشان (خَشَئیتَ) که آن نیز از ط ات خورشی است مشخص ش ه است .یمه از
ححقه و تازیانه در سه نوبت است اده کرد ،تا با تحکیم ق رت خویش بتوان سرزمین خود را وسعت بخش و چراگاههای وسیع را برای رمهها که رو
به ازدیاد داشتن فراهم آورد (اکرمن .)998 :7831 ،نقش دیهیم سحانتی نیز در اغحب آثار ساسانی و البته پارچهها قابل مشاه ه است (فربود و
جع رپور .)17 :7839 ،در مورد ححقه یا دیهیم ذکر این نکته ضروری مینمای ؛ که ححقه یا دیهیم را بای با توجه موضوع و واقعهای که در نقش
مورد ن،ر رخ داده مورد بررسی قرارداد.

ترویر  :78بیشاپور ،تا ستانی بهرام اوی؛ اهورامزدا ححقه سحانت را به شاه اه اء میکن ).(Flandin and Cost,7387-7384: p.81
 -1تاج
تا شاهان ساسانی ،جایگاه خاطی را در نزد پژوهشگران داراست ،زیرا یکی از راهها ی شناسایی هویت شاهان ساسانی در آثار باقیمان ه از این
دوره رجوع به همین تا ها است ،گحاوه بر این هر یک از تا ها با توجه به مشخرات و اشکای خاطی که دارا هستن نماین ه و نشان یکی از
ایزدان مزدیسنی هستن  .در فیروزآباد ،طحنۀ تا ستانی اردشیر اوی :شاهنشاه با تاجی که شناسهی اوست ،متشکل از کحاهخود و کاکل یادش ه
(همانن خورشی ) به بحن ای اهورامزدا روبروی او ایستاده است (هینتس .) 717 :7838 ،تا اردشیر که شبیه خورشی است نماد دیگر فرّه بوده ،و
خورشی به گنوان یکی از منابع نوری در ارتباط مستقیم با تحقی انسان زرتشتی از خاستگاه نوری «فرّه» قرار میگیرد .شیوهی تجسم خورشی در
تم ن و هنر ساسانی از قرارگیری یک کره بر تا پادشاهان و یا طورتی از ترویر این گنرر به آثار هنری متغیر است (موح ی .)714 :7837 ،در
طحنۀ تا ستان ی اردشیر اوی( نقش رجب) ،اهورامزدا با تا کنگره دار و نگاه به سمت چپ در مقابل اردشیر ایستاده است (هینتس.)717 :7838 ،
در نقش رستم و دارابگرد نیز تا اردشیر به همان شکل و کی یت نقش ش ه است .اما در سکههای اردشیر ،وی با افسر شاهی کنگرهدار ترویر
ش ه است .این افسر شاهی اردشیر نشانهای است از اهورامزدا (لوکونین .)17 :7811 ،از همان زمان اردشیر با تا بر شکل که از تا اورمزد
الگوبرداری ش ه است ،روبهرو میشویم (گیمن.)889 :7818 ،
اردشیر خود را از دودهی ایزدان می خوان  .لقب تازه نمودار پایگاه ایزدی اردشیر است ،از گونهی تا های دن انهدار که اهورامزدا بر سر نهاده
است دارد(رضائی نیا .) 89 :7831 ،در نقش رستم ،تا شاپور اوی نیز از نوع کنگرهداری است که بر فراز آن گوی بزرگی قرار دارد (موسوی
حاجی .)781 :7814 ،در سایر نقشهای شاپور نیز تا وی از همین نوع کنگره دار با گوی بزرگ است .در بیشاپور ،نقش سوم ساحل چپ تا
ستان ی بهرام اوی :شاه سوار بر اسب ،در مقابل یزدان ،تاجی بر سر دارد که دارای چن ین تیغه پرتو مانن (نماد میترا) است (گیرشمن-78 :7819 ،
 .)74بهرام اوی تاجی نوکتیز یا تابان داشته که شای یادآور مهر باش  ،یا در تا جانشین او بهرام دوم ابت ا یک ج ت بای میبینیم که یکی از
مشخرات ایزد ورهران(بهرام) شاهان است (گیمن .)889 :7818 ،دومین نقش از ساحل راست ،یادمان بهرام دوم (شکست اگراب) :این نقش
برجسته بهرام دوم را سوار بر اسب ،در طرف راست نشان میده  ،بالاتنه از روبه رو و چهره از نیم رخ است .او تا بال اری بر سر نهاده که نماد
خ ای ورتگا (پیروزی) است و بر روی این تا سر بن شاهی نهاده ش ه است (گیرشمن .)779 :7819 ،شاه تا ایزد بهرام را که هم نام اوست بر
سر دارد .تا گبارت است از ج تی بای مرغ ورغنه که یکی از م،اهر ایزد بهرام به شمار میآی (هرتس ح  .)819 :7837 ،از دوره بهرام دوم
( 118 -183م) افسر شاهی نیز به بای شاهین آراسته می گردد .در آیین زرتشتی نیز شاهین اهمیت بسیار دارد .زیرا ه تمین قالب ایزد بهرام
است .در سنت ایران کهن ،شاهین نام دیگر و نماد ایزد بهرام بود ،شاهین نشانه فرّه است (اطیل171 - 179 :7813 ،؛ سودآور.)18 -14 :7838 ،
گاهی شاهین به طورت تمام تنه ،یا سر ،و گاهی نیز منحرراً بای های آن نشان داده ش ه است .گحامت خانوادگی بسیاری از خانوادههای
شاهنشاهی و یا شاهزادگان و بزرگان ساسانی از دو بای شاهین یا یک بای ترکیب یافته ،از دوره سحانت بهرام دوم تا بیشتر شاهان از سر یا
نیمتنه با بایهای شاهین تزئین یافته است است (محکزاده بیانی18 :7887 ،و .)19بای بر روی ب ن انسان یا حیوان ،گحام ت ایزدی و نماد ق رت

محاف،ت است .تراویر بای دار از نشان دادن پرن گان مق س مانن شاهین و کرکس در مرر (هوروس) ،و گقاب در خاورمیانه مشتق میشود
(های .)87 :7837 ،اگضای سحسحه های جنوب ایران در دوره اشکانیان نقش گقاب یا هحای را در روی کحاه یا کحاهخود دارن  ،درحالیکه شاهان
اشکانی خود ستاره یا شاخ یا نقوش همسان آنها را به کار میگرفتن  .به همین وجه نیز شاهان ساسانی تا خود را با ستاره ،هحای ،گوی و یا بای
پرن گان که تقریباً بازنمایی گقاب ،پرن ه خورشی است زینت میبخشی ن  .گحاوه بر این در بین نمادهای معموی مُهرهای ساسانی ،معمویترین و
برجستهترین آنها شکل هحای ماه است (اکرمن)991 :7831 ،
بخشهای افسر شاهی شاهنشاهان ساسانی دارای نشانههای م،هر (سمبولیک) معینی بوده که با آیین زرتشت پیون داشته است (لوکونین،
 .)17 :7811به طور کحی نماد تا های شاهان ساسانی به قرار زیر هستن :
 -7تا کنگره ای :نماد اهورامزد
 - 1شعاع نورانی :نماد مهر یا میترا
 -8سر گقاب یا باز :نماد ورثرغن یا ایزد بهرام
 -4هحای ماه :نماد ایزد ماه ،نقش یک ستاره غالباً همراه ماه ،امّا گاهی در ترکیبهای دیگری نیز ظاهر میگردد،بنابراین م هوم این نشان
متغییر است.
 -8شاخ قوچ :نماد ورثرغن یا ایزد بهرام
 -9بای گقاب یا باز :نماد ورثرغن یا ایزد بهرام
تا خود نشان فرمانروایی و ق رت شاهان است .امّا آنچه بر اهمیت آن میافزای نشان های نمادین آن است .تا شاهان ساسانی یکسان
نبود ،هر شاهی که بر تخت مینشست ،تاجی مت اوت بر سر مینهاد .تمایز تا شاهان ،در کنگره تا و نشانها و گوهرهای آن بود .این نشانهها،
نمادهای مربوط به ایزدان بوده و برای نشان دادن راباه نزدیک میان شاه و ایزدان بود .شکل تا ها به طرز آسانی قابلتشخیص هستن ؛ زیرا با
انتخابهای گوناگون و ترکیبی از گحائم به وجود آم هان  .این گحائم نمادهایی از خ ایان هستن که برای نشان دادن راباهی نزدیک میان خ ا و
شاه من،ور ش ه بودن (پرادا( )197 :1881 ،ترویر .)74
با بررسی تا شاهان ساسانی گحاوه بر پی بردن به هویت تاریخی شاه؛ میتوان به اگتقادات و باورهای مذهبی شاهان در دورههای مختحف
پی برد .همان طور کحی هر یک از تا های با مجموگهای از نشانهای خاص با توجه به گرایش و توسل شاه به هر یک از ایزدان آئین مزدیستی
ساخته ش ه است.

ترویر  :74چن نمونه از تا های شاهان ساسانی ).(Flandin and Cost,7387-7384: p.87،74،81،9
نتیجه گیری
نتایج ماالعات انجامگرفته ،حاکی از آن است که بیشترین نمادین در سنگنگارهها و ظهور آثار هنری دینی مربوط به دوره اردشیر اوی
است .معنا و م هوم نقوش نمادین و نشانهای ویژه که در طوی دوره ساسانی ت اومیافتهان  ،دستخوش هیچ تغییری نش ه و همان معنای اولیه
خود را ح ظ کردهان  .این مهم نشان میده که خحق نشانها و نقوش نمادین در دوره ساسانی تابع یک قاگ ه مشخص و اطوی ثابتی بوده و
سحایق شخری در آنها دخالتی ن اشته است .و نمادها و نشانها بکار رفته در سنگنگارهها در کل دوران ساسانی ،از جمحه تا ستانی ،ححقه
سح انت ،نشان احترام ،نبرد تن به تن ،نماد پیروزی ،اسارت و سایر نمادها که به آن ها اشاره ش  ،همواره در طوی دوران ساسانی دارای یک
م هوم و معنای خاص بوده که همگی در جهت القای جایگاه و ق رت شاهنشاه ساسانی به بینن ه و مردم مورد است اده قرار گرفتهان .

اکثر نمادها و نشان های ویژه بکار رفته در نقوش برجسته ساسانی ،مذهبی هستن  ،که برگرفته از مذهب حاکم روزگار ساسانیان است و
تیثیر غیرقابلانکار ی در خحق نمادهای این دوره داشته است .در این بین نمادهای غیرمذهبی همچون نقوش احترام و اسارت و نبرد تن به تن
هم در راستای بیان اه اف و دستاوردهای شاهنشاه خحقش هان .
ساسانیان با خحق نمادهای مذهبی در آثار خود در پی مشروگیت بخشی و الهی جحوه دادن سحانت خود بودن  ،که این کار را با تجسمبخشی
به ایزدان مزدیسنی همچون اهورامزدا و میترا در نقشها و نگارههای خود انجام میدادن  .شاهان ساسانی میخواستن این مهم را به بینن ه القاء
کنن که سحانت آنان ودیعه ای است آسمانی که از جانب خ ایان به آنان اه ا ش ه است .گحاوه بر حضور ایزدان یادش ه ،نشانهای ویژهای چون
برسم ،آتش ان ،هاله مق س و روبان که هر ک ام نشانی از مذهب زرتشتی هستن  ،که در جهت تقویت الوهیت بخشی ن به نقشها و مجالس
شاهانه است .در پایان ذکر این نکته ضروری مینمای که هنر ساسانی یک هنر درباری و شاهی بوده ،و هنرمن ان با توجه به خواسته و منویات
شاه و درباریان آثاری هنری را خحق میکردن .
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رضائی نیا ،گباس ،7839 ،سیر تحوی هنری نقش برجستههای طخرهای ایران ،گحستان هنر ،شماره چهارم ،سای سوم ،طص
.774-31
_________ ،7831،بازتاب هنر ،سیاست و مذهب ایرانی در نقوش برجسته طخرهای دوران اشکانی و ساسانی ،فرحنامه
ماالعات محی ،سای نهم ،شماره  ،4طص.44-17
زاره ،فردریش ،7831 ،هنر پیکر تراشی ساسانی ،سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز ،ترجمه پرویز مرزبان ،جح
دوم :دوره ساسانی ،زیر ن،ر آرتور آپهام پوپ و فیحیس اکرمن ،ویرایش زیر ن،ر سیروس پرهام ،چاپ اوی ،تهران :انتشارات
گحمی و فرهنگی.
سودآور ،ابوالعحا ،7838 -1778 ،فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان ،چاپ اوی ،هوستون ایالات متح ه امریکا :چاپخانه
تامسون.
شمس ،امیر ،7819 ،نگاهی به نشانهها و نمادها در ایران باستان ،هنرهای تجسمی ،شماره هشتم ،طص .179- 794
شوالیه ،ژان و گربران ،آلن ،7819 ،فرهنگ نمادها ،ترجمه سودابه فضایحی ،جح دوم ،چاپ اوی ،تهران :انتشارات جیحون.
طاهری ،گحیرضا و طادق ،زهره ،7831 ،مروری بر باورهای ایرانیان در مورد فرشتگان و بایهای آنان در چن نگاره ،مجحه
نقشمایه ،شماره دو ،طص 34-18
گ ی ی ،رحیم ،7814 ،اساطیر و فرهنگ ایران در نوشتههای پهحوی ،چاپ اوی ،تهران :انتشارات توس.
فربود ،فریناز ،پورجع ر ،محم رضا ،7839 ،بررسی منسوجات ایران در دوره ساسانی و روم شرقی(بیزانس) ،نشریه هنرهای زیبا،
شماره  ،87طص .19-98
فریه ،ر .دبحیو ،7814 ،هنرهای ایران ،ترجمه پرویز مرزبان ،چاپ اوی ،تهران :نشر پژوهش فروزان.
قادری ،گحیرضا و خادمی ن وشن ،فرهنگ( ،)7838بررسی تیثیر نقشمایههای اساطیری یونان بر پیکرتراشی دورهی اشکانی،
دوفرحنامه پژوهشهای باستان شناسی و ماالعات میان رشته ای ،سای دوم ،شماره  ،4طص .97-13
کالج ،مالکوم( ،)7838اشکانیان(پارتیان) ،ترجمه مسعود رجب نیا ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات هیرمن .
کرزن . ،ن ،7891 ،ایران و قضیه ایران ،جح دوم ،ترجمه غ .وحی مازن رانی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات گحمی و فرهنگی.
کریستن سن ،آرتور ،7831 ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشی یاسمی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات ساحل و ط ای معاطر.
کوپر ،جی .سی ،7837،فرهنگ مرور نمادهای سنتی ،ترجمه محیحه کرباسیان ،چاپ اوی ،تهران :نشر فرشاد.
گریمای ،پیر ،7841 ،فرهنگ اساطیر یونان و روم ،جح اوی ،ترجمه احم بهمنش ،چاپ اوی ،تهران :دانشگاه تهران.
گیرشمن ،رومن ،7887 ،هنر ایران (در دوران پارت و ساسانی) ،ترجمه بهرام فره وشی ،چاپ اوی ،تهران :بنگاه نشر و ترجمه.
________ ،7819 ،بیشاپور ،اوی ،ترجمه اطغر کریمی ،چاپ اوی ،تهران :انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
گیمن ،دوشمن ،7818 ،دین ایران باستان ،ترجمه رویا منجم ،چاپ اوی ،تهران :انتشارات فکر روز.
لوکوزنین ،ولادیمیر گریگوریویچ ،7811 ،تم ن ایران ساسانی ،ترجمه گنایت الحه رضا ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات گحمی و
فرهنگی.
محبی ،حمی رضا ،7897،فتح ،پیروزی و تجحی در نقش برجستههای طخرهای ،کتاب ماه هنر ،شماره  ،787طص .17-71
محک زاده بیانی ،بانو ،7887 ،شاهین نشانه فرّ ایزدی ،مجحه بررسیهای تاریخی ،شماره  ،83سای ه تم ،طص.49- 77
موح ی ،سیامک ،7837 ،فرّ و نماد آن در هنر ساسانی ،پایان نامه کارشناسی ارش  ،تهران  :دانشگاه آزاد اسحامی واح تهران
مرکز.
موسوی حاجی ،سی رسوی ،7814 ،پژوهشی در نقوش برجستههای ساسانی ،پایان نامه کارشناسی ارش در رشته باستان-
شناسی ،تهران :دانشگاه تربیت م رس.
_____________ ،7831 ،تیمحی د ر اثبات هویت واقعی و محتوای تاریخی نقش برجستههای تاقبستان ،نشریه هنرهای
زیبا ،شماره .91-38 :88

-

نادری ،فرشی  ،7891 ،مبانی و ریشه های مشروگیت شاه در دوره اشکانی ،فرحنامه گحمی -پژوهشی اسحام و ایران ،دانشگاه
الزهرا ،شای  ،13شماره  ،89طص .781-787
های ،جمیز ،7837،فرهنگ نگارهای نمادها در شرق و غرب ،ترجمه رقیه بهزادی ،چاپ اوی ،تهران :نشر فرهنگ معاطر.
هارپر ،پُ .ا ، 7838 ،طاق بستان و سنتهای کاخی در بین النهرین ،ترجمه شهین کرماجانی ،فرحنامه اثر ،شماره  47و  ،47طص
.749-747
هرتس ح  ،ارنست ،7837،ایران در شرق باستان ،ترجمه همایون طنعتی زاده ،چاپ اوی ،تهران :انتشارات پژوهشگاه گحوم انسانی
و ماالعات فرهنگی و دانشگاه شهی باهنر کرمان.
هرمان ،جرجینا . 7818 .تج ی هنر و تم ن در ایران باستان ،ترجمه مهرداد وح تی ،چاپ اوی ،تهران :انتشارات مرکز نشر
دانشگاهی.
هینتس ،والتر ،7838 ،یافتههای تازه از ایران باستان ،ترجمه پرویز رجبی ،چاپ اوی ،تهران :انتشارات ققنوس.
هینحز ،جان ،7818 ،شناخت اساطیر ایران ،ترجمه ژاله آموزگار و احم ت ضحی ،چاپ سوم ،تهران :نشر چشمه.
- Flandin, E and P, Cost.,7387- 7384, Voyge en Perse, 1. Vols, Paris.
)- http://oi.uchicago.edu (1774177111

