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 بستانتاق خسرو پرويز در سنگ نگاره

چكيده

فرمانروايان ساساني را رسم بر اين بود كه پيرامون شهرهاي بزرگ و مكـان هـاي مسـاعد                  
) پـرديس (هاي سـبز و خـرم پردئـز       اين فضـا  . طبيعي باغ هاي سرسبز و زيبايي ايجاد مي نمودند        

نقش برجسته  .  بستان را بايد يكي از اين پرديس هاي دوره ساساني دانست           تاق. ناميده مي شدند  
در اين نقش خسرو از اهورا مزدا و آناهيتـا         .  بستان واقع شده است    تاقخسروپرويز در ايوان بزرگ     

 بـيش از دو قـرن بـه فراموشـي           خسروپرويز سنت تاجگيري از ايزدان را كـه       .  مي كند   ستاني تاج
بدين گونه خسرو پايه هاي فرمانروايي خود را استوار كرده و           . سپرده شده بود دوباره زنده مي كند      

به صورت سمبليك اعالم مي كند كه اهورا مزدا و آناهيتا مورد احترام او هستند و از هـر دو نفـر                      
نقش برجسـته هـاي ساسـاني سـابقه     اين امر در ديگر . همزمان حلقه سلطنت را دريافت مي كند     

. نداشته است
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فرضيه

علت پيدايش نقش تاجگيري خسرو پرويز از اهورامزدا و آناهيتا به طور همزمان كه قبالً سابقه نداشته 
اجتماعي مي كوشد تا پايه هاي  و به علت شرايط خاص سياسياست، از اينروست كه آخرين شاه ساساني 

. او اعتقاد چنداني به اهورا مزدا و آناهيتا ندارد. ضعيف حكومت خود را با تكيه بر اعتقادات مردم تثبيت كند
خسرو پرويز از جانب مردم، اشراف و بزرگان متهم به بي ديني شده ... يكي از همسرانش مسيحي است و

 بستان از اهورامزدا و آناهيتا حلقه شاهي را دريافت تاقين به جهت عوام فريبي در نقش برجسته بنابرا. است
.كرده و پايبندي خويش را به مقدسات مردم نشان مي دهد

 فرضيه مقاله اشاره به نكته اي كامالً نو و بديع دارد كه تاكنون در هيچيك از پژوهش ها و :توجه
پژوهش و مقايسه دقيق اين نقش برجسته منحصر به فرد با . به آن نشده استمنابع قديم و جديد اشاره اي 

ديگر نقش برجسته هاي ساساني با موضوع تاجگذاري شاهان اين نكته را ثابت مي كند كه در اينجا 
خسروپرويز با تكيه بر باورهاي مذهبي مردم قصد اعاده حيثيت و تحكيم پايه هاي حكومت ضعيف خويش 

.را دارد

ه مقدم

پادشاه » اردوان پنجم«فرمانرواي محلي ناحيه فارس بر » اردشير« ميالدي پس از غلبه 224در سال 
ساسانيان از خاندان روحاني . اشكاني، امپراطوري اشكاني منقرض شده و ساسانيان فرمانرواي ايران گرديدند

ه يكي از مكان هاي مقدس در آن بوده و اردشير بنيانگذار سلسله، متولي معبد آناهيتا در شهر استخر بود ك
بر آنها .  آغاز فرمانروايي ماهيتي مذهبي براي حكومت خود قائل شدندساسانيان از. شمار مي رفته زمان ب

خالف اشكانيان كه داراي حكومت ملوك الطوايفي بودند، وحدت ايران را تأمين و دولتي تشكيل دادند كه 
اردشير پس از . قتدار بر همه مناطق كشور نظارت داشتندقدرت كشور را در خود تمركز داده و با ا

وبيدن دشمنان و وحدت و استقرار كشور، دين و دولت را با هم درآميخت و يك حكومت مركزي و كدرهم 
:فردوسي وصيت اردشير به فرزندش شاپور را در روش اداره مملكت چنين بيان مي كند. نيرومند ايجاد نمود
ين كند شهريار آفرين                                 برادر شود شهرياري و دين       چو بر د

ه ـرد تافتـرآورده پيش خـدگر بافته                                  ب      دو ديباست يك در
ادر  بدانيد كه دين و شهرياري دو بر:كه به اردشير منسوب است چنين مي گويد» اندرزنامه«و در كتاب 

بدين ترتيب ايجاد حكومت مركزي و آيين رسمي، تغييرات بزرگي در اوضاع اجتماعي، فرهنگي و . توأمانند
كه بدون در نظر گرفتن بافت و ساختار دين و حكومت در اين عصر، طوريه هنري اين دوره ايجاد كرد، ب

.نظر مي رسده درك و شناخت مفاهيم هنري بسيار مشكل و گاهي غير ممكن ب
كه بررسي و پژوهش هنر اين طوريه ر هنر ساساني انديشه مذهبي به نحو دقيقي مجسم شده بد

آثار هنري ايران در دوران هاي پيش تر هيچ گاه با . دوره در نهايت به تصويرشناسي مذهبي مي انجامد
.چنين اطميناني وحدت و اتحاد دين و دولت را بيان نكرده است

بر روي سكه ها، جام .  تعلق ساسانيان به آئين مزديسنا و زرتشت مي باشدهنر ساساني نمودار احترام و
ها، مهرها و باالخص نقش برجسته هاي اين دوران تصوير رسمي فرمانروايان با نشانه هاي ويژه شهرياري، 
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به چشم مي خورد، اين نشانه ها و مهم تر از همه افسر) نوارها، گوشواره و گردنبند(تاج و زيورهاي خاص 
. شهرياري جنبه نمادين و بسيار پيچيده اي دارد كه با آيين و مذهب پيوند ناگسستني خود را نشان مي دهد

مظاهر ايزدان كه بر افسر شاهان ساساني تصوير شده مانند هالل ماه مظهر آناهيتا، خورشيد سمبل ميترا و 
:وني در كتاب آثار الباقيه مي گويدابوريحان بير. بال شاهين نماد بهرام در اين تصاوير به چشم مي خورد

بدين روال به » ...شاهان ساساني تاجي بر سر مي گذاشتند كه بر آن نقش گردونه خورشيد بود... «
طور آگاهانه و منضبط ه ب) 5 و تشتري4، آناهيتا3، ميترا2ورثرغن(هنگام حكومت ساسانيان مظاهر ايزدان چون 

درك و شناخت اين سمبل هاست كه درك مفاهيم هنري و مذهبي كند و فقط با در هنر ساساني تجلي مي
 بستان آخرين نقشي است كه داراي ويژگي تاقدر ) پرويز(نقش برجسته خسرو دوم . امكان پذير مي گردد

هاي مذكور مي باشد كه به منظور تأكيد بر شايستگي فرمانروا از سوي نيروهاي ايزدي و فرازميني براي 
.به شكلي نمادين به تصوير كشيده شده استحكومت و فرمانروايي 

 بستانتاقسنگ نگاره خسرو پرويز در 

در شمال شرقي كرمانشاه كوهي است بس ديرسال كه اكنون به علت توسعه شهر در جوار آن قرار 
بر پيشاني فروغمند و در دل اين كوه آثار ارزنده اي از دوران ساساني بر جاي مانده، كه گنجينه اي . گرفته

.رانبها از تاريخ و فرهنگ ايران زمين به شمار مي رودگ
در كنار اين يادمان هاي ديرين چشمه اي در جريان است، كه جوشش پيوستة آن درياچه اي زيبا و 

اين فضاي دلكش و خرم در جوار ميراث هاي كهن، اثري . دل انگيز را از دير زمان به وجود آورده است
ار دل ايجاد مي كند و لحظاتي انسان انديشمند خود را در برابر آينه تاريخ با عجيب در بيننده و پژوهندة بيد

تبلور تاريخ به . نقش هاي عظيم و تصاوير شكوهمند و خاموش با رمز و رازهاي نهان احساس مي كند
حل معماي اين نقش هاي شگفت انگيز و گشايش . تجلي نموده استدست هنرمندان چيره دست در اينجا 

نگري بر تصاوير و سود جستن از تاريخ مكتوب و مدارك كهن يافته شده از دل خاك ان با ژرفاين چيست
ممكن و ميسر است و بر پاية چنين روشي سنگ نگاره ها را مي توان مورد بازنگري و شناخت واقعي قرار 

. بستان نام داردتاقاين جايگاه شكوهمند و ورجاوند . داد
ر اين بود كه پيرامون شهرهاي بزرگ و مكان هاي مساعد طبيعي باغ فرمانروايان ساساني را رسم ب

تاق. ناميده مي شدند) پرديس(اين فضاهاي سبز و خرم پردئز . هاي سرسبز و زيبايي ايجاد مي نمودند
كه احتماالً كاخي تابستاني براي شكار و بزم و . بستان را بايد يكي از پردئزهاي دوره ساساني دانست

ن ساساني بوده است، پيدا شدن سرستون ها و ساير آثار معماري و بقاياي ديوارهاي زمان استراحت شاها
كه )  م383-379( نقش برجستة اردشير دوم در. ساساني در محدودة اين مكان مؤيد نظرية فوق مي باشد

) 1تصوير (.رندبر بدنه كوه كنده شده، پادشاه در وسط و در دو طرف او اهورامزدا خداي بزرگ و ميترا قرار دا
 در 7 ايستاده و برسمي6روي گل نيلوفر) مهر(اردشير حلقة سلطنت را از اهورامزدا دريافت مي دارد و ميترا 

در طرف چپ همين نقش دو ايوان يا . دست دارد، زير پاي پادشاه و اهورامزدا دشمني بر زمين افتاده است
ساخته )  م388-383(است و به امر شاپور سوم كوچك تر از ديگري آنها  ديده مي شود كه يكي از تاق

در انتهاي ايوان نقش شاپور سوم در طرف چپ ديده مي شود و پدرش شاپور دوم در سمت .  استشده
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كتيبه هايي آنها ي شمشير قرار داده و در نزديك دست هايشان را روي دستهراست قرار دارد، اين دو پادشاه
ايوان بزرگ تري در جوار اين ايوان قرار . آنهاست نقر گرديده استبه خط پهلوي كه بيانگر اصل و نسب 

ايوان . دارد، به نظر مي رسد كه سازندة آن تصميم داشته كه در اين محل سه ايوان در كنار يكديگر بسازد
قديمي شاپور سوم در طرف راست و در اين صورت ايوان بزرگ در وسط واقع مي شد، ولي ايواني كه قرار 

ي ايوان شاپور ايجاد شود هرگز ساخته نشد و اگر اين طرح اجرا مي شد تصويري مت چپ قرينهبود در س
از ورودي كاخ هاي سه ايواني ساساني را مجسم مي ساخت، هم اكنون نيز ورودي كاخ هاي شكوهمند 

وسط بعضي از كند، بنابراين اصطالح غاركه تساساني مانند تيسفون و فيروز آباد را در نظر بيننده القاء مي
.مستشرقين در مورد اين ايوان ها به كار رفته درست و مقبول نمي باشد

جبهة ايوان بزرگ تماماً حجاري شده و در طرفين آن نقش درخت زندگي ديده مي شود كه با شكل 
شكال گوناگون خاصي از گل و برگ هاي كنگره دار نمايش داده شده است، قبل از اين درخت زندگي به ا

صورت درخت خرما يا ه به عنوان مثال در نقوش آشوري و بابلي ب. در هنر اقوام مختلف ديده شده است
اين درخت به نام درخت . انگور و گياه ديگري با گل هاي چند پر و شاخ و برگ هاي ضخيم مي باشد

 حلقة سلطنت را در دست گرفته ي بالدار كه دو فرشتهتاقدر پيشاني و باالي . مقدس نير معرفي شده است
هالل ماه كه مظهر آسماني آناهيتاست ديده آنها اند به طور قرينه به تصوير كشيده شده اند و در وسط 

فرشته هاي بالدار در هنرهاي تصويري ايران سابقه ندارند و الهام يافته از نقوش غربي ) 2تصوير . (مي شود
بنابراين نقش الهام يافته از هنر .  و گيسوي ايراني ظاهر شده اندفرشتگان با اين لباس و آرايش سر. است

 كه  اينقوش قرينه. اروپايي با ذوق هنرمند ساساني و مطابق با سنت هنري رايج اين عصر تغيير يافته است
دو فرشته بالدار را در حال حمل حلقه سلطنت بر پيشاني قوس مذكور نشان مي دهد با نقش برجسته 

كه به مناسبت غلبه روميان بر پارت ها در قرن دوم ميالدي ساخته شده قابل مقايسه » رمزي پيروتاق «
.بوده و به احتمال زياد از آن تأثير پذيرفته است

اردشـير دوم در ميـان اهـورامزدا و ميتـرا    .  بستانتاق:1تصوير 
سفرنامه فالندن و كوست: مأخذ

.فرشته هاي بالدار كه حلقه سلطنت را حمل مي كنند.  بستانتاق:2تصوير 
نگارنده: مأخذ
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 پيروزي تاقفرشتگاني كه در طرفين .  نصرت امروز در ويرانه هاي رم باستان واقع شده استتاقاين 
 بستان حلقه سلطنت را حمل تاقكه فرشتگان ند، در حاليرم قرار دارند در حال نواختن شيپور هست

 بستان هالل ماه تاق رم شخصيتي تصوير شده كه به جاي آن در تاقدر وسط پيشاني قوس در . مي كنند
)3تصوير . (نماد آناهيتا و آرم مشهور ساساني قرار گرفته است

نقش برجستة قسمت فوقاني .  نقش برجسته حجاري شده است در ديوار مقابل دو رديفتاقدر انتهاي 
پادشاه در وسط قرار دارد و با دست راست حلقة سلطنت يا ) 4تصوير . (مجلس تاجگيري را نشان مي دهد

مظهر فر ايزدي را از اهورا مزدا كه در طرف چپ قرار گرفته دريافت مي دارد، در طرف ديگر او الهه آناهيتا 
در دست ديگر آناهيتا سبويي است كه آب آن را به سوي زمين . ا به او اعطا مي كندنيز حلقه سلطنت ر

سرازير نموده با اين حركت سمبليك الهة آب ها يعني آناهيتا بركات خود را بر سرزمين ايران و فرمانروا 
نت شاه اين سبو نشانگر آب هاي آسماني است و باعث باروري و بركت و خرمي شده و به سلط. نازل نموده

.قدرت و استحكام مي بخشد
پادشاه تاج بزرگي بر سرنهاده كه مزين به مرواريد و ساير گوهرهاست و در طرفين آن بال هاي شاهين 

به چشم مي ) آناهيتا(را در اهتزار دارند، و در وسط دو بال هالل ماه مظهر ايزد بانو ) الهة پيروزي(مظهر بهرام 
 معمول داراي نوارهاي مواج است، عبارتست از قبايي بلند و آستين دار و جامة فرمانروا كه به طور. خورد

فرمانروا شمشير بلندي بر كمر بسته و دست چپ را بر قبضة آن قرار داده و با . شلواري گشاد و چين خورده
دست راست حلقة سلطنت را از اهورا مزدا دريافت مي دارد، سراسر لباس و شلوار با مرواريدهاي درشت به

شكل زيبايي مزين شده اند به طوري كه ريزش قطرات آب و باران را در نظر بيننده تداعي مي كند، اين عمل 
. استشدهآگاهانه و براي هماهنگي و همساني با ريزش آب توسط الهه آناهيتا طراحي و ساخته و پرداخته 

شاه تاجي شبيه كالهخود بر سر پاددر حاليكه  پيكر سوارة شاه تراشيده شده، نقش مذكوردر قسمت پايين 
دارد و جوشني در بركه تا كالهخود او مي رسد و چهرة فرمانروا را مي پوشاند، از زير اين زره جامة شاه نمايان 
است او نيزه اي در دست راست گرفته و آن را بر شانة خود تكيه داده و در دست چپ او سپري مدور ديده مي 

بـه مناسـبت   )  ميالدي206( پيروزي در روم   تاق:3تصوير  
نگارنده: مأخذ. پيروزي روميان بر پارت ها

 بستان خسرو پرويز ميان اهورا مزدا و آناهيتا         تاق:4تصوير  
سفرنامه فالندن و كوست: مأخذ. در حال تاجگيري
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رگستواني منگوله دار پوشيده شده، متأسفانه اين تنديس باشكوه در اثر حملة ي اسب نيز با بشود، سر و سينه
.مهاجمان ستمگر گزند بسيار ديده و بخش هايي از آن خرد و نابود گرديده است

در دو ديوارة جانبي ايوان بزرگ تصوير شكارگاه فرمانرواي ساساني ديده مي شود كه در آنجا شاه با حضور 
اين شكارگاه به احتمال زياد در همين مكان يا در نزديكي آن قرار . مشغول مي باشدزنان به شكار خرگوش 

، صحنه هاي شكار گوزن را نشان داده اند، قسمت مياني اين نقش را در تاقدر ديوار سمت راست . داشته است
 هراسان و ، شكارچيان گوزن ها را تعقيب كرده و آن جانوران است كه شبيه حصاري شدهنمودهخطوطي محصور 

گريزان از دريچه اي كه در جانب راست حصار ترسيم شده است، در سمت باال پادشاه سواره ايستاده، زني در 
دو . به رامشگري مشغولندآنها  در پشت سر او صفي از زنان هستند كه برخي از  وباالي سر او چتري را افراشته

 در زير آن تصاوير صورت پادشاه ؛ برخي كف مي زنندتن از آنان شيپور در دست دارند بعضي چنگ مي نوازند و
 در سمت چپ حصار مذكور شتراني ديده .ديده مي شود كه كمان به زه كرده و در پي جانوران اسب مي تازد

).5تصوير (حمل مي كنند را د كه گوزن هاي شكار شده نمي شو

شكارگاه مكاني نيزار و باتالقي . گراز را نشان مي دهدنقش ديوار چپ كه با دقت بسيار نقر شده شكار 
است، در جانب راست پنج فيل ديده مي شوند كه بر هر يك دو فيلبان، يكي در جلو و ديگري در عقب فيل 

گلة گرازها را توسط فيل ها تعقيب نموده و به ميان نيزارها فراري مي دهند تا در تير رس شاه آنها سوارند، 
ر قسمت باال قايقي ديده مي شود كه بانوان در آن نشسته و به كف زدن و طرب مشغولند، در د. قرار گيرند

تصوير پادشاه با قدي بسيار بلند نسبت به ديگران حجاري شده . وسط نقش يك جفت كرجي را مي بينيم
 تقديم مي كه در قايق نخستين ايستاده و كمان را به زه كرده، در سمت چپ او زني ايستاده و تيري به او

. قايق ديگري در پشت سر قايق فرمانروا در حركت است كه سرنشينان آن به نواختن چنگ مشغولند. كند
باز همان قايق در سمت راست تصوير شده، در اينجا پادشاه . شاه دو گراز بزرگ را با تير از پاي درآورده است

در 8.ه داشته و اين نشانة پايان شكار استكه هاله اي بر گرد سر دارد در دست خود كمانش را به نرمي نگ
اين دو تصوير شكار مخصوصاً . قسمت زيرين اين نقش گرازهاي شكار شده توسط فيل ها حمل مي شوند

سفرنامه : مأخذ. خسرو پرويز در شكارگاه.  بستانتاق:5تصوير 
فالندن و كوست

كه هاله نور در اطـراف سـرش         خسرو پرويز در شكارگاه در حالي      :6تصوير  
سفرنامه فالندن و كوست: مأخذ. ديده مي شود
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اما نقش مورد بحث و .  به قدري پركار است كه تقريباً هيچ جاي خالي در آن ديده نمي شودمنقش دو
آن تصاوير و نقوش . ي نقش تاجگيري فرمانرواي ساساني استبررسي در اين نامه، نقوش انتهاي ايوان يعن

-590(از ديرباز مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته و بيشتر محققان و دانشمندان آن را متعلق به خسرو دوم 
 ارنست هرتسلفد در شناخت و انتساب اين نقش به ةفرمانرواي ساساني دانسته اند، تحقيقات عالمان)  م628

اما علل و انگيزة ايجاد اين نقش توسط خسرو تا . ش از ديگران قابل توجه و اهميت مي باشدخسرو دوم بي
.كنون مورد تحقيق قرار نگرفته كه در جاي خود به بررسي آن خواهيم پرداخت

: مأخذ. »شاه با دوشاخ«. كلده.  لوح پيروزي نارام سين:7تصوير 
تاريخ هنر گامبريج

سكه .  مي شوداسكندر ديده شاخ قوچ در موي :8تصوير 
تاريخ هنر جانسون: مأخذ. دوره اسكندر مقدوني

با دو » رع« دختر خداي خورشيد :9تصوير 
. خورشيد مصر باستانقرصشاخ و
Rose-marie: مأخذ

 نقش كوروش بالدار با دو شاخ:10تصوير 
آرشيو نگارنده: مأخذ. پاسارگاد) ذوالقرنين(
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)  م484-457( به دستور پيروز تاقاين :استان شناس آلماني معتقد استب) اردمن.ك(از مستشرقين 
پادشاه ساساني ساخته شده، او با مطالعة يكي از انواع سكه هاي پيروز كه در آن تاج پيروز با بال هاي عقاب 

به نتيجه گرفت كه اين تصوير متعلق مزين شده و شباهت آن با تاج فرمانرواي ساساني در اين نقش برجسته
پيروز است و مسئله ديگري كه اين فكر را در او تقويت نمود تصوير آناهيتا در حال ريختن آب در اين سنگ 
نگاره مي باشد، او تصور نمود كه اين نقش با خشكسالي و بي آبي كه در زمان پيروز به ايران زمين مسلط 

 نظرية اردمن در داخل و خارج كشور هنوز اين نظريه استوار و بر جاي نيست و از آنجا كه. شده در ارتباط است
داراي طرفداراني مي باشد، با بررسي ژرف اين نقش برجسته و با اتكاء به مدارك و آثار باستاني دوران ساساني 

به داليل زير . بي پايه بودن اين نظريه را اثبات نموده و در معرض ديد و قضاوت دانش پژوهان قرار مي دهيم
:لق به خسرو پرويز بوده و انتساب آن به پيروز قابل قبول نمي باشداين نقش برجسته متع

تاج و افسر فرمانرواي ساساني در نقش فوقاني ايوان بزرگ مزين به گوهرهاي درشت گرانبهاست كه . 1
بر فراز آن هالل ماه در طرفين بال هاي شاهين مظهر الهة بهرام ديده مي شوند و نقش به شكلي ساخته و 

بال شاهين زينت بخش كاله . ده كه هالل ماه و بال هاي شاهين تقريباً در يك سطح قرار دارندپرداخته ش
هاي اغلب شاهان ساساني از جمله پيروز و خسرو دوم مي باشد، اما با توجه به نقش سكه ها و مهرها و جام

).12تصوير(ساساني فقط در تاج خسرو دوم بال شاهين و هالل ماه در يك سطح قرار دارند 
 بستان بيانگر اين واقعيت است كه اين نقش به خسرو تاقاين همساني تاج خسرو با نقش برجستة 

برعكس در تاج پيروز هالل ماه و بال هاي شاهين در يك سطح نبوده و هالل ماه كامالً بر . دوم تعلق دارد
.مي باشدفراز بال هاي شاهين قرار گرفته كه اين تركيب مغاير با نقش برجستة مذكور 

شاهان ساساني است كه در معدود برخالف تصور اردمن، پيروز داراي يك تاج واحد نبوده و از جمله . 2
در سال اول . دوران فرمانروايي خود به علل رويدادهاي مختلف سه بار افسر شهرياري خود را تغيير داده است

. مجسمه موسي اثر ميكل آنژ:11تصوير 
Rose-marie: مأخذ

بال شاهين و هالل ماه .  سكه خسرو پرويز:12تصوير 
1385اميني، :مأخذ. در يك سطح قرار دارند
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افسر شهرياري پيروز )  م480-458(ست و دوم فرمانروايي تاج او به شكل تاج يزدگرد اول و از سال دوم تا بي
ي سلطنت او را دربرمي شبيه يزدگرد دوم مي باشد كه در اين مدت طوالني كه بيش از بيست سال از دوره

و سومين تاج پيروز كه اردمن آن را به عنوان ) 13تصوير (اصوالً تاج او فاقد بال هاي شاهين است . گيرد
مورد )  م484-480(ارائه نموده است، فقط در چهار سال آخر فرمانروايي پيروز مدركي براي اثبات نظرية خود 

.استفاده قرار گرفته و سكه هاي متعدد پيروز در موزه هاي جهان اين مسئله را به خوبي نشان مي دهد

آنها  سلطنت از آنجا كه مراسم تاجگيري و تاجگذاري شاهان ساساني بر طبق عرف در سال هاي اولية
تاقانجام و گاهي براي آگاهي همگان بر پيشاني و دل كوه ها به تصوير كشيده مي شد، انتساب نقش 

يك از شاهان ساساني نقش تاجگيري خود بستان به پيروز درست و منطقي نيست، زيرا با داليل فوق هيچ
خالف رسوم معهود بود اگر توسط را در آخرين سال هاي سلطنت ايجاد ننموده اند، حتي چنين عملي كه بر 

پيروز انجام شده باشد باز هم منطقي نيست كه با تاج و كالهي كه در اواخر سلطنت و مدتي كوتاه از آن 
 ميالدي در جنگي از قوم هيتال 479از آن گذشته پيروز در سال . استفاده نموده اين نقش را ايجاد كند

ز آزادي در چهار سال آخر عمر در تمام مدت مشغول تجهيز در آمد و پس اآنها شكست خورده و به اسارت 
 مجدداً از هيتاليان شكست 484سپاه بود تا شكستي را كه خورده بود جبران كند، اما در جنگ بعدي در سال 

خورده و كشته شد، بنابراين او در سال هاي آخر فرمانروايي فرصتي براي ايجاد نقشي كه تاجگيري او را 
 بستان و نقوش آن مستلزم سال ها تالش و كار و تاقشت، مخصوصاً كه ساختن ايوان بلند مجسم نمايد ندا

.كوشش بود
ي عظيم نويسندگان قرون اولية اسالمي در آثار خود به معرفي تصوير اين نقش ها مخصوصاً مجسمه. 3

 خسرو پرويز و اسب  قرار دارد پرداخته و همگي آن را متعلق بهتاقاسب سواي كه در قسمت انتها و پايين 
قديمي ترين . به ميان نيامده است» پيروز«سخني از و در اينجا نيز) 14تصوير  (9محبوب او شبديز دانسته اند

است كه در حدود سيصد سال بعد از خسرو ) ق. ه290(نوشته دربارة اين موضوع متعلق به ابن فقيه همداني 
.صلي در مورد اين مكان و شبديز نگاشته استپرويز مي زيسته و در كتاب جغرافياي خود شرح مف

1385اميني، :مأخذ.  سكه پيروز شهريار ساساني:13تصوير 
سفرنامه : مأخذ. تصوير خسرو پرويز سوار بر شبديز.  بستانتاق:14تصوير 

فالندن و كوست
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 بستان را در جهان همانندي نيست، در آن نقش هايي است، خسرو پرويز است و تاق «:او مي گويد
» ...گرداگردش مرزبانان

:گويدو در جاي ديگر در كتاب خود از قول ابومحمد عبدي همداني چنين مي
ديز افتد، و در دنيا و آثار آن، در باب پادشاهان جهان، به هر بينندة پند پذير كه چشمش به نقش شب.. «

انديشه فرو رود يقين دارد كه روزگار پيوسته هر چيز محكم و استواري را نيز به سرنوشت چيزهاي سست و 
» ...آيا روزگار پس از خسرو به جاي سلطنت تنها نقشي مرموز از او به جاي گذارد؟. بي ثبات رساند

:نوشته است كه) ق.  ه329(ول ابودلف مسعر ابن المهلل ياقوت حموي از ق
قرار دارد و آن مردي است سوار بر اسب ) كرمانشاه(صورت شبديز در يك فرسخي شهر قرميسين ... «

اين مجسمه صورت خسرو پرويز است ... كه از سنگ تراشيده شده و كالهخودي بر سر و زرهي بر تن دارد
» ... باشدكه سوار بر اسب خود شبديز مي

:عاليق النفسيه گفتاري مشابه گفتار ديگران دارد به روايت اولدر كتاب ا) ق. هـ339-287( رسته ابن
ي است كه تاقو شبديز در سه فرسخي آن است و آن ... از قصر عمر تا قرماشين هشت فرسخ است... «

 قرار تاق آن صورت ها كه در سينة از جمله. در كوه كنده شده و در آن صورت هاي پرندگان و غيره وجود دارد
». است10دارد عكس مردي است كه زره پوشيده و در مقابل آن زني است كه گفته اند آن عكس شيرين

:در كتاب اشكال العالم مي گويد) ق. قرن چهاردم هـ(ابوالقاسم بن احمد جيهاني 
او پشت اين كوه غاريست دركوه بيستون كوهي است محكم چنانكه بر باالي آن نتوان رفت و بر... «

چشمه اي روان و صورت چهارپايي، شخصي بر او نشسته در غايت نيكويي، مي گويند صورت كسري و 
» ...شبديز است
طور كه اشاره شد اغلب محققان اين نقوش را از ديرباز مطالعه و شناسايي نموده و آن را متعلق همان

. يك تاكنون علل و انگيزة ايجاد آن را بررسي و بيان نكرده انددانسته اند، اما هيچ) پرويز(به خسرو دوم 
براي روشن شدن اين موضوع نگاهي به برخي از رويدادهاي زمان هرمز چهارم و خسرو دوم الزم و 

.ضروري به نظر مي رسد
پادشاه ساساني و پدر خسرو پرويز، )  ميالدي590-578(در سال هاي آخر فرمانروايي هرمز چهارم 

با سپاه عظيمي قلمرو شرقي ايران را مورد تعرض قرار داد و به هرات و ) شابه(ن ترك موسوم به خاقا
اما با شجاعت و كارداني بهرام چوبينه .  ميالدي اتفاق افتاد589اين واقعه در پاييز سال . بادغيس نزديك شد

ك شكست خود و خاقان به دست بهرام به قتل رسيد و اين سپاه تر. سردار مشهور كه از خاندان مهران بود
.موقعيت بزرگ را بهرام با سپاهي اندك به دست آورد

هرمز كه از محبوبيت بهرام در بين سپاهيان دچار وحشت شده بود او را مورد توهين و تحقير قرار داد و 
 موقعيت و جان خود را در خطر ميديد بهرام كه با اين اتهامات. او را متهم به حيف و ميل غنايم جنگي نمود

او مرزبان ري و آذربايجان و در دالوري و جوانمردي شهرة خاص و عام بود، . به ناچار بر ضد هرمز قيام كرد
در وجود او تهور نظامي با استعداد فرماندهي و مهارت يك شخصيت سياسي در هم آميخته بود اما به 

م پرچم طغيان برافراشت و براي ايجاد تفرقه و نفاق در خاندان واسطة سوء تدبير و ناسپاسي هرمز چهار
ساساني، فرمان داد سكه هايي با تصوير خسرو پرويز ضرب نموده و در تيسفون در دسترس مردم و 
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بازرگانان قرار دهند تا هرمز گمان كند پسرش از اختالف او و بهرام سود جسته و خيال جانشيني او را در سر 
 هرمز كه فرمانروايي تندخو و به اطرافيان بدبين بود پنداشت كه پسرش .ام سودمند افتادحيلة بهر. دارد

دايي او بودند در اين توطئه دست داشته اند و بيدرنگ فرمان دستگيري آنها كه ) وستم(و ) بندوي(خسرو با 
اما پس از . شدندخسرو به سوي آذربايجان گريخت و بندوي و وستهم دستگير و زنداني . را صادر كردآنها 

ي طرفداران خود از زندان آزاد شده و طي توطئه اي هرمز را كور و از سلطنت خلع مدت كوتاهي به وسيله
در اين ميان بهرام چوبين با سپاه خود تيسفون پايتخت ساسانيان را فتح نمود، و بندوي و وستهم از . نمودند

نگراني خود را با خسرو آنها ياري نموده و بر تخت نشاند اين مسئله بيمناك بودند كه بهرام چوبين، هرمز را 
پاسخي نداد و آن دو به قصر رفته و آنها پرويز در ميان نهادند و تصميم به قتل هرمز گرفتند اما خسرو به 

. بعضي از مورخين معتقدند كه هرمز با موافقت ضمني فرزندش خسرو به قتل رسيد. هرمز را به قتل رساندند
ن كه نسبش به شاهان اشكاني مي رسيد پس از فتح تيسفون خود را شاه ناميد و بر تخت بهرام چوبي

خسرو پرويز پس از ورود به كشور . سلطنت نشست و خسرو پرويز با اطرافيان خود به كشور روم گريختند
 در را جلب نمايد و با سپاه عظيمي كه امپراتور) موريكيوس(روم توانست كمك و مساعدت امپراتور روم 

اختيار او قرار داد به ايران بازگشت و بهرام را شكست داده و منهزم نمود و بر تخت نشست و دختر امپراتور 
.روم را به زني گرفت

ي نگراني مردم و اقدامات بعدي خسرو بر اساس سپاسگذاري از امپراتور و حسن همجواري با روم مايه
 روم در كشور، حمايت خسرو از عيسويان ايران و پوشيدن استقرار بخشي از سپاهيان. روحانيون زرتشتي شد

جامة عيسوي به عالمت صليب كه امپراتور به عنوان هديه براي او فرستاده بود، اين تصور را در عامه مردم 
 كه 11مجموعه اين مسائل با داشتن فر ايزدي. ايجاد نمود كه خسرو از دين نياكان خود دست كشيده است

خسرو از طرفي مشكوك به قتل پدر و از سوي .  مستحق سلطنت مي نمود مغايرت داشتخاندان ساساني را
.ديگر متهم به بي ديني شده بود

عنوان جدا ه قدرت رسيدن او توسط روميان همه مسائلي بود كه مي توانست به شكست از بهرام و ب
ن بزرگ و مردم مطرح شود و او شدن فر ايزدي از او و عدم استحقاق او براي ادامه سلطنت از طرف روحانيو

كه خود را در معرض خطر احساس مي كرد، براي رفع مشكالت با درايت و هوشياري دست به اقدامات 
توجه و احترام به . اتهام كشتن پدر به قتل رسانيده بندوي و وستهم را كه بر او شوريده بودند ب. متقابل زد

 گشسب و پديد آوردن صحنه تاج بخشي و دريافت آن آئين زرتشت و اماكن مقدس مخصوصاً آتشكده آذر
.از ايزدان از جمله ترفندهايي بود كه براي رفع هر نوع سوء ظن و اتهامي كافي و بسنده به نظر مي رسيد

بر اساس اين انديشه او سنت تاجگيري و دريافت حلقه شهرياري از ايزدان را كه بيش از دو قرن در 
شكلي نو در ه در بين پادشاهان ساساني متروك شده بود دوباره زنده نموده و ببوته فراموشي قرار گرفته و 

در اينجا خسرو پرويز حلقه سلطنت را در يك زمان از اهورا مزدا و آناهيتا .  بستان به تصوير كشيدتاق
ر نظه ر تا آن زمان بي سابقه بـود يعني نقش برجسته ها اين امـدارد كه بر طبق مدارك موجدريافت مي

ا،شاپور اول و بهرام اول حلقه شهرياري را از اهورا مزد-زيرا فرمانروايان ساساني مانند اردشير اول. رسدمي
دريافت مي كند و در مورد نقش تاجگيري اردشير دوم نيز كه در همين مكان » آناهيتا«آنرا از الهه » نرسي«

فقط بر اين پيمان » مهر«اهداء نموده و الهه به تصوير كشيده شده، اهوار مزدا حلقه شاهي را به اردشير 
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بنابراين گرفتن حلقه سلطنت از دو ايزد بزرگ . ناظر و گواه است در دست الهه مهر حلقه اي ديده نمي شود
او با درايت كامل تصوير آناهيتا را در مراسم .  بستان بدانيمتاقرا بايد فقط مخصوص نقش خسرو دوم در 

آناهيتا الهه .  امنيت و اعتبار اين ايزد بانو براي تحكيم قدرت معنوي خود سود جويدتاج بخشي قرار داد تا از
بلند پايه و ارجمندي كه ساسانيان قبل از رسيدن به فرمانروايي و حكومت متولي و پريستار معبد او در شهر 

. ا انجام گرفتاستخر بودند و به نوشته مورخين مراسم تاجگذاري اولين و آخرين پادشاه ساساني در آنج
انديشه پديد آوردن صحنه تاج بخشي و دريافت حلقه شهرياري از ايزدان يكي از ويژگي هاي مهم در 

براي استوار نمودن پايه هاي فرمانروايي خود از اعتقادات آنها شمار مي رفت، ه روزگار فرمانروايان ساساني ب
ل به صورت يك خط مشي عمده و اساسي قديمي آن روزگار در مواقع ضروري سود مي جستند، و اين عم

بسياري از نقش برجسته ها بيانگر . به چشم مي خوردآنها ساسانيان در طول بيش از چهار قرن حكومت 
. ي آن بايد به حساب آورد بستان را آخرين نمونهتاقاين واقعيت تاريخي به شمار مي روند كه نقش 

م ايران زمين آگاهي داده است كه ايزدان را سپاس مي گذارد و  بستان به مردتاقبدين گونه خسرو پرويز در 
.به او اعطا گرديده و سزوار هرگونه سروري و فرمانروايي استآنها فر ايزدي و نشان شهرياري از جانب 

نتيجه گيري 

اين نقوش تا حد زيادي . نقش برجسته هاي ساساني نمايشگر رويدادهاي مهم دوران ساساني است
 نقش برجسته از اين دوره وجود 33مجموعاً . اجتماعي و دين ساسانيان را معرفي مي كند-ياوضاع سياس

 مراسم تاجگذاري شاهان ساساني توسط اهورا مزدا يا موبد زرتشتي مي :شاملآنها دارد كه موضوعات اصلي 
سنا داشتند ساسانيان همچون هخامنشيان مذهب مزدي. باشد كه بيانگر باورهاي ديني شاهان ساساني است

طبق اعتقاد مزديسنا مراسم تاجگذاري شاهان توسط اهورا . و بعدها آيين زرتشت را دين رسمي اعالم كردند
اما در آيين زرتشت مي بايست شاهان تاج يا حلقه سلطنت را از موبد زرتشتي دريافت . مزدا انجام مي شد

ديده مي ... ، نقش رستم، نقش رجب و بستانتاقكنند و اين صحنه ها در نقش برجسته هاي ساساني در 
. بستان شاهد صحنه اي استثنايي هستيمتاقسنگ نگارهدر . شود

طور همزمان از ه شاه ساساني را در ميان آناهيتا و اهورا مزدا مي بينيم كه ب) پرويز(نقش خسرو دوم 
حترام خود را نسبت به حلقه سلطنت را دريافت مي كند كه در اينجا خسرو پرويز سعي كرده اآنها هر دوي 

دو مذهب زرتشت و مزديسنا نشان دهد و به اين ترتيب خود را از معرض اتهاماتي همچون بي ديني و 
.  مسيحي بودن برهاند

پي نوشت

.و بهشت) paradis(پرديس . 1
.صورت بال عقاب نشان داده مي شوده كه ب) ايزد پيروزي و آتش (  نماد بهرام:ورثرغن. 2
. يا ايزد نور و فروغ خورشيداز ياران اهورا مزدا و نشانه خداي خورشيد) مهر(ميترا . 3
. آب هاايزد بانويآناهيتا از ياران اهورا مزدا و . 4
. ستاره اي كه نماد يكي از ايزدان است:تشتري. 5
گل مذكور به شكل . است) مهر(به عقيده نگارنده گل مذكور آفتابگردان مي باشد كه گل منسوب به خداي خورشيد . 6

.  واقعگرايانه آفتابگردان را به تصوير كشيده و كمتر شبيه لوتوس مي باشد



 شماره ششم•
61

گياهي است مقدس كه در مراسم آييني استفاده مي شده به عقيده برخي از پژوهشگران احتماالً شاخه و برگ انار » برَسم«. 7
 نقش برجسته دكان داوود، نقش زروان بر لوح برنزي :نه هانمو. در نقوش مادي و قبل از آن اين گياه ظاهر شده است. باشد

.لرستان
وجود هاله نور بر گرد سرشاه به احتمال زياد از سنت نقش هاي مذهبي مسيحي الهام گرفته زيرا چنين نشانداري در نقوش . 8

تاقر گرد سرش در نقش برجسته خداي خورشيد را با شعاع هاي نور ب) ميترا(گرچه مهر ). 6تصوير (ايراني سابقه نداشته است 
اما هرگز مهر، آناهيتا، اهورا مزدا يا موبد زرتشتي به عنوان شخصيت هاي مقدس در تصاوير با هاله ). 1تصوير (بستان داريم 

بلكه شاهان ساساني با انواع تاج ها و نشانه هاي خاص . در مورد شاهان نيز هرگز چنين رسمي نبوده است. نور ظاهر نشده اند
يكي از عالئمي كه در سنت تصويرگري جهان غرب و شرق باستاني بخصوص مصر، . ه بر تاج آنان بوده ظاهر مي شدندك

ايران و بين النهرين مرسوم بوده وجود شاخ به نشانه قدرت و تقدس بر سر شاهان و خدايان است كه هر گاه شاخ بر سر 
از اين نمونه ها مي .  خويش را از خدا يا مقام الهي دريافت كرده استفرمانروا باشد، كنايه از آنست كه فرمانروا قدرت مقدس

در پاسارگاد و خدايان و شاهان بين النهرين ) كوروش هخامنشي(توان به پيكر موسي اثر ميكل آنژه، نقش برجسته ذوالقرنين 
).11 تا 7تصاوير (و فراعنه مصر اشاره كرد 

-ديز(ديز + شب = شبديز . ز كه رنگش سياه بود و گويند آن را از روم آورده بودشب ديز، نام اسب مورد عالقة خسرو پروي. 9
.بنابراين شبديز يعني بمانند شب كه اشاره اي به رنگ سياه آن نيز بوده است) مثل و مانند= ديس 

.شيرين سوگلي و همسر محبوب خسرو پرويز. 10
و به زبان فارسي ميانه » فر«وقعيت و حالت ويژه اي بود كه به فارسي در زمان ساسانيان فرمانروا از ديدگاه مردم داراي م. 11

اين لفظ اصالً به معني، نيروي زندگي و شكوه و همچنين داراي مفهوم پيروزي و . گفته مي شد» خورنه«و به اوستاي » فره«
 و او را از ساير انسان ها ممتاز و فقط در وجود شاه متجلي شدهها نابخت و از همه مهم تر بارقه اي الهي و ايزدي كه در انس

.متمايز نموده و او را مستحق فرمانروايي مي كرد
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