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    چکیده

ق بستان نام محلی است در شمال شرق کرمانشاه کـه بـه دلیـل نقـش                 تا

 از عصر ساسانی شـهرتی جهـانی پیـدا کـرده        مانده  باقی هاي ارزشمند   برجسته

 در آنها و دیوارة کنارشان ،در مجموع  در این محل دو تاق وجود دارد که       .است

 تر چهار نقش وجود دارد که  در تاق بزرگ.شش نقش برجسته حک شده است     

  .دهد  میي مختلف نشانها موقعیتپادشاه ساسانی را در 

کهن، این نقوش را متعلـق بـه        اي    غرافیایی و سفرنامه  ج ،اغلب متون تاریخی  

ــد   شــبدیز دانــسته، شــیرین و اســب مــشهورش، همــسرش،پرویــز خــسرو و ان

که در مورد این نقـوش      اي     تحقیقات گسترده  رغم  علیان معاصر هم    شناس  باستان

 به دیدگاه واحد و مشترکی دست نیافته و آنها را به پادشـاهان              اند،  هبه عمل آورد  

 اما اغلب آنها .اند  اردشیر سوم و پیروز اول نسبت داده،پرویز مختلفی چون خسرو  

را مراسـم تاجگـذاري     موضوع نقش اصلی موجود در دیوارة انتهـاي تـاق بـزرگ             

 مـا در ایـن   .انـد  کر کـرده ستانی و گرفتن حلقۀ قدرت از اهورامزدا ذ   پادشاه یا تاج  

اساس روایات موجود در متون مختلـف در بـاب دوران           م تا بر  کنی  می مقاله تالش 

دیـدگاه نـاظر بـر انتـساب      ، روشن کنیم که اوالً این روایـات  ،پادشاهی پیروز اول  

 و ثانیاً بر خالف نظراتی که تـا کنـون ارائـه      ،کنند  می نقوش به پیروز اول را تأیید     

و گـرفتن  سـتانی   تـاج وش ارتباطی به مراسم تاجگذاري شاه یا     این نق  ،شده است 

حلقۀ قدرت از اهورامزدا ندارند بلکه به مناسبت جـشن آبریزگـان و بـراي نـشان       

  .اند دادن پیوند محکم پیروز با اهورامزدا و آناهیتا پدید آمده

 جشن  ، پیروز اول  ،هاي ساسانی    نقش برجسته  ، تاق بستان  : کلیدي ياه  واژه

  . آناهیتا، اهورامزدا،نآبریزگا

                                          
27/7/88: نهایی تأیید 31/3/88: تاریخ وصول - *
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  مقدمه

قـات  ی در تحق   و اند  رباز مشهور بوده  ی از د  ی از عصر ساسان   مانده  باقی هاي  نقش برجسته 

ن یـ  از منابع و مآخذ معتبر و ارزشـمند ا ،ی و مذهبی اجتماع،یاسی س ،یخیو مطالعات تار  

ـ    یا« .شوند  می ران محسوب یاۀ   جامع یات اجتماع یدوره از ح    يرهـا ای مع ۀن نقوش به مثاب

ات یشفج و کـ یو بـه نتـا  د یتوان مدارك به دست آمده را با آنها سـنج       می  هستند که  یلیاص

ران نقـوش بـر   ی از ا  یتا کنون در مناطق مختلف     .)28 ،1372 ،نیلوکون( »افتی دست   یمهم

  .ن مناطق تاق بستان استی اترین مهم از یکی کشف شده است که یعصر ساسانۀ جست

 شمال شرق کرمانشاه کـه بـه        يلومتری است در پنج ک    یلتاق بستان نام دهکده و مح     

 ی جهـان ین دوره شهرتی از ا  مانده  باقیۀ   و نقوش برجست   یعهد ساسان هاي    يحجارۀ  واسط

و  – بـزرگ  يگـر ی کوچـک و د یکی – دو تاق ،ارزشمندۀ مجموعن ی در ا.دا کرده است  یپ

  : شده استير حجاریدر مجموع شش نقش برجسته به شرح ز

 مجلـس   ،ور واقـع اسـت     مـذک  ي که در سمت راست تاقهـا      اي  یوار سنگ یدۀ  بر بدن -1

  .ر دوم کنده شده استی اردشيتاجگذار

ور  تاق کوچک کـه بـه امـر شـاپ    يمذکور و در انتهاۀ در سمت چپ نقش بر جست  -2

شـاپور دوم و شـاپور سـوم بـه همـراه دو             ۀ   نقش برجـست   ،سوم ساخته شده است   

.تآمده اسش دریبه در دو طرف آن به نمایکت

 را ی تاق بزرگ دو نقش برجسته وجود دارد که نقش باال پادشاه ساسـان        يدر انتها -3

دهـد    مـی ن در دسـت راسـت او نـشان   زک یک مرد در دست چپ او و        یدر کنار   

.)2 و 1 يها شکل(

پـوش    را مـسلّح و زره  ی تاق بزرگ پادشـاه ساسـان      ين در انتها  یریزۀ  نقش برجست -4

.)4و 3 يها شکل(د ده  میکل نشانی هي قویسوار بر اسب

 در حـال شـکار گـوزن و در         ی پادشـاه ساسـان    ،سمت راست تاق بـزرگ    ة  واریدر د -5

.شود  میدهیسمت چپ در حال شکار گراز دة وارید

ـاق       ،چنان که مالحظه شد از مجموع شش نقش برجسته در تاق بستان             چهار نقـش در ت

ـاق      يها  نقشان  ی در م  .سازد  می ن تاق را دو چندان    یت ا یبزرگ قرار دارد که اهم      موجـود در ت

قـت  ی چـرا کـه در حق      ؛ژه دارد یـ  و یتـ ی تاق از نظر پژوهشگران اهم     ي انتها یی نقش باال  ،بزرگ

  .ن نقش استین تاق منوط به درك درست ما از ایر نقوش ایروشن شدن ابهامات سا

ۀ  شـکم بـر قبـض   يستاده و دسـت چـپ خـود را جلـو    یـ ن نقش پادشاه در وسط ا  یدر ا 

را گرفته است که مرد سمت چپ او آن را باال           اي    و با دست راست حلقه    ر نگه داشته    یشمش
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ز با دسـت  یشود که او ن  میدهی تاجدار د  ی نقش زن  ،مت راست پادشاه   در س  .نگه داشته است  

 دارد کـه چـون آن را        یی باال گرفته و در دست چپ سبو       یاولۀ  ه حلق یرا شب اي    راست حلقه 

  . استدر حال ریختن به زمینآن   در آب موجود، نگه داشته استیبه صورت افق

ن نقـش برجـسته   ی از ا  ییها  قسمت  متأسفانه ،بی و تخر  یدگییبه جهت سا  هر چند   

ن نقش و مهارت و ی اي بر ارزش هنرمانده باقی ي اما همچنان بخشها،ن رفته است  یاز ب 

 ي از فقهـا یکـ ید از یگو و« .دهد  می  شهادت ، که در خلق آن به کار رفته است        یظرافت

 محـض  ، بـالد سـوس  یخر بالد فرخانه و اقص از آی اگر کس  :گفت  می دم که یه شن زلمعت

...  . نخواهـد بـود  ی بـر او مالمتـ  ،دیاین محل بید و بد ین صورت مسافرت نما   ی ا يتماشا

 ،میحک( »ن آن رتبه را دارا نشدهی زمي در رو يدر صنعت داشته که احد    اي    مصور رتبه 

1366، 208(.  

 مـدرن  يهـا  روش بـه ابزارهـا و    یابی و دست  شناسی  باستانلم  عۀ  ر با توسع  یدر قرن اخ  

ـ    یـ  ايبـر رو اي  قات گـسترده یشناسان تحق  باستان ،قیتحق ۀ ن نقـش انجـام داده و بـا ارائ

 چـون   ی ساخت تاق بزرگ و نقوش داخل آن را به پادشاهان مختلف           ،ی متفاوت يها دگاهید

ـ  (انـد   روز اول نسبت داده   یز و پ  ی خسرو پرو  ،ر سوم یاردش  و  یانیـ  ب .334 ،1381 ،سفلدهرت

,Tanabe, 1984 .88 – 1387،89 ،ی حاجي موسو.65، 1349 ،یرضوان 7(.  

ن ی بـر آخـر    یدتر و مبتنـ   یـ  جد يهـا   که حاصل پژوهش   ریدگاه اخ یرسد د   می به نظر 

 يشتریـ ه شـده از اعتبـار ب      ئـ ل ارا ی شواهد و دال   ، به حکم اسناد   ،ست ا ی علم يدستاوردها

  .) 87 – 90 ،1387 ،یاج حيموسو .رك(برخوردار است 

تخـصص او   داشـته باشـد کـه در    شناسـی  باسـتان ة ن که قصد ورود به حوزآ ینگارنده ب 

ن و  یبازمانـده از متقـدم    هـاي     تیـ کند تا به اسـتناد متـون مکتـوب و روا            می  تالش ،ستین

بـه  را  روز اول کـه سـاخت تـاق بـزرگ           ی از دوران حکومت پ    يشواهدۀ   ضمن ارائ  ،نیتأخرم

ن یـ سـاخت ا  ۀ   نقوش و فلـسف    ي را در مورد محتوا    يدیشنهاد جد ی پ ،کند  می دییفرمان او تأ  

  .دیتاق مطرح نما

  متون مکتوبۀ نیتاق بزرگ بستان در آ

پـس از  هـاي   ن سـده یاز نخستاي     و سفرنامه  ییای جغراف ،یخیب به اتفاق متون تار    یقر

 نـسبت  زی ساخت تاق بزرگ بستان را به خـسروپرو ،شی پ ۀن چند ده  یظهور اسالم تا هم   

ن و اسـب مـشهورش   یری همسرش ش،موجود در آن را متعلق به او    ۀ  داده و نقوش برجست   

ن ین باب سخن گفته و چن     ی را که در ا    یسندگانی نو یتمامم  ی اگر بخواه  .اند  ز دانسته یشبد

 بحـث بـه درازا   ،میاوریـ  بيم و از هـر کـدام شـاهد       ی فهرست کن  اند،   را مطرح کرده   ينظر
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ت اختـصار از  یـ  امـا بـه جهـت رعا     . باشـد  یضمن سود چنـدان   آن که مت    بی ؛دیخواهد کش 

 ،حوقـل   ابـن ،يم اصـطخر ین از ابواسحاق ابـراه  یمان متقد یم توان در   می ن آنها یمشهورتر

ان ی و در م   یاهللا مستوف  و حمد  ياقوت حمو ی ،یهمدان بن احمدبن محمد    ،مسعربن مهلهل 

جواد مـشکور و     محمـد  ، لسترنج ی گ ،کسی سا ی سر پرس  ،میخان حک  یتقمحمدن از   یرمتأخّ

 .115-116،  1345 ،حوقـل   ابـن  .167 ،1368 ،ي اصـطخر  .رك( نـام بـرد      یانیبزاده   ملک

ــسترنج.434 ،1371 ،مــشکور .192-193 ،1362 ،یمــستوف  ،کسی ســا.202 ،1373 ، ل

ــ ب.654 ،1 ج ،1366 ــ. 86 ،1380 ،یانیـ ــه از م. )202 –209 ،1366 ،می حکـ ــالبتـ ان یـ

حوقـل و     چـون ابـن    یسندگانی نو یکور در کنار نظر سنت    جواد مش  محمد ،روذکمسندگان  ینو

 اردمان را هـم  ، معاصرشناس باستان نظر ،دانند  میزی که صاحب نقش را خسرو پرو      یمستوف

 ،1371 ،مـشکور (روز اول ساخته شده اسـت       ین تاق به امر پ    یکند که معتقد است ا      می ذکر

ـ     انـد،   ل کرده نقل قو  افراد   نی که از ا   یگرانیسندگان و د  یر نو یسا. )433 ش نظـرات   ی کـم و ب

  :مهم قابل استخراج و استنتاج استۀ آنان چند نکتهاي   دارند اما از خالل گفتهیمشابه

 ن اسـتناد  اقـدم  صـاحبان نقـوش بـه نظـر مت         ی در معرفـ   ن غالبـاً  ین که متأخر  یاول ا 

ن موضـوع  یـ  بـه عمـل آورده باشـند و ا   یقین خصوص تحقید در ان که خوآ  بی ؛کنند می

ن یـ  از ا  يارین کـه بـس    یـ دوم ا  .مشترك دارنـد  ۀ  شی ر ،ها تیکند که اغلب روا     می مشخص

 يریان نموده و از تعـاب     یاط ب ین انتساب را با احت    ین ا ان و متأخر  اسندگان اعم از متقدم   ینو

 ین کـه منبـع اصـل   یـ  سوم ا.اند  استفاده کرده  ،ندید و گو  ی شا اند،   احتمال داده  ،ای گو :چون

 چنـان  .اسـت ن منطقه یگران به خصوص ساکنان ا یان از د  آنهاي    دهی شن ،نات متقدم یروا

 از  يارین خـصوص مرجـع بـس      یـ ت او در ا   یـ  کـه روا   ).ق.     ه 346 یمتـوف ( يکه اصـطخر  

کـه از آن نکـوتر   انـد    نگاشتهیگه صورت اسب  ین جا آو در   « :دیگو ، می ن بوده است  امتأخر

حوقـل   ا ابن ی .)167 ،1368 ،ياصطخر( »ز است یند که آن صورت شبد    ی گو .اسب نتواند بود  

وار آن  ی بر د  ین شکل یتربای به ز  ینقش اسب « :دیگو  می ).ق.     ه 367ف  یتأل(در صورت االرض    

ز در آنجـا    یـ  اسـت و ن    )زیشـبد = (بداز  است و مردم معتقدند که نقش اسب خسرو به نام ش          

  .)115–116 ،1345 ،حوقل ابن( "... نیرینقش خسرو از سنگ و نقش زن او ش

نامـدارش،  ۀ  ش شـبدیز و معـشوق     ا اي  اسب افسانه  ، خسرو پرویز  انتساب این نقوش به   

معـروف   ۀمردم به خصوص مردم این منطقه کـه خاسـتگاه قـص           هاي    شیرین توسط توده  

ر دهـا    با روحیات تـوده بق امري کامالً طبیعی و منط  ،خسرو و شیرین بوده است    ۀ  عاشقان

 و عوامـل    ) و پـنج   ستیـ  ب ،1370 ،یتـ یآ( ازي اسـت  پـرد  سازي و قصه   گرایش به قهرمان  

 کـه بـا     اسـالمی ة  خسرو و شـیرین در دور      داستان  و گسترش  يریگ متعددي چون شکل  
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خ ی به نام فرهـاد را بـه تـار         یتی شخص  و ار دارد یات کهن تفاوت بس   ی و روا  یخیت تار یواقع

ـ     ین و شبد  یری چون ش  ي و عناصر  ها  شخصیتگاه  یافزوده و نقش و جا     ش یز را به مراتب ب

 ي و کـار بـر رو  یتراشکریپاو که ۀ  و حرفماجراي فرهاد ،دهد  می وه جل یخیت تار یاز واقع 

 ي اسـت کـه سـو      یقـاً در همـان کـوه      ی کـه دق   ها و نقوش   وقوع تاق ۀ  منطق ،سنگ است 

 در دل همـان  یز مـأمور کنـدن راهـ   ین واقع شده و فرهاد نیریشاي   گرش قصر افسانه  ید

  باسـتان کـه باعـث      رانیـ خ ا یز در تـار   ی به نـام شـبد     شهرت اسب خسرو   ،کوه شده است  

 ،ز نسبت دهـد   یا شبد ین تاق آن را به رخش       یدن نقش اسب در ا    ی با د  یرانیشود هر ا   می

 - ک زنیـ متـشکل از دو مـرد و      - شي موجـود در نقـ     هـا   شخصیتهایت ترکیب   و در ن  

در اذهان عام و خـاص  را ر گسترش این باو ،ن و فرهادیریدرست مثل داستان خسرو و ش 

 جهت شرایط آمـاده اسـت و گـویی           هر  از .دهد  می رفتنی جلوه ري منطقی و پذی   مردم ام 

 نقـوش آن بـه    وتـا ایـن تـاق   اند  هابرو باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داد     

  وهـا  شخـصیت د در حـالی کـه عناصـر و       ن شیرین و شبدیز هدیه داده شـو       ،خسرو پرویز 

اسـالمی  ة شـده در دور سـاخته  ۀ ارتباط و پیوند عمیق و بنیادینی که میان آنهـا در قـص   

ي آن قـصه    هـا   شخصیت الهام براي انتساب نقوش به    ۀ  مایها    شود و همین پیوند     می دیده

مثل شخصیت  (اساً وجود نداشته     چنان که گفته شد در واقعیت تاریخی یا اس         ،شده است 

مثـل  ( انـد   گـاهی نداشـته    مرتبـه و جای    نینیا چنین نقش و پیوند گسترده و چ         و )ادفره

ی نیـست   یـ یـز رأ  واین رأي صادره به نفع خسرو پر      نابر ب .)ه شیرین و شبدیز   انقش و جایگ  

   . نظر نباشدکه قابل تجدید

آغازین پس  هاي    هد متعلق به س   یخالف روایات موجود در متون تاریخی و جغرافیای       بر

اساس اقوال رایـج در میـان مـردم و احیانـاً            اخیر که اغلب بر   ۀ  از اسالم تا همین چند ده     

ان بـر روي  شناسـ  باسـتان  ۀ اخیر چند ده   تحقیقات اند،  اهري شکل گرفته  برخی شواهد ظ  

ي علمی و اسـتفاده از تکنولـوژي و         ها  روش ،انشناس  باستاناین نقوش بر کشفیات جدید      

  .اند همند نبود است که پیشینیان از آن بهره  مبتنیتجهیزات نو

انـد    مطرح کردهي این تاقها  نقشان در خصوص    شناس  باستانهایی که    یکی از دیدگاه  

 که در متون مختلـف   ما در این مجال با بررسی روایاتی.است انتساب نقوش به پیروز اول 

 در پی آنیم کـه ببینـیم آیـا          ،حکومت او آمده است   ة  هن در مورد دور   به خصوص متون ک   

  ؟ کنند یا نه  مییدیان را تأشناس باستانایات دیدگاه این رو

 .انی اسـت  هفـدهمین پادشـاه ساسـ   ،گـرد  پـسر یزد   ، پیروز اول  ،بنا به روایت شاهنامه   

 از . مـیالدي ادامـه داشـته اسـت    484 تـا   459 به مدت بیست و پنج سـال از          يوحکومت  
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آیـد   میی پیروز اول چنین بر    پادشاه مورددر   هاي موجود در متون مختلف     روایتمجموع  

رده و تمـامی  ب کرا به خود جلن اقمحقّن و اخه موره موضوع اساسی از عهد او توج که س 

  .شوند  میه موضوع مربوطها به این س روایت

ران را یـ ومـت او تمـام ا     کـه از سـال دوم حک      اي    ساله م و هفت  ی عظ ی و قحط  یخشک-1

  وضـع مـردم در زمـان       : همچـون  ،ن موضـوع مربـوط اسـت      یفراگرفت و آن چه به ا     

از ول بـاران پـس    نز، بارانياو براهاي  شیای ن، حل معضل  يروز برا یر پ ی تداب ،یقحط

  .ن مناسبتیگسترده بدهاي   جشنياو و مردم و برگزارهاي  ي شکرگزار،هفت سال

نزول باران و   ۀ   و به شکران   یروز پس از هفت سال خشک     یکه پ هایی    يعمران و آباد  -2

.بت به عمل آوردیدفع مص

 یعنی یسازها با دشمنان نوظهور شرق    و ن ساخت یکه پس از فراغت از ا     هایی    جنگ-3

. در چند مرحله به عمل آورد)انیتالیه(اطله یدولت ه

شـوب  روز اول بر دولت آ    ینج سال حکومت پ   ست و پ  یگزارش ب ة  دی چک ،ن سه محور  یا

 کـه بـا   یی محورهـا . اسـت  يالدیدوم قرن پنجم مـ    ۀ  میران در ن  یزده و نه چندان مقتدر ا     

 قـت ی چـرا کـه در حق      ؛دا کننـد  یـ ل پ یـ توانند به دو مورد هـم تقل        می ی تسامح حت  یاندک

ۀ وتاه و بـه شـکران    کاي    ات در دوره  یبر اساس اغلب روا    موضوع محور دوم     يزهاساو ساخت

 نیا بنـابر  .انـد   موضوع محور اول صـورت گرفتـه      ۀ  لهفت سا  ی از قحط  یدفع مشکالت ناش  

  .ل همان محور اول گنجاندیسازها را هم ذو ن ساختیتوان ا می

ران حکومـت   ات موجود در خصوص دو    یحجم روا ۀ   و محاسب  یک نگاه اجمال  ی با   یحت

رات آن بر اوضاع جامعه و حکومـت        یساله و تأث    هفت یت قحط یتوان دانست که اهم     می او

ات مربـوط بـه   یـ صد از حجم مجمـوع روا   ش از شصت هفتاد در    ی بوده است که ب    يبه حد 

 آن یرامـون ی و موضـوعات پ  ین موضـوع خشکـسال    ی بـه همـ    ،روز در متون مختلف   یعهد پ 

 به موضـوع فراتـر   ی و اجمالین نگرش سطحی از حد ا حال اگر پا را.افته است یاختصاص  

ق و  یـ ر عم یت و تأث  ی اهم ،مین موضوع و تبعات آن بپرداز     ی به ا  ی با دقت و تعمق کاف     ،برده

  .شتر آشکار خواهد شدی آن بی و تبعات و حواشیخشکسالة دیماندگار پد

 یحتـ روز اول و یـ ش از پ ی پـ  هـا   مـدت ران از   ی حکومت ا  ،خ معتبر یت توار یاساس روا بر

 دچـار مـشکالت   -یساسـان ۀ گذار سلسل انی بن–ر یعصر اردش یۀ  بالفاصله پس از اقتدار اول    

 یداخلـ هـاي     يریـ گک سو در  ی از   . شده بود  یب و اغتشاش فراوان   یآسهاي    نهی و زم  يجد

حکومـت پادشـاهان بـه نـسبت قبـل        ة   باعث شده بود تا دور     ،حاکم بر سر قدرت   ة  خانواد

 از دعوا بر سـر  یناشهاي    ر آشوب ی مملکت درگ  ،ک بار یگاه  تر شده و هر چند       ار کوتاه یبس
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ش از او بهرام دوم بر سر تاج و تخـت بـا بـرادرش               ی پ ها  مدت چنان که    .تاج و تخت باشد   

جم معـروف   بهرام پن ؛   شاپور اول خلع شده بود      پسر یبهرام سوم به دست نرس    ؛  ر بود یدرگ

ت یـ روز هم با حمایرانجام خود پو س  داشت يریگور بر سر تخت با برادرانش درگ       به بهرام 

 پس از او هم پسرانش قبـاد و         .گرفت ترش هرمز  حکومت را از برادر کوچک     انیتالیشاه ه 

  . را داشتندين گرفتاریبالش هم

 ی قـدرت ی حکومـت ساسـان   يریـ گ  شـکل  يه از ابتدا   ک ی موبدان زرتشت  ،گری د ياز سو 

 به دست زل و نصب شاهان را    کردند و امر ع     می  دخالت یبالمنازع داشتند در امور حکومت    

اش  ی و نظـام   یاسـ یاقتـدار س  ۀ   چنان که در عصر شاپور اول کـه بـه واسـط            .گرفته بودند 

او یۀ  ت اول ی در عصر او ظهور کرده و مورد حما        یگاه موبدان کاسته بود و مان     ی از جا  یاندک

 و یان موبدان چنان عرصه را بر شاپور تنگ کردند که او مجبور به طرد مـ               ،قرار گرفته بود  

 ،موبـدان بـود  ة طری پس از او هم در عصر بهرام اول که به شـدت تحـت سـ            .ر او شد  یتکف

پـس از  کـه   شـود   مـی دهین نفوذ در عصر اورمزد دوم دیبارز ا ۀ  مون ن . را اعدام کردند   یانم

 ،اش شاپور را که بعدها به ذواالکتاف معروف شـد           موبدان کودك چهار ماهه    ،پادشاهمرگ  

 حفـظ وحـدت     يزدگرد اول که برا   ی .کردند  می  به نام او حکومت    مالًبر تخت نشاندند و ع    

ـ    یحی مس ي دختر ،ان مجبور شده بود   یحیت از مس  ی و حما  یمل ن یرد و بـد   یـ  بگ ی را به زن

افت و در   یگر شهرت    زدگرد بزه ی توسط موبدان به     ،ان اجتناب کند  یب از جنگ با روم    یترت

ک ۀ یـ  ن او مملکـت را تـا آسـتان        یجانشن  یی تع ي هم که او مرد برا     ی وقت .نام شد خ بد یتار

را در کردنـد راه پـدر       می ش بردند تا نگذارند پسرش بهرام گور که تصور        یرانگر پ یجنگ و 

ـ بـا ا  روز اول   ین پ یند و باز در عصر هم     ی بر تخت بنش   ،رفتگخواهد  پیش   ن کـه او پـسر      ی

 از چـشم  مـرگ را مجبـور کردنـد تـا دور    ۀ ستان پادشاه در آیزدگرد دوم بود ول   یر  ت بزرگ

 ؛تـرش هرمـز ببخـشد     را به پسر کوچک    ی تاج شاه  ستان بود یروز که در آن زمان در س      یپ

 دنـد و او را وگمان ب، بـد افتـه بـود  یگـر پـرورش   ی دییروز کـه در جـا  یچرا که نسبت به پ 

  .کردند  میمان تصورین زرتشت و سست ایاعتقاد به د بی

رخت از جهان بربسته    زدگرد  ی ،د که پدرش  یستان شن ی که در س   یروز وقت یپاز این رو    

ن رفـت و بـا   ایـ تالیه سمت پادشـاه ه  ب، او بر تخت نشستهي هرمز به جا   و برادر کهترش،  

ت کرد  یاز او حما   نایتالیه ه  پادشا .ب نمود یت از خود ترغ   یکه داد او را به حما     هایی    وعده

  .نشاند رانی ای او را بر تخت شاه، اوی به همراهیو با اعزام سپاه

ش یسـاله پـ    هفـت ی او نگذشته بود که خشکسال   یک سال از شاه   یار هنوز   از بد روزگ  

نـه را   ی زم ،دنبـال داشـت   ران به   ی مردم ا  ي برا يدیشدۀ   که فقر و فاق    ین خشکسال ی ا .آمد
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 بـود کـه     یعـ ی طب . آماده کرد  ،شتر جانب هرمز را داشتند    ی موبدان که پ   ییگشا  عقده يبرا

 و  ینید  بی  بر ین خود مبن  یشیپهاي     بر گفته  يدیی مهر تأ  ،تین موقع یآنان با استفاده از ا    

 او یاقبال و بـد  یمـان و شـوم    ین ضعف ا  یاۀ  جی را نت  یروز بزنند و خشکسال   ی پ یمانیا سست

 و مـورد قبـول عـوام قـرار         ا به سرعت در همه جا منتشر شده       ین باور گو  ی ا .ف کنند یتوص

  :اند  وصف کردهیقبالا و بدیبخت ه شومن او را با از مورخياری که بسییگرفته باشد تا جا

 کـه بـود از      يزی چ .دیپرست  می ندار بود و خدا را    ی د یروز پادشاه یف« :دیگو  می ریاث ابن

 در روزگـار  .مون بودیم مردم نامبارك و ناي او برا  ی نداشت و پادشاه   یبیبخت و اقبال نص   

 ،تا ی ب ،ریاث ابن( »... .وردآ يران رو ی ا ي به شهرها  ی قحط و خشکسال   یپ در یاو هفت سال پ   

بهره بـود و از       کم یروز پادشاه یند ف یگو« :دیگو  می الطوال در اخبار  ينوری و د  )298 ،4ج  

 دچـار   یاپیـ برد و مردم به روزگار او هفـت سـال پ           ینماي    شتر گفتار و کردار خود بهره     یب

 تمـام  ،ينـور یه دی شـب ی بندهش با لحـن و مـضمون     .)87 ،1386 ،ينورید( »قحط بودند 

ن یـ  ا یبختـ   جـز شـوم    يزیـ کند که چ    می چنان در سه سطر جمع    روز را   یحوادث عصر پ  

 مردم  . شش سال باران نبود    ،زدگردانیروز  ی پ یدر شاه « :شود یپادشاه به ذهن متبادر نم    

 و قبـاد و  روز را کشتی پ. آمد، هفتاالن شاه، سپس خوشنواز.دی گران رسی و سخت  يرا بد 

 کـه   یی گـو  .)141 ،1369 ،یدادگـ ( » را به گروگان به هفتاالن برد      )؟( آتشک   )او(خواهر  

ک جـا   یـ ست و پـنج سـال حکـومتش نکـرده و            یـ  در ب  يچ کار یبخت ه  ن پادشاه نگون  یا

ـ  ا .ندی بر او فرود آ    يگری پس از د   یکیها    بتیتا مص است  نشسته    اسـت کـه     ین در حـال   ی

 ير اقتـصاد ی و تـداب کـرد ار ی بـس يها  تالش ،ی از خشکسال  ی رفع مشکالت ناش   يروز برا یپ

 ؛)114 ،1361 ،ی مـستوف .359، 1364 ،رشمنیگ( ل نموداعمااي  انهیگرا مردملسوزانه و   د

ـ بار بـه ا   از تمام جوانب و اطراف خوار     «؛  را لغو کرد  ها    اتیمال  ،کسیسـا ( »ران وارد نمـود   ی

ان را وادار کرد    ا و اشراف را گشود و آن      ی اغن يکه انبارها  نیتر ا   و از همه مهم    )597 ،1366

 چنـان کـه     ؛ که گرسنه هستند ببخشد    یدارد آن را به کسان     يشتریهر که خوراك ب   «که  

 » کننـد  یکـسان زنـدگ   یقرار گردد و تـوانگر و نـاتوان و دارا و نـدار               بر ين باره برابر  یدر ا 

ران نامـه نوشـت و   یـ خود در مناطق مختلـف ا     به عوامل   . )298-299 ،4 ج   ،تا  بی ،ریاث ابن(

 از حـاکم و     ،ردیـ  بم ی از گرسـنگ   یسشان کـ  یـ حکومت ا ۀ  م داد که اگر در منطق     یآنان را ب  «

  .)87 ،1386 ،ينورید( »شود  مییکارگزار دادخواه

  يا امهــ نیکـــیازان ـــرستاد تـــف    اي کامه و خودير کاردارـه هـــب

  ازی بر آن کس که هستش نیتیبه گ                  ند بازیاــرگشـــارها بـــه انبــک

  انـرد و زنـــرمـــیا و از پـــرنـــب ز            افت نانیه ناـرد بیر بمــ گیسـک

  زدان گرفتست خوارـیار ــا کــکج    دارون انبارــــن خـــزم ز تیرــب

  )1404 ،2 ج ،1386 ،یفردوس(
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 یاز گرسـنگ اي   هیـ ا قر یـ  در شـهر     ین به مردم خبر داد که اگر بـشنود کـس          یهمچن«

 ،4ج   ،تا  بی ،ریاث ابن( » خواهد کرد  فر خواهد داد و عذاب    یاو را ک  ۀ  ساکنان محل ۀ   هم ،مرده

 » بمـرد  ی از گرسـنگ   یکـ یهـا تنهـا      در آن سال  «ر بود که    ین تداب یهمۀ  جی و در نت   .)299

 یر ناشـ  یمو  از مرگ  يریشگی پ يها برا  يریگ ها و سخت   ن تالش یا. )628 ،1352 ،يطبر(

 بـدان  يک نفر هـم کـه طبـر   ی مرگ آن ی بود که حتي به حد،ی و گرسنگ  یاز خشکسال 

 یکنـد و بعـض    مـی دایـ ت پین اهما مورخ یدر نزد برخ  اي     افسانه یکند به صورت    می ارهاش

هـایی    یکنند که پس از بررس      می وقع اعالم  در شرح مفصل ما    يا خود طبر  یر  یاث چون ابن 

 ،مـد رخوره بـه عمـل آ     ی اردشـ  يرد در روسـتا   روز در خصوص مرگ آن م     یکه به دستور پ   

ن یـ ت ا یـ  روا . داشـته اسـت    يگـر یلکـه مـرض د    معلوم شد که او به آفت مجاعت نمرده ب        

نـشان از شـهرت و اعتبـار     –ت و سـقم موضـوع   صرف نظـر از صـح   –وار    افسانه يماجرا

ت و  دارد کـه چـه بـسا شـد    ی از قحطیروز در مبارزه با مشکالت ناشیر پ یها و تداب   تالش

 و ینمـا یا  بیز از نسبت  یشتر به منظور گر   یبها    يریباب و افراط در سختگ    ن  یحدت او در ا   

روز هـم  یـ  و حکومـت پ  ی از زنـدگ   يگری در وجوه د   ین رفتار افراط  یر ا ینظ . باشد یبداقبال

ش یایـ  مراسم دعـا و ن يزار اصرار او بر برگ  :کند  می دیین گمان را تأ   یشود که هم    می دهید

به خصوص معابـد    ها    او در جهت ساخت معابد و آتشکده      ة  تالش گسترد  ،ل باران  نزو يبرا

تمر او در معابـد و       حـضور مـس    ،گستردههاي    یات و قربان  نذور ،آبۀ   اله ،تایمربوط به آناه  

 گسترده پس از نزول بـاران و سـرانجام         ی مذهب يها نییها و آ    جشن ي برگزار ،ها شگاهیاین

 يایـ  همه و همـه گو     ،روز کام ی معبد پ  یعنی که در همان محل نزول باران ساخت         يمعبد

ـ بـا اهـورامزدا و ا     را  د  ونـد خـو   ی که او در تالش بود تا پ       اند  نآ نـسبت  ؛  زدان نـشان دهـد    ی

 که به تبـع     ییها ي را از خود دور سازد و خود را از بد بدگمان و گرفتار             ی و ناکام  یبداقبال

  : بخشدیی رها،آورده بودمملکت سر برۀ آن از هر گوش

  نیر با آفرـ ابیــکید ـــر آمـــب    نیرودـــه فـــامد میبه هشتم ب

   مشکيد از بوستان بوـ آمیهم    رخاك خشکـد بی در باریــهم

   بر زه نهاده کمانير جاـه هــب    د بدگمانــرست از بــانه بــزم

   نشستیر تخت شاهــر آرام بــب     برستیروز از آن روز تنگیچو پ

  د نامــادنــو را نهـــود کــرمــبف    امـروز کــی شارستان کرد پیکـی

  )1407 ،2، ج1386 ،یفردوس(

 یمـان یا سست اقبالی و بدۀ  پیروز براي نفی شائب     در خصوص تالش   از این فرض  صرف نظر   

ۀ ناپذیري مـشخص و در همـ      آنچه به صورت انکار   ، اهورامزدابا   اثبات پیوند خود     قیاز طر 
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 پیوند گسترده و عمیـق حاکمیـت در عـصر ساسـانی بـا دیـن و                  ،تواریخ ثبت شده است   

   .روحانیان دینی است

 . از طریق دین بـه حکومـت رسـیدند         آوردند و اه سر بر  ون آتشگ اساساً ساسانیان از در   

 کـه  ،تندس را بر عهـده داشـ     ي استخر پار  نی از دیرباز ریاست معبد آناهیتا     خاندان ساسا «

  .)10 ،1380 ،بیانی( »بود ور  شعله»آتش ناهید« یا » آناهایت-آرتور«در آن 

 یـن و پادشـاهی    پیونـد د   ساسـانی در خـصوص    ۀ  ذار سلـسل  گـ  اردشیر به عنوان بنیان   

دین بنیاد است و شاهی ستون و کسی که بنیاد را           « :گوید ، می ور شاپ ،فرزندشبه  خطاب  

بنا را به دسـت     ۀ  یره شود و هم   تواند بر کسی که ستون را دارد چ         می  بهتر ،در دست دارد  

  .)25، 1380 ،بیانی( »گیرد

ایست نـه تنهـا     ب  می ، دست داشتن چنین نیرویی کارساز و استفاده از آن         پس براي در  «

 مـذهب را نیـز بـر عهـده         اسـت ی ر بایـست   می شاهنشاه خود داراي مقامی الوهی باشد بلکه      

نمایانـد    مـی  مزدا در زمین  اهوراة   از این روست که اردشیر خود و خاندانش را فرستاد          .بگیرد

  .)26 ،همان (»هاي او بین مردم است  مجري خواستراند و  میکه به نام او فرمان

ونـد دیـن و پادشـاهی را در میـان     شبیه به همین بـاور در خـصوص پی  از سوي دیگر   

 ر که خود یکی از موبدان بزرگ و داراي لقـب           تنس .کنیم  می شتی نیز مشاهده  موبدان زرت 

ساندن اردشیر ساسـانی    را براي به حکومت ر    اي    تردههاي گس  بدان بود و تالش   هیربد هیر 

 هرگـز از  ،سـیده کم زادنـد دو ن و ملـک هـر دو بـه یـک شـ     دی« :گوید ، می مبذول داشت 

تنسر به  ۀ  نام( »ا نشوند و صالح و فساد و صحت و سقم هر دو یک مزاج دارد              یکدیگر جد 

   .)53 ،1354 ،گشنسب

دام شوند و هر ک     می  یکدیگر تلقی  و ملزوم و مکمل    دین و حکومت الزم   بر این اساس    

  در طـول   بینیم ی م  به همین دلیل است که     .ري محتاج است  حیات به آن دیگ   ۀ  براي ادام 

ابـد و موبـدان     مع  پادشاهان به سختی از دین و ارکان آن چـون          ،حکومت ساسانیان ة  دور

  .اند مند شده  از حمایت آنان بهرهحمایت کرده و متقابالً

 ، حکومت پیـروز   دوران ۀجانبیاز متقابل و به تبع آن حمایت دو       طبیعی است که این ن    

 بـا هجـوم   یایرانـ ۀ هـا جامعـ   در ایـن سـال   چرا که ؛ باشدیش نیز احساس شدهبیش از پ  

یت دین زرتـشت    سو موجود  مواجه شده بود که از یک      يجدیدهاي    نیآی ادیان و ة  گسترد

 ه انداخته بود و از سوي دیگر حکومت ساسانی را که حکومتی مذهبی تلقـی              ررا به مخاط  

  . دچار چالش کرده بود،شد می
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و شـاپور را بـه    « ،یر ظهـور کـرد    عصر شاپور پسر اردش    میالدي در    243مانی در سال    

 » سپس شاپور بـه سـوي او مایـل گـشت           .کیش ثنویت خواند و کیش او را نکوهش کرد        

  .)195 ،1382 ،یعقوبی(

 را به تکاپو    آشوبد و آنان  بربه شدت   ی را   طبیعی بود که این رفتار شاپور روحانیان دین       

ن یـ  ا .گـه دارنـد   ان ن ممکن دین زرتـشت را از آسـیب مـانی در امـ            ة   تا به هر شیو    ،اندازد

 277 در سـال - عـصر بهـرام    درکـشی   قتل مانی و مـانوي ت منجر به  یها که در نها    تالش

 از ایـن فتنـه بـه     اگر چه دین زرتشت و حاکمیت ساسـانی را تـا حـدودي        ، شد -يالدیم

 تعصبات دینـی پادشـاهان ساسـانی و رفتـار موبـدان            سالمت بیرون برد اما مشکالتی که     

از ایران بـا شـنیدن نـواي        اي     تا هر روز مردم گوشه     شد  باعث ، بود هدپدید آور  مردمبراي  

  .دینی جدید به آن مایل شوند

، سیاسـی اجتمـاعی گـشته بـود       اي    لهئیش در غـرب مـس     پـ مسیحیت که از چندي     «

 ران گروهـی  به خصوص که اقلیـت مـسیحی ایـ   ؛کننده باشد توانست براي شرق نگران    می

المللـی   بینۀ  و به تدریج در صحن  ندد گذاشته بود  یه تزا  این دین رو ب    فعال بودند و پیروان   

  .)45 ،1380 ،بیانی( »نددش  می براي دین زرتشت محسوبرقیبی

از پیش براي خود جاي پایی در برخی مناطق ایران پیدا کـرده بودنـد و                یهودیان هم   

   . بیم افکنده بودنددر دل حاکمیت و روحانیت دینی

  کوشانیان که از نیروهاي برتـر آسـیاي        ،همین دوره از طرف دیگر در مشرق ایران در        

  .ی را به شرق ایران وارد کرده بودندی افکار بودا،شدند  میمیانه محسوب

تـوان از آیـین      ، مـی  و در نهایت به عنوان آخرین آیینی که در ایـن دوره ظهـور کـرد               

 قبـاد   .ادین مزدکی نهـ   ی آ .ی آمد یدادان به پیدا  م مزدك با  ،در شاهی قباد  « .مزدك نام برد  

  .)141 ،1369 ،یدادگ( »ز کار بدارندنان اسیو فرمود دین مزد.. . گمراه کردرا فریفت و 

اي حاکمیـت  هـ  يایـران و گرفتـار  ۀ  ري است کوتاه از وضعیت دینـی جامعـ        این تصوی 

 اما در عـصر خـود ایـن    . حکومت پیروزیپیرامونة زرتشتی در دور  ساسانی و رهبران دین     

   .تر است شفته آپادشاه وضع از این هم

  و ایزدان زرتشتی بهره    اهورامزدا هر فرصتی براي نشان دادن پیوند خود با          وبنابراین ا 

 در زمین را کـه از اجـداد    اهورامزدانمایندگی  ۀ  کند تا همچنان رابط     می  و تالش  دیجو می

یـد  یایـزدي و مـورد تأ     ة   را داراي فـرّ    ایـدار جلـوه دهـد و خـود         پ ،خود به ارث برده است    

 ،هاي مـذهبی  خشکسالی از طریق نیایشة  این هدف را در طول دور      .زدا نشان دهد  اهورام

طلـب بـاران    ة  دهی مراسـم مـذهبی ویـژ       رات و سامان  و ایثار قربانی و نذ    ،حضور در معابد  
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هاي مـذهبی و      ساخت معابد و برپایی جشن     قیاز طر کند و پس از نزول باران         می تعقیب

  .گزاريمراسم شکر

 بــاران شــدید و ،گــشت یــایش و طلــب بــاران از معبــد برمــی نوقتــی پیــروز پــس از

و آنقـدر    او در همان منطقـه توقـف کـرد           .او و مردم منطقه باریدن گرفت      آسایی بر  سیل

پیروز را ساخت و مردم که از بارش بـاران بـسیار خوشـحال     یا کام ماند تا معبد پیروز کام   

بنـا بـه     .پاشـیدند   می  بر همدیگر  ند و از آب باران     به شادي و پایکوبی پرداخت     ،شده بودند 

    ان بـه  نیز در سـالروز بـارش آن بـار   ها  همین رفتار که بعد   ،ناخروایت قریب به اتفاق مور

پدیـد آورد کـه بـه جـشن آبریـزان یـا              جشنی را    ،شد  می گزاري انجام عنوان جشن شکر  

ز ایـن    ا ،خواندنـد   می گانآن را افریج   عید آبریزان که مردم اصفهان       .بریزگان معروف شد  آ

هـاي    و در کنـار جـشن      هشد  یکی از اعیاد بزرگ و مهم زرتشتیان محسوب        ،تاریخ به بعد  

  .یافته است معروفی چون نوروز و سده در فرهنگ ایران باستان جایگاهی مهم و معتبر

 ی مختلفـ يهـا  دگاهیات و دی نظر،گریکدیختن بر یدر خصوص مراسم شستشو و آب ر   

 مراسـم غـسل و      یکـ ی .شـود   مـی  ن بـزرگ مربـوط    ارائه شده است که اغلب به سه جـش        

 دوم جـشن    ،گر در جـشن نـوروز     یکـد یخـتن آب بـر      یق ر ی از طر  ياناً شاد یشستشو و اح  

  .زگانیختن است و سوم جشن آبریرگان که آن هم همراه با غسل و آب ریت

 ،کنند  می ادیزگان به صورت مستقل     یه از جشن آبر   ن آنگاه ک  ان و محقق  ا مورخ یتمام

 در  یرونـ یحـان ب  ی ابور .دهنـد   مـی  بارش باران نـسبت   ۀ  روز و همان حادث   یر پ آن را به عص   

خـتن آب اسـت   ین لفظ ر یح ا یر و توض  یو تفس « :دیگو  می جگانیرل جشن اف  یه ذ یآثارالباق

ران بـه   یـ د و مـردم ا    یـ  نبار ،روانی جـد انوشـ    ،روزیـ  آن است که باران در زمـان ف        ،و سبب 

ذرخورا که در فارس است رفـت و در آنجـا           آة  روز به آتشکد  یسپس ف .. . افتادند یخشکسال

تا آنکه  .. .طرف کند ا بر ین بال را از اهل دن     ینماز خواند و سجده کرد و از خدا خواست که ا          

د کـه در زمـان مـا    ی رسـ یرون آمد و چون به موضع    ی شهر دارا ب   ياز شهر آذرخورا به سو    

 بـر آسـمان     ي ابـر  ، بـود  ی بـدون آبـادان    یی و در آن وقـت صـحرا       روز است یف  کام يروستا

 او ين کـرد کـه دعـا   یقـ یروز یـ ده نشده بـود و ف ید که مانند آن دیبرخاست و چندان بار 

 گـشت و از  ی و شـادمان یگـذران  داوند را سپاس گزارد و مشغول خوشمستجاب شده و خ 

نجا یروز در ا  ی ف یعنی .روز است ساخت  یف ن ده را که کام    یرون نرفت تا آن که ا     یآن مکان ب  

 يها بـر رو    ن آب ی از ا  ،دا کردند ی که پ  ي مردمان از سرور   ۀو هم  دی رس بود که به کام خود    

د را همـه  یـ ن عیـ دار بماند و ای و پایران از آن وقت باقین مراسم در ا یدند و ا  یپاش  می هم

-355 ،1363 ،یرونیب( »شان باران آمد  ی ا ين روز بود که برا    یرا که در ا   ی ز .رندیگ  می دیع
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ــ و ن)353 ــا.رك(ز ی ــصار.50 ،1 ج،1373 ،یی رض ــشقي ان ــ.473 ،1357 ،ی دم  ،می حک

  .)15 و 169 ،1383 ،یرض .28 ،1366

داننـد و معتقدنـد       می یکیزگان  یرگان را با آبر   ین جشن ت  ان و مورخ  ا از محقق  ياریبس

رگـان هـم معـروف      ی لذا بـه ت    ،شد  می ر انجام یر از ماه ت   یزان در روز ت   یکه چون مراسم آبر   

ز یـ  اکنـون ن   .گرفـت   مـی  رماه انجام یرروز از ت  ین در ت  زگایا آبر یرگان  یجشن ت « :شده است 

 »دهنـد  می سـر يگر شـاد یکـد یدن بـه  ین روز را جـشن گرفتـه بـا آب پاشـ        یان ا یزرتشت

جـشن  « :دیـ گو  مـی  آبهـاي     در کتـاب جـشن    نیـز    ی هاشـم رضـ    .)82 ،1373 ،ییرضا(

 ،1383 ،یرضـ ( »ر مـاه بـود    ی از ت  )زدهمیروز س (رروز  ی ت یعنیرگان  یزگان در جشن ت   یآبر

ر یـ زدهم تی سیعنیک زمان یگر فقط در   یکدیختن بر   ین صورت مراسم آب ر    یدر ا . )165

افتـه  یزگـان شـهرت     یا جـشن آبر   یـ رگان  ی جشن ت  يها شده است که به نام      می ماه انجام 

رگـان و  ید آن را از تیـ ختن نبوده اسـت و با ی آب ر  ،شده  می نوروز انجام   اما آنچه در   .است

 .گرفتـه اسـت     می ورت نوروز فقط غسل و شستشو با آب ص        دررا  ی ز .زگان جدا دانست  یآبر

ان دو  یـ  را م  ین افتراقـ  ید چن یهذا با  مع« :دیگو  می ن دو موضوع  یک ا ی در تفک  یهاشم رض 

 تـن و    ي شستـشو  ، از مراسـم عمـده     یکیا نوروز بزرگ    ین  ی ششم فرورد  .ل شد یجشن قا 

رسـوم  ة ار در بـ ییهـا  شی نمـا  ،رگـان یا جـشن ت   یـ ر  یـ زدهم ت ی غسل بوده است و س     ینوع

  .)166 ،همان(» شد  می بر پاییزا  بارانيدیتقل

 ،زگـان یچـه بـه نـام آبر      رگان شناخته شـود و      یختن چه به نام ت    ین سنت آب ر   یابنابر

  .روز استی عصر پی دارد و آن هم همان جشن باران پس از خشکساليمأخذ واحد

 .میبرگردتاق بزرگ بستان ۀ   به موضوع نقش برجست    ین مقدمات طوالن  یحال پس از ا   

  تاق بـزرگ   یی در نقش باال   ،دشو  می دهی هم د  2 و   1 يها  شکلم و در    یچنان که قبالً گفت   

 که يگریرا گرفته است که مرد د   اي     دست راست خود را باال برده و حلقه        یساسانپادشاه  

 آن حلقه را باال نگه داشته است و در دسـت راسـت او نقـش                 ،در سمت چپ او قرار دارد     

ة را باال نگه داشته است و با دست چـپ کـوز          اي    ز با دست راست حلقه    ی است که او ن    یزن

  .ختن استی نگه داشته است که آب آن در حال ری را به صورت افقیآب

ات مـستخرج از متـون      یـ  روا ،شتر گفته شـد   ی که پ  یماتر و به حکم مقد    یبه گمان حق  

ان اسـت کـه     ناسـ ش  باسـتان د نظر آن دسته از      ی مؤ ،روزی پ یپادشاهة  دور مختلف در مورد  

 نقـوش آن  يارن تاق و حجی ساخت ا،رسد  میبه نظر .دانند  میروز اولیصاحب نقش را پ   

ن یـ روز پس از نزول باران و احتماالً در سـالروز ا          ی است که پ   يد از اقدامات متعد   یکیز  ین

 مـرد سـمت چـپ او چنـان کـه            .زگان انجـام داده اسـت     یحادثه و به مناسبت جشن آبر     
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 ،مزدا باال برده است   که اهورا اي    روز با گرفتن حلقه   یست و پ   اهورامزدا اند، گران هم گفته  ید

ـ ا. دهـد   مـی   خود با او را نـشان      ییشتن و همسو  یت او از خو   ید و حما  ییتأ دگاه بـا   یـ ن د ی

م یرا اوالً چنـان کـه گفتـ   یـ  ز؛روز کامالً هماهنـگ اسـت  ی مربوط به عهد پ    یخیات تار یروا

مزدا و   اهـورا  یوند با قدرت آسمان   ی را در پ   ياریشهر قدرت   ، به طور عام   یپادشاهان ساسان 

ـ اة   فـرّ  يز دارا ی و ن  ي مقام و قدرت فوق بشر     ين و دارا  یندگان او در زم   یخود را نما    يزدی

ـ  ا انـد،   ان هم گفته  شناس  باستان از   ياریدانستند و چنان که بس     می هـاي    ن حلقـه و حلقـه     ی

ة توانـد نـشان آن فـرّ     مـی رانیـ ار منـاطق  ی در سایمانده از عصر ساسانموجود در نقوش باز 

ده شـدن  ید و به چالش کـش ی جديها نیی ظهور آيها روز که سالیاً عصر پ ی ثان . باشد يزدیا

 بـا قـدرت     ی ساسـان  ینـ یت زم یـ ونـد حاکم  یگر شـدن پ     ضرورت جلوه  ،سنان بود ین مزد ییآ

 يبتـدا  در اانیـ روحانروز اول بـا  یـ پ يگرفتار ثالثاً .کرد  می اهورامزدا را دو چندان   یآسمان

 ل بـرادر کهتـرش را  یلن دیمان او داشتند و به همی که در خصوص ضعف ا  یکار و گمان  

بـه  را   او   ازیـ ن،  ان مـردم  یـ  در م  روزیـ  پ یاقبالبـد ۀ  عیز شـا  یـ بر تخت نـشانده بودنـد و ن       

  .ساخت  میمضاعف یزدان زرتشتیوند با اهورامزدا و ای و اظهار پی مذهبيها شینما

 و در پنـاه     ؛کنـد   می دییروز را تأ  یز پ یآب است که او ن     ۀ اله ،تای آناه زن دست راست او   

ده یـ  بـاران بار   ،یروز اجابت شده و پس از هفـت سـال خـشک           ی پ يکه دعا  ت اوست یحما

ن حـال   یت و در عـ    ین حما ی از هم  يادمن ،زدیر  می نیتا بر زم  یآناهة  ز که از کو   ی آب .است

 را کـه  یاهـب آسـمان  روز خواسـته اسـت تـا مو    یگونه پ  نیبد .زگان است یور جشن آبر  ادآی

تـا و   یروز بـا آناه   یـ  ارتباط پ   البته .ن نقش نشان دهد   ی در ا  ،شامل او و کشورش شده است     

 ،شناسـی  باستان شواهد .ستین نقش نیتا منحصر به ایاو به آناه  ة  ژیل مفرط و ارادت و    یم

 آنهـا نـام     ي کنگاور که بر رو    يتایش از پنجاه قطعه سنگ در معبد آناه       یاز جمله کشف ب   

روز یـ ن معبد در زمان پیت از آن دارند که ای حکا، نوشته شده است   ی به خط ساسان   روزیپ

  .)164 ،1371 ،کامبخش فرد( شده است يسازازب

ز هست که بـا     یگاه او ن  ی از جا  يگری وجه د  ،آبۀ  تا به عنوان اله   یت آناه یعالوه بر موقع  

 از یکـ ی به عنوان    مقام او  ،کند و آن وجه     می داین نقش برجسته ارتباط پ    یت او در ا   یوضع

 ،دیـ  اناه ،سور آب یـ  اردو ،هـا  آبۀ   هم ينویم )همکار(او را   « . است يزدیاة  دارندگان فرّ  نگه

 چـون   ،ز مادگـان  یـ  و ن  ، چون از خون پـالوده شـود       ،نرانۀ   تخم )ينگهدار( .مادر آبهاست 

زد را مسکن آنجاست کـه  ی برز.سور استی اردويشکاری خو،گر بار آبستن شوندیند و د یبزا

 )هـا (کشورۀ  ا را به هم   ینکه آب در  یشتر ا ی ب يشکاری او را خو   .الوده هست ی آب ن  ،سوریاردو
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 از  ،ایـ  به گذراندن در در    ،دگان را یاست که آفر  ) يشکاریخو(ز  ین ن یشان را ا  ی ا .بخش کند 

  .)114 ،1369 ،یدادگ( » فرّه را نگه دارندۀ بخشند و همییموج بلند رها

 يهـا  ع آبیـ نکه حفـظ و توز ی عالوه بر ا،دیآ میت بندهش برین چنان که از روا  یابنابر

 يشکاریـ  فره هـم خو    ي نگهدار ،تا است یآناههاي    يشکاری از خو  یندگی و زا  يورپاك و بار  

در اي    ن نقش حلقه  یز همچون اهورامزدا در ا    یتا ن یب آناه ین ترت ی به ا  .شود  می او محسوب 

تـا کـه او   یناهش زن بـه آ  لذا انتساب نق،می کردی تلقيزدیاة دست دارد که آن را نماد فر  

 د قـرار  یـ د و تأک  ییـ شتر مـورد تأ   یـ  ب ،ف شـده اسـت    ی بلند باال و تاجدار توص     ،بای ز یز زن ین

ان ی رابـط جهـان انـسان و جهـان خـدا           يروی ن ،فره«م که   یدان  می گری د ي از سو  .ردیگ می

قـاً  یرامون خـود دق   یش را در مورد خود و جهان پ       یف خو یکه وظا اي    لهیا قب ی انسان   .است

 » دهنـد ياریـ  او را    ،ز در مقابـل   یـ عت ن یا مظاهر طب  یزدان  ی انتظار دارد ا   ،ام داده باشد  انج

روز اول پس از آنکـه بـر مـشکالت       ی پ  که  است یعین اساس طب  ی بر ا  .)120 ،1362 ،بهار(

 انجـام   یف خود را در قبال مردم و کشورش به خـوب          یق آمد و وظا   ی فا ی از خشکسال  یناش

ن روست که هم اهـورامزدا و       ی از ا  .زدان بداند یت ا ی و حما  يزدیاة   خود را مستحق فر    ،داد

   .اند دست گرفته و باال بردهه مشابه را باي  تا هر دو حلقهیهم آناه

 نقـوش جـانبی     . اسـت  سو و مـرتبط    سایر نقوش این تاق هم کامالً همـ        این تحلیل با  

 ، راسـت نقش سمتدر   .دهد  می  پادشاه را در حال شکار نشان      ،چنان که پیشتر گفته شد    

 در حالی که   ؛استداده شده   خرم در حال شکار گوزن نشان       سرسبز و   اي     در بیشه  پادشاه

 در نقـش سـمت      .انـد   از تصویر رامشگران و نوازندگان بساط جشنی گسترده       اي    در گوشه 

 در حـالی کـه پادشـاه و زنـان رامـشگر و      ؛شـود   می پادشاه در حال شکار گراز دیده  ،چپ

پیوند این تصاویر بـا تحلیـل    . روي آب شناور هستندر قایقهایی برهمراه او سوار ب  ة  نوازند

مامی صحراها  ت ،ساله ی در خشکسالی هفت    به استناد متون تاریخ    .فوق بسیار آشکار است   

بـه برکـت      امـا  .آب گشتند و وحوش از بـین رفتنـد          بی ها  چشمه؛  خشک شدند ها    و بیشه 

 کـشتزارها غنـی   هـا بـارور و     اره زمـین  ، دوب او جاري شد  ة   و آبی که از کوز     حمایت آناهیتا 

مزدا و یروز در پناه حمایـت اهـورا  و اینک پند جدد خود را بازیافت    و وحوش حیات م    ندشد

طبیعی به شکار و نشاط مـشغول  اي    بر قایق در دریاچه    انبوه و یا سوار   اي    آناهیتا در بیشه  

 دي زمـین  کننـد و رامـشگران بـه برکـت ایـن بـاروري و آبـا                 مـی   همگان شادمانی  .است

  .خوانند  مینوازند و می

 در  دیـ بر اساس تحلیلی که ارائه شـد، با       دیگري که به استناد همین متون و        ۀ  اما نکت 

 ایـن   ،اي آن گفـت   فوقانی انته ۀ   برجست نقشي این تاق و   حجارۀ  وع و فلسف  خصوص موض 
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ته و چـه    پرویـز دانـس    ان چه آنان که صاحب نقش را خـسرو        شناس  باستاناست که اغلب    

اده شده در ایـن نقـش را مراسـم           مراسم نمایش د   ،اند  ه آن را به پیروز نسبت داده      آنان ک 

 ي تاق و نقوش را هـم     قدرت دانسته و علت حجار    ۀ  تن حلق ستانی و یا گرف     تاج ،گذاريتاج

که در مورد سایر نقوش مـشابه       مورد   این باور نه تنها در این        .اند  پنداشتهمناسبت  همین  

پل ذهاب کرمانشاه و نقش رجـب و        سرۀ  نقش برجست  همچوننیز،   در مناطق دیگر ایران   

استناد همـین متـون   این  که حداقل در ی در حال  ؛مطرح شده است   نقش رستم در فارس   

گـذاري یـا    د که این نقش نه به مناسـبت مراسـم تاج          شو  می تعدد دیگر مشخص  مۀ  و ادلّ 

قـدرت از  ۀ حلقـ مزدا پدید آمـده اسـت و نـه مبـین گـرفتن            ستانی پیروز اول از اهورا     تاج

  :رایز ؛اوست

 شاهدي هم بر این کـه تـاج را     و پادشاه در این نقش تاج بر سر دارد و هیچ قرینه          -1

  . وجود ندارد، یا آناهیتا دریافت کرده باشداهورامزدادر این مراسم از 

تـاج و   ۀ   نـشان  ، و آناهیتاسـت   اهـورامزدا که در دسـت     اي     حتی اگر گفته شود حلقه    -2

 حلقه بـین    ها کامالً مشخص است که     از شکل و حالت دست      بازهم ،ستانی است  تاج

 گویی  .اند  به آن چنگ زده    ها را باال برده و      هر دو دست   ، بلکه شود آنها رد و بدل نمی    

چنـان کـه     ؛انـد   اتحاد و پیوستگی آماده شـده     ۀ  گرفتن عکس یادگاري به نشان    براي  

طـرف    دو را از هـر دو حلقـه      « :انـد کـرده   همین استنباط را ثبـت      برخی متون هم    

  .)205 ،1366 ،میحک( »گویا عالمت اتحاد و یک جهتی است اند، گرفته

فرض این کـه حلقـه    ستانی است و با  فرض این که حلقه نشان تاج و تاجباز هم با  -3

 با توجه به این که هم اهورا و هم آناهیتا آن حلقـه را               ،شود  می بین آنها رد و بدل    

   ستاند؟  میه چند تاج مگر پادشااند، با دست باال گرفته

یروز حتی دست خود را هم بـه آن نگرفتـه      پآناهیتا فقط حلقه را باال برده است و         -4

باشد ؟ستانی  تاجتواند نماد   میه پس چگون؛است

مزدا بـه عنـوان      و با عنایت به جایگاه آناهیتا در درگاه اهورا         پیشینبا توجه به بند     -5

 دیگر باال بـردن     ،گیرد  می اهورامزداا از    ر  تاج  وقتی شاه  ،دست او یکی از ایزدان زیر   

؟ چه معنایی داردآنها  ۀحلق

 ،آن حادثـه اسـت  ۀ نزول باران و جشن آبریزگان که حضور ناهید در این نقش نـشان       -6

 پس چگونه حضور او در ایـن        ،یروز اتفاق افتاده است   هشت سال پس از تاجگذاري پ     

؟ پیروز قابل توجیه استن تاجگذاري در زما،نقش به عنوان نماد جشن آبریزگان
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 در این صورت ارتبـاط ایـن نقـش بـا           ،اگر این نقش مبین مراسم تاجگذاري است      -7

؟ شده بر دیوارهاي جانبی تاق چیستسایر نقوش به خصوص نقوش حک

 جـشن   او پس از نـزول بـاران و بـه یـاد       اساساً این تاق به دستور     این به گمان ما   بنابر

 از  ،او آب بر زمین جاري است     ة  تا در حالی که از کوز     آبریزگان ساخته شده و حضور آناهی     

 تاق و تمامی نقوش آن مبین حوادث عصر پیروز هـستند و    .همین وجه قابل توجیه است    

 ، و ایزدان بـه خـصوص ایـزد بـانوي آبهـا            اهورامزدا نشان دادن پیوند محکم او با        به قصد 

زدان محکـم و  یـ مزدا و اونـد او بـا اهـورا     ی پ تـا روشـن شـود کـه       انـد      ساخته شده  ،آناهیتا

 مورد تأیید و حمایت آنهاست و در صورت نیاز به یاري او خواهنـد       زی است و ن   یناگسستن

ورش را از مـشکل نجـات    چنان که به دعاي او باران آمد و مدد آناهیتـا او و کـش         .شتافت

 بـازار ادیـان     در آشـفته    و هـم   رفت  می اقبالی او از بین   بدۀ  به هم ش  ،یشین نما ی با چن  .داد

 کـه پـس از نـزول        یتی لذا بـا مـوقع     .ماند  می هآلودگی به سایر آیینها منزّ    ۀ   از شائب  جدید،

ان یـ  و با توجه به شرایط او در جامعـه و در م ، او فراهم شدي برا بر مشکالت  باران و غلبه  

   .ن نمایشی کامالً منطقی و قابل درك استچنی ،ینیان دیروحان

آب را   تاالبهاي پـر    و سبز در مرغزارهاي سر   شکارهاي    نقوش جانبی دیوارها که صحنه    

هاي پس   لق به سال  متعها     چرا که یقیناً این صحنه     ؛ماستۀ  د نظری  نیز موی  ،دهد  می نشان

ما در  ۀ  یو با نظر   روز گذشته است  ی پ ياز خشکسالی هستند که حدود ده سال از تاجگذار        

  . دارندی جشن آبریزان همخوانخصوص پدید آمدن نقوش به مناسبت

 نـشانی از مجلـس   ،اینها قبول ایـن نظـر کـه تـاق بـزرگ و نقـوش آن              ۀ  وه بر هم  عال

  نقوشی مرده و    به  آنها را  ،ستا ه مناسبت این مراسم پدید آمده      و ب  ي پیروز بوده  تاجگذار

دهد و طبعاً چنین تصوري با توجـه        می کند و در حد یک یادگار تنزل        می هدف تبدیل  بی

گفتـیم کـه     .معقول خواهـد بـود     غیر ،شرایط عصر او  به کیفیت دستیابی او به حکومت و        

 بـه عنـوان     ،گونه نبود که پس از مـرگ پـدر         الً تاجگذاري معمولی نداشت و این     پیروز اص 

 مجبور شد بـراي تـصاحب        بلکه ،پسر ارشد طبق سنت متعارف و متداول تاجگذاري کند        

 بـا  ،خـت پـس از جلـوس بـرادر بـر ت    ک سـال  یـ و  از پادشاه هیتالیان کمک بگیرد  ،تخت

سال بعد هم که با مشکل خشکـسالی    یک. حکومت را به چنگ آورد  ،کشی به ایران  لشکر

 امـر بـه     اي  آشـفته  پیروز در چنین روزگـار دشـوار و           آیا این منطقی است که     .واجه شد م

هـاي سـخت و      کرده باشد تا در دل سـنگ      اي    فرسا و پرهزینه    و طاقت  چنین اقدام سخت  

 طبیعـی اسـت کـه چنـین     . حک کنندیند و در آن نقوش  پدید آور  یتاق ستبرهاي    صخره

دار و   معنـی ،گـذار ثیرأ ت، نقـوش را زنـده  ه،شدپیشنهاد   اما. آید اقدامی معقول به نظر نمی    



132 جشن آبریزگان و تاق بزرگ بستان

 پدید آوردن این نقوش پس از پایـان خشکـسالی و بـه               چرا که پیروز با    ؛کند  می دفمنده

ومتش در  ایر ادوار حکـ   که نسبت بـه سـ     اي    دوره ان در گهاي آبریز  مناسبت یکی از جشن   

چنـد هـدف    ،کمترین دغدغه و گرفتـاري را داشـت  بالنسبه و اوج قدرت و محبوبیت بود      

اول این که با نمایش پیوند خود با اهـورامزدا و حمایـت آنهـا از                 .کند  می عمده را تعقیب  

از اي    کند و به خـصوص بـا نـشان دادن جلـوه             می ود ترغیب  مردم را به همراهی خ     ،خود

اي   گونـه شـبهه    هر ،کامروایی خود که به لطف و عنایت ایزدان حاصل شده است          و   توفیق

 .بـرد   مـی  اقبالی و نامبارکی خود در پندار مردم زمـانش را از بـین             بد ،در خصوص ناکامی  

بنـد و مـورد     ی پا ين اجـداد  یدهد که او همچنان به د       می نانین که به موبدان اطم    ی ا دوم

 از هر گونه سوء اسـتفاده  ،وه بر جلب همراهی آنان عال و حمایت اهورامزداست و لذا    ییدتأ

سـوم   .کند  می  پیشگیري ،ایمانی او صورت گیرد    ستا س یدینی    بی ۀکه به بهان  اي    وطئهیا ت 

خیـزي و     باروري و حاصل   ، قدرت ،ییدات آسمانی باوري و تأ   ز دین ترکیبی ا ۀ  این که با ارائ   

  چهـارم ایـن  .دارد  مـی  غال را اعالم  و   سختی و گرفتاري و قحط    ة  پایان دور ،  رفاه و آرامش  

جـوار کـه     براي والیات غیرزرتشتی هم  ،هاي جدید  کشمکش ادیان و آیین   ۀ   در بحبوح  که

 ، چـون ارمنـستان  انـد،  در تمام طول این قرن همواره با ایران سـتیزهاي مـذهبی داشـته            

  موضـع خـود را روشـن   ، هیتالیـان و روم و نیـز یهودیـان و مـسیحیان داخـل           ،کوشانیان

 پنجم این کـه بـا      . خیال خام در سر نپروراند     ، تا کسی به تصور تسامح او در دین        ،کند می

 به تبع اجداد خویش دیـن را بـه    ، نمایش قدرت نیز هست    ،این نمایش دینی که همزمان    

کند و با مشروعیت بخشیدن به حکومـت خـود از             می عنوان محور اتحاد اجتماعی مطرح    

هـی از    ششم این که تصویر منزّ     ،نماید و در نهایت     می تفرقه و تشتت اجتماعی جلوگیري    

 تـا در نـزد آنـان بـه شـومی و نامبـارکی               کند  می ادشاهی خود براي آیندگان ثبت    عصر پ 

 به دلیل ناشناخته ماندن نقش او در تـاق    ، میل مفرط او   رغم  علی هر چند    .منسوب نگردد 

 تـواریخ بـه ایـن صـفات          باألخره این اتفاق افتاد و چنان که دیدیم در بـسیاري از            ،بزرگ

  .معرفی شد

 نقوش بازمانده از عصر ساسـانی       ،ان هم اذعان دارند   شناس  باستان این همانطور که  بنابر

 این نقش هم فراتر از حد یک نقش         .تاریخی هستند هاي    داراي پیام بوده و مبین واقعیت     

ه و سنگی اسـت و جریانـات اجتمـاعی پیچیـد    اي    یادگاري از مجلس تاجگذاري بر دیواره     

  .کند  میحوادث تاریخی عصر پیروز را بیان

 بوده است و این زمان با دیدگاه مـا          ) م 470حدود  (هاي بعد از پایان خشکسالی        سال

  .کامالً همخوانی دارد



1388133ستان بهار و تاب/ 52سال  / 209شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی

  نتیجه

تـوان   مـی و دینـی بازمانـده      اي     سفرنامه ،یی جغرافیا ،به استناد روایات متعدد تاریخی    

انی اسـت کـه     شناسـ   باستانید نظر آن دسته از       مؤ ،چنین نتیجه گرفت که متون مکتوب     

 - 484  تـا  459هاي    پادشاه ساسانی سال   - تاق بزرگ بستان و نقوش آن را به پیروز اول         

ـ        اند،  نسبت داده   ، بـر خـالف نظـر آنـان        ،متعـدد دیگـر   ۀ   اما به استناد همین روایات و ادلّ

از اهـورامزدا نیـست   او سـتانی    تـاج  مراسم تاجگذاري پیروز یا      ،موضوع این نقش برجسته   

از پایان یافتن خشکسالی عظـیم      بلکه تاق و نقوش آن به مناسبت جشن آبریزگان و پس            

 ایزدبانوي  ،ساله و به منظور نشان دادن پیوند محکم پیروز اول با اهورامزدا و آناهیتا              هفت

 میالدي پدیـد آمـده اسـت و او را           470 در حدود سال     ، و حمایت آنها از او     ،آب و باروري  

   .کند  میایزدي معرفیة  کامروا و داراي فر،مؤید به تأییدات آسمانی
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   و آناهیتااهورامزدا پادشاه ساسانی در میان - 2شکل             نماي ورودي:  تاق بزرگ بستان- 1شکل 

  

  

             

 انتهاي تاق بزرگة نمایی کامل از دیوار-4شکل             پادشاه ساسانی سوار بر اسب- 3شکل         
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