
ــاي باورها و  ــر طبيعت بر مبن ــه به عناص ــازي و توج منظره س
ــكار است كه مي توان  ــانيان چنان آش اعتقادات ديني درهنر ساس
ــمار بزرگ ترين منظره سازان و هنرمندان طبيعت گرا  آن ها را در ش
ــيع از فارس تا تيسفون،  ــتره اي وس ــاني در گس قرار داد. هنرساس
ــتان و آذربايجان شكل گرفته و در شاخه هاى مختلف هنرى  سيس
ــته به آن، پارچه بافى و فلزكارى به  مانند معمارى و تزيينات وابس
ــكوفايى دست يافته است. در تمامى اين زمينه ها توجه به  اوج وش
ــانى  ــه كارگيرى عناصر منظر، جزء الينفك هنر ساس طبيعت و ب

است.
ــتر سنگ نگاره هاى ساسانى در كنار چشمه ها و رودخانه ها  بيش
ــده، در حالى كه موضوع برخى از اين نگاره ها به گونه اى با  بر پا ش
طبيعت يا عناصر طبيعى و منظر آميخته است كه به خوبى بيانگر 

دين و آيين طبيعت گراى ساسانيان است.
ــتان  ــروپرويز در تاق بس ــكارگاه و تاج گيرى خس ــاى ش پرده ه

ــا و گياهان،  ــه آب، انواع گل ه ــش و نگارهايى همچون برك ــا نق ب
ــرو، كوزه آب  ــدگان و حيوانات، نقش قطرات آب بر لباس خس پرن
در دست اَناهيتا، تاج خسرو با نقش ماه و خورشيد، هاله نور بر سر 
ــروپرويز، جام مرواريد در دست فرشتگان پيروزى و هالل ماه  خس
ــانه هاى ايزد بانوى آب ها و ديگر نمادها بر سينه  يا شاخ گاو از نش
كوه كه روزگارى شكارگاه شاه ساسانى بوده و يكى از پرديس هاى 
ــانيان به شمار مى رفت از نمونه هاى برجاى مانده از  (پارادئز) ساس

هنر ساسانيان در سرزمين ايران است.
ــيد كه بر گل  ــا تاجى از خورش ــته مهر«ميترا» ب ــش برجس نق
ــير دوم در «تاق  ــم تاج گيرى اردش ــتاده در مراس آفتابگردان ايس
بستان»، اهدا پيشكش يا نشان از جانب شهبانو به همسرش هرمز 
ــان  ــيراز. اهداى نش ــته «برم دلك» نزديك ش اول در نقش برجس
بركت ( گل انار يا نيلوفر آبى) از جانب «اَناهيتا» ايزدبانوى آب هاى 
ــنگ نگاره هاى «تنگ  ــاپور اول در س پاك، فراوانى و بارورى به ش
قنديل»نزديك كازرون. اسناد معتبرى است كه از باورها و انديشه 

باستانى ايرانيان عصر ساسانى حكايت مى كنند.
ــناد مهم و معتبرى از اوضاع  ــانى اس ــته هاى ساس نقش برجس
ــند. اين سنگ  ــى- مذهبى و اجتماعى در اين عصر مى باش سياس
ــت  ــده اس ــراب ها و رودخانه ها برپا ش نگاره ها معموالً در مقابل س
ــى و تركيبى  ــى، غير مذهب ــا موضوعات مذهب ــه طبقه ب و در س
ــور آگاه كردن مردم از  ــن نقوش در آغاز به منظ ــده اند اي ظاهر ش
ــارات، قهرمانانى ها و پيروزى هاى بزرگ فرمانروا پديد آمدند،  افتخ
لكن در ادامه به بيان رابطه و پيوند شاهنشاه با نيروهاى فرازمينى 
ــتى با حضور  ــت حلقه فرمانروايى از اهورامزدا يا موبد زرتش (درياف
ــش عناصر طبيعى حاوى  ــر و اَناهيتا) و نماي ــاران اهورامزدا، مه ي

معناى دينى و آيينى معطوف شده اند. 
مزيت نسبى اين كتاب آن است كه براى اولين بار تمامى نقش 
ــده* و پس  ــك جا گردآورى و معرفى ش ــته ها به صورت ي برجس
ــكه هاى عصر خود به نمادشناسى برخى از  ــه آن ها با س از مقايس
ــت. امتياز ديگر اين اثر معرفى و تحليل  ــده اس عناصر پرداخته ش
ــنگ نگاره هايى است كه پيشتر سخنى از آن ها به ميان نيامده  س
است. خواننده اين اثر با نگرش نو بر برخى از نقش ها، نقد و اصالح 
ــين بر دقت نظر و احتياط مولفان كتاب در تفسير  گفتارهاى پيش
متون تاريخى صحه خواهد گذاشت. از جمله سنگ نگاره هايى كه با 
نگرشى نو مطرح شده در صفحات 42-50-67-77-79-93 و 97 

نويسندگان  : 

دكتر شهره جوادى،  دكتر فريدون آورزمانى
نشر بلخ با همكارى پژوهشكده نظر

چاپ اول 1388
قيمت : 6000 تومان
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بازسازى تصوير بر اساس توصيفات كتاب : اصفهانى،  حمزه بن حسن (1346) تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه: جعفر شعار، تهران: نشر بنياد فرهنگ ايران، 

زير نظر مؤلفان و با همكارى خانم ها پديده عادلوند و آذين رنجى پور انجام گرفته است.

ــت. همچنين در صفحه 38 كتاب، كتيبه اى در 7  كتاب آمده اس

سطر كه در اثر عوامل طبيعى ازبين رفته بود بر اساس ديگر كتيبه 

ها بازخوانى و متن پيشنهادى براى آن ارائه شده است.

ــرفراز»، خادم باستان شناسى ايران  نظارت «دكتر على اكبر س

ــرى از راهنمايى ها و تصحيح متن كتاب  ــر محتواى اثر و بهره گي ب

ــناس و شاهنامه پژوه بر  ــط «دكتر فريدون جنيدى»، ايران ش توس

قوت كتاب مى افزايد. 

عالقه مندان به هنر و تمدن ايران را به مطالعه و تفحص در متن 

كتاب دعوت مى نمايد.

ــتان صفحه  *  «والتر هينتس» در كتاب يافته هاى تازه از ايران باس

161 مى نويسد : همه مى دانند كه در ميان منابع تاريخ دوره ساسانى 

نگاره هاى صخره اى از اهميت بسيارى برخوردارند. اما ... هيچ كتابى در 

دست نداريم كه جز گزيده اى از حدود 30 نگاره صخره اى را در بر بگيرد. 

هيچ كتابى به اندازه كافى عكس هاى تكى در اختيار نمى گذارد. 


