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طبیعت  گرایی در هنر ساسانی*
شهره جوادی**

استادیارگروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

ــد کــه میــراث اشــکانی و هخامنشــی  ــق فرهنــگ و هنــری باشــکوه بودن ــژاد خال ــد ه| ساســانیان پارس  ن چکی
ــاری، نقــش برجســته،  ــار معم ــداد بی  شــماری از آث ــه در خــود داشــت. تع ــای طبیعت  گرایان ــام جلوه  ه ــا تم را ب
ــش  ــت نق ــمند به  جه ــکه های ارزش ــزار و س ــه  ای، جنگ  اف ــزی و شیش ــیای فل ــروف، اش ــی، ظ ــی، پارچه  باف نقاش
و نگارهــای نمادیــن و خط  نگاره هــای پهلــوی از آنــان برجــای مانــده اســت. هنــر ساســانی هنــر »نویــن ایرانــی« 
ــب نیایشــگاه،  ــر در قال ــا منظره ســازی های باشــکوه و بی  نظی اســت کــه ســنت های پیشــین را در خــود دارد و ب
کاخ و شــکارگاه، پردیــس ایرانــی یــا همــان بهشــت زمینــی را در تاریــخ معمــاری جهــان ثبــت کــرده اســت. در 
زمینه  هــای تزئیــن معمــاری، نقــش برجســته، نقــوش پارچــه و ظروف و اشــیا نیــز ساســانیان از عناصــر طبیعت در 
قالــب نمادیــن بهــره برده  انــد. هنــر ساســانی بــا تکیــه بــر باورهــای طبیعت  گــرا و اعتقــاد بــه ایــزدان مهــر و آناهیتا 
و کیــش زرتشــت در گســتره های وســیعی از فــارس تــا تیســفون، کرمانشــاه، سیســتان و آذربایجــان شــکل گرفته و 
در شــاخه  های مختلــف هنــری آثــار ارزشــمندی از آن برجــای مانــده اســت. اکثــر آثــار معمــاری این دوران شــامل 
نیایشــگاه، کاخ، شــکارگاه و 43 ســنگ  نگاره در جــوار عناصــر طبیعــی ماننــد کــوه، آب و درخــت در دل طبیعــت 
ــاری  ــار معم ــه آث ــران دانســت، چنان  ک ــخ ای ــن منظره  ســازان تاری ــوان بزرگ  تری ــا شــده اند. ساســانیان را می  ت بن
نیایشــگاهی، کاخ و شــکارگاه، و همچنیــن ســنگ  نگاره  های آنــان بــر ســینۀ کــوه و صخره  هــا گــواه ایــن ادعاســت.

واژگان کلید ی| طبیعت، فرهنگ و هنر، سنگ نگاره، آیین، باور، ساسانی.

shjavadi@ut.ac.ir ،09123357286 :نویسند ۀ مسئول **

مقد مـه| ایرانیان باسـتان مظاهر طبیعت را در قالب اسـطوره  هایی 
کـه در ارتبـاط بـا عناصـر طبیعـی خلق کـرده بودند نیایـش کرده 
و بـرای آنـان گاه در دل طبیعـت و یـا در معابـد، آیین  هـای نـذر 
و قربانـی داشـتند. احتـرام بـه خورشـید مظهـر نـور و فـروغ الهی 
را بـا بزرگداشـت ایـزد مهـر یـا میتـرا  بـه جـای می  آورده  انـد و 
تقـدس آب  هـای پـاک را بـا آناهیتـا ایزدبانـوی بـاروری و نگهبـان 
آب  هـای پـاک مرتبط می  دانسـتند و این عناصر سـودمند و حیاتی 
را می  سـتودند. ایـن بـاور و آییـن طبیعت  گـرا و تکریـم آب، گیـاه، 
خورشـید و نـور، از زمـان زرتشـت تـا دوران اسـامی تـداوم یافت 
و تاکنـون نیـز بـر جـا و اسـتوار اسـت. تقـدس طبیعـت و عناصـر 
آن، گاه از سـر نیـاز و تـرس و گاه بـه جهـت حفـظ و بقـای ایـن 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Naturalism in Sassanid Art
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

نیروهـای سـودمند بـرای ادامۀ حیات بوده اسـت. این تـرس و نیاز 
و آیین  هـای نـذر و قربانـی در تمامی اقوام و ملل جهان و در شـرق 

و غـرب عالـم از کهن  تریـن دوران تاکنـون رایـج بوده اسـت.
آب و گیـاه بـرای سرسـبزی و سـامتی انسـان، نبـات و حیـوان 
ضـروری هسـتند، بنابرایـن انسـان همـواره در حفـظ و حراسـت 
آن کوشـیده و بـرای اینکـه از گزنـد آسـیب مصـون بمانـد برایش 
اسـطوره  ها سـاخته و بـه آن تقدس بخشـیده اسـت. مهـر و آناهیتا 
این  گونـه آفریده شـده و قرن  هـا در میان ایرانیـان آریایی جایگاهی 
ویـژه داشـته  اند، تـا جایی کـه با ظهور زرتشـت و آمـدن اهورامزدا، 
ایـن دو یـاران اهورامـزدا گشـتند و همچنـان مظاهـر نـور و فـروغ 
خورشـید و بـاروری و پاکی و خلـوص آبها باقی ماندند. نشـانه  های 
طبیعـی ایـن ایـزدان درخت، چشـمه، رودخانـه، ماه و خورشـید و 
آسـمان و سـتارگان، کـوه، صخـره و غارهـا بـوده اسـت. درخت به 
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جهـت بـاروری و سرسـبزی نمـاد زایندگـی تلقی می  شـود و جلوۀ 
آن آناهیتاسـت که نیایشـگاه  های بسـیاری در ایران به او اختصاص 
داشـته کـه ایـن نیایشـگاه ها در کنـار معابـد مهـر و به گفتـۀ بهـار 
)1377( معمـوالً در کنـار آب  هـای جـاری و چشمه  سـارها بـر پـا 

می شـدند.

پیشینۀ تحقیق
در خصـوص هنـر ساسـانی مطالـب بسـیاری از گذشـته تـا کنـون 
موجـود اسـت که ذکـر آن در اینجا ضرورتی نـدارد، اما تحلیل هنر 
ساسـانی بر پایۀ دین و باورها و براسـاس نمادشناسـی و مکان  یابی 
معمـاری و تزئینـات آن موضوعـی اسـت کـه نگارنده همـراه با تیم 
متخصـص درزمینـۀ تاریـخ، باستان  شناسـی و معماری طـی پانزده 
سـال اخیـر در آن زمینـه به پژوهـش میدانـی پرداخته  اند و حاصل 
آن دو کتـاب »سـنگ  نگاره  های ساسـانی« )جـوادی و آورزمانـی، 
1386( و »بازآفرینـی رنگیـن سـنگ  نگاره  های ساسـانی« )جوادی 
و آورزمانـی، 1398(، مقـاالت »طبیعت و عناصـر منظر در فرهنگ 
و هنـر ساسـانی« )جوادی، 1394(، »سـنگ  نگارۀ خسـرو پرویز در 
تـاق بسـتان« )جـوادی، 1385( و »اماکـن مقـدس در ارتبـاط بـا 
طبیعـت« )جـوادی، 1386( اسـت. ایـن مقالـه در تکمیـل مقاالت 
پیشـین و به  خصـوص مقالـۀ »طبیعـت و عناصر منظـر در فرهنگ 
و هنـر ساسـانی« تنظیـم شـده اسـت. جهـت ارائـۀ ایـن نوشـتار 
یافته  هـای بازدیـد میدانـی و کتـب و مقـاالت مذکور مـد نظر بوده 

است. 

فرضیه
اسطوره  سـازی از عناصـر طبیعـت در دوران ساسـانی درقالب خلق 
ایـزدان مهـر و ماه یـا میترا و آناهیتـا بود که تقـدس و نیایش آنان 

در دوران زرتشـت و اسـام نیز تداوم یافت. 

طبیعت  گرایی در هنر ساسانی
ساسـانیان بزرگ  تریـن منظره  سـازان در هنـر ایـران و حتـی جهان 
معمـاری،  زمینه  هـای  در  ایشـان  از  برجای  مانـده  آثـار  هسـتند. 
تزئینـات و هنرهـای دسـتی از ظـروف و اشـیا تـا پارچـه و فـرش، 
تمامـاً بـه نقـش و نگارهـای طبیعـی  ای همچـون آب، گیـاه، ماه و 
خورشـید و پرنـدگان و جانـوران مرتبـط با ایزدان مهـر و ماه مانند 
شـیر، گاو، عقـاب، کاغ، ماهـی، مرغابـی و طاووس مزین اسـت. از 
آثـار معمـاری برجای  مانـده می تـوان بـه کاخ اردشـیر در فیروزآباد 
اشـاره کـرد کـه بـر بلنـدی تپـه و مقابل چشـمه قـرار گرفتـه و با 
ایـوان و اتـاق و سـه گنبد عظیم نمونـه  ای بارز از معمـاری ترکیبی 

پـارت و ساسـانی اسـت )تصویر 1(.
از دیگـر آثـار مهـم ایـن دوره بایـد از غـار معبدهـای تـاق بسـتان 
در کرمانشـاه نـام ببریـم کـه از پردیس  هـای مشـهور ساسـانی و 
شـکارگاه خسـرو دوم بـوده اسـت. ایوان هـا یـا غارهـای مذکـور 

بـا نقـش برجسـته  هایی از ایـزدان مهـر، آناهیتـا و اهورامـزدا در 
صحنه  هـای تاج  سـتانی و شـکار شـاه بـه انـواع نقـش و نگارهـا و 
نمادهـای طبیعی آراسـته شـده  اند. مجموعۀ این بناهـای مذهبی-

حکومتی در دل صخره  های شـکوهمند و مقابل چشـمه  ای جوشان 
واقـع شـده که درختان کهنسـال گرداگرد آنـان را دربرگرفته و باغ 
معبد و شـکارگاه شـاه را تقدس بخشـیده اسـت. نیایش،تاجگذاری 
و شـکار از رسـوم و آیین  هـای باشـکوه شـاهان ساسـانی بـوده کـه 
از  و چهـار صحنـه  ثبـت کرده  انـد. سـی  بـر سنگ  نگاره  هایشـان 
نقـش برجسـته  های ساسـانی در ارتبـاط بـا طبیعت از اسـناد مهم 
و بـاارزش حکومـت مذهبی-سیاسـی ایـن دوران اسـت کـه ردپای 

دیـن و باورهـای طبیعت گـرای آنـان را آشـکار سـاخته اسـت.
و  زمینـی  عناصـر  ساسـانی،  دوران  هنرهـای  انـواع  تزئینـات  در 
آسـمانی در ارتبـاط بـا ایزدان و همچنین شاهنشـاه به  عنوان سـایه 
و نشـانۀ ایـزدان و نماینـدۀ اهورامـزدا در قالب آب، گیـاه، پرندگان، 
به  ویـژه مرغابـی ترسـیم شـده  اند. در سـنگ  نگاره  ها، نقـوش روی 
ظـروف و اشـیا )تصویـر 2(، پارچـه و همچنیـن سـکه و مهـر و 
مذکـور  نمادیـن  نشـانه  های  و  عناصـر  برجای  مانـده،  مدال  هـای 

می شـود. دیـده  به  فراوانـی 
بررسـی دقیـق سـنگ  نگاره  های ساسـانی در محـل تـاق بسـتان 
تـاق  سـنگ  نگاره  های  رنگیـن  »بازآفرینـی  کتـاب  تألیـف  جهـت 
بسـتان« )جـوادی و آورزمانـی، 1398( نـکات بدیـع و مهمـی را 
آشـکار کـرد کـه ارتباط طبیعـت و عناصر آن را در دوران ساسـانی 
رنگین  سـاختن  صـورت  در  کـه  سـاخت  جلوه  گـر  دقیـق  چنـان 
نقـش برجسـته  ها و مطابقـت آن بـا پارچـه و سـایر هنرهـای ایـن 
دوره کـه در کتـاب مذکـور آمـده اسـت، نتیجه  گیـری می  شـود 
کـه ساسـانیان تـا چـه پایـه در تقـدس و تکریـم طبیعـت جـدی 
بوده  انـد. از آن  جـا کـه آب و کـوه و صخـره و غـار و اسـاطیر یـا 
ایـزدان مرتبـط بـا آنهـا برایشـان اهمیـت داشـته، تمامـی زوایـای 
زندگـی و فرهنـگ و هنرشـان در خدمـت طبیعـت بـوده اسـت. 
آب و آسـمان و موجـودات و جانـوران روی زمیـن، از پرندگانـی 
ماننـد عقـاب، طـاووس، مرغابـی، مـرغ ماهی  خـوار، کاغ و خروس 
گرفتـه تـا حیوانات مقدسـی چون گاو، اسـب، بز و مـار، به  نوعی در 

طبیعت گرایی در هنر ساسانی

تصویر 1. کاخ اردشیر، فیروزآباد-فارس. مأخذ: آرشیو پژوهشکدۀ نظر، 1392.
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شهره جوادی

ارتبـاط بـا باورهاشـان بـوده و همگی نشـانه  ای از ایزدان و شـاهان 
داشـته اسـت کـه شـاه نیـز نماینـدۀ خـدا بـوده و در قالـب فردی 
مقـدس به تصویـر درآمـده اسـت )تصویـر 3(. نقـش گل و غنچـۀ 
لوتـوس یـا نیلوفـر آبـی، گل آفتابگـردان و پرندگانی چـون عقاب، 
طـاووس، مرغابـی، مـرغ ماهی  خـوار، کاغ و خروس بر سـینی  های 
برنجـی و سـیمین بسـیار دیـده می شـود کـه پرندگان رشـته  ای از 
مرواریـد بـه منقـار دارند. این عناصر و نشـانه ها در ارتبـاط با آب و 
ایـزد بانـو آناهیتا هسـتند. پارچه  های ابریشـمی و زربفـت این دوره 
نیـز بـه انواع نقش  هـای برگرفتـه از طبیعت و باورهـای طبیعت گرا 
مزیـن اسـت )تصویـر 4(. نقش آتشـدان و آتش مقدس، شـعاع نور 
بـر سـر بهـرام، مرواریـد و هـال مـاه بـر سـکه  ها )تصویـر 5( همه 
از نمادهـای مذهبـی و در ارتبـاط بـا ایزدان خورشـید و ماه اسـت.

آثار معماری و نقش برجسته های ساسانی در ارتباط با 
طبیعت

هنـر معمـاری ایـن دوران در قالـب نیایشـگاه، کاخ، شـکارگاه و 
نقـش برجسـته  ها در دل طبیعـت و در جـوار کـوه، صخره  ها، آب و 
درختان کهنسـال شـکل گرفته اسـت. کاخ و نیایشـگاه »شـیز« در 
آذربایجـان، شـامل کاخ خسـرو پرویز درجـوار دریاچه  هـای عظیم، 
چارتاقـی معبـد آناهیتـا و سـاختمانی دیگـر که برخـی آن را معبد 
مهـر دانسـته اند، مجموعـه ای باشـکوه اسـت کـه بعدهـا در عصـر 
ایلخانـان نیـز کاخـی در آنجـا احـداث شـده کـه آثـار آن تـا امروز 
نیـز پـا بر جاسـت و همچـون دیگر بناهای ایـن عصـر در ارتباط با 
چشـمه و آب بنـا شـده، به گونـه  ای که تصویـر بنـا در آب منعکس 
می  شـود. غـار معبـد تـاق بسـتان )تصویـر 6( بـا سـنگ  نگاره  های 

تصویر 2. ظروف ساسانی با نقوش گیاهی. مأخذ: ریاضی، 1382.

تصویر 3. نقش اسب و بز با دیهیم و گردنبند مروارید بر پارچۀ ساسانی. مأخذ: جوادی و آورزمانی، 1395.
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چشـمه  از  جـاری  نهـر  بـر  عظیـم،  صخره  هـای  دل  در  باشـکوه 
منعکس شـده اسـت. ایـن مکان یکـی از مشـهورترین پردیس  های 
ساسـانی اسـت که به شـکارگاه خسـرو پرویز مشهور اسـت. آناهیتا 
ایزدبانـوی بـاروری کـه برکت دهنـده و حافظ آب  های روان اسـت، 
بـا نمادهـای منظریـن طبیعـی ماننـد مرواریـد، کـوزۀ آب و هال 
مـاه بـر نقش برجسـتۀ غار بـزرگ تاق بسـتان )تصویـر 7( حکاکی 
شـده اسـت و ایـزد مهر-میتـرا، با نماد تـاج خورشـید و نیلوفر آبی 
در صحنـۀ تاج گیـری اردشـیر از اهورامـزدا بـا حضـور مهـر در تاق 

بسـتان دیـده می  شـود )تصویر 8(.
تصویر 4. نقش پرندگان، خروس و طاووس بر پارچۀ ساسانی. 

مأخذ: ریاضی، 1382، 357-339.

امینی،  مأخذ:  اول.  بهرام  پایین:  دوم؛  باال: خسرو  تصویر 5. سکه های ساسانی؛ 
.363 ،254 ،1385
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بـر تـاج و لبـاس شـاهان و ایـزدان نیـز نقـش مرواریـد، غنچـه و 
می شـود  دیـده  سـتارگان  و  خورشـید  و  مـاه  گل،  شـکوفه  های 

.)9 )تصویـر 
نقـش برجسـته  های تنـگ چـوگان بـر سـینۀ صخره  هـای عظیـم 
و مشـرف بـر رودخانـۀ شـاپور )تصویـر 10( شـامل پنـج ردیـف 
نقـش در سـمت چـپ رودخانـه اسـت کـه پیروزی  هـای شـاپور بر 
امپراطوران روم را نشـان می  دهد و سـمت راسـت رودخانه، نقشـی 
دیگـر از صحنه  هـای پیـروزی شـاه بر رومیان اسـت که به شـیوه ای 
دیگـر سـنگ نگاره های ساسـانی بر بلنـدای صخره  هـای عظیم و در 

جـوار آب بر پا شـده اسـت.
تفرجـگاه  یـک  از  چشـم اندازی  بیسـتون  در  فرهادتـراش  صفـۀ 
و شـکارگاه سـلطنتی بـا سـه عنصـر فضـای سـبز، آب و معمـاری 
اسـت )تصویـر 11( کـه در ناحیـۀ بیسـتون واقع شـده و باید آن را 
»کلیـد برنامـۀ معمـاری ساسـانیان در منطقه دانسـت« )منصوری 

و آجورلـو، 1387، 55(.
ایـن اثـر قـاب تراشـیده و ناتمـام بـرای نقـش برجسـته  ای عظیـم 
اسـت کـه در پـای آن صف  هایـی قـرار دارد و در پاییـن دسـت 
آن مجموعـه ای از آبنمـا، بـاغ و کاخ ساسـانی وجود داشـته اسـت، 
نمونه  هایـی چـون معبد آناهیتـا در کنگاور )تصویـر 12( که برخی 
آن را کاخ خسـرو می داننـد بنایـی عظیـم بـوده که سـتون های آن 

هنـوز باقی اسـت.
در گذشـته آبی در این مکان جاری بوده و امروز حمام و مسـجدی 
در نزدیکـی ایـن مـکان وجود دارد که نشـان می دهد از گذشـته تا 
کنـون مکانـی محترم بوده و مجـاورت آن با آب، ارتبـاط با آناهیتا، 
الهـۀ بـاروری و نگهبـان آب هـا را آشـکار می سـازد. از ایـن مـکان 
بـا تعلـق بـه دوران اشکانی-ساسـانی به  عنـوان شـکارگاه نیـز یـاد 
شـده اسـت. البته مغایرتی بین شـکارگاه و نیایشـگاه نیسـت، زیرا 
در زمـان ساسـانی هـر دو درکنـار هـم وجـود داشـته  اند. چنانکـه 

تصویر 6. تاق بستان. مأخذ: آرشیو پژوهشکدۀ نظر، 1392.

تصویر 7. ایزدبانو آناهیتا در نقش برجستۀ تاق بستان با تاجی از مروارید به همراه 
کوزۀ آب. مأخذ: آرشیو پژوهشکدۀ نظر، 1392. 

مأخذ:  مهر-میترا.  ایزد  حضور  با  اهورامزدا  از  دوم  اردشیر  تاج گیری   .8 تصویر 
آرشیو پژوهشکدۀ نظر، 1392.
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تصویر 9. نقوش لباس شاهان و ایزدان ساسانی. مأخذ: جوادی و آورزمانی، 1395.

تصویر 11. صفۀ فرهادتراش. مأخذ: منصوری و آجورلو، 1387.تصویر 10. نقش برجستۀ تنگ چوگان. مأخذ: آرشیو پژوهشکدۀ نظر، 1388.

تصویر 12. معبد آناهیتا، کنگاور. مأخذ: آرشیو پژوهشکدۀ نظر، 1392.
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تـاق بسـتان، شـکارگاه خسـرو پرویـز در کرمانشـاه از پردیس های 
ساسـانی بـوده و آثـاری بـارز از غارهـای مزیـن بـه نقـش آناهیتا و 

همچنیـن نقـش برجسـتۀ مهر یـا میتـرا درآن دیده می  شـود.
نیایشـگاه آناهیتا در بیشـاپور و در جوار مجموعه کاخ  های ساسانی، 
نمونـه  ای عظیـم و پرابهـت از معابـد آب اسـت )تصویـر 13(. ایـن 
معبـد بـا نمادهـای حـوض، آب و مجسـمه  های نیم تنـۀ گاو کـه 
تصویـر آن بـر آب نمایان اسـت، یکی از زیباتریـن جلوه  های آیینی 
و نمادیـن معبـد آناهیتـا را به نمایـش می  گـذارد. شـاهان ساسـانی 
موظـف بودنـد سـاالنه در زمـان برداشـت محصـول، بـرای الهـۀ 
باروری طی مراسـمی رسـمی و باشـکوه پیشـکش و قربانی عرضه 
دارنـد تـا سـالی پربرکت بـرای مردم کشـاورز و مملکت رقـم زنند. 
مـردم نیـز به نوبـۀ خـود در مکان  هـای خـاص در ارتبـاط بـا آب، 
درخـت و گاه معابـد کوچـک محلی بـه نیایش پرداخته و متوسـل 
بـه ایزدبانـوی آب  هـا، بـاروری و برکـت می  شـدند. بسـیاری از این 
مکان هـا و عناصـر طبیعـی چـون آب و درخت امروز برجاسـت که 
یادگارهایـی از نیایـش آناهیتـا بـوده و به گونـه  ای بـا آییـن و بـاور 
جدیـد آمیختـه و بـا بـزرگان مقـدس در فرهنـگ و تفکر اسـامی 

گـره خورده اسـت.

نتیجه  گیري
را در معمـاری و  بازنمایـی طبیعـت  ساسـانیان بیشـترین سـهم 
نقـش برجسـته داشـته و همچنیـن جلوه  هایـی از عناصـر نمادیـن 
طبیعـی را در سـایر هنرهـا به نمایـش گذاشـته  اند. بینـش، ذوق و 
سـلیقۀ هنرمنـدان ساسـانی بـا تکیـه بـر باورهـای طبیعت گـرا به 
اوج رسـیده و زیباتریـن مناظـر را آفریدند، چنانکه نیایشـگاه، کاخ، 
شـکارگاه و سـنگ  نگاره  های آنـان در جـوار سـراب، برکـه، چشـمه 
بـا  و غارهـا  و رودخانه  هـا و در سـینۀ کـوه، صخره  هـای عظیـم 

درختـان عظیـم و تنومنـد برجاسـت و یادگارهایـی از بـاور کهـن 
مبتنـی بـر تقـدس طبیعـت اسـت کـه ریشـه در آیین  هـای مهـر، 
آناهیتـا و زرتشـت دارد. کاربـرد عناصـر طبیعـی ماننـد آب، انـواع 
گل و گیـاه، پرنـدگان و جانـوران بـا توجـه به جنبه  هـای نمادین و 

قدسـی آنـان بوده اسـت.

تصویر 13. معبد آناهیتا، بیشاپور. مأخذ: آل هاشمی، 1388.

پی نوشت ها
* این نوشتار بازنویسی  و تکمیل مقالۀ »طبیعت و عناصر منظر در فرهنگ و هنر ساسانی« )1394( است که براساس یافته  های جدید میدانی و تکمیل و تحلیل 

مطالب قبلی نگارنده تنظیم شده است.
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