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های تخت برجسته سنگهای مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن بر سیاست
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 چکیده

صد سال به طول انجامید، روند پُر یش از چهاربی انقراض آن، که مذهب در دوران ساسانی از آغاز این سلسله تا دوره

. او از راه تعامل استگذار سلسله ساسانیان در این میان نقشی برجسته فراز و نشیبی داشت. نقش اردشیر بابکان، پایه

های حکومت ها و کارگزاران آنها به عنوان ابزار سیاسی و عامل اساسی در تحکیم پایهبا روحانیان زرتشتی، از آتشکده

م(، کرتیر، 271م )بهرام یک خود استفاده کرد. پس از مرگ اردشیر، جانشینان او نیز این روش را ادامه دادند. در دوره

ه بر اساس آن ایزدِی شاهان کچنین دیدگاه فرهموبد پرنفوذ زرتشتی توانست دین زرتشت را در کشور رسمی کند. هم

شخص  شد، به عنوان یک مفهوم قوی مذهبی اهمیت زیادی در نزد شاهان ساسانی ومشروعیت پادشاهی توجیه می

ی ت در دورهتنسر و کارهای کرتیر بیشترین نقش را در رسمی شدن آیین زرتش یاردشیر داشت. در این میان، نامه

رفت که ار میجمشید نیز به عنوان مرکز آیینی و نماد شکوه امپراطوری هخامنشیان به شمساسانیان ایفا کرد. تخت

ی ساسانیان ی دورههای مذهبهای ایرانی به ویژه ساسانیان در همین مکان شکل گرفت. بازتاب سیاستخیزش خاندان

برجسته و ی زرتشت به صورت سنگجمشید مانند کاخ تِچِر، نقش رستم، نقش رجب و کعبههایی از تختدر بخش

گر با تحلیلی بوده و پژوهش _سنگ نوشته به وضوح قابل دیدن است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی 

جمشید پرداخته ی ساسانیان و بازتاب آن در تختمذهبی دورههای ای به بررسی سیاستاستفاده از روش کتابخانه

 .است

 :پژوهشاهداف 

 بررسی فرایند رسمی شدن دین زرتشت در دوره ساسانیان .1

 جمشیدهای تختگ برجستهی ساسانیان در سنبررسی بازتاِب پیوند عوامل سیاسی و دینی در دوره. 2

 :سواالت پژوهش

 شدن دین در دوره ساسانیان و عوامل تأثیرگذار بر آن کدامند؟های رسمی بسترها و زمینه. 1

 است؟ جمشید بازتاب پیدا کردههای تختی ساسانیان چگونه در سنگ برجستههای مذهبی دورهیاست. س2
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 سنگ برجسته ،دیجمشتخت ی،زدیفره ا ،انیساسان ،زرتشت ،بابکان ریاردش واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

های ایرانی است که از قدمتی بسیار برخوردار است. پادشاهان حجاری روی صخره یکی از سنتبرجسته یا ایجاد نقش

ای ای مهم یا نمایش صحنهچنین جهت بزرگداشت واقعهود و همهای خها واندیشهوقت برای جادودان ساختن خواست

ها برپا ها، معابر، چشمه یا رودخانهکنار جادهی تاریخی که اغلب در های ارزندهنمادین از آن بهره برده اند. این یادمان

دهند، بلکه های هنری آن زمان در اختیار پژوهشگران قرار میبها در خصوص سبکشدند، نه فقط اطالعات گرانمی

های اجتماعی ها حوادث تاریخی، اوضاع سیاسی، مذهبی و نظامتوان به کمک آنهای ارزشمندی هستند که میداده

های ها از اهمیت بسیاری برخوردارند و شناخت و تفسیر صحنهها در پژوهشبرجستهبازسازی کرد. نقش آن زمان را

ها همواره از موضوعات مورد بحث و تحقیق بوده است. با روی کار آمدن شاهنشاهی ساسانیان ایجاد نقش برجسته

به اوج شکوفایی خود برسانند. رویکرد برجسته و سنگ نشته رونق گرفت و ساسانیان توانستند هنر حجاری را سنگ

شاهان ساسانی به نقش برجسته بیشتر به منظور بزرگداشت وقایع مهم سیاسی و مذهبی دوران حکومت خود از جمله 

های پادشاهان ساسانی بر دشمنانشان ها به تجلیل از پیروزیگذاری و پیروزی در جنگ بوده است. این حجاریتاج

هی آنان را از سوی خدایان ایرانی نمایش دهد و غرور و عظمت دودمانی جدید و نیرومند را باز میپردازد، تأیید پادشا

 (.35: 1387میتابد )رضایی نیا، 

 پدید باستان ایران تاریخ در را نیرومندی حکومت هخامنشی دوره عظمت و شکوه تجدید رویـای با که ساسانی خاندان

 گذارپایه بابکان اردشیر چه اگر. نمودند پیـگیری رسـمی دیـن و سیاسی یکپارچگی پرتو در را آرمان این تحقق آوردند،

 تثبیت اما ساخت، پارچهیک را ایرانشهر الطوایف،ملوک و اشکانی شـاهنشاه آخـرین بر پیروزی از پس ساسانی حکومت

 نظام در دین رو،از این. بود پذیرامکان ملی دیـن رسـمیت و مـتمرکز سیاسی و اداری سازمان سایه در تنها تازه نظام

 زرتشت آئین این، وجود با. شد برخوردار ایـرانی جـامعه حـیات گوناگون هایعرصه در مهمی کارکردهای از ساسانی

 از ساسانیان کار ابتدای در نمودند، آغاز را خود سیاسی تـکاپوهای آن بـا پیـوند در ساسانیان که ملی دین عنوان به

 که زرتشت آئین هایپایگاه پراکندگی و دینی واحـد مـتن فقدان. نبود برخوردار رسمیت یافتن برای الزم هایظرفیت

 زرتشت آئین شدن رسمی مـوانع ترینمـهم شد،مـی معرفی الطوایفملوک دوران و مقدونی اسکندر حمله پیامدهای از
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 در و کردند آغاز راه ایـن در را مـهمی تکاپوی زرتشتی روحانیت حمایت با ساسانی نخست پادشاهان بنابراین،. بود

 (.59 -76: 1386الهیاری، بخشیدند ) رسمیت ایران در را زرتشت آئین فرود، و پرفراز فرآیندی

سو و دهد؛ ارتباط مذهب و سیاست در دوران پادشاهی ارتباطی همای نشان میهای صخرهشواهد و مستندنگاری

توجه به ارتباط مذهب، سیاست و هنر  ،های دیگر استچه تمایز این پژوهش با دیگر پژوهشبوده است. آن پیوسته

ه در منطقه نقش رجب که تحقیقات گسترده بر آن کمتر انجام شده است. در پژوهش فوق با مطالعه ژویساسانی به

، سعی شده است با تحلیل مناسبات به نام نقش رجبنگاره ساسانی در نزدیک تخت جمشید موردی بر چند سنگ

ها های مذهبی بر صخرهسیاسی و مذهبی پادشاهان و روحانی زرتشتیان در آن دوران به توصیف آثار و بیان انعکاس

های ساسانیان در منطقه فارس. هدف و بینش سیاسی و مذهبی پادشاهان گری صخره نگارهتاکید کرد. باتوجه به روایت

اشان همواره با موبدان اند، مشهود بوده و برای تحقق و حقانیت پادشاهیداشته ن دین و سیاستکه سعی در اتحاد میا

 تأسیس هاآن سیاست این. دانستندمی زرتشت دین مبلغ و مروج را خود روحانیان و شاهان اند.زرتشتی همراه بوده

 منظم تشکیالت و سازمان. داشت همراه به ایران مختلف مناطق در را زرتشتی روحانیت تشکیالت و نمادها بنیادها،

 ساز و تشکیالت این. بود پادشاهی این اجتماعی و دینی سیاسی، رویدادهای از تابعی ساسانی، روحانیت دستگاه اداری

رو گزارشات مستند از این .میکرد رشد و گرفتمی شکل آن موازات به و بود پادشاهی قدرت الگوی بر مبتنی آن کار و

ها مدرکی بر اتحاد ملی و دینی و نیز  مشروعیت پادشاه ساسانی از سوی اهورامزد، ساسانیان بر سنگ برجستهو تاریخی 

 به عنوان نماینده خداوند است . 

 های مذهبی در عهد ساسانیاندین و سیاست

و نفوذ  تأسیس پادشاهی ساسانی جان تازه ای به دین زرتشت بخشید و فرصت و فضای مناسبی را برای گسترش آن

میالدی و رسمی شدن دین  226هرچه بیشتر روحانیان زرتشتی فراهم کرد؛ روی کار آمدن حکومت ساسانی در سال 

ی ساسانی به ی روحانیون زردشتی در ساختار جامعهزرتشتی به عنوان دین رسمی حکومتی، جایگاه و پایگاه طبقه

ان رسانید. حکومت ساسانی براساس ایجاد تمرکز در ساختار ی خود در طول ادواری تاریخ ایران باستباالترین مرتبه

سیاسی و دینی طرح ریزی شده بود که در این راستا، روحانیون زرتشتی و پادشاهان ساسانی به عنوان دو پایهی اصلی 

ت ی دولتی مسؤولیکه طبقهحکومت، برای حفظ منافع و قدرت عالیه خود، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی یافتند. چنان

ی مشروعیت بخشیدن به نهاد سیاسی امنیت و سیاست کشورداری در جامعه را برعهده گرفت و دستگاه دینی وظیفه
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داری نظارت و اداره بیشتر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی از طریق انحصاری کردن تبلیغ دیانت زرتشتی و عهده

 (.119: 1388جامعه را برعهده داشت )صالحی،

برای دین زرتشت و دستگاه روحانیت زرتشتی، بیتردید، تأسیس پادشاهی ساسانی توسط اردشیر یکم ترین رویداد مهم

های فراوان در مناطقِ گشوده شماری، تأسیس آتشکدهبود. اقدام اردشیر و شاپور یکم برای گردآوری اوستا، اصالح گاه

تری را به دین زرتشت، در مقایسه با گستردههای گوناگون پادشاهی، گرایش بیشتر و شده و اعزام روحانیان به بخش

ها، منابع رومی و برجستهنوشته ها، نقشاعم از سنگ -منابع همزمان (.133: 1381)بویس، گذشته، به دنبال داشت

دهند که شاهان و روحانیان در مقام مروجان کیش زرتشت، به نفوذ های منابع متأخر نشان میو نیز گزارش -سریانی

نوشته ها، نقش برجسته ها، آیین های مرتبط با مردگان و ادبیات و رسوم پادشاهی فرهنگ جامعه، در سنگ این دین در

های تازه برپا شود. مقام کمک کردند. براساس وقایع نامة اربیل، شاه اردشیر فرمان داد تا به پاس ایزدان، آتشکده

دیگر ادیان را به ستایش مهر و پرستش آتش واداشت  ایزدمهر از همة ایزدان واالتر بود... وی بسیاری از پیروان

منابع گوناگون، به ویژه منابع مسیحی و ارمنی، به شور و شوق اردشیر برای ویران کردن (. 1372،222پیگولووسکایا،)

 چنین وارد کردن پرستش آتشها در ارمنستان، ویران کردن بتکده ها و همهای کافران، برپا داشتن آتشگاهپرستشگاه

های نوشتة شاپور در کعبة زرتشت نیز با اشاره به برپا داشتن آتش(. 335: 1381فرای،دهند )در ادیان دیگر گواهی می

: 1381)بویس،  کندبهرام توسط شاپور، بر تالش شاهان برای گسترش دین زرتشت در شهرهای گشوده شده تأکید می

آوری تنگاتنگ اردشیر و روحانیانی مانند تنسر، به ویژه در گردمتون پهلوی و برخی از منابع متأخر بر پیوند  (.138

 (.213-217: 1369)ایمان پور،  انداوستا و رسمی کردن دین زرتشت، تأکید کرده

هایی از سوی پارتیان جهت بازسازی ی ساسانی در جستجوی یک به دین )دین بهی( بود. در گذشته تالشایران دوره

های پراکنده، ادبیات دینی مورد نیاز برای ایجاد یک پیکره منسجم گرفته بود، اما با این نوشتهو بازآرایی اوستا، صورت 

گذار ی موبدی به نام تنسر در زمان اردشیر بنیانشد، لذا تهیه و تنظیم متون دینی جدید برعهدهدینی فراهم نمی

ساسانی و در مقابله با مانویت، موبدی به نام (. پس از مدتی در تاریخ 305: 1375ی ساسانی گذاشته شد )زنر، سلسله

گر و ارتجاعی گری برای اولین بار به عنوان دینی سرکوب( که در زمان او زردشتی68: 1382کرتیر ظهور کرد )دریایی، 

دهد ی کرتیر آمده به هر صورت نشان می(. فهرست فرق سرکوب شده که در کتیبه31-32: 1384ظاهر شد )شیپمان، 

شان را حفظ ه نخستین پادشاهان ساسانی، در یافتن نیروی واحدی که به کمک آن بتوانند وحدت امپراتوریکه چگون
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دانستند، زیرا نه تنها از یهودیان، مسیحیان، مانویان و منداییان، بلکه از بوداییان و برهمایان در کنند، خود را محق می

مالی داده و سرکوب کرده است د که تمامی این فرق را گوشاین کتیبه ذکری به میان آمده است. کرتیر ادعا میکن

(. پس از رسمی شدن دین زرتشت در حکومت ساسانی قدرت حکومت و قدرت دین رو به فزونی 317: 1375)زنر، 

(. با رسمی شدن دین زرتشتی در دوره ساسانی نفود روحانیان که تاج بر سر شاه 1396:143نهاد. )عباسی،سایبانی، 

و در شورای سلطنتی و انتخاب ولیعهد صاحب نظر بودند و با داشتن معابد و حق قضاوت و تعلیم و تربیت  گذاشتمی

هر فرد زرتشتی قسمتی از مالکیت مادی و معنوی کالن دوره ساسانی را در اختیار داشتند، رو به افزایش گذاشت 

 (.41: 1380)بیانی، 

ده است. اگرچه پادشاهان آغازگر این تحول دینی نبودند، در حقیقت ی دینی نبوبه قدرت رسیدن ساسانیان بدون جنبه

روحانیانی که آن را آغاز کردند از پشتیبانی احتمالی شاهان ساسانی برخوردار بودند. هنگامی که ساسانیان در راه ایجاد 

داشت. به عبارتی قدرت کوشیدند، دستگاه دینی در مسیر وصول به چنین مرکزیتی گام برمیدولت مرکزی نیرومند می

ای واحد بودند و به رغم رقابت پنهان و تنش شاهنشاه و نیروی موبدان موبد دو ترجمان یک گرایش و دو بعد پدیده

دیانت زرتشتی در (. 37-38: 1387)رضایی نیا، میان دستگاه دینی و حکومت، جهان بینی و منافع مشترکی داشتند 

شد که در دنیا و در درون ساختار اجتماعی و د. دین به عنوان کالم خدا تلقی میی دولت گردیی ساسانی شالودهدوره

کرد و این ساختار، همان سلسله مراتب اجتماعی شاهنشاهی ساسانی بود که در آن هر انسانی جای معین عمل می

گونه ود داشت، آنخاص خود )طبقه( را داشت، بنابراین ارتباطی نزدیک بین دیانت زرتشتی و شاهنشاهی ساسانی وج

 (.437: 1375که سقوط یکی به معنی اضمحالل دیگری شد )زنر، 

 های ساسانی انعکاس سیاست های مذهبی پادشاهان و روحانیون بر سنگ برجسته

ها را مجسم ویژه نقش رجب، نه فقط رویدادهای تاریخی، عظمت شاهنشاه و آیین آنهای ساسانی بهنقش برجستهدر 

های برجستهی سمبولیک بیان شده است. روح کلی حاکم بر نقشها نیز به شیوهو ایدئولوژی آن شده بلکه سیاست

های تاج ستانی و پیروزی بر دشمنان مؤید ساسانی همگی در تجلیل از مقام پادشاه و نشان دادن قدرت اوست. صحنه

واقع برای بیان مشروعیت و نشان دادن شکوه ها نیز در این امر است. حضور اهورامزدا و ایزدان مهر و آناهیتا در نقش

زند تأکیدی بر ها که گاهی از کادر نقش برجسته بیرون میسلطنت است. نمایش پیکر بزرگ شاه در تمامی صحنه

اهمیت و عظمت پادشاه است. اصوال محور و اهمیت در ترکیب بندی نقش ها با پادشاه است و تمامی خطوط متحرک 
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ی تأیید ایزدی ستانی تمثیل پادشاهی و تجلیل از پادشاه است و نشانهاو معطوف میشود. تاج و ساکن نقش ها به سوی

ستانی از اهورامزدا در هیئت انسانی نیز حرکتی نمادین است؛ عملی که بخشد. تاجکه به پادشاه قدرت و مشروعیت می

ستانی نمادی از واگذاری پادشاهی ین تاج(. آی30-31: 1387گیرد )رضایی نیا، در عالم واقع به دست موبد صورت می

خواستند حق ایزدی پادشاهی خود را نشان است که مورد تأیید ایزدان قرار گرفته میگیرد. شاهان ساسانی نیز می

سازی ایرانی، دیهیم را میتوان بازنمای خورنه شاهی، طالع یا تأیید ایزدی که با رسیدن به آن از خدای دهند. در شمایل

 (.37اه قدرت و مرجعیت او مقدس میشود، برداشت کرد )رضایی نیا: به پادش

هر یک تاج مخصوص  شاهان ساسانی دهد کهها نشان میها و مخصوصاً نقش برجستهتصاویر نقش شده بر مهرها، سکه

نیز این مسئله تاج در حقیقت نشانه پیوند فرمانروا با نیروهای آسمانی بوده و عالئم و تزئینات آن  اند وبه خود داشته

باشند. پیمان ساختن از این جمله می هالل ماه های شاهین، پرتو خورشید، نقش ستاره وکه بالکند. چنانرا تأیید می

یا  و فقط در اثر رویدادهایی مانند فتوحات بسیار مهم و سیار مهم و استوار بودهای اختصاصی درمیان شاهان بتاج

ای برای ای اختیار کند. با این اختصاصات ویژه از تاج به عنوان وسیلههای ناگوار پادشاه ممکن بود تاج تازهشکست

پادشاهان ساسانی از تصویر های تاج ستانی صحنه شود.های ساسانی استفاده میشناخت فرمانروا در نقش برجسته

خواند. گویند ی ایزدان میانسان گونه ی اهورامزدا نمادی از خاستگاه ایزدی قدرت پادشاه است. اردشیر خود را از دوده

ی پادشاهی است و پادشاهی وی گفته بود دین و شاهی برادر یکدیگرند و یکی از دیگری بی نیاز نیست. دین شالوده

-79: 1373رود و هرچه را نگهبان نداشته باشد تباهی گیرد )یارشاطر، پایه نباشد از میان می نگهبان دین. هرچه را

86 ،305-304.) 

 شاه آن براساس که بود دینی اعتقادات از برگرفته و مذهبی مفاهیم دارای ابتدا هـمان ایـران از سـلطنت در مقام

شد. شاه ضمن اینکه دارای مقام شهریاری می محسوب زمین روی بر خدا سایه تـعبیری بـه و بوده ایزدی فره دارای

: 1388ی مذهبی برخوردار بود، و مقام شهریاری و موبدی را توأمان داشت )صالحی، بود، در عین حال از مقام و وجهه

 التزام. دارد تقدر بازدارندگی نـقش و آورالتـزام ،پادشاه برای ایزدی فره نیروی اوستا، طبق و ایرانی اندیشه (. در132

(. در تعریف فره ایزدی آمده است: فره فروغی ایزدی است. به دل 295: 1362 خواه،دوستایمان ) و عدل و راستی به

ی تاج و تخت گردد هم هرکه بتابد از همگان برتری یابد. از پرتو این فره است که کسی به پادشاهی می رسد. برازنده

در کماالن نفسانی و روحانی آراسته شود و از سوی خداوند از برای رهنمای  چنین از نیروی این نور است که کسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%87
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های صحنه(. 314: 1377ی الهام ایزدی گردد )پورداوود، مردم برانگیخته گردد و به مقام پیامبری رسد و شایسته

یا آناهیتا به شهریاران  موبد زرتشتی و کرتیر نماینده اهورا مزدا یعنی مذهبی عمدتاً بیانگر اهداء حلقه سلطنت از سوی

 .کردندمعرفی میروی زمین  ساسانی است. در حقیقت با این تصاویر ساسانیان خود را نماینده و برگزیده اهورا مزدا در

 توان به دو تصویر دیهیم بخش به اردشیر اول و هرمز اشاره کرد.از نمونه های مستند مورد مطاله می

رسد وی ای کرد. به نظر میهای مجدانهاردشیر اول برای استقرار دین زرتشتی به عنوان دین رسمی کشور تالش

ناپذیر شود که تعالیم راستین مبنی بر جدا تشکیل انجمن دینی را به هیربدان هیربد بزرگ تنسر محول کرد. گفته می

زنر، از بدیهیات الهیات ساسانی درآمد ) بودن دین و دولت در وجود او ریشه گرفت. تعالیمی که بعدا به صورت یکی

ی راهی بود که در طی حکومت جانشینانش به پیوند دین و دولت منجر شد. بنابراین (. اردشیر شروع کننده72: 1374

آوری اوستا، تقویت روحانیت جدید زیر نظارت مستقیم پارس و تاسیس آتشکده و دیگر اقدامات اردشیر مثل جمع

رفت به عنوان (. از آنجا که از پادشاه ساسانی انتظار می133: 1381شماری سرآغاز این جریان بودند )بویس،اصالح گاه

رتی او را در یک حامی به دین زرتشتی خدمت کند، او نیاز به کسانی داشت تا او را آموزش داده، تربیت کنند. به عبا

اش چون یک روحانی بار بیاورند. این ترتیب روحانی گرایانه، او را در اتخاذ کارکردهای دینی، سیاسی و دنیوی جوانی

شد و وظیفه داشت با شر مزدا در روی زمین میی اهوراکرد. با سپری کردن این مراحل، شاه ساسانی نمایندهکمک می

رفت. اردشیر دیگر یک شخص عادی نبود بلکه نماد پیوند دین و پادشاهی به شمار می ها مبارزه کند. اوو بدی و بدعت

 (.87: 1384در کارنامه اردشیر پاپکان تجلی و مظهر این نماد و هم چنین نماد مبارزه با شر و بدی است)هدایت، 

رانی قرار داده، کار روحانیونی بود ای مقدس و نوظاهراً تمامی این جریاناتی که بر گرد اردشیر پیچیده و او را در هاله

ی اول این روحانیون پارس بودند که اقدامات اردشیر رسد در وهلهبردند. به نظر میآوردهای وی سود میکه از دست

ترین روحانیون تاثیرگذار در این زمینه تنسر کردند. یکی از مهمنگریستند و از آن حمایت میی مثبت میرا به دیده

خواهد نشان دهد که شرایع و داند و در واقع میاردشیر را از هر لحاظ برای احیای دین شایسته و اصلح می بود. تنسر،

احکام دینی کهن و معتبر در محلی است که اردشیر شاه شده است. به عبارتی پارس، از دید اردشیر و روحانیون 

 هوادارش، مهد دین زرتشت است.

ز گفتار و تأیید شاهان ایرانی به ویژه عصر ساسانی، دین و دولت به منزله ی دو در تعلیمات روحانیون زرتشتی و نی

ای از برادرند که باید حامی و پشتیبان هم باشند بلکه مانند جسم و روان هستند. در واقع سلطنت و پادشاهی جلوه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
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های مشروعیت الهی نظام سلطنت الهی است که بر روی زمین پنداشته شده و تفکر و باورمندی به فره ایزدی گویای

سلطنتی در ایران است. این اندیشه هم در متون ادب فارسی است و هم در متن اوستا کتاب مقدس زرتشت وجود 

فرهنگ و (. 144: 1396دارد و در مسیر و گذران جامعه ایرانی با مداومت و استمرار همراه بوده است)عباسی،سایبانی، 

ی فرهنگ، اجتماع و دهد. هویت ملی نقش تعیین کننده در حوزهتشکیل میهویت اساس موجودیت یک جامعه را 

سیاست دارد. برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک، پایبندی و وفاداری به آن و اعتقاد و تمایل به مناسک و 

(. 103-410: 1384دهی به هویت ملی بسیار مهم است )صنیع اجالل، های مذهبی فراگیر، در فرآیند شکلآیین

ها ساسانیان پس از نشستن بر تخت سلطنت، دین زردشتی را آیین رسمی ایران قرار دادند. اساس سیاست داخلی آن

های بنیادین فرهنگ سیاسی در هماهنگی دین و دولت بود. از این رو پیوند نظام دین و دولت همواره یکی از مؤلفه

سانی، پادشاهان در حال گرفتن فره ایزدی از اهورامزدا هستند.  ی ساایران بوده است. در بسیاری از نقوش برجسته

گیری قدرت ساسانیان، در امر وحدت بخشی جامعه ایرانی و آگاهی پیوند نظام سلطنت با دیانت زرتشتی در آغاز شکل

اجتماعی و تاریخی در تشخیص بهتر هویت ایرانی مؤثر افتاد. وحدانیت اشراقی اندیشه ایرانی به تعالی روح ایرانی کمک 

 (. 40: 1387کرد و این روح به هویت ایرانی انسجام بخشید )رضایی نیا،

هایشان در دفاع از سرزمین ایش اقدامات پادشاهان در طول دوران سلطنت و شرح پیروزیبعد دیگر سنگ نگاره ها، نم

ایران است. چنان که شخص شاه در مقام عامل وحدت بخش و قلمرو و سرزمین در جایگاه منافع مشترک نمود ویژه 

گهبان سرزمین، فرهمند و مورد ای دارد. بنابراین در نظام سیاسی، پادشاهان نماد وحدت بخش نژاد  ایرانی، نگهدار و ن

ی اصلی هویت تأیید اهورامزدا بودند. بیگانه ستیزی و حفظ حدود قلمرو مشخص ایرانی در تهاجمات دشمنان، شاکله

؛ حجاران  خواهیم دید 2و  1طور که در شرح تصویر (. همان161-162: 1384دهد )صنیع اجالل، ایرانی را شکل می

 ای در معرض دید، مستندسازی کرده اند.ادشاه برصخرهچنین مضمونی را به دستور پ

های پیروزی پادشاه بر دشمن خود ای ساسانی به اهداف و مقاصد دودمان حاکم کمک کرده است. صحنههنر صخره

در نبردی تن به تن کنایه از قدرت اوست؛ گرچه شاید وی هرگز چنین نبردی نکرده باشد. همایش دشمنان شکست 

های شکار، ی کوچک تر از تصویر پادشاه فاتح، البته حاکی از پایگاه پست و ناچیز آنان است. صحنهاندازهخورده در 

ها هنوز ها، ظروف سیمین یا نقاشیهای برجسته روی صخرهمیهمانی، به تخت نشستن پادشاه و نظایر آن، در حجاری

: 1387اسی دولت ساسانی مطابقت دارد )رضایی نیا، به قصد تجلیل از پادشاه محتشم است و با آرمان و اندیشه ی سی
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(. در میان نقوش شناسایی شده بیشترین نقوش، تاجستانی، سپس پیروزی بر دشمنان و بقیه شاه را همراه با 37

ی مذهبی محض اختصاص نیافته است و حضور ای ساسانی، هیچ نقشی به صحنهدهد. در هنر صخرهمالزمان نشان می

ایزدانی چون اهورامزدا، آناهیتا و میترا که در صحنه ها دیده می شوند، نقشی جز اعطای منصب ندارند )رضایی 

های ساسانی، ده نقش دارای کتیبه است که مضمون پنج نقش با موضوع نقش از مجموع نقش برجسته(. 38: 1387نیا،

ها اغلب دو و گاه سه زبانه: پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی، یونانی بوده و به معرفی برجستهقشپیوند دارد. کتیبه ن

منظور تواند به می ی کرتیر موبد موبدانکتیبه به عنوان مثال (.29-30: 1387)رضایی نیا،  پردازد.ها میشخصیت

و نیز مشروعیت بخشی به  مضامین دینیاثبات حضور شاخص روحانیون در دستگاه حکومتی، ترویج پیام زرتشت و 

 .باشدپادشاه حائز اهمیتت 

کیلومتری شمال تخت جمشید در سمت راست جاده و در مقابل راهی  3کیلومتری شمال شرقی شیراز و در  56در 

نقش برجسته به  4رسد در ابتدا غار بوده، شود، در داخل شکافی در کوه که به نظر میکه به نقش رستم منتهی می

رجب مشهور  ترین آثار به جای مانده از اوایل شاهنشاهی ساسانیان است. این محل به نام نقشچشم میخورد که از مهم

باشند: شرح می های چهارگانه به ترتیب ایجاد به اینگذاری آن هنوز مشخص نیست. نقش برجستهاست و دلیل نام

کریتر موبد و سنگ  -4شاپور اول و درباریان  -3شاپور اول دیهیم بخشی به  -2اردشیر بابکاندیهیم بخشی به  -1

 به اختصار آمده است.یف و تحلیل بصری و مضمونی هر یک نبشته ی منسوب به وی. در ادامه توص

 بخشی اهورامزدا به اردشیر اولی دیهیم برجستهنقش  -1

 ) تصویراست. اردشیر از اهورامزدا درجبهه شرقی این شکاف به تصویر کشیده شده یا دیهیم بخشی گیرینقش تاج

باشد. در این نقش اردشیر در سمت چپ تصویر قرار دارد و اهورامزدا متر می 5/2و عرض آن متر 5/4طول این نقش (1

د دراز نموده وشهدیه میسوی ایزد به او  برای گرفتن حلقه سلطنت که از در سمت راست. اردشیر دست راست خود را

است. کاله اردشیر گرفته دست چپ را در حالی که سبابه خود را به سوی پایین خم نموده به عالمت نیایش باال و

داری بوده و ردائی کوتاه بر تن دارد، ها برسر دارد. اهورامزدا دارای تاج کنگرهروی اغلب سکه همانند کالهی است که در

 است ودست راست نگاه داشته الی سر اردشیر بااشود، که چیزی را بنی بدون ریش دیده میپشت سر اردشیر جوا در

هرمز "دست چپ را به نشانه احترام به قبضه شمشیر بلندی که بر کمرش بسته قرارداده است. این فرد به احتمال زیاد 

دانند. در کنار او این فرد را هرمز میاست. هرتسفلد و برخی مستشرقین دیگر  "اردشیر "فرزند شاپور و نوه محبوب  "
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کند این فرد شاپور شخص دیگری که دارای ریش و موهای بلند است با همان حالت به خدا و شاه ادای احترام می

باشد، در فاصله قرارگرفتن اهورامزدا و اردشیر دو طفل که به احتمال زیاد از خانواده سلطنتی ولیعهد اردشیر می

ها درست در رسد. آندیگری با سر برهنه دختر به نظر می ها با داشتن کاله پسر وشود، یکی از آنباشند دیده میمی

اند. پشت سر اهورامزدا و خارج از کادر که در آن صحنه دیهیم بخشی نموده شده زیر دیهیم حلقه سلطنت قرارگرفته

شده و درحقیقت بنا یا پرستشگاه  نه قبلی جداشود. این صحنه به وسیله یک ستون از صحنفر دیگر دیده می تصویر دو

این دو نفر شباهت زیادی  گیرد. یکی ازکند که مراسم تاج بخشی در آن انجام میایی را در ذهن تداعی میسرپوشیده

به شخصی که درپشت سر اردشیر قرارگرفته یعنی هرمز دارد و دیگری بانویی است که موهای بافته شده بر پشت اوبه 

ایی آویزان شده و کالهی برسر دارد. او درحالی که پشت به صحنه قبلی دارد، دست راست خود را به جیرهصورت زن

همسر اردشیر باشد. تصویر « دینک»باید بانوی بانوان  نشانه احترام باالبرده است، این شخصیت با توجه به جوانی او

رسد که بعد از نقش ب فیروز آباد است، به نظر میهای زیاد به نقش برجسته تنگاتاج بخشی نقش رجب دارای شباهت

برجسته سنگ (. در این نقش1391)دادور،غربی،  ترین نقش برجسته ساسانی با موضوع مذهبی باشدفیروز آباد، قدیمی

نبشته ای نیز به خط پهلوی در کنار پیکر اردشیر موجود است که آسیب دیده ولی ترجمه بخش خوانای آن به این 

 است: آیین زردشت از میان رفته بود و من که شاه شاهانم آن را از نو برقرار نمودم.مضمون 
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 : تاج بخشی اهورا مزدا به اردشیر یکم ، نقش رجب1تصویر

 

 بخشی اهورامزدا به هرمز اولدیهیم  یبرجسته نقش-2

نقش سوار بر اسب به تصویر کشیده است. فرمانروا و اهورامزدا در این رجب کنده شدهدر دیواره غربی نقشاین نقش 

کند دراز . شاه در سمت راست دست خود را به سوی حلقه شهریاری که اهورامزدا به او هدیه می(2)تصویراندشده

که تشخیص آن غیرممکن طوریاست. صورت و افسر شاهان در این نقش در اثر عوامل مختلف آسیب دیده بهکرده

های دقیق و طوالنی برسر دارد و صورت او به خوبی قابل تشخیص است. پس از بررسی داریاست. اهورامزدا تاج کنگره

گیری هرمز پسر اول شاپور است، درحالی که اکثر شرق شناسان این تصویر را به این نتیجه رسیدیم که این نقش تاج

ای رسد کتیبهبوده و به نظر میاند. برخالف گفته لوکونین و واندنبرگ این نقش فاقد کتیبه به شاپور اول نسبت داده

اند. احتمااًل یکی از این دو که متعلق به شاپور بوده و درجوار این نقش قرار دارد به اشتباه به این نقش نسبت داده را

 (.1391)دادور،غربی،  استاستناد نموده هایی که مربوط به این نقش نبودهمحقق به نوشته دیگری در معرفی کتیبه
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 تاج بخشی اهورامزدا به هرمز اول :2تصویر

 

 

 نقش برجسته شاپور اول و درباریان -3

( در سمت چپ نقش اردشیر واقع شده و در آن شاپور اول سوار بر اسب و در پشت 3سومین نقش برجسته )تصویر

ی نگارهگمانند سنسرش هرمز اول ولیعهد شاپور و هشت نفر از بزرگان و درباریان ساسانی ایستاده اند. این نقش نیز 

ای به سه خط یونانی، ی اسب شاپور سنگ نوشتهی اعراب مهاجم به شدت آسیب دیده اند. بر سینهقبلی در حمله

ی آن به این شرح است: این پیکری است از بغ مزداپرست خدایگان شاپور، شاه پارتی و پهلوی حجاری شده که ترجمه

فرزند بغ مزداپرست خدایگان اردشیر شاه شاهان که چهره از یزدان دارد نواده شاهان ایران که چهره از یزدان دارد. 

خدایگان پاپک شاه. در نقش برجسته فوق مناسبات سیاسی و رسمی رایج در حکومت ساسانی و به نوعی اقتدار 

 پادشاهی وقت و نوید پادشاهی ولیعهد به نمایش گذارده شده است .
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 : شاپور اول و درباریان3تصویر

 موبد )کرتیر( درحال نیایش ی نقش برجسته -4

کرتیر روحانی بزرگ عهد ساسانی یگانه فردی بود که توانست تصویر خود را در کنار نقش برجسته شاهان ساسانی به 

ها پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد به تصویر کشد. صورت منفرد یا در جمع خانواده سلطنتی به صورت فردی که با آن

است، یکی صحنه تاج بخشی اهورا مزدا به اردشیر اول در نقش رجب وبد دو نقش در حال نیایش برجای ماندهاز این م

ها دست راست خود دیگری در نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر امپراتور روم در نقش رستم. کرتیر در این نقش و

ر انگشتان خود را به کف دست چسبانیده که این حالت را باال گرفته و انگشت سبابه را به جلو خم نموده در حالیکه سای

و تعقیب  آئین زرتشت باشند که اقدامات کرتیر در ترویجدهد. هر دو تصویر دارای کتیبه میاحترام و نیایش را نشان می

ست ا خاندان سلطنتی کرتیر کالهی شبیه 4تصویر است. در طور مفصل توسط او تشریح شدهو پیگیری دشمنان دین به

است. هایش آویخته شدهای آرایش و از پشت کاله او بر روی شانهبر سر دارد و گیسوان او در چند رشته به صورت لوله

گوید: که او گردنبند مرواریدی که مخصوص شاه و افراد سلطنتی است بر گردن دارد. کرتیر در کتیبه کعبه زرتشت می

ها و سنگ نگارهو کاله مفتخر گردید و پایه بزرگان یافت. سنگ از طرف هرمز فرمانروای ساسانی به دریافت کمر

ها برمی آید در زمان شهریاری بهرام دوم و در که از متن آنطوریهای نقش رجب ونقش رستم و سرمشهد بهنوشته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C
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ام و موقعیت اند. بدین ترتیب کرتیر پس از خاندان شاهی باالترین مقاوج نیرومندی بود پدید آمده زمانی که کرتیر در

 .دست آورده را در کشور ب

 

  . کرتیر روحانی زرتشتی4تصویر

چنین در جایگاه مقام قضایی ایران قرار گرفت. این شخصیت کرتیر در حکومت بهرام دوم به مقام واالیی در دین و هم

کرد. کردیر در کتیبه  ای شاهان ایجادچندان قدرت یافته بود که چهار سنگ نوشته نسبتا طوالنی در کنار نقوش صخره

های خود از ارتقای مقام خویش سخن می گوید و اقداماتی که در جهت رواج دین مزدایی و تعقیب و آزار یهودیان، 

 (.251-297: 1385دهد )هینتس، بودائیان، برهمنان، نستوریان، مسیحیان، ماکتکان و زندیکان انجام داده شرح می

 

 گیرینتیجه

که با هدف تبیین رابطه ی دین و حکومت و تفکر حاکمیت دینی پادشاهان ساسانی و تجلی یافته های این پژوهش 

های نگاری برای نمایش لحظهآن در سنگ نگاره های این دوران سامان یافته است نشان میدهد که استفاده از هنر سنگ

ی اعتالی آن، یی شناسانه و درجههای زیبادرخشان و حساس زندگی پادشاهان ساسانی، عالوه بر بیان مفاهیم و ارزش
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ها، باورها، مذهب و نظام سیاسی است که به بهترین شکل در هنر حجاری سنگ انعکاس نمودار تاریخ، فرهنگ، آرمان

و جاودانه شده است. رابطه ی هنر و مذهب در ایران همیشه از مسائل مهم تاریخ فرهنگ بوده است. مذهب را نیروی 

میشناسند و هنر را خادم ضروری مذهب. تاریخ هنر ایران همبستگی هنر و مذهب را اثبات میکند. ی هنر الهام دهنده

ها ساسانیان پس از نشستن بر تخت سلطنت، دین زرتشتی را آیین رسمی ایران قرار دادند و اساس سیاست داخلی آن

یکی از مؤلفه های بنیادین فرهنگ  هماهنگی و وحدت دین و دولت بود. از این رو پیوند نظام دین و دولت همواره

سیاسی در ایران بوده است. در بسیاری از نفوش برجسته ی ساسانی، پادشاهان در حال گرفتن فره ایزدی از اهورامزدا 

هستند. پیوند نظام سلطنت با دیانت زرتشتی در آغاز شکل گیری قدرت ساسانیان در امر وحدت بخشی جامعه ایرانی 

 تاریخی در تشخیص بهتر هویت ایرانی مؤثر افتاد و به هویت ایرانی انسجام بخشید.و آگاهی اجتماعی و 

ی تأیید و حمایت الهی است و وظیفه ی ساسانی، شاه نماینده خدا بر روی زمین و مورددر جهان بینی ایرانی در دوره

لت نیز افزایش قدرت یکدیگر عمده ی او به عنوان نماد دولت و حاکمیت، دین گستری است. وظایف متقابل دین و دو

ی دو برادر بودند که باید حامی و امری است که مورد توجه روحانیون زرتشتی و شاه بوده است. دین و دولت به منزله

ها، مقاصد تاریخی، آیینی و برجستهو پشتیبان هم بوده و بقا و رشد یکدیگر را ضمانت نمایند. هدف از خلق نقش

ها با هدف ثبت و جاودان کردن رویدادها و نشان دادن شکوه پادشاهی و از نقش برجسته تبلیغی بوده است. گروهی

های مورد مطالعه، اند. مضمون و مقصود نقش برجستهگروهی دیگر با هدف تبلیغ قدرت سیاسی و مذهبی نگاشته شده

شد و نقش منتهی می نشان دادن سلطنت الهی پادشاه که به تحکیم ارکان سلطنت و بیان عظمت و مشروعیت آن

 های با موضوع مذهبی نظیر اعطای قدرت و نیایش بیشترین سهم نقوش را به خود اختصاص داده اند.برجسته

 و مآخذ منابع

 ها:کتاب

 .تهران: انتشارت ققنوسترجمه عسگر بهرامی،  ها.زرتشتیان؛ باورها و آداب دینی آن (.1381مری. ) بویس،

 تهران: انتشارات جامی. (. دین و دولت در عهد ساسانی.1380شیرین. ) بیانی، 

 .تهران: انتشارات اساطیرجلد اول،  ها.(. یشت1377) ابراهیم. پورداوود،



 9139 بهارفصل  37 می، سال شانزدهم شمارهالپژوهشی مطالعات هنر اس - نشریه علمی

243 
 

رات انتشاتهران: عنایت اهلل رضا،  ترجمة ان در روزگار پارتیان و ساسانیان.شهرهای ایر (.1372ن. و. ) پیگولووسکایا،

 .علمی و فرهنگی

ی هخامنشی و ساسانی در ایران. تهران: انتشارات (. مطالعه تطبیقی نقوش برجسته1391عادله. ) غربی،ابوالقاسم؛  دادور،

 پشوتن.

ترجمه منصوره  قاومت داخلی و تصویر پایان جهان(.سقوط ساسانیان )فاتحین خارجی، م(. 1381دریایی، تورج. )

 .: نشر تاریخ ایرانتهراناتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینک لو، 

 .مـروارید انتشاراتتهران:  .زرتشت آئین مینوی نامه اوستا (.1362جلیل. ) دوستخواه،

 .تهران: انتشارات فکر روز مترجم تیمور قادری، (.  زروان یا معمای زرتشتی گری.1374آر. سی. ) زنر،

 .تهران: انتشارات فکر روزترجمه تیمور قادری،  گری.(. طلوع و غروب زرتشتی1375آر. سی. ) زنر، 

 .تهران: انتشارات فکر روز، مبانی تاریخ ساسانیان، ترجمه کیکاووس جهانداری، (1384) کالوس. شیپمان، 

 .نشر تمدن ایرانیتهران: . درآمـدی بـر فرهنـگ و هویـت ایرانی، مؤسسه مطالعات ملی ،(1384) .مریم اجالل، صنیع

نیا، انتشارات علمی و فرهنگی، ترجمه مسعود رجب ساسانیان. یدوره در ایران سیاسی تاریخ (.1381) ریچارد. فرای،

 تهران.

 گهبد. شرکتتهران:  .(پاپکان اردشیر کارنامه و) یسن هومن و زند(. 1384) صادق. هدایت،

 .تهران: انتشارات ققنوس ترجمه پرویز رجبی، های تازه از ایران باستان.(. یافته1385هینتس، والتر. )

تهران: انتشارات  ترجمه حسن انوشه، لوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان.تاریخ ایران از س (.1373احسان. ) یارشاطر،

 .امیرکبیر

 مقاالت:

فصلنامة مطالعات  ."ویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتینقش روحانیون زرتشتی در تق" (.1369محمد. ) ایمانپور، 

 .213-217، صص 2تاریخی. ش
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 و ادبیات دانشکده مجله ."سـاسانی حکومت آغاز در زرتشت آئین شدن رسمی فرایند"(. 1386. )فریدون الهیاری، 

 .59-76صص، 48شماره، اصفهان انسانی علوم

ای دوران اشکانی و صخرهی ست و مذهب ایرانی در نقوش برجستهبازتاب هنر، سیا" (.1387) عباس. نیا،رضایی

 .21-44، صص4ملی، شماره فصلنامه مطالعات . "ساسانی

های تاریخی مجله پژوهش ."عه ایران عصر ساسانینقش روحانیون زرتشتی در ساختار جام" (.1388) کوروش. صالحی،

 .119-148، صص 5اسالم و جهان، شماره 

ای هتاریخی: حور تنسر در نقش برجسته حقیقت مهمکشف یک " (.1398. )موسوی حاجی، رسول خسروی، ایمان؛

 .73-89صص ،8شماره  ،شناختیات باستانعمطال ."اردشیر بابکان

. "در ذهن و زبان ایرانیاناندیشه حکومت دینی و روابط دین و دولت " (.1396علیرضا. ) علی، سایبانی، عباسی،

 .135-145، صص 16ی پژوهش ملل، شماره ماهنامه

 

  

  


