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چکیده
ساسانیان پارسینژاد که وارث تمدن و هنر اشکانی و هخامنشی بودند حدود  5قرن بر سرزمین ایران حکومت کرده و آثار
بیشماری از معماری ،نقشبرجسته ،نقاشی ،پارچهبافی ،ظروف ،اشیای فلزی و شیشهای ،جنگافزار و سکههای ارزشمندی
بهجهت نقش و نگارهای نمادین و خطنگارههای پهلوی خلق کردند که شماری از آنها برجای مانده است .هنر ساسانی،
هنر «نوین ایرانی» است که سنتهای پیشین را در خود دارد و با منظرهسازیهای باشکوه و بینظیر درقالب نیایشگاه ،کاخ،
شکارگاه ،پردیس ایرانی یا همان بهشت زمینی را در تاریخ معماری جهان ثبت نموده است.
هنر ساسانی با تکیهبر باورهای طبیعتگرا و اعتقاد به ایزدان مهر و اناهیتا و کیش زرتشت در گسترههای وسیع از فارس
تا تیسفون ،کرمانشاه ،سیستان و آذربایجان شکلگرفته و در شاخههای مختلف هنری آثار ارزشمندی از آن برجای مانده
است .اکثر آثار معماری این دوران شامل نیایشگاه ،کاخ ،شکارگاه و حدود  34سنگنگاره ،در جوار عناصر طبیعی مانند کوه،
آب و درخت بنا شدهاند.
ساسانیان را میتوان بزرگترین منظرهسازان تاریخ ایران دانست؛ چنانکه آثار معماری نیایشگاهی ،کاخ و شکارگاه ،و
همچنین سنگنگارههای آنان بر سینه کوه و صخرهها گواه این ادعاست.

واژگان کلیدی

طبیعت ،آب ،گیاه ،فرهنگ و هنر ،آیین و باور ،ساسانی.
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مقدمه
ایرانیان باستان ،ایزدان مهر و اناهیتا را بهعنوان نماد خورشید و ماه
نیایش میکردند ،بنابراین بزرگداشت آب در ارتباط با ایزدبانوی
نگهبان آبهای پاک و آتش نماد نور و گرمی خورشید یا نور خدای
آفتاب درمیان آنان رایج بوده است .در آیین زرتشت نیز توجه به
طبیعت ،احترام به عناصر مفید و مقدس مانند آب و گیاه تداوم
یافت و تا دوران اسالمی نیز با توجه به سفارش قرآن کریم ،روایت
و اخبار ،طبیعتگرایی ،بهخصوص اهمیت آب و درخت از جایگاه
ویژهای برخوردار شد.
ستایش طبیعت و تقدس برخی از عناصر ،بهدلیل اهمیت و احتیاج
به آن و یا بهجهت ترس از نبودن و از دست دادن آن است .چنانکه
نیاکان ما آب ،گیاه ،خورشید ،ماه و ستارگان را میستودند ،زیرا به
آنان محتاج بوده و برای بقا و دوام این عناصر ،استورهها خلق کرده
و بهپیشگاه آنان قربانی تقدیم میکردند؛ تا این نیروهای حیاتی را
ازدست ندهند و همواره درحیات خویش از آنان بهره گیرند .این
نیروهای مقدس چنان باارزش و حیاتی بودند که برایشان قسم یاد
میکردند و تاکنون نیز این رسم در بسیاری از مناطق روستایی
و شهری ایران رایج است « :به این چشم آفتاب سوگند به ماه
سرسفید ،به خورشید زیبا و عزیز ،به انوار خورشید ،بهروز روشن
خسته ،به ماه که چون گل طالست بر سربند زنی ،به آفتاب چهل

تیر ،به آفتاب خسته ،به اینسوی چراغ یا روشنی چراغ و مانند اینها
که همه یادگار باورهای زمان دور است» (فرخی.)113 :1358 ،
رسم روشنکردن شمع و چراغ و توسل به روشنایی و نور یا افروختن
آتش از نشانههای باور و اعتقاد به ایزدان ماه و خورشید است که
بعداً در آیین زرتشت نیز تداوم یافت .تقدس کوه و درخت نیز از
باورهای آیینی است؛ چنانکه چوپانان در نیاسر کاشان میگویند :
گله را به کوه سپردیم که نگهدارنده است.
مهر که دارنده دشتهای فراخ و زادگاهش سینه کوه و در غار است،
قربانی مقدس را در غار انجام میداده است .استورهای ایرانی ،زایش
مهر را از آذرخشی در کوه البرز میداند .همچنین درباره ارزش و
اهمیت درخت باید گفت که میترا طبق برخی روایات از درخت کاج
یا سرو زاده شده است (تصویر.)1
در آیین زرتشت قطع درخت ،گناه کبیره بوده و اسالم نیز براین
دستور صحه میگذارد .درخت بهجهت باروری و سرسبزی نماد
زایندگی و برکت ،و تبلور آن در ایزدبانو اناهیتا الهه باروی دیده
میشود .با توجه به این باورها شاهد حضور قوی و تأثیرگذار طبیعت
و عناصر آن مانند درخت ،آب و نشانههایی چون ماه ،خورشید و
ستارگان در معماری و هنر ساسانیان هستیم.

فرضیه

ساسانیان با تکیه بر باورهای طبیعتگرا ،بزرگترین منظرهسازان در
تاریخ معماری ایران بوده و در سایر هنرها نیز همواره از نمادهای
طبیعی و منظرین استفاده کردهاند.
طبیعت در باور ساسانیان

توجه به طبیعت در باورهای استورهای ایران باستان و گرامیداشت
مظاهر آن مانند کوه ،آب ،آتش ،گیاه ،خورشید ،ماه و ستارگان همواره
مرسوم بوده است .نقش باورهای آیینی در فرهنگ کهن ایران چنان
قوی بوده که با وجود اقوام مختلف با زبان و فرهنگهای متفاوت
موجب پیدایش تمدن و هنری شگفتانگیز و تأثیرگذار بر شرق و
غرب عالم بوده است.
عظمت و جذابیت آثار مذهبی ایرانیان باستان در ارتباط با طبیعت در
اقوال سیاحان اروپایی بسیار ستوده شده است .نمونههایی که تاکنون
موجود است و یا آن دسته که از بین رفتهاند در سفرنامهها و تصاویر
قدیمی موجودند .در گزارشات «فالندن» و «کوست» (آکادمی
علوم فرانسه) از چشمانداز طبیعی بیستون بهعنوان اقامتگاه ییالقی و
شکارگاه ساسانیان یاد شده است« .جکسن» شرقشناس آمریکایی،
صفه فرهادتراش بیستون را به دوران هخامنشی نسبت میدهد.

تصویر .1زایش میترا از درخت سرو ،مأخذ  :ورمازرن.90 : 1383 ،
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«هرتسفلد» شرقشناس آلمانی ،بر اصالت هخامنشی اثر تأکید
ورزیده است (« .)Herzfeld, 1920 : 17; 1941: 221راولینسون»
این مکان و صفه تراشیده شده را دیوار اصلی کاخ خسروپرویز
پنداشته و «کینگ» و «تامسون» هم با وی همعقیدهاند.
در دوره ساسانی ،طبیعتگرایی در آثار هنری از جمله معماری و
تزئینات وابسته به آن دیده میشود که ریشه در عقاید و باورهای
آنان دارد .شاهان ساسانی متولیان معبد اناهیتا بوده و احترام و
تقدس ایزدبانوی باروری در این عصر بسیار رایج بوده است .معابد
اناهیتا در قلمرو فرمانروایی آنان بنا شده که قربانیها و نذورات
زیادی به این مکانها اهدا میشده است .چنانکه از متن اوستا
در «آبانیشت» که نیایش اناهیتا است برمیآید  :دهها ،صدها و
هزاران شتر ،گاو و گوسفند نذر الهه آبها شده و در پیشگاه او در
نیایشگاه الهه باروری قربانی میکردهاند.
شهریاران ساسانی که وارثان فرهنگ مهرپرستی و نیایش اناهیتا
بودند و خود نیز معبد اناهیتای استخر را پاسداری میکردند ،از
اواسط حکومت که زرتشتیگری رواج یافت و آیین رسمی دربار شد،
اقدام به برپایی آتشکدهها کردند؛ درحالی که پرستش ایزدان مهر و
اناهیتا نیز که پیشتر رایج بود در آیین نو و زمان زرتشت ادامه
یافت .احترام به عناصر طبیعی همچون آب و آتش و گیاه که در
گفتار و سفارشات زرتشت پیامبر بود همچون گذشته تداوم یافت.
نیایش آتش و بزرگداشت آن در آتشکدهها برپا شد و این بناها
بیشتر روی بلندی و در جوار کوه و چشمهها شکل گرفت .بعض ًا
نیایشگاههای موجود تبدیل به آتشکده شد و چنانکه مشهود است
برخی از آتشکدهها تاکنون «د ِر مهر» خوانده میشوند .پیداست

که در زمانهایی نیایش مهر ،اناهیتا و آیینهای بزرگداشت آتش
همزمان دریک مکان برقرار بوده است .همچنین درخت و گیاه،
روزگاری نماد سبزی ،خرمی و برکت بوده و درکنار آبهای جاری
منسوب به اناهیتا ،دوران زرتشت نیز مقدس و محترم شمرده شده
است؛ تاجاییکه زرتشت پیامبر ،قطع درخت را گناه کبیره میداند.
آبهای جاری نیز باید پاک و مطهر باشند تا مردم از آن بهره گیرند
و آلودن آب نیز گناه بزرگ محسوب میشود.
از اینروست که ایرانیان درطول تاریخ عناصر حیاتبخش مانند
آب ،آتش ،خاک و زمین و عناصر آسمانی چون ماه و خورشید و
ستارگان و گیاه را احترام میکردند و برای آنان استورهها ساخته و
معابدی به آنان اختصاص میدادند تا از آنان پاسداری کرده و به
آنها توسل میجستند تا در زندگی دنیوی و اخروی رستگار شوند.
درباورهای ساسانیان ایزد مهر (میترا) مظهر نور و فروغ خورشید
نیز ،نیایش میشده است و میترا که بزرگایزد آریایی بوده ،در زمان
اشکانیان بسیار مورد توجه بوده است .این خدا در دوران ساسانی نیز
درکنار اناهیتا مورد توجه بوده و حتی در زمان زرتشت این دو ایزد
بهعنوان یاران اهورامزدا حضور داشتهاند .براساس این باور قوی،
خدایان ماه و خورشید یا مهر و اناهیتا که ایزدان نور و روشنایی و
باروری و نگهبان آبهای پاک بودهاند؛ معمو ًال درکنار هم و درجوار
چشمههای جوشان و درختان کهنسال بنا میشدند .نمونههای
بیشماری از این اماکن درسراسر ایران باقی مانده که امروز مردم
به آنها عقیده دارند و با رسوم و آیینهای اسالمی به آن پایبندی
دارند .عالئم و نشانههای مرتبط با طبیعت در آیینهای مهر و
اناهیتا و زرتشت شامل آب و درخت زندگی (تصویر  ،)2پرندگانی

تصویر .2الف  :درخت زندگی،
آب ،عکس  :سید امیر منصوری،
آرشیو پژوهشکده نظر.1392 ،
ب  :درخت زندگی با جانوران،
کاسه ساسانی .مأخ ذ dr. sha� :
hin spanta.blogsky.com

تصویر 2ب

الف

تصویر  2الف
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مانند عقاب ،تاووس ،کالغ ،خروس و حیوانات مقدس چون گاو،
بز ،مار ،در نقشپردازی پارچه ،ظروف و اشیاء دوره ساسانی جلوهگر
شدهاند (تصویر.)3
تصویر  .3خروس ،تاووس و جانورافسانهای ،هنر ساسانی ،پارچه ابریشمی،
مأخذ  :ریاضی.357- 339 :1382،

نقش گل و غنچه لوتوس یا نیلوفر آبی با مرغابی ،خروس ،مرغماهیخوار
و تاووس بر سینیهای برنجی و سیمین بسیار دیده میشود؛ که
پرندگان ،رشتهای از مروارید به منقار دارند؛ این عناصر و نشانهها
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درارتباط با آب و ایزد بانو اناهیتاست .پارچههای ابریشمی و زربفت
این دوره نیز به انواع نقشهای برگرفته از طبیعت و باورهای
طبیعتگرا مزین است (تصویر .)4
نقش آتشدان و آتش مقدس ،شعاع نور بر سر بهرام ،مراوارید و هالل
ماه بر سکهها همه از نمادهای مذهبی و در ارتباط با ایزدان خورشید
و ماه است (تصویر .)5

تصویر  5الف

تصویر  .4انواع نقشهای گل وبوته برگرفته از طبیعت در هنر ساسانی ،مأخذ :
ریاضی.1382 ،
تصویر  5ب

آثار معماری و نقشبرجستههای ساسانی در ارتباط با طبیعت
هنر معماری این دوران در قالب نیایشگاه ،کاخ و شکارگاه دردل
طبیعت و در جوار کوه ،صخرهها ،آب و درختان کهنسال شگلگرفته
است .کاخ و آتشکده تختسلیمان یا شیز در آذربایجان (تصویر،)6
شامل کاخ خسروپرویز درجوار دریاچهای عظیم ،چارتاقی معبد اناهیتا
و ساختمانی دیگر که برخی آنرا معبد مهر دانستهاند ،مجموعهای
باشکوه است که بعدها در عصر ایلخانان نیز کاخی در آنجا بوده با
تزیینات کاشی زرینفام که نقشهای سیمرغ و اژدها به رنگهای
طالیی و الجوردی داشته است .تصویری از خسرو پرویز نیز بر سقف
بلورین کاخ ساسانی بوده که در گزارشات سیاحان آمده است .کاخ

تصاویر  .5الف  :شعاع
نور از نمادهای مهر،

نقشبرجسنه میترا،
تاقبستان.

ب  :سکه ساسانی

(خسرو دوم)،

پ  :بهرام اول.

مأخذ  :امینی:1385 ،
.363 ،254

تصویر  5پ
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تصویر .6چارتاقی ،آتشکده شیز ،تخت سلیمان ،عکس سید امیر منصوری ،آرشیو پژوهشکده نظر.1392 ،

اردشیر در فیروزآباد ،روی تپه و مشرف به چشمهای جوشان ،اثری
ت و ساسانی را نشان
منحصربهفرد است که ترکیبی از معماری پار 
میدهد (تصویر .)7بقایای سهتاالر با گنبد ،متعلق به دوره ساسانی
بوده و ایوان و حیاط ،به شیوه معماری اشکانی است که در دشت
وسیعی قرار دارد و همچون دیگر بناهای این عصر در ارتباط با چشمه
و آب بوده؛ بهگونهای که تصویر بنا که آتشکده ،کاخ یا اقامتگاه موقت
شکارگاه بوده در آب منعکس میشود .تصویر غارمعبد 1تاقبستان
(تصویر )8با سنگنگارههای باشکوه دردل صخرههای عظیم ،بر نهر
جاری از چشمه منعکس شده است .این مکان یکی از مشهورترین
پردیسهای ساسانی است که به شکارگاه خسروپرویز مشهور است.
سنگنگارههای موجود در این مکان اشاراتی به دین و باورهای این
عصر دارد .نقش تاجگذاری خسرو پرویز ،حضور اهورامزدا و اناهیتا و
تاجگیری اردشیر دوم از اهورامزدا ،حضور میترا نشانههای آشکاری را
در ارتباط با عناصر استورهای طبیعت نشان میدهند.
اناهیتا ایزدبانوی باروری ،برکت و حافظ آبهای روان با نمادهای
منظرین طبیعی مانند مروارید ،کوزه آب و هالل ماه (تصویر )9و
ایزد مهر (میترا) با نماد تاج خورشید و نیلوفر آبی دیده میشود
(تصویر .)10بر تاج و لباس شاهان و ایزدان نیز نقش مروارید ،غنچه و
شکوفههای گل ،ماه و خورشید و ستارگان دیده میشود (تصویر .)11
نقشبرجستههای تنگچوگان بر سینه صخرههای عظیم و مشرف
بر رودخانه شاپور (تصویر ،)12شامل پنج ردیف نقش در سمت چپ
رودخانه است که پیروزیهای شاپور بر امپراتوران روم را نشان
میدهد و سمت راست رودخانه ،نقشی دیگر از صحنههای پیروزی
شاه بر رومیان است که بهشیوة دیگر سنگنگارههای ساسانی
بر بلندای صخرههای عظیم و در جوار آب برپا شده است .صفه

فرهادتراش در بیستون چشماندازی از یک تفرجگاه و شکارگاه
سلطنتی با سه عنصر فضای سبز ،آب و معماری است (تصویر)13
که در ناحیه بیستون واقع شده و باید آن را «کلید برنامه معماری
ساسانیان در منطقه دانست» (آجورلو و منصوری .)55 :1378،این اثر،
قاب تراشیده و ناتمام برای نقشبرجستهای عظیم است که درپای
آن صفهای قرار دارد و در پاییندست آن مجموعهای از آبنما ،باغ و
کاخ ساسانی وجود داشته است .نمونههایی چون معبد اناهیتا کنگاور
(تصویر  )14که برخی آن را کاخ خسرو میدانند ،بنایی عظیم بوده و
ستونهای آن هنوز باقی است.
در گذشته آبی در آنجا جاری بوده و امروز حمام و مسجدی در

تصویر .7کاخ اردشیر ،فارس ،عکس  :فرنوش پورصفوی ،آرشیو پژوهشکده نظر.1388 ،
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تصویر  .10مهر با تاج خورشید بر نیلوفر آبی ،عکس  :سید امیر منصوری ،آرشیو
پژوهشکده نظر.1392 ،

تصویر .8تاق بستان ،شکارگاه خسروپرویز ،غار معبد احتما ًال در ارتباط با مهر و اناهیتا،
عکس  :سید امیر منصوری ،آرشیو پژوهشکده نظر.1392 ،

تصویر  .9اناهیتا ،ایزدبانوی باروری و نگهبان آبهای روان با کوزه آب ،تاجی از مروارید
و هالل ماه ،عکس  :سید امیر منصوری ،آرشیو پژوهشکده نظر.1392 ،

نزدیکی این مکان وجود دارد که نشان میدهد از گذشته تاکنون
مکانی محترم بوده و مجاورت آن با آب ارتباط با اناهیتا ،الهه باروری
و نگهبان آبها را آشکار میسازد .از این مکان با تعلق به دوران
اشکانی ـ ساسانی بهعنوان شکارگاه نیز یاد شده است .البته مغایرتی
بین شکارگاه و نیایشگاه نیست؛ زیرا در زمان ساسانی هردو درکنار
هم وجود داشتهاند .چنانکه تاقبستان ،شکارگاه خسرو پرویز در
کرمانشاه از پردیسهای ساسانی بوده و آثاری بارز از غارهای مزین
به نقش اناهیتا و همچنین نقشبرجسته مهر یا میترا درآن دیده
میشود.
نیایشگاه اناهیتا در بیشاپور و در جوار مجموعه کاخهای ساسانی،
نمونهای عظیم و پرابهت از معابد آب است (تصویر .)15این معبد با
نمادهای حوض ،آب و مجسمههای نیمتنه گاو که تصویر آن بر آب
نمایان است؛ یکی از زیباترین جلوههای آیینی و نمادین معبد اناهیتا
را به نمایش میگذارد .شاهان ساسانی موظف بودند ساالنه در زمان
برداشت محصول ،برای الهه باروری طی مراسمی رسمی و باشکوه
پیشکش و قربانی عرضه دارند؛ تا سال پربرکت را برای مردم کشاورز
و مملکت رقم زنند .هنگامی که خشکسالی بهوجود میآمد ،مردم
به دادخواهی نزد شاه میآمدند و تقاضای قربانی بیشتر میکردند و
شاه را مسئول دانسته که شاید بهقدر کافی به معبد و الهه احترام
و تکریم نشده است .مردم نیز به نوبة خود د ر مکانهای خاص در
ارتباط با آب ،درخت و گاه معابد کوچک محلی به نیایش پرداخته
و متوسل به ایزدبانوی آبها ،باروری و برکت میشدند .بسیاری از
این مکانها و عناصر طبیعی چون آب و درخت امروز برجاست که
یادگارهایی از نیایش اناهیتا بوده و بهگونهای با آیین و باور جدید
آمیخته و با بزرگان و مقدسین در فرهنگ و تفکر اسالمی گره
خورده است .همچنان مردم به این اماکن روی میآوردند.
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تصویر .11الف  :لباس خسروپرویز ،با مرواریدهایی به شکل قطره آب ،عکس  :سید امیر منصوری ،آرشیو پژوهشکده نظر.1392 ،
ب  :تاج اناهیتا مزین به شکوفههای گل و مروارید .عکس  :سید امیر منصوری ،آرشیو پژوهشکده نظر.1392 ،

الف

تصویر .12سنگنگارههای
تنگچوگان بر سینه کوه و در
جوار رودخانه شاپور،
عکس  :محمد عسکرزاده ،آرشیو
پژوهشکده نظر.1388 ،
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تصویر .15معبد اناهیتا ،بیشاپور ،عکس  :آیدا آلهاشمی.61 :1388 ،

تصویر .13صفه فرهادتراش ،بیستون ،بزرگترین دستکره ایران پیش از اسالم،
ساخت و شکلدهی بنا ،استفاده از الگوی باغسازی ایرانی یعنی ترکیب عنصر فضای
سبز ،آب و آفرینش یک حجم معماری است ،عکس  :سید امیر منصوری ،آرشیو
پژوهشکده نظر.1392 ،

تصویر .14معبد اناهیتا ،کنگاور ،عکس  :سید امیر منصوری ،آرشیو پژوهشکده نظر،
.1392
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نتيجهگيري

ساسانیان بیشترین سهم را در بازنمایی طبیعت در معماری و نقشبرجسته
داشته و همچنین جلوههایی از عناصر نمادین را در سایر هنرها به
نمایش گذاشتهاند .بینش ،ذوق و سلیقه هنرمندان ساسانی با تکیه
بر باورهای طبیعتگرا به اوج رسیده و زیباترین مناظر را آفریدند؛
چنانکه نیایشگاه ،کاخ ،شکارگاه و سنگنگارههای آنان درجوار

سراب ،برکه ،چشمه و رودخانهها و در سینه کوه ،صخرههای عظیم
و غارها با درختان عظیم و تنومند برجاست و یادگارهایی از باور کهن
مبتنی بر تقدس طبیعت است؛ که ریشه در آیینهای مهر ،اناهیتا و
زرتشت دارد .کاربرد عناصر طبیعی مانند آب ،انواع گل و گیاه ،پرندگان
و جانوران با توجه به جنبههای نمادین و قدسی آنان بوده است.
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