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چکیده

این  مشخصات  شد.  ثبت  ملّی  آثار  فهرست  در  و  شد  پریشان کشف  دریاچه  نزدیک  برجسته ای  نقش  سال 1383  در 
سنگ نگاره، آن را به دوران ساسانی نسبت می دهد. از آنجا که علل ایجاد این نقش و موضوع آن تاکنون بررسی نشده 
است، نقش مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با دیگر سنگ نگاره های ساسانی و سکه های این عصر مطابقت داده 
شد، ازآنجاکه در حوالی این سنگ نگاره ها نیزار و دریاچه وجود دارد و نقش بر بلندای کوه قرارگرفته و تصویر زنی را 
نشان می دهد، می توان نتیجه گرفت که نقش مربوط به آناهیتا ایزد بانوی آب هاست که همچون دیگر نقش برجسته های 
ساسانی در جوار چشمه، رودخانه و در ارتباط با آیین آنان است. آناهیتا فرشته نگهبان آب ها و مظهر برکت و فراوانی در 

باور ایرانیان باستان بوده است.
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مقدمه

اوراق  مثابه  به  برجسته ها  نقش  ایران زمین  دیرپای  فرهنگ  در 
از  که  می شوند  محسوب  سرزمین  این  هنر  و  تاریخ  از  مصوری 
تداوم  چشم گیری  شکل  به  ساسانیان  دوران  تا  تاریخ  سپیده دم 
کهن،  ایالم  دوران  از  سنگ نگاره  هایی  فارس  ناحیه  در  داشته اند. 
چشم  به  ساسانی  باالخص  و  پارس  محلی  شاهان  هخامنشی، 
آئینی  و  دینی  مراسم  بیانگر  آن ها  از  می خورند که بخش مهمی 
است. در دوران اسالمی به سبب پرهیز از نمایش تصویر انسان، این 
هنر جبراً به دست فراموشی سپرده شد، البته در زمان قاجار تقلید 

ناشیانه برخی از این نقوش در گوشه و کنار ایران و سرزمین فارس 
نشانگر صحنه های شکار و هم نشینی  بیشتر  بوده که  قابل رؤیت 

شاه و شاهزادگان است.
پرداخته  برجسته ای  نقش  دقیق  شناخت  و  بررسی  به  مقاله  این 
که در دهه اخیر در استان فارس و در شعاع شهر باستانی بیشابور 
از  یکی  توسط  پریشان،  دریاچه  کنار  در  کازرون  شهر  قلمرو  و 
اّما ماهیت و زمان  ایران معرفی شده،  دوستداران فرهنگ و هنر 

خلق این اثر به دست فراموشی سپرده شده است.

فرضیه
سنگ نگاره »پریشو« نقش اناهیتا ایزدبانوی آب  هاست.

اهمیت دریاچه پریشان
ازآنجاکه ایجاد و خلق نقش برجسته »پریشو«1 در رابطه با دریاچه 
می  پردازیم:  دریاچه  موقعیت  مختصر  شرح  به  است،  پریشان 
باالده  و  حیره  بخش  در  ایران،  شیرین  آب  دریاچه  بزرگ  ترین 
ارتفاع  شهرستان کازرون قرارگرفته، مساحت آن 4300 هکتار و 
آن از سطح آب های آزاد 820 متر است، حوزه آبریز آن 266/5 
کیلومتر مربع است و بیشترین مساحت را در اردیبهشت ماه دارد. 
تاالب  عنوان  به  »رامسر«2  جهانی  کنوانسیون  در  دریاچه  این 
تاالب  این  اعظم  بخش  امروز  که  دریغا  و  شده  ثبت  بین المللی 
حفر  جاده،  احداث  می خورد.  چشم  به  خشک  زمینی  صورت  به 
و  تاالب  ورودی  اکثر سرچشمه های  بسته شدن  عمیق،  چاه های 
نیزارهای  از  وسیعی  بخش  کشیدن  آتش  به  و  نابجا  بهره برداری 
اخیر  خشک  سالی های  و  بی مسئولیت  و  سودجو  افراد  توسط  آن 
از عوامل مهم خشک شدن این دریاچه محسوب می شود. دریاچه 
بَریَشم، توز، فرشویه، فامور،  پریشان به نام های پریشان، کازرون، 
مور و ... نامیده می شود. تاالب پریشان محل زندگی انواع ماهی ها 
و   ... آمور  زردک،  شیرین،  آب  مارماهی،  پرک،  سرخه،  ازجمله: 
پلیکان،  اردک،  انواع  مانند حواصیل،  پرندگانی  ولد  و  زاد  جایگاه 
غاز و پرندگان دیگر است. بر اثر سوزاندن بخش بزرگی از نیزارهای 
اطراف آن به علت عملیات راه سازی، پوشش گیاهی آن در معرض 
و  الک پشت  قطعه  هزاران  روند  این  در  که  قرارگرفته  نابودی 

پرندگان گوناگون از بین رفته اند. 
این دریاچه به واسطه شیرین بودن آب و موقعیت زیبای طبیعی 
و داشتن منابع غذایی از قدیم االیام دارای اهمیتی خاص بوده و 
برخی از نویسندگان، مورخین و جغرافیدان های مشهور ایرانی در 

نوشته های خود به آن اشاره نموده اند.
»احسن  کتاب  در  چهارم هجری  قرن  جغرافیدان  مقدسی  احمد 

دو  کازرون  »دریاچه  می  گوید:  االقاسیم«  معرفه  فی  التقاسیم 
فرسنگ است ... و شاخه ها دارد و شکارگاه3 است و فرآورده های 
دیگر دارد.« )مقدسی، 1361 : 664( و ابو اسحق ابراهیم استخری 
نزدیک  تََوز  »بَُحیره4  است:  نوشته  ممالک«  و  »مالک  کتاب  در 
کازرون است در کوره5 شاپور درازی آن تعداد ده فرسنگ بود تا 
نزدیک مورق ... و در او صید بسیار باشد.« )استخری، 109:1340(.
فرصت شیرازی مورخ، باستان شناس و شاعر مشهور دوران قاجاریه 
نام این دریاچه را َفرشُویه یا بَریَشم6 ذکر نموده : »دو فرسنگ مانده 
به کازرون پلی است ُمسمی به پل آبگینه. این پُل نیز از بناهای 
مانند و نی  زاری  بیشه  حاجی مشیرالملک است و در حوالی آن، 
است که منتهی می شود به دریاچه َفرشُویه که به بَریَشم معروف 
)حسینی  است«  موصوف  لطافت  و  نزاکت  به  آن  ماهی  و  است 

شیرازی، 1314 : 278(.
نقش برجسته پریشو )پریشان( در دامنه کوه نبک 17 کیلومتری 
دریاچه  فاصله سی متری ساحل شمال غرب  در  و  کازرون  شهر 
ارتفاع هفت متر از سطح زمین های مجاور بر بدنه  پریشان و در 
فرسایش  اثر  بر  زمان  طول  در  نگاره  این  است.  شده  نقش  کوه 
عواملی جدی و طبیعی و تخریب بخشی از آن توسط افراد سودجو 
حاضر  حال  در  دیده،  آسیب  به شدت  اخیر  سنوات  در  ناآگاه  و 
بخش برجای مانده نیم تنه بانویی را نشان می دهد که با توجه به 
ایجاد آن،  مشخصه یک نقش  برجسته دوران ساسانی است  شیوه 

)تصویر1(.
می توان دریافت که قسمت هایی از نگاره که از آن جداشده و در 
پائین آن افتاده،  بر اثر ضربات پُتک و چکش در زمانی نه چندان 
این  مؤید  اثر ضربات  و  بودن سنگ ها  دورنگ  تخریب شده،  دور 
نظریه است. بدین  گونه نقش در ناحیه صورت،  پاها و دست چپ 

به شدت آسیب دیده7 و تخریب شده است.

پیشینه تحقیق
 83 سال  در  بار  نخستین  برای  که  است  نویافته  ای  نقش  پریشو 
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توسط استاد عمادالدین شیخ الحکمایی مشاهده و گزارش شد. این 
نقش در نیمه شمال غرب دریاچه پریشان و در سینۀ سنگی نقش 
دریاچه،  پرآبی  زمان  در  باالترین سطح آب  تا  آن  فاصله  و  بسته 
کمتر از 30 متر است؛ نقش بانویی را نشان می  دهد با لباسی که 
در قسمت باالتنه پوشیده شده، دامنی به پا دارد و دست خود را تا 
امتداد سر باال آورده و سر را به سمت چپ چرخانده و به قسمتی 
از کوه خیره شده است. بر اساس نظر باستان  شناسانی که از این 
نقش  برجسته دیدن کرده  اند، این اثر مربوط به اوایل دوران ساسانی 
است )روزنامه اطالعات، 1388/06/22 :7(. این نقش  برجسته در 
تاریخ 1388/9/1 به شماره 27585 در فهرست آثار ملی ثبت شد.

نمونه های  معدود  از  »پریشو«،  پرارزش  و  تاریخی  برجسته  نقش 
نقش برجسته زن ایران باستان است که در فقدان امنیت و بدون 
کوچک ترین حفاظت فیزیکی به حال خود   رها شده بود )روزنامه 
نزدیک  از  که  باستان شناس  َوندایی،  میالد   .)1392/01/29 بهار، 
این نگارکند را دیده است درباره  دشواری ها و شناخت این یادمان 
می گوید : »سنگ  نگاره  پریشو، یکی از یادمان های وابسته )مربوط( 
به پیش از اسالم در ایران است. این سنگ  نگاره بنا به شَوندهایی 
)دالیلی( نمی تواند ساسانی باشد، از جمله سبک پوشش و پوشاک 
بانوی موجود در این نگاره که با سبک شناسی پوشاک بانوان زمان 
از  تاکنون هیچ سنگ  نگاره تکی  از سویی  ساسانی متفاوت است. 
نگاه   از  آن که  دیگر  است.  نیامده  دست  به  ساسانی  زمان  در  زن 
در  نگاره ای،  چنین  )حجاری(  َکنده کاری  دوره،  این  در  فرهنگی 
علی رضا  دکتر  نمي دهد.  روي  و  است  )نوادر(  گرانمایه ها  ردیف 
فرتورهای  به  توجه  »با  می گوید:  نیز  باستان شناس  زند،  جعفری 
)عکس های( دقیقی که از این یادمان دیده ام این سنگ  نگاره، نگاره 
مرد ساسانی است و وابسته به یکی از شاهزاده های بومی )محلی( 
بناها  آثار،  مرمت  دکترای  زاده،  علی  نیز سیامک  پیش  تر  است«. 
و اشیا درباره شناخت این یادمان ملی به امرداد گفته بود: »این 
سنگ  نگاره به شوند هیکل زُمخت آن می تواند مرد باشد و شاید 

ساسانی و حتی ایالمی باشد که بررسی و پژوهش بیشتر روی آن، 
این نکته را روشن خواهد کرد« )امرداد، 1393/04/02(.

انگیزه و زمان پیدایش نقش پریشو
نشده  اشاره  جایی  در  نگاره  این  ایجاد  علل  به  تاکنون  ازآنجاکه 
اثر  این  ایجاد  انگیزه  و  پیدایش  زمان  بررسی  به  نامه  این  در 
می پردازیم : سنگ  نگاره پریشو از لحاظ هنری هیچ  گونه شباهتی 
در  ندارد،  اشکانی  و  هخامنشی  ایالمی،   دوران  نگارکنده های  به 
بانوان منع شده،   تصاویر  و  انسانی  نقوش  ایجاد  نیز  اسالم  دوران 
اما با توجه به مقایسه سبک این نگاره با نقوش ساسانی بر روی 
صخره ها،  ظروف،  مهرها و سکه ها می توان دریافت که نقش  برجسته 
آنجاکه  از  است.  ساسانیان  فرمانروایی  اوایل  به  مربوط  پریشو 
شده اند،  ساخته  معینی  اهداف  براساس  ساسانی  سنگ  نگاره  های 
بررسی آن ها این امکان را به دست می دهد تا درباره علل پیدایش 
و اندیشه ای که در خلق آن ها مؤثر بوده داوری نموده و در نهایت 
نظریه خود را در مورد نگارکنده پریشو متقن و مستدل نمائیم. با 
پذیرش این مسئله که نقش پریشو مربوط به دوره ساسانی است،  
از دو  دریاچه  و  این مکان  با  رابطه  در  را  آن  ایجاد  علل  می توان 

دیدگاه متفاوت مورد توجه و بررسی قرار داد :

1- خلق این اثر در رابطه با استودان های ساسانی
در ناحیه کازرون و حوالی دریاچه پریشان تعداد زیادی استودان8 
وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها در حوالی دریاچه پریشان و 
بنام »کازرون« نام گذاری شده است )نصراهلل زاده، 1385 : 105(.

این استودان ها بدون نقش و تصویر بوده، اّما اغلب دارای نوشته و 
تاریخ هستند که بر اساس آن متون، متعلق به زرتشتیانی است 
که در دوران اسالم و قرون اولیه هجری می زیسته و با آداب دینی 
آباء و اجدادی خود، مراسم تدفین آن ها انجام شده است، بنابراین 
ایجاد نقش مورد بحث در ارتباط با استودان ها نبوده زیرا هیچ  یک 

http://www.mehrnews.com  : تصویر 1. سنگ نگاره ایزدبانوی اب ها –اناهیتا ، برسینه کوه ،حوالی دریاچه پریشو-فارس. مأخذ
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از آن ها دارای نقش نیستند، مضافاً که تصویرسازی در سال  های 
اولیه اسالم مرسوم نبوده است.

2- ایجاد این نقش در ارتباط با دریاچه پریشان
این نگارکنده و نقش زن را در  ایجاد  با رد احتمال اول می  توان 
رابطه با دریاچه، تقدیس آب و متعلق به الهه آب  ها اناهیتا و مربوط 

به اوایل دوران ساسانی دانست.
مظهر تقدس آب در زمان ساسانیان اناهیتا ایزد بانوی ایرانی و یکی 
از مادر خدایانی است که تندیسه هایی از او در گوشه و کنار ایران 
ایران بلکه در  بانو نه تنها در سرزمین  ایزد  این  برجای مانده است. 
بسیاری از نقاط جهان باستان مورد توجه و ستایش بوده و از چنان 
اهمیت و اعتباری برخوردار بود که یشت پنجم از کتاب مقدس 
و کهن اوستا )آبان یشت( به ستایش مقام بلند اناهیتا اختصاص 
باالی خوش اندامی که  بلند  نیرومند، درخشان،  دارد. »اوست آن 
بسان آبی جوشان و خروشان به فراوانی همه آب های روی زمین 

روان است.« )دوستخواه، 1355 : 141(
از ساسانیان و طی  است که پیش  نیز در دست  بسیاری  شواهد 
دوران بسیار کهن همواره مادر خدایان در ایران و سایر نقاط گیتی 
حضور جدی، مهم و نقشی فعال و حیاتی در زندگی بشر داشته اند.

پیشینه اناهیتاپرستی
داشت  رواج  بسیار  ایزدبانو  این  ستایش  هخامنشیان،  زمان  در 
مخصوصاً در زمان اردشیر دوم هخامنشی )404-361 پ.م.( توجه 
در  بار  نخستین  برای  اناهیتا  نام  رسید.  اوج خود  به  الهه  این  به 

کتیبه های این فرمانروا آمده است، آنچه در این کتیبه ها جلب نظر 
می کند این است که نام اناهیتا بالفاصله پس از اهورامزدا و پیش 
ایزدبانو درآن  این  بلند  پایگاه  از مهر )میترا( ذکر شده که نشانه 

دوره است.
در زمان اشکانیان که دارای حکومت فدرال و خودگردان بودند و 
آزادی مذهب یکی از اصول اولیه فرمانروایی آن ها محسوب می شد، 
در کنار سایر باورها و اندیشه های دینی ستایش و تقدیس اناهیتا 

رایج بود.
میالد  از  پیش  دوم  قرن  در  که  یونانی  مشهور  مورخ  پولی  بیوس 
اناهیتا در شهر اکباتان  می زیسته در مورد شکوه و عظمت معبد 
می گوید: حتی  و  رانده  به تفصیل سخن  کتاب خود  در  )همدان( 
ستون های پرستشگاه با صفحاتی از طال پوشیده شده بود، همچنین 
در  درگذشته،  میالدی   79 سال  در  که  پلی-بیوس  رومی  مورخ 
عظمت معبد ناهید شوش سخن می راند و نوشته بود که در این 
معبد، مجسمه بسیار بزرگ اناهیتا را که از طال ساخته بودند بر پا 
بود که در جنگ بین سردار رومی آنتوان با فرهاد چهارم پادشاه 
اشکانی )31 ق.م - 2 م.( توسط رومیان به غارت رفت )پورداوود، 
1356 : 171-169(. از مجموعه چنین اخباری می توان دریافت 
که در زمان اشکانیان نیز این الهه مورد تقدیس، تکریم و ستایش 

بوده است.
شد.  افزوده  آب  ها  الهه  اهمیت  بر  ساسانیان  آمدن  کار  روی  با 
او  نیای  اردشیر و  پاپک پدر  بوده و  از خاندان روحانی  ساسانیان 
بر مقام  بودند، آن ها عالوه  استخر  اناهیتای  ساسان، رئیس معبد 
عهده  بر  نیز  را  مذهبی  امور  سرپرستی  و  ریاست  فرمانروایی، 

 
https://finds.org.uk/medievalcoins  : تصویر 2. سکه یزدگرد سوم، اخرین شاه ساسانی، ضرب شهر استخر. مأخذ
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داشتند. به گفتۀ ابن اثیر : »ساسان جد ساسانیان مقیم آتشکده ای 
در استخر بود که آن را آتشکده ناهید می نامیدند، چون بابک در 
از پدر جوابگوی مراجعات مردم  او متولد و بزرگ شد پس  خانه 
شد.« )ابن اثیر،54:1365(. به نظر می رسد در نخستین سال  های 
سنت های  سبب  به  ناهیدپرستی  ساسانی،  امپراطوری  تشکیل 
محکم و دیرین این آئین در سرزمین پارس، نیرومند و مورد توجه 
به  اردشیر  پدر  و  که جد  استخر  اناهیتای  معبد  و  بود  مردم  عام 
ترتیب متولیان آن بودند مقدس ترین و بزرگ ترین معبد اناهیتا در 
سرزمین پارس و سراسر ایران بود، زیرا شاهان این سلسله تا زمان 
شهریاری یزدگرد سوم )651-632 م.( آخرین فرمانروای ساسانی 
به  استخر  سکه  خانه  در  سپس  و  نموده  تاج گذاری  معبد  این  در 
این  بنیان گذار  اردشیر  از  پس  )تصویر2(.  می پرداختند  ضرب 
سلسله )241-224م.( پسرش شاپور )272-241م.( شهر بیشابور 

را بنا کرد و آن را به پایتختی برگزید و معبد بزرگ و مجلل اناهیتا 
را در آن شهر ایجاد نمود )تصویر3(.

است.  ساسانی  دوران  در  ناهید  پرستش  اهمیت  بیانگر  امر  این 
هم زمان با بنای معبد ناهید بیشابور به فرمان شاپور نقش  برجسته ای 
در ناحیه تنگ قندیل در حوالی شهر بیشابور ساخته شد که در 
به  او  جانشین  و  محبوب  فرزند  هرمز  و  شاپور  و  اناهیتا  الهه  آن 
تصویر کشیده شده اند. در این نقش شاه در مرکز تصویر قرارگرفته 
به  که  بلندی  قبضه شمشیر  بر  احترام  نشانه  به  را  و دست چپ 
کمرش بسته قرار داده و با دست راست گلی را از ایزد بانوی آب ها 
به نشانه برکت و فرمانروایی دریافت می کند. این گل نیلوفر آبی 
است که در ارتباط با آب و نشانه زایش و فراوانی است )تصویر4(

)آورزمانی و جوادی، 49:1388(.

 

 

نتیجه گیری

بیشتر سنگ  نگاره های ساسانی در کنار چشمه ، رودخانه و دریاچه 
آئین  و  دین  در  آن  تقدیس  و  آب  اهمیت  بیانگر  که  شده  پا  بر 
ساسانیان است. نقش برجسته »پریشو« نیز نقشی از فرشته و مالک 
آب ها اناهیتاست9 که به احتمال زیاد این نقش در زمان اردشیر و 
یا شاپور فرزند او ساخته شده و هم زمان با احداث معبد اناهیتای 
مردم  خواست  به  که  گرفته  شکل  قندیل  تنگ  نقش  و  بیشابور 
محلی برای برکت بخشیدن به دریاچه و نجات آن از خشک  سالی 
ساخته شده است. توجیه اینکه چرا در کنار دریاچه های دیگر این 
اناهیتا ایجاد نشده شاید به جهت اهمیت و شیرین  ناحیه، نقش 
بودن آب دریاچه پریشان به عنوان بزرگترین دریاچه آب شیرین 
ناحیه پارس و ایران باشد.این نقش از معدود سنگ  نگاره  هایی است 
از فرشته آب ها به تصویر کشیده شده است.  که به شکل منفرد 

در بین نقوش صخره  ای مکشوفه از دوره ساسانی نقش  های پریشو 
و گویوم )تصویر بهرام دوم در حال نیایش( به صورت انفرادی و 

دارای جنبه قوی است.
امروز نام پریشان برای این نگاره رسمی، با ُمسمی به نظر می رسد، 
نگاره ای با دست و پای شکسته و صورتی مجروح و تنی غبارآلود 
زمانی در  در برابر دریاچه ای خشک با نیزارهای سوخته! احتماالً 
این  و ساکنان  اجرا می شد  باشکوهی  مراسم  تندیس،  این  مقابل 
ناحیه از او برای بقاء و پر آب بودن دریاچه یاری می طلبیدند، با 
نثار نذورات جشن و شادی بر پای می داشتند و حال، پریشانی این 
تداعی  ذهن  در  را  شیراز  خواجه  فراموش شده سخن  کهِن  نقِش 

می کند که :
زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت 

                           کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد

www.flickr.com  : اناهیتا- شاپور اول، تنگ قندیل.تصویر 3. معبد اناهیتا، بیشاپور، فارس. مأخذ تصویر 4. سنگ نگاره دریافت نشان برکت از 
www. kherada.com/Hplace.aspx : مأخذ
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