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چکیده
در این نامه بخشی از یک نقش برجسته ساسانی که از لحاظ تاریخی حائز اهمیت فوق العاده ای است مورد 
بررسی و معرفی قرار گرفته، اهمیت این نقش به سبب دوران کوتاه فرمانروایی این شخصیت تاریخی بر 
ایران زمین در زمان ساسانیان است. این سنگ نگاره متعلّق به هرمز اول )273-272م.( فرمانروای ساسانی 
است که اطالعات و آگاهی تاریخی محققان از زمان کوتاه فرمانروایی او بسیار اندک است. با بررسی اسناد 
دست اولی مانند سنگ نگاره یا سکه ها و قراردادن این یافته ها در کنار یکدیگر می توان به بسیاری از رازها و 
ناگفته های آن دوران که در غبار زمان به دست فراموشی سپرده شده اند دست یافته و وقایع و رویدادهای 

آن دوران کوتاه را به صورت روشن تری در معرض دید محققان و دانش پژوهان قرار داد.

واژگانکلیدی
 نقش برجسته، سکه، هرمز اول، ساسانی، ولیعهدی و جانشینی، بیشاپور، نشانه های نمادین، شاپور.

مقدمه
در سال  1382 که در شهر باستانی بیشابور حفریات جدیدی 
برای روشن شدن راز و رمزهای این شهر ساسانی به سرپرستی 
دکتر علی اکبر سرفراز آغاز شده بود، تعدادی سکه در ضمن 
آنها  خطوط  قرائت  و  شناسایی  برای  که  شد  کشف  حفاری 
به دعوت استاد چند روزی به بیشاپور رفتم ، در یکی از آن 
روزها در حوالی بنایی که توسط گیرشمن به نام کاخ والرین 
نام گذاری شده، پای یکی از سربازان محافظ محوطه به سنگی 
دیگر  پای  آن که  برای  او  و  می کند  برخورد  جاده  وسط  در 
عابران با سنگ برخورد نکند تصمیم به جابجایی آن می گیرد 
که پس از پشت و رو کردن آن در رویه دیگر سنگ تصویری 
از  اینجانب محول شد، پس  به  آن  آشکار شد که شناسایی 
بررسی های مقدماتی با شگفتی دریافتم که این نقش متعلق 

از دکتر سرفراز وکارکنان  اجازه  با کسب  و  اول است  به هرمز 
محترم میراث فرهنگی، قبل از تحویل آن به انبار و موزه بیشاپور 
عکس و تصویری از آن نقش تهیه کردم که بن مایه این نامه قرار 
گرفت. از همراهی و مساعدت بزرگواران سپاس و تشّکر خود را 

صمیمانه ابراز می دارم.

فرضیه
نقش نویافته در شهر باستانی بیشاپور تصویر هرمز اول فرمانروای 

ساسانی است.

معرفی سکه ها و سنگ نگاره های هرمز اول
هرمز پس از پدرش شاپور در سال 272 میالدی پادشاه ایران 
شد، نام او به زبان پهلوی ساسانی » اهورمزد« و لقب او دلیر بود، 
»البطل«  اسالمی  دیگر  منابع  در  و  »الجری«  تاریخ طبری  در 
آمده و»میرخواند« در کتاب »حبیب السیر« این کلمه را دلیری 
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این شاه همان است که رومیان وی را  ترجمه کرده و گویا 
»اورماستس« ormastes نامیده اند )نولدکه، 121:1385(.

بیش  اندکی  بندد  فرو  برجهان  دیده  آن که  از  پیش  هرمز 
اطالعات  او  فرمانروایی  دوران  از  کرد  پادشاهی  سال  یک  از 
به گفته »ابومنصور  نیست،  تاریخی در دست  نظر  از  زیادی 
هیاتله  با  و  افکند....  پی  را  هرمز  رام  شهر  »هرمز  ثعالبی«: 
بر  و  ساخت   مقهور  را  آنها  و  نبردکرد  سغدیانند  همان  که 
آنان خراج نوشت«. در اغلب تواریخ معتبر مانند تاریخ طبری 
رسمی  تاریخ  سالنامه  خداینامک،  ترجمه  آن  از  بخشی  که 
فرمانروایان ساسانی است، آمده که بعضی از اطرافیان شاپور 
شاهنشاه از فرزند او هرمز سعایت و بدگویی کرده و گفتند 
چون  هرمز  و  دارد   پدر  از  را  سلطنت  گرفتن  قصد  او  که 
دچار  را  خود  و  بریده  را  خود  دست  شد  آگاه  خبر  این  از 
نقص عضو کرد که وفاداری خود را نسبت به پدر اعالم کند 
زیرا در دوران ساسانی افرادی که معیوب بوده و نقص عضو 
داشتند به شاهی برگزیده نمی شدند و چون اردشیر درگذشت 
و پادشاهی به شاپور رسید هرمز را والیت خراسان داد و وی 
شاهان  و  داد  نشان  استقالل  در خویش  که  فرستاد  آنجا  را 
او  و  آوردند  خبر  شاپور  فتنه  گران  و  کرد  سرکوب  را  مجاور 
و  نیاید  بخواهد  را  هرمز  اگر  که  انداختنند  توهم  این  به  را 
این خبرها به هرمز رسید.گویند وی به خلوت شد و دست 
خود ببرید و چیزی بر آن افکند که محفوظ ماند و آن را در 
شاپور  سوی  و  نهاد  حلقه ای  در  و  پیچید   گرانقدر  پوشش 
اعالم کرد که  بدو نوشت و  را  فرستاد و شنیده های خویش 
دست خویش را از آن سبب برید که تهمت  از خود بردارد که 
رسم چنان بود که ناقص پادشاهی نکند و چون نامه و حقه به 
شاپور رسید دلش از حسرت پاره شد و غمگینی خویش را به 
او نوشت و اعالم کرد که اگر اعضای تن خود را یکایک ببرد 
هیچ را برای شاهی بر او نگزیند و شاهی بدو داد )محمدبن 

جریرطبری، 1375: 595(.
اگرچه دوران فرمانروایی هرمز کوتاه بود، اما چند نقش برجسته با 
شکوه و سکه های متنوعی از او برجای مانده که معرف جانشینی 
این شهریار ساسانی جزو  است. سکه های  پدرش شاپور  توسط  او 
سکه ها  روی  بر  می شوند.  محسوب  دوران  آن  هنر  شاهکارهای 
تصویر نیم رخ و نیم تنه هرمز شکل بسیار زیبایی نقش بسته که در 
روی تاج او گوی زربفت گوهرنشانی قرار دارد و دور تصویر نام و 
القاب او به خط پهلوی ساسانی نوشته شده است. سکه های هرمز را 
به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد : گروه اول مربوط به 
دورانی است که در زمان حیات شاپور و به دستور پدر به فرمانروایی 
ارمنستان منصوب شده بود1 که از لحاظ شکل ظاهری سکه های 
اما  نیستند،  متفاوت  پادشاهی  دوران  با سکه های  ارمنستان  ضرب 
نوشته سکه ها متفاوت است. نوشته روی سکه های ضرب ارمنستان 

به شرح زیر است :
مزداپرست خدایگان هرمز شاه بزرگ ارمنستان )تصویر 1(

Mazdayasn bagi Auhrmazdy Raba Armanan Malk
گروه دوم سکه هایی است که در زمان فرمانروایی خود بر سراسر 

ایران ضرب نموده و نوشته روی سکه چنین است :
مزداپرست خدایگان هرمز شاهنشاه ایران و انیران2 که نژاد مینوی 

از یزدان دارد
Mazdayasn bagi Auhrmazdy malkan Malka Airan va 
Aniran minochitri min yazdan

این نکته بسیار مهم و جالب توجه است که در دوران حکومت 
هرمز، قالب و تصویر پشت سکه ها چند بار عوض شده اند، در 
پشت سکه ها آتشدان زیبایی به شکل قطعات راست گوشه که 
بر فراز آن آتش مقدس در حال اشتعال است دیده می شود 
زی  »آتوری«   نورا  هرمزد«  »آتش  نوشته  آن  کنار  در  و 

اهورمزدی  Nurazi  Auhrmazdi به چشم می خورد.
بر پشت سکه های هرمز که پیش از سال 272 میالدی ضرب 
دیده  تاج گیری  منظره  آن  از  بعد  کمی  تعداد  بر  و  شده اند 
می شود. سمت چپ آتشدان تصویر هرمز و در سمت راست 
آن تصویر ایزد مهر ضرب شده که حلقه شهریاری و فر ایزدی 
را به سوی هرمز دراز کرده است. این نخستین تصویر شناخته 
شده »ایزد مهر« در هنر ساسانی است. مهر با پوششی شبیه 
مشعشع  نور  از  هاله ای  او  سر  گرد  و  شده  تصویر  شاهنشاه 
در  )تصویر2(  است  مهر  ایزد  ممیزه  نورانی  هاله  این  است، 
با عنوان کامل شاهی( تصویر  پشت سکه بعدی )روی سکه 
بلند  پوششی  که  می شود  دیده  آناهیتا  ایزدبانو  و  شاهنشاه 
برتن و شیئی مقدس )احتماالً برسم( در دست دارد و باالخره 
در پشت آخرین نوع سکه که از لحاظ زمانی پس از دو سکه 
نام برده ضرب شده تصویر اهورامزدا و هرمز در طرفین آتشدان 
دیده می شود. تصویر ایزد مهر، اناهیتا و اهورا مزدا در پشت 
سکه ها بیانگر شکل گیری آیین زرتشت و گذار ساسانیان از 
ناهیدپرستی به سوی مزداپرستی و حفظ جایگاه رفیع مهر و 
آناهیتا پس از اهورامزدا است. چنان که از سکه ها پیداست این 

تصویر1. هرمز زمان فرمانروایی ارمنستان، مأخذ : فریدون آورزمانی، 1393.
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نکته که اهورامزدا و ایزدان بزرگ زرتشتی هرمز را بر اریکه 
شاهی نشانده اند عالوه بر سیر مذهب به سوی آیین مزدیسنا 
شاهنشاهی  شهریاری  نیروی  دادن  جلوه   ورجاوند  نشانه 
که  برجسته هایی  نقش  در  اهورامزدا  و  آناهیتا  تصویر  است. 
تاکنون کشف شده و هرمز در آنها حضور دارد بیانگر وحدت 
موضوع تصاویر سکه ها و نقش برجسته ها و بازتاب ایدئولوژی 
فرهنگی، سیاسی و مذهبی در دوران شهریاری هرمز و سایر 
است.  دوران  این  اوایل  باالخص شاهان  فرمانروایان ساسانی 
و  روی سکه ها  بر  ساسانی  شاهان   تصاویر  مقایسه  براساس 
نقش برجسته ها و یکسان بودن این تصاویر، که کلیدی برای 
گشایش و شناسایی نقش برجسته های دوران ساسانی محقق 
شده است که  به شرح اجمالی آنها و نقش نویافته که بخشی 
از یک سنگ نگاره مفهوم شده هرمز است می پردازیم، این سه 

سنگ نگاره عبارتند از:
1.تصویر هرمز در کنار شاپور و سایر افراد خانواده سلطنتی در 

نقش رجب )تصویر 3(
2. نقش هرمز و شاپور و آناهیتا در تنگ قندیل

از جانب اهورامزدا به  ایزدی  3. نقش تاجگیری و اهدای فر 
هرمز اول در نقش رجب

اولین نقشی که هرمز در آن دیده شده متعلق به نقش رجب 
در سه کیلومتری شمال تخت جمشید در یک نقش خانوادگی 
است. این نگاره در دیواره شمالی اشکفت نقش رجب در لوحه 
مستطیل به ابعاد 7*4/5متر ایجاد شده است شاپور اول شاه 
ساسانی سوار بر اسب و همراهان او همگی پیاده و در پشت 
سر او قرار دارند. در پشت سر شاه، پسرانش به ترتیب مقام و 

موقعیت ایستاده اند.
نزدیک ترین فرد به شاپور، هرمز جانشین او است که با عالمت 
قابل شناسایی  به نحوی  او حک شده  بر کاله  ولیعهدی که 
است. عالمت و نشانه ولیعهدی 3 مانند فّر ایزدی نماد دیگری 

در هنر ساسانی است که در نقش برجسته فیروزآباد در نبرد 
زمانی  در  پنجم  اردوان  با  ساسانی  سلسه  بنیانگذار  اردشیر 
او بود در آن نقش به چشم می خورد که  که شاپور ولیعهد 
برگستوان اسب شاپور این نشانه  به شکل مبالغه آمیزی نقش 

و تکرار شده است )تصویر4(.
دیگر  فرزند  میشان  شاه  شاپور  هرمز،  و  شاپور  سر  پشت 
چهارمین  باالخره  و  او  سوم  فرزند  نرسی  سپس  و  فرمانروا 
فرزند او گیالنشاه که از لحاظ مقام فروتر بود دیده می شود. 

تصویر3. نقش رجب - شاپور اول سده سوم میالدی. مأخذ :جمعی از نویسندگان، تصویر2. هرمز در زمان فرمانروایی ارمنستان، مأخذ : آورزمانی، 1393.
.1390

تصویر4. نبرد اردشیر با اردوان پنجم. مأخذ:  آورزمانی،1393.

این اولین نقشی است که از هرمز پدید آمده و شاپور با زیرکی 
در این نقش برجسته به بینندگان این تصویر را القاء کرده که 
هرمز از سایر برادران واال مقام تر و برای جانشینی او سزاوارتر 
است. بر دیواره سنگ نگاره و سینه اسب شاپور یک کتیبه سه 
که  نقرشده  یونانی  و  اشکانی  ساسانی،  پهلوی  زبان  به  زبانه 

متن کتیبه به شرح زیر است:
این پیکره مزداپرست خداوندگار شاپورشاهنشاه ایران و غیر 

ایران از نژاد ایزدان پسر مزداپرست اردشیر شاهنشاه ایران از 
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نژاد ایزدان، نوه خداوندگار پاپک شاه است.

سنگ نگاره تنگ قندیل
این نقش در محل تنگ قندیل در 15 کیلومتری شهر باستانی 
بیشاپور قرار دارد و برخالف سایر نقش برجسته های ساسانی 
که در دل کوه و پیشانی صخره کوه ها نقش بسته اند بر تخته 
کنار  در  خاکی  تپه  یک  برروی  که  عظیمی  و  منفرد  سنگ 
به تصویر کشیده شده است.  قرار داشته  باستانی  یک جاده 
شخصیت های تصویرشده در این نقش برجسته عبارتند از: ایزد 
بانو آناهیتا، شاپور اول و فرزند محبوب و جانشین او هرمز. 
در این نقش شاه در مرکز تصویر قرار گرفته و دست چپ را 
به نشانه احترام بر قبضه شمشیر بلندی که بر کمرش بسته 
قرار داده و با دست راست گلی را از ایزدبانوی آب آناهیتا به 
عنوان برکت و فراوانی دریافت می کند، گلی که آناهیتا به شاه 
هدیه می کند احتماالً در ارتباط با آب و نشانه زایش و فراوانی 
است. با مقایسه تصویر آناهیتا در پشت سکه های ساسانی و 
این  که  دریافت  نقش می توان  این  با  برجسته ها  نقش  سایر 
اهورامزدا  بارز  مشخصات  از  یکی  آناهیتاست.  همان  ایزدبانو 
و آناهیتا در نقش برجسته های ساسانی، آرایش موی آنهاست 
که بر فراز تاج و افسری  که بر سر دارند دسته ای از گل به 
جانشین  هرمز  شاپور،  سر  پشت  در  است.  آمده  در  نمایش 
فرمانروا دیده می شود که پوشاک و آرایه های او شبیه پدرش 
است، او نیز دست چپ را به نشانه احترام بر قبضه شمشیر 
نهاده و با دست راست خود حلقه ای که نشانه فرمانروایی و 
فّر ایزدی و جانشینی او است در دست دارد )تصویر5(. مشابه 
این آداب و مراسم را در سال های بعد در پشت و روی سکه 
بهرام دوم )6-293( می توان مشاهده کرد که در پشت سکه 
ایزدبانو اناهیتا فّر ایزدی را به بهرام سوم جانشین و ولیعهد 
بهرام دوم اهدا می کند و در روی همان سکه بهرام سوم در 
حالی که فّر ایزدی را در دست دارد در مقابل بهرام دوم شاه 

ایران و مادرش شاپور دختک قرار گرفته است )تصویر 6(.
گویای  و  بوده  رازآمیز  و  بسیار سمبلیک  قندیل  تنگ  نقش 
این حقیقت است که هرمز حلقه فرمانروایی را با واسطه پدر 
از ایزدبانو آناهیتا دریافت می دارد. محتمل است که رضایت 
الهه آب ها از شاپور به واسطه انجام این عمل توسط هدیه گل 
نیلوفر آبی و یا انار که یکی از جنبه های آنها نماد باروری و 
ادامه نسل است در این نقش برجسته به نمایش گذاشته شده 
شاپور  جانشین  هرمز  که  است  آمده  تواریخ  اغلب  در  است. 
پس از سعایتی که دشمنان از او در حضور شاپور برای غصب 
سلطنت کردند خود را مجروح و دچار نقص عضو کرد تا بدین 
وسیله وفاداری خود را به پدرش ثابت کند و شاپور نیز پس 
از اطالع از بی گناهی او برخالف عرف و رسم معهود که افراد 

ناقص به شاهی برگزیده نمی شدند در یک عمل شجاعانه او 
را به جانشینی خود تعیین کرد و شاپور در این نقش برجسته 
جانشینی او را از سوی ایزدبانو آناهیتا به بینندگان و روند گان 
آن  در  آناهیتا  الهه  تأیید  که  داشت  توجه  باید  کرد.  اعالم 
دوران که مورد ستایش ساسانیان بود و اجداد شاپور افتخار 
داشتند  عهده  به  استخر  در  را  او  معبد  تولیت  و  پریستاری 
الهه  این  به  شاپور  ارادت  و  بوده  تعیین کننده  و  مهم  امری 
به حدی بود که معبد عظیمی مشابه معبد استخر در شهر 

بیشاپور برای او بنا کرد. 

نقش تاجگیری هرمز از اهورامزدا در نقش رجب
سومین نقش از هرمز تاجگیری او از اهورامزدا در نقش رجب 
است، این نقش در دیوراه غربی از اشکفت نقش رجب کنده 
به  اسب  بر  نقش سوار  این  در  اهورامزدا  و  فرمان روا  و  شده 
تصویر کشیده شده اند. شاه در سمت راست خود را به سوی 
حلقه شهریاری که اهورا مزدا به او هدیه می کند دراز کرده 
است، صورت و افسر شاه در این نقش در اثر عوامل مختلف 

تصویر6. سکه در زمان بهرام دوم، مأخذ: فریدون آورزمانی،1393.

تصویر5. هرمز جانشین فرمانروا، مآخذ: آورزمانی،1393.
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است.  غیرممکن  آن  تشخیص  طوری که  به  دیده  آسیب 
به نحوی  او  بر سر دارد و صورت  تاج کنگره داری  اهورامزدا 
به  از بررسی های دقیق و طوالنی  قابل تشخیص است. پس 
این نتیجه رسیدیم که این تصویر، نقش تاجگیری هرمز اول 
پسر شاپور است در حالی که اکثر شرق شناسان این تصویر را 

به شاپور اول نسبت داده اند )تصویر 7(. 
تنگ  در  اول  بهرام  تاج گیری  نقش  با  تصویر  این  مقایسه  با 
شیوه  لحاظ  از  نقش  این  که  متوجه شدیم  بیشاپور  چوگان 
و  نزدیک  بسیار  اول  بهرام  تاج گیری  نقش  به  چهره نگاری 
همانند است، این شباهت نه تنها از نظر ترکیب نشانه ها بلکه 
در شیوه تصویر اجزا جداگانه مانند پوشش فرمانروا و اهورامزدا 
و حلقه شهریاری و نوارهای مواج و حتی طرز نشان دادن شکل 
و عضالت اسب ها و زین افزار و برگستوان آنها نیز محسوس 
مؤید  مذکور  عوامل  همه  که  می رسد  نظر  به  چنین  است. 
نزدیک بودن این دو نقش از لحاظ زمانی به یکدیگر است و 
این شباهت به قدری است که می توان گفت به احتمال زیاد 
و قریب به یقین این دو نقش توسط یک هنرمند در فاصله 
زمانی کوتاه ایجاد شده است. اگر این نقش متعلق به شاپور 
بود باید در سال های اول سلطنت او ایجاد می شد که با نقش 
بهرام اول حدود سی سال فاصله زمانی را شامل می شود و 
زندگی  می کرد  دوره طوالنی  این  در  اگر یک هنرمند  حتی 
اثر مشابه )نقش تاج گیری  به علت کهولت قادر به خلق دو 
نبود.  طوالنی  زمانی  فاصله  این  در  اول(  بهرام  و  اول  شاپور 
بنابراین این نقش مربوط به هرمز اول ) 273-272م.( است 
دارای  اول )277-273م.(  بهرام  نقش  با  زمانی  لحاظ  از  که 
فاصله کمی بود. برخالف گفته »والدیمیر لوکونین« و »لوئی 
واندبرگ« این سنگ نگاره فاقد کتیبه بوده و به نظر می رسد 
کتیبه ای را که متعلق به شاپور و افراد خانواده بوده و در جوار 
داده اند،  نسبت  نقش  این  به  اشتباه  به  دارد  قرار  نقش  این 
معرفی  در  دیگری  نوشته  به  دو محقق  این  از  یکی  احتماالً 

کتیبه ای که مربوط به این نقش نبوده استناد کرده است.
شده  منهدم  برجسته  نقش  یک  از  بخشی  نویافته  نقش  اما 
است که خوشبختانه تا حدودی تصویر هرمز در آن از گزند 
زمانه محفوظ مانده است، این نگاره در محوطه شهر باستانی 
بیشاپور به شکلی تصادفی یافته شد. 4 در این نقش صورت 
دارای صورتی  او  است،  به سمت چپ  نگاه هرمز معطوف  و 
بر  و  تاج وی کوتاه  با چشم های درشت و گیراست،  کشیده 
باالی آن گوی مدوری قرار دارد، در پشت گوی و تاج او دو 
که  است  گوشواره ای  او  بر گوش  است،  اهتزاز  در  مواج  نوار 
دارای آویزه ای از سنگ های قیمتی است و موهای انبوه وی 
این  در  هرمز  سیمای  افتاده،  شانه هایش  برروی  تاج  زیر  از 
نقش شبیه و همسان تصویر او در سکه های معدودی است 

که از وی برجای مانده، اما او در این سنگ نگاره جوان تر به 
نظر می رسد، علت این امر به واسطه پارچه مزین به دانه های 
متعدد مرواریدی است که به عنوان پوشش ریش در تصویر 
برجسته  نقش  این  در  اما  استفاده شده،  آن  از  روی سکه ها 
تصویر هرمز فاقد آن پوشش است و یا در اثر مرور زمان این 
آن که  دیگر  نکته  )تصویر8(.  است  شده  محو  و  صاف  آرایه 
باز  بیشاپور  خود  عالقه  مورد  شهر  به  عمر  اواخر  در  شاپور 
می گردد و ماه ها یا روزهای آخر زندگیش را در آن شهر در 
کاخ های زیبایی که خود در آنجا برپا کرده بود در کنار ولیعهد 
محبوب خود هرمز می گذراند. در زندگی نامه مانی پیامبر که 
به قلم خودش نوشته شده و در اوایل قرن بیستم به صورت 
پوست نوشته هایی در زیر شن زارهای مصر کشف شد صریحاً 
به این مسئله اشاره شده. مانی که از شخصیت های نزدیک به 

شاپور بود پایان زندگی او را چنین توصیف می کند:
1.شاپور شاه به پارس آمد، او به شهر بیشابور رسید

2. یک بیماری بر او عارض شد
3. او خود را در خطر بزرگی دید

تصویر8. نقش برجسته هرمز. مأخذ : جوادی و آورزمانی، 1388.

تصویر7. نقش رجب- تاج بخشی اهورا مزدا به هرمز، مآخذ : جوادی و آورزمانی، 
.1388
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4.به معنای واقعی به فرجام رسید
5. شاپور شاه مرد و از دنیا رفت 

6. هرمز شاه برخاست و به جای او تاج برنهاد )گیرشمن، 
)261:1379

و حضور  زندگی  ایام  واپسین  در  شاپور  استقرار  به  توجه  با 
هرمز می توان پنداشت که چرا این نقش برجسته در بیشاپور 
نیز  سنگ نگاره  این  موضوع  زیاد  احتمال  به  و  شده  احداث 
از طرف شاپور  به شاهی  تأیید هرمز  و  به جانشینی  مربوط 

می تواند تلقی شود.
امید است در آینده سایر قسمت ها و اجزای این سنگ نگاره 
به همت باستان شناسان کشف شده و علل و ایجاد حتمی آن 

آشکار  و در معرض دید دانش پژوهان و محققان قرار گیرد.

نتیجه گیری
و  نشانه ها  حاوی  باز  دیر  از  ساسانی  دوران  سنگ نگاره های 
اسناد قابل توجهی بوده اند که این ها از منابع و مآخذ مهم به 
شمار می روند، و به جهت سیاسی اجتماعی و مذهبی تاریخ و 
فرهنگ ساسانیان را آشکار می سازند. پژوهندگان هربار که به 
مطلب تازه ای از تاریخ ساسانیان برمی خورند و یا به خواندن 
اثر فرهنگی  نوشته ای توفیق می یابند و یا به درک و کشف 
نگاره ها  این  می کنند  توجه  نقش  به  همواره  و  تأمل  نوینی 
یافته های  می توانیم  که  هستند  اصیلی  معیارهای  و  نمونه 

تاریخی را با آنها بسنجیم.
با این روال از بررسی نقش برجسته های هرمز می توان دریافت 
با طرحی  را  با یک روش زیرکانه جانشینی هرمز  که شاپور 
هوشمندانه و گام به گام در معرض دید بینندگان قرار داده 
و این توسط هرمز و سکه های او با نقش اهورامزدا و ایزدان 
از آنها تداوم یافته و این مسئله  بزرگ زرتشتی و تاج گیری 
را  اشاره شده  آن  به  متعدد  تواریخ  در  که  هرمز  نقص عضو 

تأیید می کند.
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پینوشتها
1. شاهان ساسانی معمواًل ولیعهد را به حکومت مهم ترین و پر آشوب ترین استان کشور 
منصوب می کردند تا پس از رسیدن به شاهی از عهده مشکالت موجود برآیند، در آن 

دوران ارمنستان و سیستان و خراسان از جمله آن نواحی محسوب می شدند.
2. »انیران« به معنای غیر ایران و شامل سرزمین هایی بود که تابع امپراطوری ساسانی 

و کشور ایران بودند و به ساسانیان خراج و سایر امتیازات دیگر می دادند.
در  ساسانی  نقش برجسته های  در  سمبلیک  نمادهای  سایر  و  ولیعهدی  نشانه   .3
مورد  داشتیم  از سنگ نگاره ها  جوادی  دکتر  خانم  مشارکت  با  که  میدانی  بررسی های 

بررسی و شناسایی قرار گرفتند که در نامه ای جداگانه به آنها اشاره خواهد شد.
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