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برجسته نقش رستم  پژوهشي در اختالف پوشش الهه آناهيتا در نقوش
 1و طاق بستان

 13/09/1394تاريخ دريافت: 2ابراهيم رايگاني
 11/02/1396 تاريخ تصويب: 

 چكيده
ث ايجاد چندين نقش از گذاري در دوره ساساني بود كه، باعبرجسته يكي از مصاديق جاودانه نمودن صحنه تاجنقش

برجسته زيادي ايجاد كردنـد. ايـن نقـوش، بـازگو كننـده      هاي نقشاين دست شده است. پادشاهان ساساني، صحنه
هاي سياسي پادشاهان ساساني در مدت بالغ بر چهار قرن بود. الهه آناهيتا، جزوي از ايـن  اعتقادات مذهبي و انديشه
برجسته آغاز گرديد. هدف پژوهش حاضر، مان نرسي، تصويرسازي آن بر نقوشرفت كه از زباور اعتقادي به شمار مي

باشد؛ به صورت مطالعه برجسته ميايجاد نقوش بررسي نحوه نگرش هنرمندان ساساني به وضعيت محيطي در زمينه
ه ارائه پوشش در پردازيم.  اقليم، يكي از تاثيرگذارترين عوامل در نحوموردي، به نحوه پوشش آناهيتا در دو نقش مي

بستان، آناهيتا پوشاك گرم متناسـب بـا آب و   بستان بوده است. در طاقبرجسته آناهيتا در نقش رستم و طاقنقوش
رستم، احتماالً در كنـار سـاير عوامـل    كه، لباس نازك و چسبان اين الهه در نقش هواي سرد كرمانشاه دارد؛ حال آن

حكايت دارد. باورهاي مذهبي و توصيفات متـون زرتشـتي نيـز در كنـار      مذهبي، از محيط نسبتاً گرم منطقه فارس
برجسـته را نبايـد از نظـر دور داشـت. حجـار و      عوامل محيطي از جمله اقليم، بر نحوه ارائه پوشاك آناهيتا در نقوش

اهيتـا  برجسته ياد شده، خود را ملـزم بـه رعايـت توصـيفات اوسـتا از پوشـاك و ظـاهر آن       كارفرمايان ساساني نقوش
گويي به اين پرسش هستيم كه، تفاوت پوشش الهـه آناهيتـا، در دو مكـان     رو، در پي پاسخاند. در مقاله پيشدانسته

ترين دليـل   نقش رستم و طاق بستان چه دليلي داشته است؟ فرضيه متناظر با اين پرسش نيز چنين است كه، مهم
بانيان امر به رعايت شعائر مذهبي وابسته بـه ايـن الهـه بـوده     تفاوت در پوشش الهه آناهيتا، تفاوت در اقليم و توجه 

 است.
 

 رستم.بستان، نقش: دوره ساساني، پوشش، اقليم، آناهيتا، طاقواژگان كليدي
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 مقدمه
ايجاد نقش به منظورهاي آييني، نظامي، سياسي از 

باز در سرزمين ايران، رايج بوده است؛ به همين دير
-رت نقاشي، حكاكي، نقشدليل، نقوش مختلفي به صو

شود. . هر  برجسته در اكثر مناطق ايران مشاهده مي
نقش با توجه به مكان و زمان ايجاد، شرايط خاصي را 
دارا بود. معموالً شرايط و الزامات ايجاد هر نقش، 
همواره مدنظر هنرمندان و كارفرمايان بوده است. 

ر برجسته ساساني مسايل مذكو احتماالً در ايجاد نقوش
به درستي مورد توجه افراد مرتبط با ايجاد اين نقوش 
بوده است. اين مقاله، به مقايسه پوشش آناهيتا در دو 

پردازد. ابتدا، به بررسي وضعيت اقليم متفاوت مي
ستاني پوشش الهه آناهيتا در نقش برجسته صحنه تاج

پردازيم؛ سپس پوشش آناهيتا رستم مينرسه در نقش
مورد مداقه قرار خواهيم داد. در مقاله بستان را در طاق

گويي به اين پرسش هستيم كه،  رو، در پي پاسخپيش
تفاوت پوشش الهه آناهيتا در دو مكان نقش رستم و 

بستان چه دليلي داشته است؟ فرضيه متناظر با طاق
ترين داليل  اين پرسش نيز چنين است: احتماالً از مهم

برجسته و نقشتفاوت در پوشش الهه آناهيتا در د
بستان، اقليم متنوع مكان ايجاد رستم و طاقنقش

نقوش مذكور و توجه بانيان امر به رعايت شعائر 
 مذهبي وابسته به اين الهه بوده است.

 پژوهش پيشينه
رستم بستان و نقشهاي ساساني در طاقبرجستهنقش

پوشان مورد بررسي م. توسط آبه1972اولين بار در سال
). سپس هرتسفلد، 28: 1342د (سامي، قرار  گرفتن

ها بازديد نمود و  باستانشناس معروف آلماني، از آن
نتايج مشاهدات و مطالعات خود را در كتابي، تحت 

 Herzfeldعنوان ايران در شرق باستان به چاپ رساند(
شناس معروف  م.، اردمان، سكه1937). در سال1941,

العه هويت شناسي، به مطاساس شواهد سكهآلماني بر
بستان و نقش رستم پرداخت اشخاص موجود در طاق

)Erdman,1937توجهي در ). فوكايي نيز نظرات قابل
بستان ارائه نموده برجسته موجود در طاقزمينه نقوش

). تانابه، در Fukai,1969-1972, 1983 & 1984است(
م. به مطالعه و  2003م. و مجدداً در سال1984سال

-Tanabe, 2003:61ستان پرداخت(بانتشار نقوش طاق
). در نهايت، موسوي حاجي 83-95 :1984&113

تأملي ديگر در اثبات هويت واقعي و « )، با مقاله1387(
، به »بستانهاي تاق برجستهمحتواي تاريخي نقش

بستان مطالعه خدايان و اشخاص موجود در طاق

پرداخته است. فارغ از مباحثي كه در مورد هويت 
ها، مورد اختالف  برجستهجود در اين نقشاشخاص مو

پژوهشگران مختلف است، نگارنده، صرفاً به بررسي 
پوشش الهه آناهيتا و عوامل مؤثر بر بازنمايي اين 

 پوشش متنوع، همت گمارده است. 

 روش انجام پژوهش
نگارنده در اين پژوهش، از طريق بررسي پيمايشي 

-ز نقوشهاي هر يك ابرجسته، به ثبت ويژگينقوش
هاي برجسته مورد مطالعه پرداخته است؛ سپس داده

حاصل از اين پيمايش را در كنار مطالب و توصيفات 
كتاب مقدس زرتشتيان(اوستا) از پوشش آناهيتا ذكر 
نموده است؛ در نهايت، به كمك تحليل توصيفي 
تاريخي، تالش كرده است، تا براي پرسش مطرح شده 

 مي ارائه نمايد. در پژوهش، پاسخي منطقي و عل

 دولت ساساني و گستره آن 
اردشير پسر پاپك موبد معبد آناهيتا در استخر، در 

م. بر اردوان پنجم، در نبرد هرمزدگان پيروز 224سال 
شد و پايه امپراتوري ساساني را بنا نهاد (هرمان، 

). اردشير در غرب، به نبرد با روميان 84: 1373
يبين را محاصره م. شهر نص230پرداخت و در سال 

كرد و تا قلب استان رومي سوريه پيش تاخت. اردشير 
گيري شهرهاي م.، موفق به بازپس238مجدداً در سال 

حران و نصيبين شد و بدين طريق، گستره غربي 
حكومت ساساني را تا مرزهاي امپراتوري روم گسترش 

). پس از اردشير، پسرش شاپور به 108-85داد(همان: 
به نبرد با روميان ادامه داد و مرزهاي  جاي او نشست و

دولت ساساني را تثبيت نمود. در شرق، دولت ساساني 
هاي سفيد درگير بود كه شاپور با اقوام هياطله و هون

ها را در آن منطقه اسكان داد و از سمت شمال با  آن
). 18: 1386اقوام صحرا گرد در حال نبرد بود (رضايي، 

با مسأله ارمنستان  دولت ساساني از سمت شمال
هاي خونيني در تاريخ اين رو بود كه باعث جنگ روبه

 ).22-14: 1391سرزمين شد(پروكوپيوس،
دولت ساساني از سمت جنوب با تسلط بر درياي عمان 
و خليج فارس به گسترش روابط خود با هند پرداخت. 

هاي پاياني حكومت ساساني با تسلط بر يمن، در سال
سمت جنوب تا عربستان نيز  مرزهاي ساساني از

). گسترش قلمرو، 177: 1387گسترش يافت (نفيسي، 
برجسته ساساني در تمامي موجب گسترش نقوش

-ها نشد و اغلب نقش هاي تحت تسلط آنسرزمين
 .ها، در ايالت فارس ساخته و پرداخته شدند برجسته
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 برجسته ساساني سير تحول نقوش
در گستره برجسته ساسانيان، بيش از سي نقش

امپراتوري ساساني ايجاد نمودند، كه اكثر آنان در ايالت 
-گيري دولت مذكور، كشف شدهپارس، خاستگاه شكل

برجسته، شامل ). اين نقوش136: 1390اند (شيپمان، 
موضوعاتي چون اعطاي حلقه شهرياري، فتح و پيروزي 

هاي بارعام و همچنين بر دشمن، شكار و يا صحنه
هاي خانوادگي بوده صحنه نقوشي موسوم به

). محققين، 29: 1385است(سرفراز و فيروزمندي، 
برجسته ساساني را به قرن سوم ميالدي، اغلب نقوش

بستان اند. نقوش موجود در طاقمنتسب نموده
هاي غار خسرو دوم، متعلق به كرمانشاه و حجاري

-). نقش292م. به بعد هستند (همان:  590سال
نطقه سلماس، احتماالً متعلق به برجسته مكشوفه در م

اردشير و پسرش شاپور باشد، كه در ايالتي دورافتاده 
). 107–105: 1356در آذربايجان ايجاد شد(ويلسون، 

توان اظهار كرد، اين نقوش، نشانه به طور كلي، مي
ها و بازتابي از مشغوليات ها، شيوهجالبي از تغيير سبك

است(هرمان،  ذهني پادشاهان سلسله ساساني بوده
1373 :97.( 

 رستم پوشش الهه آناهيتا در نقش
هاي هاي پادشاهان هخامنشي در صخره در كنار آرامگاه

 برجسته رستم فارس، هشت صحنه نقشبلند نقش
صحنه تاج ستاني اردشير اول از اهورامزدا، صحنه -

پيروزي شاپور بر امپراتوران روم، بهرام دوم يا شاپور 
پيروزي بهرام دوم، آناهيتا و نرسه، نبرد  اول و درباريان،

هرمزد دوم و نقش نيمه تمام آذر نرسه، نبرد شاپور 
از  -دوم يا بهرام دوم و صفحه تراشيده بدون نقش
ستاني دوران ساساني برجاي مانده است. مراسم تاج

نرسه از ايزدبانو آناهيتا، به عنوان يكي از نقاط عطف 
مباحث سياسي و روند  تاريخ شناسي ساساني در زمينه

تغيير در پرستش و اهميت ايزدان زرتشتي، به شمار 
رود. نظرات مختلف در مورد تاريخ، موضوع و افراد مي

حاضر در نقش برجسته نقش رستم فارس، در جدول 
) قابل مالحظه است. صحنه اعطاي حلقه 1شماره(

رستم، برخالف ساير شهرياري به نرسه در نقش
وي، كه همه از اهورامزدا، مشروعيت پادشاهان قبل از 

دست آورده بودند، براي اولين بار، آناهيتا به  قدرت را به
يابد. در اين نقش، وقار صورت تجسم انساني حضور مي

-تر از طريق پوشش وي، به بيننده القا مي الهه بيش
دانيم كه نرسه در چه فصلي از شود. به درستي نمي

ذكور در چه فصلي سال تاجگذاري نمود، يا نقش م

حك شد. ليكن، نحوه ارائه پوشاك افراد نقش شده در 
اي روي سنگ نقر گرديده برجسته، به گونهاين نقش

است كه، مايليم اين موضوع را در ارتباط با 
زمان(فصل) ايجاد نقش در نظر بگيريم. اين امر، به 
عنوان يك پارامتر محيطي بايد مورد توجه باشد، كه 

از جمله، پارامترهاي مهم محيطي قلمداد موضوع اقليم 
گردد. شرايط سياسي و مذهبي در آغاز پادشاهي مي

بايست مورد نرسه نيز از جمله متغيرهايي است كه، مي
برجسته بوده باشد. نرسه پس توجه حجاران اين نقش

هاي داخلي، توانست قدرت را به  از يك دوره جنگ
(موبد دست گيرد؛ به خاطر تنفري كه از كرتير

موبدان)، و نظام حاكم مرتبط با وي داشت، تصميم به 
و نه  –ايجاد اين نقش برجسته با حضور آناهيتا 

)، و از آنجا 109: 1373گيرد (هرمان، مي –اهورامزدا 
كه، اين اولين باري بود كه، پيكر الهه آناهيتا به صورت 

برجسته، ظاهر گرديد، حجاران تجسم انساني در نقش
بدون آزمون و خطا، پوشش و شمايل اين بايست مي

ايزد با اهميت در ميان خاندان ساساني را براساس نظر 
شخص پادشاه و منويات ديني از روي يك طرح ساده، 
به روي سنگ منتقل نمايند. بنابراين، در ابتدا، نظر 

كه نمايندگان رسمي -علماي مذهبي دربار نرسه 
اين شمايل و  در كيفيت ايجاد -اندمذهب زرتشت بوده

است. از سوي ديگر،  تأثير نبودهنحوه ارائه پوشاك بي
چون در اوستا توصيف نسبتاً كاملي از وضعيت ظاهر و 
پوشاك آناهيتا وجود دارد، حجاران ضمن در نظر 

ها، تصوير  گرفتن اين خصوصيات و رعايت كامل آن
اند. در قابل قبولي از نظر ديني و هنري پديد آورده

هاي ذكر شده، كه براي ايجاد يك م مؤلفهكنار تما
برجسته و ماندگاري آن، مورد توجه كارفرمايان و نقش

هنرمندان بوده است، پارامتري چون شرايط آب و 
)، نيز به ناچار در صدر اهميت بوده است. 3هوايي(نقشه

اقليم نسبتاً گرم منطقه فارس در اين بين، عاملي 
ف كارفرما و آمد. هد كننده به حساب ميتعيين

هنرمند، ارائه يك نقش واقعي و تأثيرگذار از ايزدبانو و 
شاهنشاه ساساني بود. بنابراين، هنرمند در كنار رعايت 

هاي مهم مذهبي و هنري، به واقعيت تمامي مؤلفه
است.  پوشاك اكثر مردمان اين اقليم نيز عنايت داشته

يه، هاي هنري، آنچه امروز، لباس يك العالوه بر جنبه
نازك و چسبان آناهيتا را به عنوان يك ويژگي بصري 

شناسي پوشش و اقليمگراييويژه، بدل كرده است، واقع
توان در آن  مردمان منطقه فارس عصر ساساني را مي

ديد. بنابراين، نگارنده براساس اين توضيحات معتقد 
است كه، در نگاه اول، وضعيت اقليمي، آب و هوايي 
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برجسته آناهيتا و يا محل ايجاد نقشمنطقه تاجگذاري 
نرسي براي هنرمندان، عالوه بر مشروعيت بخشيدن به 

هاي آغاز فرمانروايي شاهنشاهي كه بعد از كشمكش
سياسي و نظامي قدرت را به دست گرفت؛ به نوعي به 
مد و طرز پوشش مردمان ناحيه فارس عصر ساساني 

ب مقدس ). شواهدي از كتا1كند. (تصويرنيز اشاره مي
ها) در زمينه پوشش و شمايل آناهيتا  زرتشتيان(يشت

نماييم، تا به سنجش مطالب فوق بپردازيم. ذكر مي
آناهيتا به صورت دختر زيبارويي بسيار برومند و 

اندام، كمربند در ميان بسته، راست باال، آزاده خوش
هاي هاي زرين در پانموده، با زينتنژاد و شريف، كفش

 ).267: 1377روان گشت(پورداود،  بسيار آراسته
 

 )، وضعيت اقليمي استان فارس1نقشه (

 
 )وضعيت اقليمي استان كرمانشاه2نقشه(

 
 
 
 
 

برجسته )، نظرات محققين درمورد موضوع و افراد نقش1جدول(
با  224: 1394فر و اميني،رستم(مأخذ: محمدينرسي در نقش

 اصالحاتي از نگارنده).
ر شده در موضوع و افراد تصوي
 پژوهشگران گاهنگاري صحنه

ستاني نرسه از الهه آناهيتاتاج  ___ Sarre, 1910:84 
نرسي و همسرش شاپور 

هرمز  -2فرد ناشناس  -1دختك(
 -5آذرنرسي -4نرسي  -3دوم 

 شاپوردختك همسر نرسي).

295-
م293  

Shahbazi, 
1983:266-268 

ستاني نرسه از آناهيتاتاج  ___ Tawli, 1993:144-
145 

 -1ستاني نرسه از آناهيتا(تاج
نرسي  -3هرمز دوم  -2بزرگان

آناهيتا). -5ناشناس  -4  
م293 321: 1372لوكونين،    

 -1ستاني نرسه از آناهيتا(تاج
نرسي  -3پسر نرسي  -2مالزم 

آناهيتا). -4  
-176: 1370گيرشمن،  ___

170 
 -1ستاني نرسه از آناهيتا(تاج

ال وزير در ح -2نقش ماتمام 
شاهزاده  -4نرسي  -3احترام 

آناهيتا). -5كوچك   
26: 1348واندنبرگ،  ___  

ستاني نرسه از آناهيتاتاج  ___ 
Mousavi Haji and 
Mehrararin,2009: 

75-85 
 
 

 
 )، نوع پوشش آناهيتا در نقش رستم(مأخذ: نگارنده).1تصوير(

 
در جاي ديگر، آناهيتا به صورت دختر زيبارويي 

م در دست دارد و يك گوشواره سدكه، برَشو توصيف مي
چهارگوشه زرين و با طوقي بر گردن زيبايش، او 

هايش تركيب زيبا بندد، تا سينه كمربند به ميان مي
بگيرد و تاجي با صد ستاره كه با نوارها زينت يافته 

 ). 297: 1377است، بر سر دارد(پورداود، 
، با اين توصيفات، روشن مي شود كه در اين اثر

هنرمند با دقت در خصوص وضعيت ظاهري و نحوه 
كار  پوشش و زيور آالت آناهيتا، توصيفات اوستا را  به

گرفته و در عين حال، از نشان دادن وضعيت پوشاك 
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براساس شرايط اقليمي نيز غافل نمانده است. توصيفي 
كه از لباس(پيراهن) آناهيتا در اوستا شده است، با 

ش شده در عصر ساساني، قابل پيراهن بعضي بانوان نق
-مقايسه است كه، پيراهني بلند، پرچين و فراخ مي

وسيله نواري در حوالي زير  پوشيدند و گاهي آن را به
 111: 1347بستند(ضياءپور،ها، جمع كرده و ميپستان

). از طرفي، اگر به :Goldman,1997 300 -233؛
عيت رستم با دقت نگاه كنيم، وضتصوير آناهيتا در نقش

لباس و كمربند وي را كه در اوستا از آن ياد شده، 
). بنابراين، تمامي شواهد 1كنيم(شكلمالحظه مي

موجود در اوستا، كه در اينجا به اختصار بدان پرداخته 
نگاري الهه آناهيتا در شد، همچنين وضعيت شمايل

هنري و  -رستم نشاندهنده، دو جريان مذهبينقش
حيطي است. اين دو جريان اشراف بر تأثير عوامل م

-باعث گرديد كه، نقش آناهيتا روي سنگ در نقش
رستم از طرفي با مندرجات اوستا مطابق باشد و از 
سوي ديگر، نشاندهنده تطابق محيطي و اقليمي نيز به 

 شمار آيد.
 

 
رستم(مأخذ: پوربهمن، )، پوشش آناهيتا در نقش1شكل(

 با اصالحاتي از نگارنده). 177: 1386
 

 بستان پوشش الهه آناهيتا در طاق
اي كه به عنوان شاهد و مورد مقايسه با برجستهنقش
رستم، به برجسته صحنه تنصيب نرسه در نقشنقش

بررسي آن خواهيم پرداخت، نقشي است كه،  از لحاظ 
-هاي حاضر در آن، به عنوان يكي از بحثشخصيت
ل برجسته ساساني بوده است. جدوترين نقوشبرانگيز

دهد. اين نقش، )، اين تشتت آرا را نشان مي2شماره (
گاه به پيروز اول و گاه به خسرو دوم، منسوب گرديده 
است و در ايوان بزرگ طاق بستان كرمانشاه واقع است. 
در اين نقش، آناهيتا در حال اعطاي حلقه قدرت به 
يك شاهنشاه ساساني نقر گرديده است. اين نقش، 

ايي فرد تنصيب شونده، از نظر فارغ از موضوع شناس
 نحوه پوشش بسيار مورد توجه و قابل تأمل است. 

 
-هاي نقش)، نظرات مختلف درمورد شخصيت2جدول(

: 1394فر و اميني،بستان(مأخذ: محمديبرجسته طاق
 با اصالحاتي از نگارنده). 239

برجسته و موضوع نقش
هاشخصيت  پژوهشگران گاهنگاري 

ي به اعصاي ديهيم شهريار
پيروز توسط اهورامزدا و 

 آناهيتا
193: 1370گيرشمن،  ----  

اعصاي ديهيم شهرياري به 
خسرو دوم توسط اهورامزدا و 

 آناهيتا
قرن ششم 
94-293: 1377گدار،  ميالدي  

اعصاي ديهيم شهرياري به 
خسرو دوم توسط اهورامزدا و 

 آناهيتا
626-
م610  

-339: 1381هرتسفلد،
335 

ياري به اعصاي ديهيم شهر
پيروز توسط اهورامزدا و 

آناهيتا(با تأكيد بر خشكسالي 
 زمان پيروز)

: 1387حاجي،موسوي ----
90-88  

جشن آبريزگان در زمان 
-133: 1388محمودي، ---- پيروز اول

115 
ستاني اردشير سومتاج  ---- Tanabe,2003:7 

اعصاي ديهيم شهرياري به 
پيروز توسط اهورامزدا و 

 آناهيتا
----  

Sheppard,1981 
Erdmann,1937:79

-97 

 
برجسته، در بررسي پوشاك الهه آناهيتا در اين نقش

رستم، تالش بر توجه مانند صحنه پيشين در نقش
جامع به عوامل متعدد اعم از محيطي و فرهنگي است. 
بنابراين، در ابتدا به بررسي اوضاع محيطي مكان ايجاد 

يمي و آب و هواي نماييم. وضعيت اقلبرجسته مينقش
سرد منطقه كرمانشاه، كه از دوره ساساني نيز شدت 

تر بوده  برودت هوا نسبت به امروز بسي بيش
)، ما را بر آن Issar and Zohar,2007:208-216است(

داشت، تا به عامل محيطي از جمله اقليم منطقه 
كرمانشاه به عنوان يك پارامتر مهم، نظر داشته باشيم.  

وه طراحي و اجراي نقش، حاكي از اين بنابراين، شي
-نقش است كه، هنرمند و كارفرماي سفارش دهنده

-برجسته، اين عامل محيطي(اقليم)  را به خوبي مي
برجسته، خود را ملزم شناختند؛ و به هنگام ايجاد نقش

اي نمودند كه به به رعايت واقعيت ملموس پوشش الهه
ها در اين  آن لباس انساني مزين بود. بديهي است، اگر
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زمان، پوشش بانوان درباري منطقه سرد كرمانشاه را در 
نظر داشته و با تأسي به پوشش آن بانوان، به ايجاد اين 
نقش مهم همت گمارده باشند. حتي اين مسأله، در 
هنگام مقايسه پوشش الهه آناهيتا با ديگر اشخاص نقر 

 گردد. چرا كه، پوشاك تر ميشده در اين صحنه، روشن
گرم و متناسب اين افراد با آب و هواي منطقه 

 ). 2كرمانشاه به خوبي مشهود است(تصوير

 
 )، نوع پوشش آناهيتا در طاق بستان(مأخذ: نگارنده).2تصوير(

 

 
با  1386بستان(مأخذ: پوربهمن، )، پوشش آناهيتا در طاق2شكل(

 اصالحاتي از نگارنده).
 

هنري پوشش اما، در كنار عوامل محيطي و مقايسه 
-برجسته طاقآناهيتا با ديگر افراد موجود در نقش

بستان، مندرجات برخي متون زرتشتي، به عنوان 
گردند كه عوامل دقت در پوشش آناهيتا محسوب مي

رستم، برخي از شواهد آن برجسته نقشدر بررسي نقش
را قيد نموديم. با توجه به وضعيت پوشش آناهيتا در 

اين شواهد دقيق را در اينجا ذكر بستان، برخي از طاق

اي از پوست ببر در بر سورا ناهيد جامهكنيم:  اردوي مي
كه  دارد، از سيصد ببري كه چهار بچه زايد،  براي آن

ببر ماده زيباترين است چه موي آن انبوه تر است. ببر 
يك جانور آبي است؛ در صورتي كه، پوست آن در وقت 

-سيم و زر بسيار مي نظر مانند معين تهيه شود، به
 ).297: 1377درخشد(پورداود، 

با توجه به توصيف اوستا از لباس آناهيتا، احتماالً 
بستان بر تن آناهيتا برجسته طاقلباسي كه در نقش

 129شود، همان لباسي است كه، در بند  ديده مي
يشت ذكر شد. توجيه منطقي و علمي اين امر نيز آبان

وست ببر داراي خز است و روشن است. از آنجا كه پ
رود؛ بنابراين طبيعي جهت تهيه لباس گرم به كار مي

است كه از اين ماده براي تهيه نه تنها لباس آناهيتا، 
گرديد.  بلكه ديگر بانوان درباري نيز استفاده مي

بستان، شنلي است با پوشش الهه آناهيتا در طاق
 تزيينات مخصوص، از جمله گلي درون يك دايره كه

). شايد اين 2زيبايي آن را تكميل نموده است(شكل
اي به پوست ببر داشته تزيين، به طور نمادين، اشاره

خوبي  برجسته بهباشد. پوشاك آناهيتا در اين نقش
يادآور پوشش بانوان درباري عصر ساساني نيز به شمار 

-Houston,1954:174و  117: 1347رود(ضياءپور،مي
بستان طبق توصيف رجسته طاقب). آناهيتا در نقش187
يشت اوستا: تاجي با صد ستاره با همان آبان 128بند 

چين بر سر گذاشته است كه با نوارها و تزيين مرواريد
ها زينت يافته است و در باال به صورت چنبري روبان

)، 2). در تصوير(297: 1377در آمده است(پورداود، 
به خوبي ديده هاي آن اين تاج مرواريد نشان با روبان

 شود.مي

 گيري  نتيجه
بستان، بيانگر هواي سرد منطقه، پوشش آناهيتا در طاق

ها) از  عوامل محيطي، در كنار توصيفات مذهبي(يشت
كالبد انساني اين الهه و تأثير پوشش بانوان درباري 
دوره ساساني است. عوامل جزئي ديگري، چون فصل 

تواند گوياي يبرجسته نيز مايجاد نقش، در هردو نقش
ها در نحوه ارائه پوشش افراد باشد. به عنوان تفاوت

رستم در بهار يا برجسته نقشمثال، فصل ايجاد نقش
برجسته تابستان بوده است؛ بر عكس، فصل ايجاد نقش

بستان در پاييز يا زمستان؛ همين موضوع باعث طاق
تأثير فصل گرم و سرد به ترتيب بر نحوه ارائه پوشش 

برجسته مذكور گرديد؛ افراد موجود در در نقوش افراد
اي و چسبيده به بدن اليهرستم، با پوششي تكنقش

بستان، افراد حاضر در طراحي شدند و برعكس، در طاق
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برجسته با پوششي گرم و خزدار به تصوير نقش
درآمدند. در منابع تاريخي، ذكري از زمان دقيق 

ته مذكور ديده برجسگذاري و فصل ايجاد نقوش تاريخ
نشد. حتي اگر به تاريخ ماه يا روز تاجگذاري هر يك از 
پادشاهان اطالع كامل داشته باشيم، منطقي نخواهد 
-بود، اگر ادعا نماييم، ايجاد نقش تاجگذاري يا تاج

ستاني از سوي الهه آناهيتا، دقيقاً در همان روز، ماه يا 
برجسته سنگي، منتقل شده باشد. فصل به نقش

براين، اطالع كارفرما و هنرمند از اوضاع اقليمي و بنا
برجسته در اين زمينه، پارامتري مهم و ايجاد هر نقش

توان تفاوت گردد، هر چند، نميتأثيرگذار معرفي مي
برجسته غير همزمان را تنها و به پوشاك در دو نقش

صورت مطلق، به عامل محيطي اقليم نسبت داد، و 
تفاوت سبك، نحوه نگرش به هاي ديگري، چون مؤلفه

موضوع، تغيير برخي باورهاي آييني در طول زمان و 
جنس ماده خام سنگ را نبايد از نظر دور داشت، ليكن 
در يك بررسي كلي از وضعيت پوشش اين الهه در دو 

بريم. در ها پي مي هاي اساسي آننقش مزبور، به تفاوت
ل ها از لحاظ توصيف پوشاك و شكضمن، اين تفاوت

: 1377ظاهري و انساني آناهيتا در اوستا (پورداود، 
كنند. فاصله زماني ايجاد دو  )،  كامال مطابقت مي297
برجسته نيز بسيار مهم و در عين حال، گمراه نقش

ها و كننده است؛ زيرا در اين فاصله زماني، انديشه
برجسته مذكور را فنون هنري دخيل در ايجاد نقوش

تغيرهاي جديدي در نظر گرفت. توان به عنوان ممي
بنابراين، فارغ از دخيل دانستن عوامل متعدد در ايجاد 
پوشش متنوع براي يك الهه، عوامل محيطي از جمله 
اقليم را بايد به عنوان يك مؤلفه مهم و تقريباً غالب، 
ولي نه به عنوان متغيري تنها و مطلق، تلقي نمود. در 

-پيش آماده شده نقش پايان، بايد اشاره نمود، طرح  از
هاي مذكور در اختيار حجار بوده، در نتيجه، برجسته

هنرمند بر اساس آن طرح مقدماتي به ايجاد نقش، 
مطابق واقعيت موضوع پرداخته است. حاصل كار 
هنرمند، ضمن اينكه، واجد تمامي مشخصات ظاهري 

برجسته متناسب با اوضاع اقليمي منطقه ايجاد نقش
توصيفات اوستا از وضعيت پوشاك و  بود، منافاتي با

 ظاهر آناهيتا نيز نداشت.

 منابع
، هاي پارسيان ايران و رومجنگ).  1909( پروكوپيوس

 ، تهران: علمي و فرهنگي.1391ترجمه محمد سعيدي، 
، پوشاك در ايران باستان). 1996، فريدون (پوربهمن

 ، تهران: اميركبير.1386ترجمه هاجر ضيا سيكارودي، 
 ، تهران: طوس. 1، جلد ها يشت). 1377( ابراهيمود، پوردا

، تاريخ ده هزار ساله ايران). 1386( عبدالعظيمرضايي، 
 ، تهران: اقبال.  2جلد 
، دوجلدي، تهران: تمدن ساساني). 1389( عليسامي، 

 سمت.
جيني، بهمن شيرهمندياكبر و فيروزه عليسرفراز، 

يخي ماد، شناسي و هنر دوران تارباستان). 1385(
 ، تهران: مارليك.هخامنشي، اشكاني و ساساني

، ترجمه مباني تاريخ ساسانيان). 1985(كالوسشيپمان، 
 روز.، تهران: فرزان1390كيكاووس جهانداري، 

-پوشاك زنان ايران از كهن). 1347ضياءپور، جليل (
، تهران: وزارت ترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي

 فرهنگ و هنر.
، ترجمه بهروز حبيبي، هنر ايران). 1965(رهآندگدار، 

 ، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.1377
هنر ايران در دوران پارت و ). 1962گيرشمن، رومن(

، تهران: علمي و 1370وشي، ، ترجمه بهرام فرهساساني
 فرهنگي.

، ترجمه تمدن ايران ساساني). 1967، والديمير(لوكونين
 علمي و فرهنگي. ، تهران: 1372اهللا رضا، عنايت
-باستان). 1394، يعقوب و اميني، فرهاد(فرمحمدي

 ، تهران: شاپيكان. شناسي و هنر ساساني
جشن آبريزگان و تاق ). 1388محمودي، محمدعلي(

(وابسته به  زبان و ادب فارسي، بزرگ بستان
، 52دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)، سال

 .115-136، 209شماره 
، ترجمه ايران در شرق باستان). 1941، ارنست(فلدهرتس

، تهران و كرمان: پژوهشگاه 1381زاده، همايون صنعتي
 انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگاه شهيد باهنر.علوم

تأملي ديگر در ). 1387موسوي حاجي، سيد رسول (
-اثبات هويت واقعي و محتواي تاريخي نقش

 ، 35با، دورههنرهاي زي ،بستانهاي تاق برجسته
 . 92 – 85، 35شماره 

تجديد حيات هنر وتمدن در ). 1977هرمان، جورجينا(
، تهران: مركز نشر 1373، ترجمه مهرداد وحدتي، ايران

 دانشگاهي.
، شناسي ايران باستانباستان). 1968، لويي(واندنبرگ

 ، تهران: دانشگاه تهران.1348ترجمه عيسي بهنام، 
، ترجمه تاريخ صنايع ايران. )1938ويلسون، ج، كريستي(

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.1356عبداهللا فريار، 
، تاريخ و تمدن ايران ساساني). 1387نفيسي، سعيد (
 تهران: پارسه.
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Abstract
Rock relief was one of the best method to immortalize the Coronation in Sassanid Era which
has resulted in a number of noticeable relives. Sassanid monarchs created many rock relives.
These patterns represented the Religious beliefs and Political thought of Sassanid monarchs
throughout four centuries. The Goddess Anahita was a part of this religious belief and
depicting her on rock relief started from Narseh era. Present paper’s main goal is to study the
view of Sassanid sculptors to the environmental situation in to creation of rock reliefs; and
we have case studied Anahita’s costume in two of these reliefs. Climate is one of the most
influential factors affecting the presentation of Anahita’s costume in Naqsh-e Rostam and
Taq-e Bostan Relives. Anahita was wearing a warm dress that compatible with cold climate
in Taq- Bostan which is in Kermanshah province, whiles this goddess wear in very thin and
tight dress in Naqsh-e Rostam, which is due to warm and dry climate of Fars province, along
with other religious factors. We should not neglect the religious belief and Zoroastrian
religious texts descriptions that along with environmental factors such as climate, affect the
representation of Anahita’s costume. Sassanid Art patrons and sculpture felt obligated to
follow the Avesta’s description of Anahita’s costume and appearance. Present paper is trying
to answer the fallowing question: why there are costume differences in goddess Anahita’s
appearance in Naghsh-e Rostam and Taq-e Bustan? The hypothesis presented for such
question is that, the most important reason of this costume difference in goddess Anahita is
due to differences in climate and the patrons attention toward religious beliefs regarding the
goddess.
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