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مقدمه 
هنرساسانیبههنریاطالقمیشودکهمختصبه
مردمایرانبانامخاندانساسانساکندرایالتپارسو
نیزمربوطبهدربارپادشاهیساسانیازسال224متا
۶50مباشد.گرچهکهقلمروساسانیانازغربتابابلو
تیسفونوازشرقتابلخوهندگسترشداشتاماآثاری
دیده پارس ایالت یعنی ساسانیان اصلی مقر در که
دارد. نقاط ازدیگر متفاوتی ویژگیهای کاماًل میشود
اینهنرعالوهبرهنردربارییکهنرزردشتیشمرده
نظر در با و دارد مینوی و مادی جنبههای که شده
درک بهتر زردشتی ایدئولوژی و اعتقادات گرفتن
میشود.طیچهارسدهفرمانرواییساسانیانآثارهنری
متنوعیازآنانبهجاماندهاست:نقوشبرجسته،ظروف
همچنین و ُمهرها و معماری گچبری، تزیینات فلزی،
و شیشه کف، موزاییکهای دیوارنگارهها، منسوجات،
سفال.آنچهدرخصوصشمایلنگاریساسانیانمیتوان
گفتایناستکهآنانتصاویرانسانگونهایازایزدان
خلقوآنتصاویررابرصخرهها،مهرهاوسكههاحک
کردند.امامعابدآناندرظاهرعاریازتصویرایزدانبود
شمرده ایزدان حضور از تجسمی آتش حضور تنها و
آثار پژوهش این در که است توضیح به الزم میشد.
زیراوقتی قرارخواهدگرفت بررسی ایرانغربیمورد
صحبتازسنتهایساسانیمیشودطبیعیاستکه
اینسنتهارابهطورخاصوناببایددرغربایرانو
کرد جستجو پارس ایالت همان یعنی ساسانیان مقر
جاییکهساسانیانتالشبهحفظوصیانتازسنتهای
و یونانیان حضور ایران شرق در داشتند. هخامنشیان
تأثیرآناندرفرهنگمنطقهباعثایجادسنتتصویری
متفاوتیازغربایرانشدکهخودپژوهشمستقلیرا

میطلبد.
هنری آثار ممكن جای تا دارد سعی مقاله این
ساسانیراازدیدگاهشمایلنگاریموردبررسیقراردهد
وبهایننتیجهبرسدکهآیاساسانیانشمایلنگاربودند
بویس1 مری نظر به بنا کنون تا شمایلشكن؟ یا و
زمینه این در و بودند فعالی شمایلشكنان ساسانیان
جمله از دیگر شمایلشكن ادیان برای الهامی منبع
میگوید بویس میشدند. شمرده اسالم و مسیحیت

آنچهکهازتصاویرمقدسانازدورةساسانیبهجامانده
محدودبهنقوشبرجستهونیزسكههاستیعنیتصاویر
سرسخت مخالفان میتوان را آنان اما بُعدی دو
مجسمههایایستادهوسهبُعدیفرضکرد.اماازسوی
دیگرشنكار2اخیراًچنیناظهارنظرکردهکهساسانیان
ضدشمایلبودندونهشمایلشكن.اینمقالهسعیدارد
بابررسیایندودیدگاهوهمچنینآثارادبیوتصویری
ایندورهبهنتیجهایدرخصوصدیدگاهساسانیاندر

اینمورددستیابد.

شمایل
شمایلواژهایعربیاستکهمعادلآندربرهان
نیكو، سرشت ذات، خوبی )12۹3 /3 :1342( قاطع
خصلتهایپاکیزهواخالقپسندیدهونیزشكلوشاخ
 )icon=(نورستهوشاخخرددرختآمدهاست.شمایل
ازیونانیeikōn»تصویر«گرفتهشدهودرمعنایعامبه
تصاویرموجوداتمقدسیکهمسیحیاندرشرقاروپاو
خاورمیانهمیپرستندفارغازرسانةتصویراطالقمیشود
فرسکها، موزاییکها، روی تصاویر میتوان بنابراین
راشمایل کاغذ روی یاچاپ فلز یا برسنگ حكاکی

)Cândea, 1993: 67( .دانست
شمایلدرفرهنگلغتچنینتعریفشدهاست:1.
نشانةکوچکیاتصویربررویصفحهکامپیوتر2.فردی
باتفكریخاص3.یکتصویر مشهورومقبولعموم
شود. استفاده عبادی مراسم در که مقدس شخصیت
ناگفتهپیداستکهدراینمقالهمنظورازشمایلمعنای
یک تصویر شمایل، انكارتا3 دانشنامة در است. سوم
شخصمقدسویافردیمشهوردریکحوزةخاص
است.درفرهنگوبستر4اولینمترادفداللتبرنماد
بودنکلمهشمایلداردوداللتثانویاینواژهتأکیدی
برنشانهمذهبیبودنآناست.شمایلمقولهایاست
کهدرحوزههایمختلفازجملههنر،تاریخ،مطالعات
فرهنگی،اسطورهشناسی،انسانشناسیومردمشناسی

بهکارمیرود.)پیراوی،50:13۹0-51و57(
درتصاویرشمایلیوجهنمادینشخصیتمقدس،
آنهارامبدلبهیکنمادمذهبی)شمایل(کردهاست.به
عبارتیشمایلدردرجهاولداللتبرنمادبودنداردو
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وجه واقع در است. آن بودن مذهبی بر دال سپس
نمادینباعثتمایزشمایلازیکتصویرسادهمیشود.
و شمایل واژة هستند. نمادین ارزش دارای شمایلها
تصویردالبرنحوهایازشباهتاست.)نصری،1388:

)43-42

شمایل نگاری
شمایلنگاریشاخهایازمطالعاتتاریخهنراست
کهبهمضمونیامعنایآثارهنریدرتقابلبافرمآن
میپردازد.شمایلنگاریدینیارتباطیبینواژهوطرح
وتصویرمعینمیکندکههرکدامازقوانینمربوطبه
 )Kippenberg, 1993: 3( میکنند. تبعیت خود
بهشمایلنگاریوشمایلشناسی رویكردهایمتفاوتی
هنر تاریخ قوانین با شمایلنگاری مطالعة دارد. وجود
میکند. کشف را تصویری جلوههای نمادین ارجاعات
ابی کرد اشاره موضوع این به که پژوهشگر نخستین
واربورگ5بودکهبههنراروپایقرونوسطاپرداختو
برای را روش این )1۹۶8 -18۹2( پانوفسكی۶ اروین
توصیفهنرهایبصریبرپایةسهالیةمعناییادامهداد.

پانوفسكیاینسهالیهراچنینبرشمرد:
بهدوبخشمعنای اولیه: یا و 1.مضمونطبیعی
مبتنیبرواقعیتومعنایبیانیتقسیممیشودکهبا
)توصیف است. دریافت قابل ناب فرمهای تشخیص

پیشاشمایلنگارانه(
پیوند با معنی این ثانویه: یا قراردادی 2.مضمون
با آنان )عناصر( ترکیبات و هنری بنمایههای میان
)تحلیل میشود. دریافت مفاهیم یا موضوعات

شمایلنگارانه(
باروشنشدن معنا این یامحتوا: ذاتی معنای .3
عواملاساسیکهنمایانگرنگرشاصلییکملت،یک
دوره،یکطبقه،یکنحلةفلسفییامذهبیدروناثر
)پانوفسكی، شمایلشناسانه( )تفسیر میشود. دریافت

)40-37:13۹۶
به تصاویر مطالعة برای پانوفسكی طرح که گرچه
طورگستردهپذیرفتهشدامابارهاموردبازبینیونقد

قرارگرفت.

شمایل شکنی
یونانی از )iconoclasm( شمایلشكنی اصطالح
eikon)تصویر،شمایل(وklasma)شكسته(آمدهاست

واشارهبهمخالفتباپرستشتصویردارد.شمایلشكنی
از برخی به که است مسیحی اصطالح یک اصل در
جنبشهایمذهبیوسیاسیاطالقمیشودودرآن
نمایشتصویرخدایانمردوداست.دراصلجنبشهای
شمایلشكنانهدرادیانابراهیمیظاهرشدندوبهتبع
تغییر را آنان عبادی و دینی و آیینی اجراهای خود
نظر به چنین گرچه )Shenkar, 2015: 471( دادند.
میرسدکهشمایلشكنیبهدورانمتأخرمربوطاست
اماتاریخیبهقدمتبتپرستیدارد.دراصلاینجنبش
بازگشتیاستبهمسیحیتآغازینیامذهبانسانهای
اولیهپیشازآنکههبوطیرخدادهباشدواینهبوط
همانبتپرستیاست.درواقعمیتوانچنیناستنباط
بهبتپرستی کردکهشمایلشكنیمالحظهاینسبت
است.وبتپرستیتوجهبهتصاویرآییندیگریاست
همانچیزیکهمردمیکقبیلهراتهدیدمیکرد.یک
فردشمایلشكنترجیحمیدهدکهچنینگمانکند
کههیچتصویریراستایشنمیکندامابهنظراوتصاویر
اونابترواصیلترازتصاویرمربوطبهبتپرستاناست.

 )Mitchell, 1986: 198(

-725 سالهای به را شمایلشكنی جنبش آغاز
این از نیز مسلمانان بعدها که میدهند نسبت 72۶
حرکتاستقبالکردند.تحریمتصاویردرسنتادبیو
مؤثر بیانتصویری و ارائه بر نوشتاریمیتواندعمیقاً
و واقعشود.هنرمندانمسلمانشیعهدرقرونوسطا
صورت به را خود معصوم ائمة معموالً جدید دوران
مردانیبدونصورتنقاشیمیکردند.اماایننكتهرا
بایدمّدنظرداشتکهدرتحلیلکاملازشمایلشكنی،
بایدبهکارکردهایمتفاوتاینتصاویرتوجهکرد:تصویر
تصویرشهروندی ودولت، دربار موردهنر سیاسیدر
شهر مردم برای صنعتگران که چیزی همان یعنی
یاتصویرمقدسدرخصوصهنرمعابد. و میآفریدند
نابودکردننشانهایپادشاهان،ازبینبردنطلسمهاو
تصویر منع قانون در میتوانند همه معابد پاکسازی
بگنجنداماهریکبایدجداگانهوبامنطقخودتوصیف
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را تصاویر تحریم قانون خداوند تصویری تجسم شود.
نقضمیکندوالبتهکهدرابتدااینممانعتمربوطبه
مجسمههایآیینیبودوسپسبهیکقانونمنعتجسم
)Kippenberg, 1993:3-7(.تصویریهمهجانبهبدلشد

نظام تصویری در ایران باستان
ازاساطیرایرانآثارنقاشیوتندیسگریچندانی
بازنماندهودرمقایسهباتندیسگریهندیانکههمواره
آنان گفتاری یا نوشتاری اساطیر روشنگر و رقمزننده
که رو آن از نه نمیشود. دیده ایران در میباشد،
تندیسهادرطولتاریخازمیانرفتهباشدبلكهظاهراً
)اسماعیلپور، است. نبوده رایج ایران در تندیسگری

)253:1387
و غربی تعریف با ایران نگارگری در نگاری چهره
عامیانةآنیعنیشباهتظاهریتصویرباشخصترسیم
شدهارتباطینداردوتوجهجدیبهشبیهسازیعینی
تصویرباشخصتصویرشدهصورتنپذیرفتهاست.بر
چهرهنگاریدرنگارگریایرانعواملمتعددیتأثیرگذار

وابستگی فرهنگی، گرایش و تعلق مانند است بوده
نگارگریوچهرهپردازیباادبیاتایران،انتخابموضوع
وبیتوجهیبهفردیتهنری.موضوعحامیانهنرینیز
اهمیت از اسالم از پیش ایران هنری جریان در
دورههای میان در زیرا است برخوردار چشمگیری
تاریخیایرانپیشازاسالمساسانیانکهقدرتمرکزی
وسیاسیونفوذدینیزیادیداشتندصاحبآثارهنری
متنوعوچشمگیریهستند.بهگونهایکهچنینبهنظر
میرسدمسیرمشخصیرابرایآفرینشآثارهنریخود
پیدا ایران هنر تاریخ در خاصی جایگاه و کرده خلق

کردهاند.
ایرانیچگونه هنر در که است این پرسش اکنون
میتوانتصویریکموجودفناپذیرومیرندهراازتصویر

یکایزدوموجودفناناپذیرتشخیصداد؟
تصایریازاهورهمزداوآناهیتاومیترهباویژگیهای
انسانمانندرامیتواندرنقوشبرجستهساسانیدید
)رکبهبخششمایلنگاریایزداندرآثارساسانیاندر
انسان فرمهای با اغلب نیز فرهوشیها مقاله(. همین

تصویر1.پیكرةبالدارفروشیدرسمتراستایوانتاقبستان
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مانندوبالداردرآثارهنریدیدهمیشوند.)تصویر1و2(
) Farridnejad, 2015: 23-25(تصاویرایزدان،حیواناتو

نمادهاییافتشدههمهبرپایةمتونتفسیرمیشوند.
والبتهانكاراینموضوعغیرممكناستکهبیاندینی
مطابقت زردشتی سنتهای با کامل طور به ایرانیان
ندارد.بیشکزندگیدینیایرانیاندردورانباستانبا
از اعتقاداتمفصلترینسبتبهآنچهکه فعالیتهاو
قوانینزردشتیامروزهبهدستمارسیدهعجینبوده
است.معموالًچنینگفتهشدهکهفرهنگهندوایرانی
ضدشمایلیاستزیراکهدراوستاوریگودااشارهایبه

بتویامجسمههایآیینیوجودنداردعالوهبرآنکه
توصیفاتمفصلانسانگونهایازایزدانهندواروپایی
نمیبینیموآنچهکهدرموردآناهیتاوجودداردازجهت
در )Shenkar, 2014:13-14( است. استثنا یک تفصیل
»درخشان« و »سفید« تیشتر ایزد نیز یشت تیشتر
نیز وندیداد میشود توصیف )33۹ :1377 )یشتها،
پل از نیک ارواح توصیفمیکندهنگامیکه را بهمن
چینودعبورمیکنندبرتختطالنشستهاست.)وندیداد،

فرگردنوزدهمبند31(
ازمتونچنیناستنباطمیشودکهایزدانیکفرم

تصویر2.بشقابنقرهکوشانی-ساسانیسدةچهارمباتصویرفرهوشیبیبالکهدیهیمیرابرایپادشاهبهارمغانمیآورد
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در آنان جلوههای اما دارند مینوی دنیای در انسانی
ضد فرمی با استعاری و نمادین اغلب مادی دنیای
پهلوی ادبیات در میشود. فرض عنصری و شمایلی
تعدادزیادیازاشاراتانسانگونهنسبتبهایزدانوجود
دارد.دردینكردزردشتبهمنرابهشكلیکانسان
میبیند.درهمانمتندئناخودرابهصورتزنزیبابه
جلوهدرمیآوردواسپندارمذبهصورتدوشیزةجوان
جلوهگرمیشود.دردینكردآمدهکهزردشتاسپندارمذ
رامیبیندکهازجلووپشتنیکاستوازهمهسو
زیباست)دینكردهفتم،240:138۹(درارداویرافنامه
توصیفبصریازبهمندیدهمیشودوویرازهمراهبا
سروشوآذراستوآناننیزبهصورتانسانمجسم
میشوند.ویرازبادئناکهدختریزیباستروبرومیشود.
ازمتنارداویرافنامهدرمییابیمکهایزداندربرابرویراز
بهشكلانسانیظاهرمیشوندواهورهمزدایکتندارد
کهقابلدیدناست.)ارداویرافنامه،54-52:1372(

)5-1 بندهای ،15 )فصل ناشایست شایست در
زردشتاینتواناییرابهدستمیآوردکهاهورهمزدارا
ببیندوآنراکاماًلباتوصیفاتانسانیوصفکند.در
دادستاندینیمنوچهرمیگویدکهدیدناهورهمزدابا
قابلرؤیت به اشاره خردممكناست.درهمینمتن
بودنایزدانبهطورکلیواهورهمزدابهطورخاصشده
است.درروایتپهلویاورمزدواسپندارمذهمچونزوج
مهربانودرآغوشهمتوصیفمیشوند.درهمانمتن
فصلآفرینشآمدهکهاهورهمزداجهانراازبدنخود
ازاشک، پا،آبرا از ازسر،زمینرا آفرید.آسمانرا
در راست. دست از را چهارپایان و مو از را گیاهان
بندهشظاهروایواهریمنتوصیفمیشود.)روایت

پهلوی،54-53:13۶7(
ازاسالمسنت ایرانپیش بهنظرنمیرسدکهدر
تصویریخاصیرایجبودهباشدالبتهشایانذکراست
کهاطالعاتودادههایتصویریازآندوراننیزاندک
استاماباتوجهبههمیندادههابهنظرمیرسدکههنر
وتصاویرخلقشدهبسیارتحتتأثیرحامیانهنریو
درباریودولتیقرارداشتندازاینروتصاویرابزاریبود

برایشعارهایسیاسیودینیدرهردوره.

ساسانیان: شمایل شکن یا ضد شمایل 
در »شمایلشكنی عنوان با خود مقالة در بویس
زردشتیانچنین اظهارمیداردکه زردشتیان«7 میان
به ابتدا در را آفرینشخود اهورهمزدا که میاندیشند
شكلمینویانجامدادونیرویمقابلاویعنیاهریمن
باآفرینشنیرویبدوشربهصورتمینویاهورهمزدارا
ناچارساختتاآفرینشمینویخودرابهظهوربرساند
آفرینش باعثشدکه این و مادیدرآورد بهشكل و
اهوراییاینمزیتراپیداکندکهجسممادیداشته
باشددرصورتیکهنیروهایبدیوشرصورتمادی
از رامیربایند فرم بدی و برایسكونت،شر و ندارند
اینروستکهخالقتصویرگناهكاراستزیراکهبدکیش
ودرجستجویفعلخلقکردناستیعنیهمانچیزی
کهدرانحصارایزدقرارداردوهمچنینبهسببنادانی
دیو یا و شر که میبخشد راشكل خالی فضای خود
میتوانددرآنسكنیگزیندتاپرستشیراازآنخود
سازدوبااینکارنیرویشرقدرتمندترمیشود.بویس
میافزایدکهدرآثاربهجاماندهاززردشتیانمعابدهمراه
)nišēmag ī dēwān( بامجسمههارامحلسكنایدیوان
را uzdēs- parastagīh  اصطالح ادامه در او میدانند.
معادلتصویرپرستیومترادفیبرایهماندیوپرستی
)dēwīzagīh(ذکرمیکندکهالبتهالزمبهذکراستکه
اصطالحuzdēs- parastagīhمعادلبابتپرستیاست.
حكومتشان آغاز در ساسانیان که میافزاید بویس
استفادهازشمایلرادرآیینهایعبادیممنوعکردند
ودرزمانایشانتندیسهاازبناهایمقدسبرچیدهو
کیش ترتیب بدین شد. نشانده آتش آن جای به
دین وارد هخامنشی دوم اردشیر که شمایلپرستی
پایان به اولساسانی اردشیر اقدامات با زردشتیکرد
رسید.)Boyce, 2004: 107- 111(»شهنشاهآتشهااز
آتشكدههابرگرفتوبكشتونیستکردوچنیندلیری
هرگزدردینکسینكرد.بداندکهاینحالبدینصعبی
نیست.ترابهخالفراستیمعلوماست،چناناستکه
ازداراملوکالطوایفهریکبرایخویشآتشگاه بعد
ساختوآنهمهبدعتبودکهبیفرمانشاهانقدیم
نهادند«)نامةتنسر،۶8:1354(البتهبهنظرمیرسدکه
بیشترازاهدافشمایلشكنیاردشیرایناقداماتاودر
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انجام متفاوت آیینهای میان اتحاد و تمرکز جهت
گرفت.

درکتابمادیانهزاردادستاندوموردثبتشده
طی م ۶ سدة حدود در موارد این از یكی که است
انوشیروانرخدادکهدومردصاحب پادشاهیخسرو
 xānag pad  " بتكده یک آن در که بودند زمینی تكه
uzdēsčār" داشتندوروحانیاندستوردادندکهآنمكان

ازشمایلهاپاکشوندوبهجایآنādurōg)آتشكده(
بنانهند.درموردیدیگربدونذکرتاریخقاضیشمایلی
راازبتكدهخارجکردومردیدیگردرآنجاādurōgبنا
 )Mātīkān :1980 , 31 ,3-6 .94 ,25 نهاد)…., 37. 8-2؛
و بتها نابودی همه که متنی شواهد و اقدامات این
برپاییآتشكدههااسترابویسشواهدیمبنیبرمنع

قانونیساسانیاندرزمینةپرستششمایلمیداند.

بیان را موضوع این روحانی شمایلشكنان البته
کردهاندکههنگامیکهپرستششمایلهاممنوعشدبه
تبعآناعتقادبهموجوداتمینوینیزکمیازبینرفت.
 ka uzdēs parastišnīh be absīhēd mēnōg(
 warrawišnīh andak abāg be šawēd )Dēnkard,

19-17 .551 , 17-553.16()هنگامیکهپرستشبتهابه

نابودیگراییدمینوباوریکمترشد(
و اسالم  در زردشتی بویسشمایلشكنی نظر به
آموزههایزردشتیدر بودهاست. تأثیرگذار مسیحیت
زماناشكانیانبهارمنستانراهیافت.درسال301م
زمانیکههنوزمدتطوالنیازسقوطاشكانیاننگذشته
را مسیحی دین سوم تیرداد ارمنستان پادشاه بود
پذیرفتوبهنظرمیرسدبیشترینانگیزةاوبرایاین
کارمخالفتباساسانیانبودودرپیایناقدامنابودی
صورت مسیحی تصاویر جایگزینی و زردشتی تصاویر
گرفت.عالوهبراینكهدراسالمنیزدرسدههاینخستین
هیچضدیتیباهنرتصویریدیدهنمیشود.تنهادرسدة
۹میعنیزمانیکهایراننقشاساسیدررهبریجامعة
تصویر نمایش با اسالمی آموزههای یافت مسلمانان
خلق آنان شد نهاده بنا آن پایة و داد نشان مخالفت
تصویرراامتیازویژةخالقونیزساختمسكنیبرای
که است نكتهای همان این و میدانستند شر نیروی

تصویر علیه پیشین سدههای در را زردشتی مقدسان
برانگیخت.متكلمانمسلمانقوانینخودراباتوجهبه
منعهرگونهتصویراجراکردند.درونجامعةایرانیبه
نظرمیرسدکهایرانیانخودسنتتصویریرابنانهادند
وخودآنراممنوعشمردنداماطیسدههایمیانیبه
وضوحبرفرهنگزردشتیانتأثیریکمویازیادبرجای

.)Boyce, 2004: 107- 111( نهاد
امادیدگاهشنكارچنیناستکهزردشتیگرییک
دینضدشمایلیوفاقدهرگونهمجسمةانسانانگارانه
است.گرچهکهایزدانزردشتیبیشتربرروینقوش
برجستهنقشبستهاندوتصاویرآنانداخلمعبدنیست
صحنههای این که است دشوار موضوع این تصور اما
اعطایمقامبافرمکاماًلانسانیازاهورهمزدا،آناهیتاو
میتره)نکبهتصاویربخششمایلنگاریایزداندرآثار
ساسانیاندرهمینمقاله(مربوطبههنرغیردینیباشد
ونمیتواناهمیتآیینیبرایآنانقایلنشد.همچنین
بایدافزودکهدرهنردورانباستانتمایزکاملمیانهنر
نیست ابهام بدون و دینیچندانممكن  و غیردینی

 .)Shenkar, 2015: 489(

نقوشبرجستةعیالمیبخشهاییازمعابدفضای
بازشمردهمیشدندکهدرآنمناسکبرگزارمیشد.در
ایراننیزبرخیازمهمترینایننقوشنزدیکبهآبقرار
ایرانیان دینی فرهنگ در ویژه جایگاهی آب و داشت
بازیمیکرد.اینجایگاهاشارهبهاینداشتکهمناسک
انجام نقوش این مجاورت در یا و مقابل در خاصی
تصویر به را ایرانی بزرگ ایزدان نقوش این میگرفت.
کشیدهاندوبهنظرمیرسدکهاینتصاویرحتیبرای
رهگذرانقابلتشخیصبودندوکاماًلمحتملاستکه
حداقلبخشیازکارکردایننقوشبرجستهبهعنوان
دینی اعمال انجام برای جایگاهی  و باز فضای معابد

بودند.
ایننكتهصحیحاستکهنمایشاهورهمزدا)رکبه
نخستین ابتكارات از انسان شكل به و4( تصویر3
دنبال را هدف این احتماالً و بود ساسانی پادشاهان
میکردندکهشاهرادریکحالتنیمهالهینشاندهند
وهمانندایزدبهتصویربكشند.امانمایششكوهوتبلیغ
زیرا نبود ساسانی برجستة نقوش هدف تنها سلطنت
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برایدستیابیبهاینهدفراههایبسیارمؤثرترینیز
وجودداشت.

تصویری فرهنگ که میافزاید ادامه در شنكار
ساسانیهمهچیزراشاملمیشدبهغیرازشمایلشكنی.
هیچیکازشهرهایساسانیقابلمقایسهبایهودیتدر
و تندیس هیچ آن در که نیست میالدی اول سدة
مجسمهایدرمعرضدیدهمگانونیزمناطقخصوصی
دیدهنمیشود.البتههمانطورکهپیشازاینگفتهشد
نقوش به محدود ساسانی فرهنگ در ایزدان تصاویر
نظر به و بودند مهرها و سكهها صخرهای، برجستة
میرسدکهبهمناطقشهری،معابدومجموعهقصرها
راهینداشتند.اودرادامهمیافزایدکهفرهنگساسانی
ضدشمایلیبودواحتماالًازسنترایجدرمنطقةپارس
ساسانی معابد و میکرد تبعیت هخامنشیان دوران از
عاریازتصاویرپیكرنما)=فیگوراتیو(بودند.برایآنان
آتشهماننمادمقدسضدشمایلیمحسوبمیشدکه
پاسخبهنیازفرهنگیآنانرامیدادوشكلگیریمعابد
دورة به احتماالً میبینیم امروزه که گونهای به آتش

)Shenkar, 2015: 490-492( .ساسانیبازمیگردد
بهنظرشنكاراینموضوعبهعنواناصلیپذیرفته
شدهکهدینزردشتیامروزییکدینضدشمایلیو
آتشتنهاشمایلمقدسدرآناست.اماپیروانزردشت
دردورانمعاصرشمایلگریزنیستندودرمعابدآتشو
مجامعآناندرایران،هندعكسزردشتونقشفروهر

)ibid : 472(.دیدهمیشود
و نیست شمایلشكنی با همراه لزوماً ضدشمایلی
واقع در نبود. شمایلشكن واقع در ساسانی فرهنگ
نخستین و صخرهای برجستة نقوش خالق ساسانیان
تصاویرکاماًلانسانگونهازایزداندرغربایرانبودندو
همینتصاویررابررویسكههانیزحککردند.امااز
اجتناب هنری آثار دیگر بر مقدسان تصاویر خلق
برروی درمجموعههایشخصی اگرچهکه میکردند

مهرهااینتصاویردیدهمیشود.
ادبیات همچنین و اوستایی مكتوب منابع به اگر
دورةمیانةزردشتیرجوعکنیمدرآنارجاعاتروشنی
و مقدسان از انسانگونه ایرانی مفاهیم میان تضاد از
بازنماییهایضدشمایلیآنانبرمیخوریم.اینتضاد

دردومفهومموازیبیانمیشود:مینویوگیتی.در
جامانده به ناشایست شایست در که اوستا از بخشی
توصیف انسانانگارانه کاماًل ظاهر یک با اهورهمزدا

میشود)نک:شایستناشایست،210-20۹:13۶۹(
نیز دینی دادستان و )همانجا( پهلوی روایت در
اهورهمزداواسپندارمذبهعنوانزوجیتوصیفمیشوند.
ایزدانچنین که دریافت میتوانچنین متون این از
فرموشكل مینوییک دنیای تصورمیشدندکهدر
انسانیدارندامادردنیایمرئیوگیتیاغلبنمادین،
فرض ضدشمایلی صورت به و عنصری استعارهای،

میشدند.

بت و مفهوم آن در فرهنگ ایران ساسانی
یا انسان،حیوان، بتدرلغتمجسمهایبهشكل
را آن اقوام از برخی که است خیالی موجودات
میپرستیدندواحتماالًازواژةسغدی ʼbwt/ pwt »بودا«
مأخوذشدهاست.)حسندوست،408/1:13۹3(در
زبانپهلویبتوترکیباتآنبهصورتهایذیلآمده

است:
uzdēspar-)بتپرست(uzdēsparistو)بت(uzdēs

,MacKenzie()بتكده(uzdēszār)بتپرستی(istišnīh

85:1۹71(درفارسیمیانةمانویuzdēs)ایماژ،شمایل
uzdēsparistتاالرتصویر،بتكده(و(uzdēsčār)وبت
)بتپرست(،اوستایی Av.*uzdaēsa-درزباناوستایی
نشان  daēs- فعل از مشتق  عالمت( )نشانه،  daēsaـ
دادنودرزبانفارسیباستانop. tacara-)قصر(است
 Bartholomae, 1961: 673، Nyberg, 2003:II/199؛   (

 )Boyce,1977: 19

حمالتعلیهبتوبتپرستیدرادبیاتایرانمیانه
رابایدباتوجهبهگفتمانرایجعلیهبتپرستینسبتبه
مذاهبتکخداییونیزپاسخبهفعالیتهایتبلیغی

مسیحیومانویدانست.بتپرستیماننددیوپرستی
ag-( و   )duš-dēnīh( دینی بد و )dēwēzagīh( 
dēnīh(،ودیوپرستی)dēwēsnīh(،جادوگری)Jādūg(و

اهلموغ)ahlamoγ(بهنظراصطالحاتجدلیهستندکه
معناومفهومخاصیندارندوبههرسنتدینیکهمغایر

باروحانیانزردشتیباشداطالقمیشود.
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نظریةبویسکهپیشازاینبررسیشدبانوشتههای
ازجملهمسعودیوشهرستانی مورخاندورةاسالمی
نیزتأییدمیشودزیراآنانآوردهاندکهبرخیازمعابد
برخی سابقاند. بتكدههای همان ایران غرب در آتش
دیگرازنویسندگانبزرگنیزخاطرنشانساختهاندکه
آتشكدةبزرگیماننداستخرپیشازاینجایگاهبتانبود
کهبعدهاازبینرفتوبدلبهآتشكدهشد.معبدمشهور
دورةساسانیمربوطبهآذرگشنسپ)تختسلیمان(نیز
توسطخسرواولازبتكدهبهآتشكدهتغییرماهیتداد.
شهرستانینیزدرکتابخوددرمورددینهاوفرقاز
دشمنیمیانبتپرستانوآتشپرستانمیگویدواین
کهبرخیازمعابدبتپرستیبعدهابدلبهمعبدآتش
میخورد. چشم به نیز شاهنامه در موضوع این شد.
اسفندیارازطرفپدرخودگشتاسبمأمورشدتادین
زردشتیراگسترشدهدوبتهاراازبینببردوآتش
بهجایآنبنشاند.بیرونینیزاشارهمیکندکهپیشاز
ظهورزردشتیتقریباًتمامایرانبزرگازکوشانگرفته
تاعراقپیرودینشمنیبودندکهاوودیگرنویسندگان

اسالمیآنراهمانبتپرستیمیدانستند.
در آتشکه معابد به پرستی بت معابد تغییر این
سطورپیشینآمدشایدبازماندهایازخداینامههاباشد
ونمایانگرآرزویپادشاهانمتأخرساسانیتاخودرادر
 Shenkar, 2015: 478- (.میانمخالفانبتهاجایدهند

)479

بت با آشكاری دشمنی و تضاد میانه ادبیات در
پرستیدیدهمیشود.امااینواژهدرهیچکجابهطور
آیینی اقدامات و اعمال چه که نشده توصیف دقیق
صورتگرفتهاستونیزشمایلهایمربوطبهچهدینی

بتشمردهمیشدند.آیااصطالحبتبهخدایانبابلی،
به ویا میشد؟ مربوط سغدی و مانوی هندو، بودایی،
مسیحیانوپیرواندیگرادیانایرانیکهتندیسهاییرا
اطالق نیز میپرستند مقدسان از تجسمی عنوان به
نام با میانهای فارسی میگردد؟درمتنکوتاهمنظوم
شاهبهرامورجاونددرکنارمساجدازبتكدههانامبرده

میشودکهشاهبهرامآنانرانابودمیکند.
»مزگتهافروهلیم،بنشانیمآتشان

)بهار، جهان« از کنیم پاک و کنیم بر بتكدهها
)1۹۹-1۹8:137۶

درواقعاینواژهنخستینباردرکتیبةکرتیردیده
شد.اوموبدموبداندورةساسانیبودکهنقشمهمیرا
بازیکرد.کرتیرکارهای ایندوره درسیاستودین
مهمخودرابرمیشماردکهیكیازآنهاازبینبردن
یهود،شمن،برهمن،مسیحی،نصارا،مزدکیوزندیق
تخریبجایگاه با کرتیر درکتیبة بتها نابودی است.
منظور شاید یافت. ادامه  )gilistag ī dēwān  ( دیوان 
کرتیرازدیوهاخدایانغیرخودیومربوطبهکافران
باشد.اماآیادیوهاییکهکرتیربداناشارهمیکندهمان
خدایانمسیحی،یهودیوادیاندیگراست؟برایکرتیر
وهمعصرانشاینموضوعمشخصبودامابرایماخیر.
uzdēsدرکتیبةکرتیرمیتواندودریافت واژة از
داشت.اولیمرتبطکردناینواژهباادیانیکهنامیاز
آنانبردهنشدهامادرسدةسوممیالدیدربهکارگیری
آیینهایتصویرینقشفعالیداشتند.اینتفسیرنشان
میدهدکهuzdēsبهمجسمههااشارهداردوکرتیرنیز
و دینی اعمال اینكه به بنا متفاوت ادیان پیروان بین
آیینیآنانمتمرکزبربتپرستیباشدویاخیرتمایزی

تصویر3.اردشیراولدرحالدیهیمستانیازاهورهمزدادرفیروز
آبادفارس

تصویر4.نقشبرجستهاردشیردرنقشرستم
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که باورند این بر محققان از برخی میشود. قایل
بتپرستیواژهایاستکهبهبددینیاطالقمیشودو
شاملمفاهیمنادرستیازخداونداست.بتپرستیشاید
تنهابیانگررویكردمذهبیخاصبرپایةپرستشبتو
بیزاریوخشم واژهایاستکه بلكه نباشد یاتصاویر
 Shenkar, ( بیانمیکند. را مذهبی/فرهنگیعظیمی

 )2015: 479- 482

متون در که توهینآمیزی اصطالحات بیشتر
agdēnزردشتیبهدشمناندیناطالقمیشودمانند
ایرانی(، )غیر  an-ēr دین(، )بد dušdēn دین(، )بد
ahlamoɣ و )جادوگر( jādug )دیوپرست(،  dēwēsn

متون در uzdēs واژة اما آمدهاند اوستا از )بدعتگذار(
که شده باعث نكته همین و نمیشود دیده اوستایی
تصورکنیماینواژهازمنابعمسیحیواردادبیاتدورة
میانهشدهباشد.بههمینترتیباستکهادبیاتفارسی
همان یا »دیوپرستی« معادل را »بتپرستی« میانه
،agdēn، dušdēn اصطالحات و میداند  dēwēzagīh

میتواندبهمخالفانباچهارچوبهایزردشتیویابدون
آناطالقشود.شایدبهطورخالصهبتوانگفتکه»بت
پرستی«»بددینی«و»دیوپرستی«بهعنواناصطالحاتی
برایهرسنتدینیمخالفباروحانیتزردشتیکاربرد
دورة در مسیحیان تبلیغات با مقابله برای اما داشت.
ساسانیواژةبتوبتپرستازواژگانمسیحیگرفته

 )ibid: 483 (.شد
یا uzdēs به زیادی اشارات میانه دورة ادبیات در
که آمده دینكرد در نمونه برای است شده بت همان

آتشبهرامنیكیودشمنبتاستهمچنینافسانهو
داستانیکهدرآنکیخسروبتكدهایبزرگرادرکنار
بنا آنجا در آتشكدهای و کرد ویران دریاچةچیچست
نهاددرمتوندورةمیانهازجملهبندهشآمدهاست.در
زندبهمنیسن)5:1385(آمدهکهبتكدهجایگاهروان
بد)اهریمن(ودیواناست.درهمینمتنبتكدهدشمن
بهدینیاست.درمادیانهزاردادستاننشانهاییازمنع
قانونیبرایبتكدههامیبینیم.دربندهشازدیوبُتنام
بردهشدهکهاورادرهندوستانمیپرستندورواناو
پرستد. بوذاسف چون و است میهمان بوداها بدان
و بتپرستی از آمده خرد مینوی در )121 :13۶۹(
دیوپرستیسختبپرهیز.)23:137۹(ودرجایدیگر
است ناشادتر زمین کدام که پرسش این به پاسخ در
خرد، )مینوی بسازند بتكده آن در که زمینی آمده
2۹:137۹(ونیزدرمرتبةهشتمگناهانگرانازبت
پرستیناممیبرد.)همان:50-51(دردینكردضحاک
مردمرابهبتپرستیفرامیخواند)دینكردهفتم،138۹:
243(درشاهنامةفردوسینیزچندینکنایهواشارهبه
بتوبتپرستیاست.گشتاسبپسرخوداسفندیاررا
اتخاذ ترتیبی و میفرستد زردشتی دین تبلیغ برای
میشودکهمردمبهسوزاندنبتهاترغیبشوندوبه

جایآنانآتشكدهبرپادارند.:

می ســوختند  کــوه  ســر  از  بتــان 
برافروختنــد آذر  بــت  جــای  بــه 

تصویر5.نقشبرجستهنرسهدرنقشرستمکهدیهیمراازآناهیتادریافتمیکند.
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شمایل نگاری ایزدان در آثار ساسانیان 
دراینبخشازمقالهتنهابهگزیدهایازتصاویربه
جاماندهازایزدانمهمزردشتیدرآثارساسانیپرداخته
نتیجهایدرزمینةرویكرد به نهایت تادر خواهدشد

آنانبهتصویرپردازیوشمایلنگاریدستیابیم.

اهوره مزدا 
درهنردرباریساسانیهشتتصویرازایزداصلی
نقشبرجستههای روی بر اهورهمزدا- زردشتیان-

ساسانیبهجاماندهاست.اهورهمزدادرایرانساسانی
اهمیتویژهایداشتوازهشتنقشبهجاماندهمربوط
بهدریافتمقامشاهیتنهانرسهاستکهپادشاهیخود
راازآناهیتادریافتمیکند.تصاویردیگراهورهمزدابر
پایاندورةساسانینقش تا اول ازشاپور رویسكهها
بستهاست.نخستینتصویرانسانانگارانهازاهورهمزدادر
ایرانغربیتقریباًهمزمانباآغازدورةساسانیدیده
میشود.تصویریکهبرصخرههانقشبستهومربوطبه
نقش در و است اردشیر یعنی ساسانی شاه نخستین

تصویر۶.نقشبرجستةتاقبستانخسرودوم؟درمیاناهورهمزداوآناهیتاباپیكریبزرگترکهآناهیتادر
یکدستدیهیمودردستدیگرازکوزهایآبمیریزد.)اشارهبهخویشكاریآناهیتا(
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برجستةفیروزآبادفارسدیدهمیشود.)نک:تصاویر3
و4(

آناهیتا 
آناهیتادرآیینهایایرانباستاندارایاهمیتویژه
استکهقدمتاوبهپیشاززردشتمیرسد.ناماوبه
معنی»آبهاینیرومندوبیآالیش«وسرچشمةهمة
آبهایرویزمیناستکهمنبعهمةباروریهاشمرده
میشود.دراوستاآبانیشتمختصاوستکهدرآن
متنتوصیفاتیدرموردظاهراومیتوانیافتازجمله:
اسبی شانه ستبری به سفیدش و زیبا »بازوان 
است«)بند7:یشتها،237/1:1377(»آنزورمند
همان: :15 )بند ».... خوشاندام و باال بلند درخشان
241/1(»آنگاهاردویسورناهیدبهصورتدخترزیبایی
بسیاربرومندوخوشاندامکمربنددرمیانبستهراست
باال،آزادهنژادوشریفازقوزکپابهپایینکفشهای
روان بسته محكم زرین بندهای با پوشیده درخشان
شریف و نژاد »آزاده )25۹/1 همان: :۶4 )بند شد«
کفشهایزریندرپانمودهبازینتهایبسیارآراسته
روانگشت«)بند78:همان:2۶7/1(»اردویسورناهید
همیشهظاهرمیشودبهصورتیکدخترجوانبسیار
برومندخوشاندامکمربندبهمیانبستهراستباال،آزاد
نژادوشریفکهیکجبهقیمتیپرچینزریندربر

تصویر7.تصویربانویی)احتماالًآناهیتا(بررویسكةبهرامدوم

تصویر8.تصویرایزدبانوبرسكهبهرامدوم
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دارد«)بند12۶:همان:2۹5/1(»بهراستیهمانطور
کهدرقاعدهاست)او(برسمدردستبایکگوشواره
ناهید اردویسور )آن( است جلوهگر زرین گوشة چهار
بسیارشریفیکطوقیبهدورگردننازنینخوددارد
اوکمربندیبهمیانمیبنددتاسینههایشترکیبزیبا
سر باالی »در شود« واقع مطبوع او که آن تا بگیرد
اردویسورناهیدتاجیباصدستارهآراستهگذارده)یک
با شده ساخته چرخ سان به گوشه زرینهشت تاج(
نوارهازینتیافتهیکتاجزیبایساختهشدهکهازآن
از جامة اناهید »اردویسور است« آمده بیش چنبری
بچه چهار که ببری سیصد از دارد بر در ببر پوست
زاید...«)بند127-12۹:همان:2۹7/1()تصاویر8-5(

آتش
ایزدآتش)MP. Ādur/ ātaš(دراوستاآتشاغلببه
عنوانپسراهورهمزدااستکهکناراونشستهاستاما
توصیفظاهریازاونشدهویااینکهازصفاتبرشمردة

اونمیتوانچیزیدرموردظاهراودریافت.

تكریمآتشتوسطزردشتیانریشهدرفرهنگهند
باز اروپایی و هند دوران به احتماالً و دارد ایرانی و
میگردد.کانونآتشفراهمکنندةگرماونوراستو
نظر در آتُر ایزد از تجسمی را آن باستان ایرانیان
میگرفتندوآنانبراییاوریهموارةاومرتبفدیههایی
نثارشمیکردند.آتشدرمراسممذهبیحاضربودودر
پیش مراسم در که میرسد نظر به هفتها یسنای
زردشتیریشهداشتوفدیههاییبهآبوآتشتقدیم
خود به زردشتی بوی و رنگ کاماًل بعدها اما میشد
گرفتبهطوریکهمرکزیتآتشدردینزردشتیبدل
بهیكیازشناختهشدهترینجنبههایآنشد.ازآنجایی
با بنابراین بود آزمایی راستی برای وسیلهای آتش که
کرد.در پیدا ربط اشه ایزد با و میشد همراه راستی
اهورهمزدا به خطاب زردشت ۹ بند 43 فصل گاهان
میگوید:»...تامدتیکهآتشتوزبانهکشدومندر
راستیخواهم پیرو آورم فدیه آنستایشکنان مقابل
در همواره او پیروان که میشود باعث همین و بود«
ماه- یا و یاخورشید دنیوی آتش یک - آتش حضور

تصویر۹.نیمتنةبرآمدهازآتشسكةشاپوردوم
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نیایشکنند.)مینویخرد،فصل3:53-5(پیداستکه
مشخصترین از یكی آتش پرستش غربی ایران در
آیینهایرایجاستکهدرمنابعبداناشارهشدهاست.
گرچهکهمشخصنیستایناشاراتمربوطبهپرستش
اهورهمزدایادیگرایزدانازطریقآتشاستیاپرستش

خودایزدآتش.
پادشاهانساسانیبهترتیبتصویریکآتشدانرابر

پشتسكههایخودقراردادندوآغازهرپادشاهیهمراه
باروشنکردنیکآتشسلطنتیبودودرتصاویربر
یک مدور بدنة با همراه سلطنتی تاج یک سكه روی

آتشداننمایشدادهشدهاست.
به آتش که داریم قطعی شواهد ساسانی دورة از
را این میشد. دریافت انسان شكل به ایزدی عنوان
میتوانازمتنارداویرافنامه)48:1372(دریافتکه
درسفرآتشهمراهویرازشدوحتیبااوهمکالمبود.
درخصوصظاهر توصیفی منابع این در متأسفانه اما
بصریآتشدیدهنمیشود.بهیقینتصویریتاکنوناز
ایزدآتشدرایرانغربیدیدهنشدهاست.امابرروی
سكههاومهرهایساسانیوکوشانی-ساسانیتصاویری
)نک. میشود. دیده آتشدان از شده خارج شعله از

تصاویر۹-11(

میتره
ایرانیکه و ایرانی و ایزدانهند ازمهمترین یكی
اوستا در MP. Mihr است پیمان« عهد، « آن معنای
شناختهشدهتریننقشاویعنیخورشیدوایزدخورشید
راایزددیگرییعنیخورشیدبهعهدهمیگیردکهکاماًل
میتره به را خورشیدی وظایف است. نزدیک او به

تصویر10.نیمتنهبررویآتشدان-مهرساسانی

تصویر11.نیمتنهبررویآتشدان-مهرساسانی
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بخشیدنمیتوانددرواقعبهدلیلهمراهیاوباخورشید
ومربوطبهدورانمتأخروشایددورةهخامنشیباشد.
درمهریشت،بند7آمدهکه»مهررامیستاییمکه
راستین ازکالم استکسیکه پهن دارایدشتهای
است. گوش هزار دارای که زبانآوری است آگاه
خوشاندامیکهدارایهزارچشماست.بلندباالییکه
درباالیبرجپهنایستادهزورمندیکهبیخوابپاسبان
است«)یشتها،427/1:1377(درتوصیفاودربند
25آمدهپیكرشکالمایزدی)منتره(است.یلجنگآور
قویبازوان)همان:42۹/1(بند۹1براودرودمیفرستد
مهرهزارگوشودههزارچشم)همان:473/1(در
مقابلمهراستکهتمامدیوهایغیرمرئیودروغپرستان
ورنبههراسافتند...)همان:47۹/1(درهمینیشت
آمدهکهدستهای)بازوان(بسیاربلندمهرپیمانشكن
راگرفتارمیسازد)همان:481/1(ودربند112آمده
کهمهرسپرسیمینوزرهزریندربرکردهوباتازیانه
)گردونه(میراند.)همان:485/1(بهنظرمیرسدکه
اینتصویرپردازیاساطیریبهاینسببانجامشدهکه
شخصیتایزدعهدوپیمانرانمایانسازد.)نک:تصاویر

)15-12

فّره
درزامیادیشتبند34آمدهکهجمشیدپسازآن
کهسخننادرستدروغپرداختفّرازاوآشكارابهپیكر

مرغیبیرونشتافت.)یشتها،33۶/2:1377(
در MP.xvarrah و   Av.xvarnah اوستایی خورنه
اوستادارایدومعناستیكیمعناییکاماًلانتزاعیو
دیگرینامیبراییكیازایزدانکهیشت1۹نیزبدان
اختصاصدارد.نظراتمتفاوتیدرموردریشهشناسیو
معنایاینواژهوجودداردامامحتملترینمعنا»شكوه
وبخت«است.فّرهحتیزمانیکهبهعنوانیکموجود
مینویعملمیکندانتزاعیاستودراوستاوادبیات
در نمیشود. توصیف انسانگونه بهصورت میانه دورة
اینمتوناغلبفّرهبهطورمستقیمویاغیرمستقیمبا
ارتباط او  ارتباطاست.دراوستا آتش،نوروگرمادر
قویبارودخانههاوآبداردوچنینتصورمیشودکه
فّرهیكیازصفاتاپامنپات8است.مالكیتفّرهلزوماًنیاز
بهارتباطمستقیمفیزیكیاستهمانطورکهازاسطورة
جموکارنامةاردشیربابكاندریافتمیشودکهفّرهبه

شكلیکقوچتوصیفمیشود.
تنهاسهجلوةتصویریازفّرهبهوضوحدرتماممتون

IIتصویر12.میترهبرسكههرمز

تصویر13.نیمتنةمیترهبررویمهر
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ادبیایرانپیشازاسالمتوصیفمیشود:
1(آتشدرمهریشتودرداستانتولدزردشتدر

گزیدههایزادسپرم)55:1385(
2(پرندهدرسرودههایاوستاییداستانجم)فرگرد

دوموندیداد(
3(قوچوحشیدرکارنامةاردشیربابكان)1342:

)181
درخصوصمطالعاتشمایلنگاریتصویریاحتماالً
هیچموضوعیبیشترازفّرهدرمطالعاتتصویریایران
پیشازاسالمحایزاهمیتنیست.فّرهنهفقطحكایت
ازخجستگیداشتبلكهبهعنوانمنبعاساسیقدرتو
نیایشگران درباری فرهنگ در میشد. شمرده اقتدار
خود ستایشهای در را افزون- فّر ـ فّر بیشترین
خواستارندواینامرباتكرارزیادمحققمیگشتوهر

تصویر14.میترهدرونیکارابةچهارچرخهکهباسرشیرتزیین
شدهاست

فزونی نیز قدرت باشد افزون فّر نمادهای تعداد چه
است. قدرت و خجستگی از بیشتری القای و مییابد
برایفّرنمادهاوابزارمتفاوتیآفریدهشدهاندوبیشترین
ویژگیفّروکارکردآنرادراسطورةجمشیددراوستا

)Soudavar,2010 ()1۹میتواندید.)یشت

نتیجه گیری 
دراینمقالهدونظریهدرخصوصرویكردساسانیان
مینوی موجودات و ایزدان تصاویر خلق به نسبت
زردشتیموردبحثوبررسیقرارگرفت.ابتدانظرمری
و بودند شمایلشكن ساسانیان اینكه بر مبنی بویس
رویكردشمایلشكنیدرمسیحیتواسالممیراثیاست
اززردشتیساسانی.ازطرفدیگرمایكلشنكاربراین
نه بودند ضدشمایل ساسانیان که است عقیده
به آتش عنصر از آنان همینسبب به و شمایلشكن
عنوانشمایلدراجرایآیینهاومناسکبهرهمیبردند.
بابررسیتصاویرایزدانمربوطبههنرساسانیدر
ایرانغربیچنینمشاهدهنمودیمکهبرخیازایزداناز
چهرههایی با آتش میتره، آناهیتا، اهورهمزدا، جمله
بازنماییهای بنابراین درآمدند. نمایش به انسانگونه
انسانگونةموجوداتمینویدرآثارهنریبهجاماندهاز
و سكهها برجسته، نقوش یادبود، »بناهای ساسانیان
مهرها«قبولنظریةبویسرامبنیبراینكهساسانیان
شمایلشكنبودنددشوارمیسازد.بویسبهایندلیل
ساسانیانراشمایلشكنمیداندزیراکهآنانازمقدسان
خودتندیسهایآیینیسهبعدینداشتندوتنهاتصاویر
اما آناننقشمیکردند. از دوبعدی)نقوشبرجسته(
بایدخاطرنشانساختکهجنبشهایشمایلشكنیبه
نابودیتمامیتصاویرازمقدسانمبادرتمیورزیدندنه
جنبش از نمونهای واقع در بعدی. سه تصاویر فقط
از تصاویری خلق با که یافت نمیتوان شمایلشكنی
مقدساندریکشاخةهنریمخالفباشدوخلقچهرة
همانشخصیترادرشاخةدیگرهنریمجازبداند.از
طرفدیگرضدشمایلیبودنساسانیاننیزمحلتردید
موجودات از زیادی تصاویر تعداد که گرچه زیرا است
مینویدرغربساسانیمشاهدهنمیشوداماآنچهکه
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بهجاماندهخودگواهیازوجودشمایلهاییازمقدسان
کجا هیچ نیز ساسانیان از جامانده به متون در است.
مخالفتوضدیتیباشمایلدیدهنمیشودتنهاهمگان
نظر به و میشوند حذر دیوپرستی و بتپرستی از
نمیرسدکهمفهومبتپرستیدراینمتونباشمایل
شمایل آن منظور بلكه باشد مرتبط زردشتی ایزدان
خدایانادیاندیگراست.همانطورکهمیدانیمدرزمان
ساسانیانبهدلیلمسایلمختلفسیاسیوفرهنگیو
و دیگر ادیان با منازعاتمختلف و مراودات اجتماعی
نظر به که اینروست از پیوست وقوع به آنان پیروان
ادیان در پرستششمایل مفهوم با ساسانیان میرسد
دیگرآشناشدهوآنراتقبیحمیکردند.وهنگامیکه
میداشتند برحذر بتپرستی از متون در را همگان
خدایانوشمایلهایمربوطبهادیاندیگر)بهغیراز
زردشتی(رابتمیشمردندوپرستشآنخدایانگناه
نابود باید آنان شمایلهای و میشد شمرده بزرگی

میگشت.
ازساسانیان جامانده به  تصاویر اینكه به توجه با
و ایستا مجسمههای )بهخصوص است محدود بسیار

تصویر15.نقشبرجستةشاپوردومدرتاقبستانشاپوردرمیاناهورهمزداومیترهکه
میترهبررویگللوتوسایستادهوآنرانمادیازفّرهمیدانند.

تصاویرسهبعدیکهانگشتشمارند(واینمحدودیت
نهفقطمربوطبهموجوداتمینویوایزدانبلكهقابل
روحانیان، سپاه، فرماندهان درباریان، به تعمیم
چنین بتوان شاید میباشد نیز ملكهها و شاهزادگان
غربی ایران در چهرهپردازی و تصویرسازی که گفت
ساسانیچندانپیشرفتهنبودهاست.ساسانیانتنهادر
یکموردخاصبهکارآفرینشچهرهمبادرتمیورزیدند
وآنتصویرشخصپادشاهبود)گرچهکهحتیدرمورد
خودپادشاهنیزمجسمةایستاتنهایکیادومورددیده
شدهاست(واگرجاییایزدوموجودمقدسیتصویر
و است پادشاه به بخشی اعتبار برای باز است شده
آن نه است پادشاه شخص تصویر آن اصلی موضوع
موجودمینوی.بهنظرمیرسدکهتخیالتتصویرگرایانة
ساسانیانچندانقوینبودهزیرادرمتوننیزکمتربه
توصیفاتظاهریوبصریدرموردایزدانبرمیخوریم
گرچهگاهیازمتونچنیناستنباطمیشودکهموجود
مینویدارایکالبدمادیاستامااینکالبدوصفنشده
از ظاهری وصف اندکی بسیار موارد در تنها و است
موجوداتمینویدرمتوندیدهمیشودکهمیتوانآن



102

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال هفتم، شامرۀ 26، بهار 1397

رابازماندهازسنتهایکهنویامناطقهمجواردانست.
بنابراینکمبودویانبودشمایلدرایرانغربیساسانی
حاصل نه و است شمایلشكنی از ناشی نه نظر به
ضدشمایلیبودنآنانبلكهبهنظرمیرسدبیشترناشی

ازعدمتخیلتصویربرداریآنانباشد.
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