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Due to the written history of urbanization, the City of Bishapur is counted as one of the 

Sassanid era's valuable examples. Through this city, valuable buildings and monuments were 

obtained, including the temple of Anahita, hall of Chalipa, eastern and western Ivans (loggias), 

and related ornaments such as stucco and mosaic. The eastern mosaic Ivan (loggia) is one of the 

fundamental discoveries and components of the Bishapour royal citadel (Figure 5), built in front 

of Anahita temple, Valerian palace, and hall of Chalipa. This Ivan has the most sets of intact 

mosaics. It is believed that the Roman prisoners (captured during the battle of Shahpour I and 

Valerian) were among the first people to teach the Iranians the art of mosaic imagery. May we 

emphasize that this story cannot be accepted for certain and requires further research. Today, 

studying the images on mosaics and comparing them with available historical and religious data 

gives us a new opportunity to interpret them differently than what our ancestors have been 

telling us for all these years and centuries. Comparing these images with those engraved on 

Sasanid plates tells us how Anahita (Persian goddess of fertility and wisdom) provides blessings 

and wisdom for kings and emperors. There is a strong possibility that these mosaics are dated 

back to Narseh's reign, 7th Sasanid king, and Shahpur I son. 

The Bishapur eastern mosaic porch (Ivan) is the precious remnant of the Sassanid era in which 

the greatest amount and most intact mosaics were obtained. The art of creating images using 

mosaic was pretty much rare in Iran. It is considered that this art found its way to Iran through 

Roman captivity after the war of ShapurI and Valerian. The study of the mosaic Ivan ornaments 

is important because it helps us know more about the city's use and historical interventions in it. 

Neglecting some of the details in motifs and attribution of making these decorations to Roman 

captives made it necessary to re-examine mosaics and their details. A review of the mosaic 

motifs and comparing them with historical and religious documents represent a new 

interpretation that can lead to a more understanding of the construction time and a clearer view 

of eastern Ivan's role within the royal palace. 

The purpose of this article is to re-read the mosaic motifs of the eastern Ivan to understand the 

architectural use of the mosaic Ivan, the possible period of construction, and understanding the 

story told by mosaics. This historical and descriptive study was conducted by comparing the 

images and motifs. Based on the results and findings of comparing mosaic motifs with reliefs 

and the same motifs on dishes and containers, the mosaics' images can be considered a glorious 

ceremony of giving splendor by the goddess Anahita to an important person (Figure 7). But who 

is this person? 

Considering the incompleteness of the mosaic motifs in the northwest and southwest fronts of 

the Ivan, it is impossible to express the person's identity in question (Figure 9). Still, by 

reviewing historical events and examining the fundamental changes in the art of this period 
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during different years, perhaps a new hypothesis can be put forward about the possibility of 

building an Ivan by someone other than Shapur I. The first step is to search among the people 

who showed the most attention towards the goddess Anahita and showed her their support. The 

importance of this goddess is evident in the Sassanid Dynasty. But what is the reason for not 

attributing the mosaics to the Shapur I? 

With Shapur I's arrival, the image of Anahita was removed from coins and was replaced by 

Ahura Mazda. While even the quality of implementation of motifs is not the same as the similar 

examples built by the Romans in Antioch (Figure 4), how can solely because of the presence of 

Roman captives at Bishapur, assign the construction of mosaics to them? Also, Ivan's space in 

Bishapour is different from the Ivans in other royal buildings in the Sassanid period (Figure 1). 

Neither of these two porches is located along the principal axes of the Chalipa Hall. This is so 

obvious that Girshman does not consider the period of construction of the mosaic Ivan and the 

hall of Chalipa to be simultaneous. Sarfaraz has also found another layer of red mortar under the 

mosaic layer of the mosaic courtyard (western mosaic Ivan), which was thought to be the oldest 

flooring layer. Before examining Anahita's clothing, it is necessary to return to the issue of the 

dissimilarity of the Ivan with other spaces called Ivan in royal palaces. Lionel Bier believes that 

the discovered parts are a small part of a larger building. Azarnoush also considers the two 

buildings of the west and east Ivans along with the Chalipa Hall as a temple for the worship of 

Anahita. According to this, the Bishapour royal citadel plan was compared with the plan of an 

important religious complex such as Takht-e Soleiman. The number of similar cases in terms of 

plan form and the arrangement of spaces and structure is so numerous that the possibility of 

religious use for Bishapour can be considered probable (Figure 2).Furthermore, during the first 

Hormozd, Anahita's dress was different on the coins than the clothes in the mosaics of Bishapur. 

In the coins related to the second Bahram, her crown lacks a bullet above the head. So, the first 

similarities in the motifs of mosaics with Anahita are visible from the period of Narseh. 

According to Girshman, in the third century AD, the Sassanids' woolen and silk fabrics rarely 

had a pattern. We should consider that the use of patterns on the fabric has probably become 

common with the construction of weaving centers in Khuzestan by Shapur II (Table 1). In terms 

of clothes, hair, and narrated subjects, mosaics' motifs have tremendous similarities with relief 

and motifs of coin attributed to the Anahita in the next periods. Also, there are some similarities 

in the description of the fifth Yasht regarding Anahita's appearance with a piece of the mosaic 

decorated with the woman lying on the pillow. Therefore, it should be studied in the history 

between 276 to 379 AD from Bahram II to Shapur II. Finally, by comparing the motifs of 

Mosaic Ivan with other remaining motifs of the goddess Anahita on the coins of the Sassanid 

period, the motifs attributed to Anahita on the carvings and sculptures discovered from the 

Arbabi mansion of Hajiabad, it was concluded that the motifs implemented on the mosaics are 

completely Iranian in terms of faces, clothes, and sitting posture. The weakness in the 

implementation of the motifs and the method of preparing the Bishapour mosaics is probably 

due to the implementation of those who learned this art from Roman captives in the past and 

later performed it at the request of the king. During these 100 years, one of the people who 

explicitly mentions the goddess Anahita is Narseh, Shapur I's son. Since his monarchy has been 

taken away, he clearly turns to Anahita and receives the ring of power from her (Figure 6). 

Narseh owes this victory to the goddess Anahita's support, so he wants to show the power, 

glory, and support of Anahita. The best place for this is his hometown, which was established 

by the order of the powerful Sassanid king, Shapur I. According to the issues mentioned above, 

it is more likely that the mosaics were made by order of Narseh to thank the goddess Anahita 

and to show her support in a city that is probably a collection for the worship of this goddess. 
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 بیشاپور؛ موزائیک ایوان نقوش در آناهیتا ایزدبانوی مطالعۀ جایگاه

 و پیشنهادی برای دورۀ ساخت تزئینات
   کبیقلی محمد مهسا 

 ارشد مرمت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزآموخته کارشناسیدانش

 رضا جیحانیحمید

 گروه معماری، دانشگاه کاشان دانشیار
 30/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 23/10/1396 تاریخ دریافت:

 چکیده
های ارزشمند دوران ساسانی است. از این شهر تاکنون آثار و ابنیه شهر بیشاپور به سبب تاریخ مکتوب شهرسازی یکی از نمونه

های دوگانة شرقی و غربی و تزئینات وابسته مانند گچبری و موزائیک بدست ارزشمندی از جمله معبد آناهیتا، تاالر چلیپا، ایوان

و  تایمعبد آناه پا،یاست که در مجاورت تاالر چل شاپوریب یاز عناصر مکشوفه و مهم ارگ شاه یکی یشرق کیموزائ وانیاآمده است. 

در  نیتا قبل از ا کیبا موزائ یانداز از آن بدست آمده است. هنر نقش هاکیموزائ نیتر و سالم نیشتریساخته شده و ب نیکاخ والر

ة حضور اسیران رومی و پس از جنگ شاپور اول با والرین به هنر ایران راه یافته واسط که به شود یو تصور م هبود سابقه یب رانیا

ها و مقایسه آنها با دیگر نقوش در ظروف ساسانی پرداخته است. اما نادیده است. گیرشمن تا حدودی به توصیف نقوش موزائیک

ومی و به دستور شاپور اول موضوعی است که گرفته شدن برخی از جزئیات در نقوش و انتساب ساخت این تزئینات به اسیران ر

ها است که تصویرهای منقوش در  کند. لذا این مقاله در پی پاسخ دادن به این پرسشها را ضروری میبررسی مجدد موزائیک

خی دارد، گردد. در این مقاله که روشی توصیفی تاری ای بازمی کنند و ساخت آنها به چه دوره ها چه موضوعی را روایت می موزائیک

-ها و مجسمهمانده از ایزدبانوی آناهیتا بر روی مسکوکات دورۀ ساسانی، حجاری نقوش ایوان موزائیک مطالعه و با دیگر نقوش باقی

و متون  یخیآنها با اطالعات تار ةسیو مقا کینقوش موزائ ةمطالعشوند.  آباد مقایسه میهای کشف شده از عمارت اربابی حاجی

با نقوش برجسته و ظروف  ها کیئموزا ریتصو ةسیتوسط آنها است. مقا رشدهیاز موضوع تصو یدیجددربر دارندۀ تفسیر  یهبمذ

 یساسان یها برجسته نقش یآنها با برخ ةسیو مقا تاینقوش آناه ةاست. مطالع تایآناه یزدبانویاعطاء فر توسط ا انگرینما ،یساسان

 .باشند یقابل انتساب به نرسه م ییباال اریبس حتمالبا ا ها کیکه موزائ دهد ینشان م

 .ایزدبانوی آناهیتا، شاپور اول، نرسه، بیشاپور، ایوان موزائیک: کلیدی هایواژه

 مقدمه. 1

ای از میراث غیرمنقول از دوران پیش و پس از اسالم در مرزهای کنونی گیرندۀ طیف گستردهر بیشاپور درب

شاپور و  ةرودخاندر جوار ه م به دستور شاپور اول ساسانی ساخته شد266در سال که  ران است. این شهرای

 وشده در قسمت شرقی ارگ شاهی بیشاپور است  یکی از بناهای کشفایوان موزائیک تنگ چوگان قرار دارد. 

های تزئینی منقوش در کف ایوان های رنگین با طرح. وجود موزائیکشود عناصر شاخص شهر محسوب میاز 

و ایران باستان است.  های لوور پاریسبخش موزههایی معدود و ارزشمند از این هنر، امروزه زینتن نمونهعنوا به

های پرشماری در ایران نیست، اما وجود تصویرهایی  یادآور نمونه ،اگرچه موزائیک و ایجاد نقوش از طریق آن

کند که آیا  این پرسش را طرح میکه ممکن است با سنت تصویرگری در ایران نیز شباهتی داشته باشند، 

های بیزانسی است یا اینکه ورای فنون غیرایرانی،  تصویرهایی که قابل شناسایی است، تقلیدی صرف از نمونه

درک ما را از ایوان مورد  ،اند. پاسخ دادن به این پرسش نقوش دربردارندۀ روایت یا بیانی از رخدادهای مرتبط
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دهد. بدین منظور الزم است که مطالعات پیشین مجدداً  اپور افزایش مینظر و بالطبع بخشی مهم از بیش

های های کف و همچنین گچبریهای جدید تطبیق داده شوند. نقوش موزائیک بازخوانی و با اطالعات و یافته

کن از تاریخ ساسانی، کاربری بنا و ارزش و اعتبار آن آشکار خواهد کرد و حتی ممرا دیوارها اطالعات بسیاری 

 بندی ساخت ایوان و کاربری آن کمک کند.  های تاریخی بنا و دوره است به فهم الیه

توسط م 1942تا  1939های  طی سالترین حفاری در ارگ شاهی و مخصوصاً ایوان موزائیک  بیش

داند و معتقد است ایوان شرقی شده را همزمان نمی گیرشمن صورت گرفته است. او دورۀ ساخت بناهای کشف

در  (.36-40، 1378)گیرشمن: وساز و تعمیر را در دوران ساسانی پشت سر گذاشته است  چندین مرحله ساخت

های گیرشمن با هر دو نظریه مخالف است. او همچنین معتقد است یر ضمن بررسی صحبتلیونل بی ،مقابل

 تا،یآناه معبد ةمجموع زین آذرنوش. (Bier, 1993: 58) استبنا که بخش کشف شده، قسمت کوچکی از یک 

او معتقد  .(89و  86، 1392)آذرنوش،  داندیم تایپرستش آناه یبرا یرا معبد پایچل تاالر و یغرب و یشرق وانیا دو

 لیکن در فضایی مشابه در ؛انتزاعی از آناهیتاست ای است که گردش آب در معبد آناهیتای بیشاپور جلوه

هایی ملبس مجسمه همچونانتزاع کمتر تر و با صورت محسوس ایزد بانو به (114)اتاق آباد  عمارت اربابی حاجی

از زنان برهنه با نمودی انسانی مجسم شده  هاییهای پیرامون فضا و تندیسکهای واقعی داخل تاقچهدر اندازه

 (.86: 1392)آذرنوش، است 

 تحقیق روش. 2

مطالعات پیشین و از نتایج شود  شده در این مقاله توصیفی تاریخی است و تالش می روش تحقیق بکار گرفته

تزئینات و بررسی تصاویر موجود در مجدداً بازخوانی شوند تا ضمن های باستانشناختی  جمله نتایج کاوش

اطالعات و ، همراه با بازخوانی ایوان موزائیک، رو ازاینشود.  تر ها، ارتباط میان موضوعات روشن مقایسة موتیف

ز دورۀ های به دست آمده با نقوش دیگری انقوش و موتیفد و ازجمله ونش میهای مرتبط مجدداً مطالعه  یافته

مطالعات تاریخی و متون مذهبی زرتشتی نتایج با ساسانی تطبیق داده خواهند شد. سپس نتایج حاصله 

 تری از بنا، تزئینات و زمان ساخت آن به دست آید. شوند تا شناخت دقیق مقایسه می
 

 . بیشاپور3

. (267-268، 1390)لسترنج،بوده است شده و کورۀ شاپور یکی از آنها  ایالت فارس به پنج والیت بزرگ تقسیم می

ها کلمة خرّه یا خوره از شاید بتوان برگرفته از فرّه شاپور دانست. بنابر کتاب یشتوجه تسمیة شاپورخرّه را 

فرّ فروغی است ایزدی، به دل هرکه بتابد از »در حقیقت . (310: 1394)پورداود، مشتقات کلمه فرّ یا فرّه است 

ج و تخت گردد و همگنان برتری یابد و از پرتوی این فروغ است که کسی به پادشاهی رسد و برازندۀ تا

از نام بیشاپور همانطور که . (315-314)همان: « گستر و دادگر شود و همواره کامیاب و پیروزمند باشد آسایش

 ۀگیری بیشاپور با انگیزای به نام شاپورخوره و داری فرّ بنا شده است. شکلشود این شهر در گسترهمی فهم

ساخت شهر در ایران باستان امری مقدس و  .ایجاد نمادی از شکوه و فره ایزدی شاپور صورت گرفته بود

 . (101: 1386)سرفراز، شود.  ایجاد آن به دستور و سلیقه او میسر میو شاهانه است 

د آناهیتا، تاالر چلیپا یا شاپور، کاخ مانند حصار، معبارگ شاهی از اجزاء مختلف مربوط به دورۀ ساسانی 

های اطراف آن، ایوان موزائیک غرب تاالر چلیپا( همراه با تاالرها و اتاقحیاط موزائیک )در منسوب به والرین، 
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از آثار نام برده شده،  .ای از دوران اسالمی تشکیل شده است)در شرق تاالر چلیپا( و همچنین مسجد مدرسه

سته به معماری همچون گچبری، موزائیک و مجسمه کشف شده و در این مقاله به بررسی عناصر و تزئینات واب

ها، تکنیک و دورۀ احتمالی ساخت پرداخته های بدست آمده از ایوان شرقی از منظر نقوش موزائیکموزائیک

 .شود می

  موزائیک . ایوان4
ترین حصار، شرق تاالر شاپور و شمال غربی کاخ والرین قرار گرفته و سالماین بنا و محوطة مقابل آن درجنوب 

 مانده از بیشاپور از همین بنا کشف شده است. بنا شامل یک جبهه با سه دهانة رو به سمت های باقیموزائیک

 شود که همچون یک ایوان است.  مل میتری را در میان خود شا جنوب شرقی است و دهانة بزرگ

را از  ناتیدر ساختار پالن و تزئ راتییمختلف مرمت و تغ یهادوره موزائیک وانیا رشمن،یر گبر نظبنا

از  یکفساز یةال 4 هایحفار یط او .است گذاشته سر پشت آن اواخر تا انیساسان حکومت یهاسال نینخست

ترین الیه با تزئینات قدیمیسه الیه جدیدتر تماماً از گچ بوده و در زیر آن است. را ثبت کرده  کیموزائ وانیا

 شاپور تاالر یغرب جنوبواقع در  وانِیا یهاکاوش درنیز  سرفراز. (17: 1378 رشمن،ی)گموزائیک قرار داشته است 

 دایپ کیموزائ یکفساز ریز یمتریسانت 10 عمق در مانندساروج رنگ قرمز تمال از یاهی( التاالر موزائیک)

)سرفراز،  استفرش شده  کیبا موزائ یبعد ماتیتصمفضا در  نیمعتقد است که ا او، اساس نیبر ا ه است.کرد

کف گچی ایوان موزائیک، قطعات گچبری و تعدادی سکه  2در حین آواربرداری و برداشتن  .(200: 1393

امیه کشف شده هایی از ابتدای حکومت بنی خسرو دوم و سلطنت یزگرد سوم و همچنین سکهمربوط به دورۀ 

 (.17-19: 1378)گیرشمن،  استاهمیت واجد بندی ایوان در تخمین دورهبنابر نظر گیرشمن است که 

 . مطالعۀ جایگاه ایوان موزائیک و نقوش تزئینی آن5

بخش کف و  عناصری تزئینی همچون موزائیک و گچبری که به ترتیب زینت ،های ایوان شرقیدر کاوش

های کف ایوان گیرشمن موزائیکاند کشف و مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نظریات دیوارها بوده

میالدی شاپور اول  260دانیم که در سال . می(31: 1378)گیرشمن، متعلق به دورۀ اولیة ساخت ایوان است 

شاپور ی، والرین، امپراطور روم را شکست داده و اسیران رومی را در سه شهر بیشاپور، شوشتر و گندیساسان

های دیگر از هنر موزائیک در جغرافیای کنونی ایران این احتمال مستقر کرد. همین موضوع و عدم وجود نمونه

-اند که به اسارت شاپور در آمده هنرمندان رومی ساخته شدهها توسط آن دسته کند که موزائیک را پررنگ می

های بدست آمده از ا موزائیکهای ایوان در رنگ و نقش مخصوصاً نقوش هندسی، بشباهت موزائیکاند. 

رسد دلیل اقامه شده به تنهایی برای انتساب  های رومی غیرقابل انکار است. اما به نظر میانطاکیه و موزائیک

های دربردارندۀ نقوش  توان براساس نقوش به موزائیکها را مین موزائیکآنها به اسیران رومی کافی نباشد. ای

تر تزئینات موزائیکی، الزم است جایگاه و  انسانی، هندسی، گیاهی و حیوانی تقسیم نمود. پیش از بررسی دقیق

 تر بررسی شود. طور دقیق ماهیت ایوان موزائیک و بناهای پیرامون آن به
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 یساسان دوران در شده ساخته هیابن گرید با شاپوریب ارگ پالن ۀسیمقا .1. 5

همانطور که در سه پالن . متفاوت است ها در دورۀ ساسانیفضای موسوم به ایوان در بیشاپور با بسیاری از ایوان

که در محور مجموعه قرار دارد. این در  مشخص شده، ایوان فضایی ارتباطی است 1در تصویر ( 4و  3، 2)

 اند.های دوگانه بیشاپور مجزا و به موازات تاالر چلیپا ساخته شدهحالیست که ایوان

 
، نگارنده براساس نقشۀ گیرشمن و نقشۀ پایگاه میراث فرهنگی 1منبع پالن مقایسه شکل ایوان در چند بنای ساسانی؛ :1تصویر 

 (.58و  64، 55، 1382، )پوپ: 4و  3، 2پالنمنبع بیشاپور؛ 

Figure 1: Ivan in Sasanid Period; (left to right): Taq-e kasra, The Palace of Damghan, Firouzabad 

Palace, and Bishapur Citadel; Authors, based on Cultural Heritage Base of Bishapur and (Pope: 

2003, 55, 58,64). 
 

. ( 27: 1378گیرشمن، )مرکز تاالر چلیپا اظهار تعجب کرده است امتداد در  ایواناز قرار نگرفتن نیز گیرشمن 
که یک نمونة مقایسه شود برای روشن شدن موضوع الزم است که ارگ بیشاپور با بخشی از تخت سلیمان 

و مقایسة آن با پالن ارگ  2از تصویر  تخت سلیمانمهم مذهبی از دوران ساسانی است. همانطور که در پالن 

. در تخت ندنسبت به هم بیگانه نیست یاد شدهناها در دو نمونة ، نحوۀ چیدمان باستبیشاپور قابل تشخیص 

سلیمان نیز معبد آناهیتا در مرکز آتشکده قرار نگرفته و مانند بیشاپور از محور مرکزی تاالر چلیپا فاصله دارد. 

یپاشکل در مرکز این چیدمان است. فارغ از کاربری تاالر چلیپا در بیشاپور، قرار گرفتن پالنی چل شباهت دیگر،

یر مبنی بر یکپارچه بودن های لیونل بی توان به این نتیجه رسید که نتایج بررسیبا مقایسه این دو پالن می

پا دور از ذهن بخشی از ارگ بیشاپور شامل بناهای معبد آناهیتا، ایوان موزائیک، تاالر موزائیک و تاالر چلی

که ارگ بیشاپور مکانی برای پرستش آناهیتا بوده  بر این همچنین نظر آذرنوش مبنی .( 65: 1381یر، )بینیست 

احتماالً تغییراتی را در شکل و ترکیب  . هرچند مداخالت ثانویممکن نیستنیز غیر ( 86و  89: 1392)آذرنوش، 

 1عدم شباهت ایوان موزائیک به بناهای ذکر شده در تصویر  توان علتدر نهایت میمجموعه ایجاد کرده است. 

ها یادشده دانست. در جبهة شمال غربی عمارت اربابی حاجی را تفاوت کارکرد ابنیه مکشوفة بیشاپور با کاخ

(، سه بنا یا فضا 3دار در تخت سلیمان )تصویر آباد و تخت سلیمان و همچنین در قسمت باالیی تاالر ستون

اند که از نظر شکلِ پالن و موقعیت قرارگیری با ترکیب عناصری همچون ایوان نار هم قرار گرفتهطوری در ک

(. نحوۀ ترکیب بناهای یادشده در 3موزائیک، تاالر چلیپا و تاالر موزائیک در بیشاپور شباهت دارند )تصویر 

نی و شباهت ترکیب یادشده با عنوان یکی از ابنیه مهم مذهبی در طول دورۀ ساسا ( به3تخت سلیمان )تصویر 

 کند. بیشاپور، احتمال وجود کاربری مذهبی برای ارگ بیشاپور را بیشتر می
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های  مقایسه پالن ارگ بیشاپور )راست( با مجموعه بناهای تخت سلیمان در دوران ساسانی )چپ(؛ منبع: نگارنده بر اساس نقشه :2تصویر 

 (.6: 1368، کیانیمیراث فرهنگی بیشاپور و همچنین نقشة هوف )( و نقشة پایگاه 1378گیرشمن )گیرشمن، 
Figure 2: The Plans of Bishapur Citadel (right) and Takht-e Soleiman, Sasanid Period; Authors, based on 

(Ghirshman: 2000), Cultural Heritage Base of Bishapur and (kiani: 1989, 6). 
 

 
شدۀ در ارگ بیشاپور )راست( با فضاهای متناظر در تخت سلیمان )وسط( و  گذاری مقایسه پالن و نحوۀ قرارگیری سه فضای نشانه :3 تصویر

( و نقشة پایگاه میراث فرهنگی بیشاپور و همچنین نقشة 1378های گیرشمن )گیرشمن،  نگارنده بر اساس نقشهآباد؛ منبع:  عمارت اربابی حاجی

  .(288: 1994، آذرنوش) ( و نقشة آذرنوش6 :1368، کیانیهوف )
Figure 3: Combination and Setting of a Group of Spaces (highlighted) in The Plans Bishapur Citadel 

(right), Takht-e Soleiman (middle) and Manor House of Hajiabad (left); Authors, based on (Ghirshman: 

2000), Cultural Heritage Base of Bishapur and (kiani: 1989, 6) and (Azarnoush: 1994, 288). 
 

(، ، رنگ سبز3تصویر آباد ) آذرنوش معتقد است که اتاق واقع در جنوب شرق فضای چلیپاشکل در حاجی

های مجسمهاسطة و است. او به (3)تصویر در شمال غرب تاالر چلیپای بیشاپور )رنگ آبی( مشابه معبد آناهیتا 

و  85: 1392)آذرنوش، داند آباد را معبد ایزدبانوی آناهیتا می شرقی تاالر چلیپا در حاجی اتاق جنوب، شده کشف

هایی از آناهیتا با ایوان موزائیک در ؛ اما دقیقاً به همین دلیل ما اتاق مذکور را با ملحقاتش از جمله مجسمه(86

دانیم. ترکیب تراز می شده با نقوشی از آناهیتا دارد هم زائیکی کشفکه تزئینات مواتاق سبز رنگ( بیشاپور )

کند. یکی دیگر از  ها یا نقوش این احتمال را تقویت می معماری مشابه فضاها در کنار جزئیاتی مانند مجسمه
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های مهم، احداث شهر بیشاپور در کنار رودخانه است، همانند قرارگیری ابنیه تخت عناصر مشابه و نشانه

های دختر و پسر است  سلیمان در کنار دریاچه. نشانة دیگر، وجود معبد آناهیتا در ارگ شاهی بیشاپور و قلعه

اند احتماالً مربوط به ایزدبانوی که بر آن مشرف هستند. فضاهایی که با نام دختر در طول تاریخ ثبت شده

رو است که در اغلب موارد  باران است و ازاین خداییا اند و همچنین منظور از نام پسر، همان تیر  آناهیتا بوده

برخی (. 243: 1344)باستانی پاریزی، شوند دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر در مجاورت یکدیگر ساخته می

)میری و آباد با آیین ایزدبانوی آناهیتا است  شده در حاجی های پسر بچة یافت مطالعات نشان از ارتباط پیکرک

شود که احتماالً ای دست در دست آناهیتا ظاهر می، در مسکوکات این دوره نیز پسر بچه(164: 1395دیگران، 

. پاریزی معتقد است معابد آناهیتا به جهت مصون بودن از (911-913: 1387، پوپ)تجسم انسانی ایزد تیر است 

از این رو بر اساس  (250: 1344)باستانی پاریزی، اند شدهها ساخته میحمالت خارجی، قتل و غارت در کوهستان

های دختر و پسر بر فراز تنگه توان دلیل ساخت قلعهفرضیات فوق و موقعیت معبد آناهیتا در بیشاپور، می

 چوگان را به جهت حفاظت و حراست از ثروت معبد آناهیتا و شهر دانست.

، (44: 1392)موالیی،  «فراخکرد یایرود از کوه هوکر به دریم فرا رومندی... آن ن»یشت  توصیفات آبانبنابر 

بر فراز  آناهیتا. لذا دور از ذهن نیست که معابد در طبقة هفتم آسمان و بر فراز قلة کوه هوکر است آناهیدخانة 

ها که در ادامه توضیح داده دست آمده از ایوان های بهنقوش موزائیکها بنا شود. همچنین ها و در کوهستانقله

رو  ازاین دهد. گذارد و جایگاه او را در بیشاپور نشان می ارتباط بیشاپور و آناهیتا صحه میخواهد شد نیز بر 

ت ارگ به منزلة یک ممکن است دلیل تداوم حیات در بیشاپور تا اواخر دورۀ ساسانی را بتوان به سبب اهمی

اهمیت بنا، زمان ساخت  تواند عالوه بر ها میتر نقوش موزائیکدقیقفضای مذهبی و مهم توجیه کرد. بررسی 

 ها را نیز روشن کند. موزائیک

 تزئینات موزائیکی ایوان . 2. 5

 و شهر یکاربر از ما شتریب شناخت بهبررسی تزئینات ایوان موزائیک از این جهت حائز اهمیت است که 

های موجود در این بخش با بررسی موتیفمطالعات . کندیم یفراوان کمک آن در یخیتار مداخالت یبنددوره

دوره به انجام های این برجسته روی ظروف و دیگر نقشبر  های مشابه ایوان موزائیک و مقایسة آنها با نمونه

زادگان امپراطوری ها، نوازندگان و نجیبها در این ایوان شامل رقصنده. نقوش انسانی موزائیکرسیده است

رسد  اما به نظر می ،استفاده از موزائیک تا قبل از این در هنر ایران بی سابقه استکه  باوجود این. استساسانی 

کند که  اشاره می یاوربل ژوزفای از  مقالهبه  پوپ ضمن ارجاع امالً ایرانی است.ها و مفهوم آن کنقوش چهره

اگر بنا بر شرح پوپ، شاه . کندیی شاه را بازنما تیشد تا شخصیم دعوت زمان نقاش نیبهتر ،وقت مرگ شاه به

 شکارصحنة  در بود یرومندین یشکارچ اگر و جنگ در بود یبزرگ سرباز اگر ،شورا در بود یمهم استمداریس

 ،های فرد است کند و بیانگر ویژگی به آن اشاره می رسمی که اوربلی. (898-897: 1387، پوپ) شدیم داده نشان

با چوب مخصوص این  باز ال یک چوگاناست. برای مثها قابل مشاهده  های درون موزائیکچهرهدر برخی تک

به نژاد طور مفصل  بهشده است. گیرشمن به تصویر کشیده بازی و یک جنگجو با گوش و شاخ حیوانات 

ها و شود و بیشتر به تفسیر رقصنده این مقاله وارد این حوزه نمی .های آن پرداخته استها و ویژگیچهره تک

 پردازد.های منفرد میپیکره
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ها ممکن است بتوان برجسته ها و نقشها با دیگر نقوش در مسکوکات، مجسمهبا مقایسة نقوش موزائیک

ها و نوازندگان عموماً نیمه برهنه بوده و رقصندهیا مراسم مذهبی را محتمل دانست.  جشناحتمال وقوع یک 

شاخه گل و سربند به همراه  کنند، عموماً چندای برای پوشاندن بخشی از بدن خود استفاده میصرفاً از پارچه

؛ شدهعریان بودن این زنان تاکنون نظریات متفاوتی مطرح  دارند و یا در حال بافتن آن هستند. پیرامون

های بعد در برگزاری جشن Bacchicالهام گرفتن شاپور اول از مراسم گال، از ون ینظر یر بر مبنای جمله بیاز

شده است برگزار میدیونیسوس ، پیرامون ستایش این جشن (.276: 1383یر، )بییادآور شده است را از پیروزی 

ای از دور از ذهن نیست. در پارهچندان بیشاپور این موضوع  وهای انطاکیه موزائیک ةنگاه اول و مقایسدر  و

تر پیرامون هایی وجود دارد. اما با بررسی دقیقها و لباس زنان شباهتموارد مانند شیوۀ ایستادن، فرم دست

حضور مردان در رقص با زنان و همچنین عدم شود.  های مهم آشکار می این مراسم و عناصر آن، برخی تفاوت

های بیشاپور، احتمال الهام گرفتن شاپور از جشن عدم وجود نمادهای جشن باسچیک بر روی موزائیک

و گیری از تکنیک  هایی دارند که ممکن است ناشی از بهره کند؛ هرچند هر دو شباهتباسچیک را کم می

 در بیشاپور. مراسم نه لزوماً الگوبرداری و تکرار آن ،نقوش باشد

 
هایی از انطاکیه در چپ با موضوع رقص باسچیک؛ منبع )گیرشمن، مقایسه موزائیک بیشاپور در راست با موزائیک :4تصویر

 .Hatay( و موزۀ 1378
Figure 4: Mosaics from Bishapur (right) and Antioch (left); (Ghirshman: 1999) and Hatay 

Archaeology Museum. 
 

نباید باعث این  با نمونة موزائیک باسچیک از انطاکیهحقیقت شباهت سربند در موزائیک بیشاپور  در

های ایران و انطاکیه موزائیک اشتباه شود که مفهوم استفاده از آن یکسان بوده است. از نظر گیرشمن، شباهت

. در حقیقت ایرانیان سان بودن موضوع آنها بلکه به سبب فراگرفتن این هنر از رومیان استنه به سبب یک

ها را تر آنها موزائیک. به زبانی سادهاند بکار بردهبا مفهومی دیگر و آن را ها و حتی نمادها را گرفته تکنیک

انطاکیه در  هایهای بیشاپور با موزائیکوزائیکبارز مهای . یکی از تفاوت(242: 1378)گیرشمن، ایرانی کردند 

اند در حالی که  ین حاشیة کف از موزائیک استفاده کردهئمحل قرارگیری آنهاست؛ هنرمندان ایرانی برای تز

ات تمامی قطعبایست توجه شود که  . می(239)همان:  اند گرفته های انطاکیه در مرکز فضا قرار میموزائیک

ای از آن است. وان شرقی بیانگر یک مراسم یا جشن است و هر قطعه بازگو کنندۀ صحنهموزائیک در کف ای

شاهد خواهیم بود؛ مقصود نیز های بعد ها و مسکوکات دورهبرجسته این همان سنتی است که بر روی نقش

تماشگران  های بیشاپور نقش. در موزائیکبازیگران و تماشاگرانند حضور همزمان ،که الزمة آناست  ایصحنه



 بیشاپور؛و پیشنهادی برای دورۀ ساخت تزئینات موزائیک نقوش ایوان در آناهیتا ایزدبانوی مطالعۀ جایگاه /252

زادگان ساسانی است که در حد فاصل دو قطعة هندسی و رامشگران قرار دارند. در  های نجیببر عهدۀ صورت

ها همان بازیگرانند. تنها تفاوت بین چیدمان نقوش در حقیقت نوازندگان و رقصندگان در ظروف و موزائیک

به طور کامل در  فضا ،در مسکوکات ها، حذف تماشاگران است که به جهت کمبود فضاظروف با موزائیک

 . رقصنده یا بازیگر قرار گرفته استاختیار 

یک ضیافت شاهانه یا جشن نوروز ها  که صحنة به تصویر کشده شده در موزائیکگیرشمن معتقد است 

ع ها، ظروف ساسانی و مناببرجستهها با نقشاما شاید بهتر باشد به مقایسه نقوش موزائیک (240همان: )است 

های دیگر از زنان عریان و رقصنده در دورۀ ساسانی است. نخستین قدم بررسی نمونه تاریخی بپردازیم.

و   II PersienArchaeologia Mundiکتاب  در نیلوکون (Azarnoush: 1994)محققانی همچون آذرنوش 

-ایزدبانوی آناهیتا منتسب میقلعه این نقوش و نمادهای همراه آن را به  پاریزی در کتاب خاتون هفتباستانی 

با ظهور دین زردشت تغییراتی در نقش ایزدان و ایزدبانوان ایجاد شد و زردشت، اهورامزدا شود  گفته می دانند.

ایزدان پیشین را دیو نامید و آنها را کنار گذاشت. اما به سبب دیرینگی و را خالق مطلق معرفی کرد. او تمام 

را و ایزدبانوی آناهیتا، این ایزدان پس از مرگ زردشت مجدداً احیا شده و مقام اهمیت آنها مخصوصاً ایزد میت

-و با سنتا یجنگجو تیشخص (.229: 1395)افخمی،سابق خود را در شکل فرشتگان اهورامزدا بازپس گرفتند 

 تیمشروع انیبه سلطنت ساسان نیهمگون بود و ا یرانیو ا (Anatis)آتنا /  ی، هلن(شتاری)ا کیخاور نزد یها

 لذا شکوه این ایزدبانو در این دوران به اوج رسید. .(24: 1392 ،ییای)در دیبخش یم

های ظاهری تعدادی از زنان ها به ایزد بانوی آناهیتا، شباهتیکی از دالیل اصلی برای انتساب نقوش موزائیک

 با »...توصیفات ارائه شده از آناهیتا در یشت پنجم است با ، راست( 5)تصویر ها  تصویرشده در موزائیک

اندام با  که او را زیبا و خوش( 48: 1392 ،یی)موال «...بازو سترگ خروشان]آن[  کرد ییخودنما بایز[ یِ]هاوریز

 کند در حالی که او میان را بربسته است. پرچین توصیف میبازوان ستبر و با باالپوشی بلند و 

 
 (305و  279: 1378موزائیک بیشاپور )منبع: گیرشمن،  :5تصویر 

Figure 5: Mosaics from Bishapur; (Ghirshman: 2000, 279 & 305). 
    

 مقایسۀ نقوش ایوان موزائیک با نقوش دیگر . 3. 5

با نقوشی بر روی هشت ظرف از دورۀ  ، چپ(5)تصویر در ادامه الزم است تصویر زنی در ایوان شرقی موزائیک 

برجستة نقش رستم و سراب قندیل مطالعه شوند و  اما الزم است پیش از آن دو نقشساسانی مقایسه شود. 

 تطبیق داده شود. ، چپ(5)تصویر ها  نقش زن موجود در آنها با نقش زن درون موزائیک
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برجستة  کند. در مرکز نقش شماری را گوشزد میهای پربرجسته، شباهت بررسی جزئیات این دو نقش 

، از زن مقابل خود که ایزدبانوی آناهیتا راست(، 6)تصویر که تاج پادشاهی بر سر دارد  حالینقش رستم، نرسه در 

جا ایزدبانو با یک گوی و تاجی که آن را احاطه . در این(70، 1383)سودآور: کند است، حلقه قدرت را دریافت می

داری روی زمین  به صورت پف. دنبالة لباس وی نما به تصویر کشده شده استکرده با لباسی پرچین و بدن

. همچنین بازوهای او را همانند توصیفات استپنهان ش گسترده شده و یک دست او در زیر آستین بلند

بینیم که تاج ولیعهدی بر سر اند. پشت سر نرسه مردی را میتر از حد معمول ترسیم کردهیشت بزرگ آبان

، 6)تصویر سراب قندیل توجه کنیم  ةبرجست ر به نقشدارد؛ تاجی که به سر یک اسب مزین شده است. حال اگ

ترین اخیر آنها را در ساده ةبرجست توان به خوبی تشخیص داد. با این تفاوت که نقش ، آن سه نفر را میچپ(

دهد. مجدداً نرسه در وسط ایستاده است؛ با این تفاوت که تاج پادشاهی را بر سر ندارد. حالت ممکن نشان می

دی است که مجدداً تاج ولیعهدی با تصویر یک اسب بر سر دارد که البته تا حدودی آسیب دیده در پشت او مر

رو به سمت زن  اودر دست مرد پشت سر نرسه است؛ است که حلقة قدرت دو نقش، است. تنها تفاوت این 

ناهیتا در نقش خواهد گلی را دریافت کند. در این نقش، زن نیز لباسی مشابه لباس آدرون تصویر کرده و می

تر به تن دارد. او نیز مانند نرسه تاج باشکوهی ندارد و تنها به یک گوی باالی سر او مراتب ساده رستم اما به

 اکتفا شده است. 

 در اینجا نیز یکی از دستان زن زیر آستین و بازوان او همانند بازوان یک مرد به تصویر کشیده شده است.

برجسته به نرسه و قبول زن به عنوان آناهیتا گاه با شک همراه بوده است، اما سودآور  اگرچه انتساب این نقش

دهد  برجسته، نرسه را در توسل به آناهیتا برای بازپس گرفتن سلطنتی نمایش مینیز معتقد است که این نقش

برجسته در  . این نقش(70-74، 1383ودآور: )ساش آن را غصب کرده است که برادرزاده که حق او است؛ درحالی

فاصله چند کیلومتر از شهر بیشاپور و در نزدیکی راه تاریخی منتهی به آن قرار دارد و بر اساس مشاهدات 

کنارهم قرار دادن  .گرفته استسنگ منفکی حجاری شده است که درون رودخانه قرار  میدانی بر روی تخته

ه شده را ائبرجستة سراب قندیل و محل قرارگیری آن، احتمال تفسیر ار برای تصویر نقش مذکورخصوصیات 

که زن مقابل نرسه همسر او است به همان نسبت تضعیف  کند و احتمال مطرح شده مبنی براین تقویت می

 شود. می

  
 (13و  31، 1390برجسته نرسه در سراب قندیل )چپ() )وندائی: نقش  نقش برجسته نرسه در نقش رستم )راست( :6تصویر 

Figure 6: Reliefs of Narseh in Naqsh-e Rostam (right) and Sarab-e Qandil (left); (Vandaee: 2011, 13 

and 31). 
 

برجستة سراب  این احتمال را پیش کشید که نقش دو تصویر مذکور بایدتر از  برای ایجاد درکی دقیق

تر است و زمانی حجاری شده که نرسه به پادشاهی نرسیده است و بر همین اساس قندیل از مورد دیگر قدیمی
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های موجود و صرفاً به عنوان نمایشی از اعتقاد برجسته ای دور از تمام نقشتصویر آن بسیار ساده و در نقطه

هیتا و در جهت اعالن یاری گرفتن از او در زمانی حجاری شده که قدرت در دست بهرام راستین نرسه به آنا

ای با این موضوع در برجسته سوم بوده است. پس از به سلطنت رسیدن نرسه، او دستور داد تا مجدداً نقش

هیتاست که جا حلقة قدرت و پادشاهی در دست ایزدبانوی آنا نقش رستم ساخته شود؛ با این تفاوت که در آن

برجستة سراب قندیل با ایزدبانوی آناهیتا اشاره شد،  کند. حال که به شباهت نقش زن در نقشبه او ارزانی می

ها نیز زن های بیشاپور توجه شود. در موزائیکالزم است به مقایسة شکل ظاهری او با نقش زن در موزائیک

برجستة سراب قندیل،  دارد و همچنین مشابه نقش لباسی مشابه آناهیتا در نقش رستم و سراب قندیل به تن

گوی کوچکی باالی سر و گلی در دست دارد. با این توضیحات به مقایسة شکل ظاهری زن تصویر شده در 

 همانند (الف)1 جدولدر  زن پردازیم. ظروف دورۀ ساسانی می از ای ها با نقش زن تصویر شده در پاره موزائیک

و پارچة آن در  تن به دهیچسب ریبه تن دارد. لباس در عموم تصاو نیو پرچ بلند یلباس ،گرید ریتصاودر  تایآناه

در تمامی است.  انیآن نما ریاز ز یکه بدن تا حدود طوری ،ازک استن (الف، ب، پ، ت، س، هـ و خ)1 جدول

که مربوط به  (چو  ج)1 جدولتصاویر، آناهیتا از شنلی بر روی لباس اصلی خود استفاده کرده است. اما در 

بر روی شانه قرار  باشد، این شنل مبدل به یک کت بلند شده و بدون آنکه پوشیده شوداواخر دورۀ ساسانی می

و  الف)1 جدولهای یک طرفه در در حقیقت همان شنل (هـو  ت)1 جدولشنل استفاده شده در  گرفته است.

به حرکات نمایشی با استفاده از شنل در  است که در حین رقص بر روی دو دست قرار گرفته و رقصنده (س

تفاوت لباس این زنان در تصاویر، وجود طرح و نقش در لباس برخی از  تنها .دهدحین رقص خود ادامه می

های بیشاپور است. طبق نظر گیرشمن در قرن  زنان و عدم وجود آن بر روی لباس زن تصویر شده در موزائیک

شد به ندرت دارای نقش و طرح بود و یشمی که توسط ساسانیان تولید میهای پشمی و ابرسوم میالدی پارچه

باید در نظر داشت که استفاده از نقش بر روی پارچه، احتماالً با احداث مراکز بافندگی در خوزستان توسط 

 الف،)1 جدولبر روی نقش وجود عدم  رسد که میبه نظر  اما. (85: 1378)گیرشمن، شاپور دوم رایج شده است 

مضاف بر نظر گیرشمن ممکن است مشکالت پرداختن به چنین جزئیاتی بر روی بستر موزائیک،  (،ب، پ و خ

قابل مشاهده است،  (الف، ب، پ و خ)1 جدولهمانطور که در  نقش برجسته سنگی و سکه را نیز شامل شود.

د. همچنین شنل زن در انها بدون هیچ نقش و نگاری و در کمال سادگی به تصویر کشیده شدهپارچة لباس

آناهیتا  در حال اهتزاز است. (هـ)1و تُنگ موزۀ لوور  (ب)1موزائیک بیشاپور همانند شنل آناهیتا در نقش رستم 

ای به منزلة تاج دارد. اما باید به این موضوع نیز گلوله (پو  ب)1 جدولبرجسته منتسب به نرسه در دو نقش

که ایزدبانوی آناهیتا را بر روی سکه نشان ( خ)1 جدولتاج نیست؛ مانند  توجه شود که همیشه ایزدبانو همراه با

و پرداخت متفاوتی به تصویر  دهد که تنها کالهی به سر دارد. اما در هفت تصویر دیگر این تاج با اندازهمی

شد تر توضیح داده های زمانی متعدد است؛ همانطور که پیشکشیده شده است. این موضوع به جهت موقعیت

در سراب قندیل، نرسه به سلطنت نرسیده و تاج پادشاهی به سر ندارد و بالطبع تاج آناهیتا نیز کوچکتر و با 

 باالیبرجستة سلطنت نرسه در نقش رستم حجاری شده است. اما سادگی گلولة جزئیات کمتر نسبت به نقش

دلیل دشواری اجرا با موزائیک   تماالً بهنه به سبب موقعیت زمانی، بلکه اح( الف)1 جدولسر زن در بیشاپور در 

برجسته آناهیتا در دو نقش تصویر، آناهیتا سربند، گل، دیهیم، سبو، انار و حلقة قدرت که همه باشد. در نهمی

ای به منزلة تاج دارد. اما باید به این موضوع نیز توجه شود که همیشه گلوله (پو  ب)1 جدولمنتسب به نرسه 
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دهد که تنها که ایزدبانوی آناهیتا را بر روی سکه نشان می( خ)1 جدولبا تاج نیست؛ مانند ایزدبانو همراه 

و پرداخت متفاوتی به تصویر کشیده شده است.  کالهی به سر دارد. اما در هفت تصویر دیگر این تاج با اندازه

ه شد در سراب قندیل، تر توضیح دادهای زمانی متعدد است؛ همانطور که پیشاین موضوع به جهت موقعیت

نرسه به سلطنت نرسیده و تاج پادشاهی به سر ندارد و بالطبع تاج آناهیتا نیز کوچکتر و با جزئیات کمتر 

سر زن در  باالیبرجستة سلطنت نرسه در نقش رستم حجاری شده است. اما سادگی گلولة نسبت به نقش

 باشد.دلیل دشواری اجرا با موزائیک می  احتماالً بهنه به سبب موقعیت زمانی، بلکه ( الف)1 جدولبیشاپور در 
 

 

 (Goldman: 1997)( با نقوش ایزدبانوی آناهیتا 1378( )گیرشمن: 1مقایسه مشخصات بانوی موزائیک بیشاپور ) :1جدول 

Table 1: Comparison of the Characteristics of the Bishapur Mosaic’s Woman with the Images of 

Goddess Anahita (Goldman: 1997). 

تصویر، آناهیتا سربند، گل، دیهیم، سبو، انار و حلقة قدرت که همه نمادی از آناهیتا و اعطای فرّه  در نه

 نقش روی ظرف (جو  س)1 جدولپادشاهی است به دست دارد و در حال تقدیم آنها به پادشاه است. فقط در 



 بیشاپور؛و پیشنهادی برای دورۀ ساخت تزئینات موزائیک نقوش ایوان در آناهیتا ایزدبانوی مطالعۀ جایگاه /256

اما نکتة بسیار مهم در شباهت موزائیک بیشاپور با  به تصویر کشیده است. زمانی پس از اهدای فر به پادشاه را

و فرّه است؛ هر دو سربند به غیر از بدنه اصلی، در دو انتهای خود شمسه یا گلی  شباهت سربند ،(2)7یر تصو

ائیک بیشاپور با اما نکتة بسیار مهم در شباهت موز منظور گره زدن در انتهای آنها وجود دارد. دارند و دو بند به 

و فرّه است؛ هر دو سربند به غیر از بدنه اصلی، در دو انتهای خود شمسه یا گلی  شباهت سربند ،(2)7یر تصو

در نهایت بر اساس شواهد ذکر شده به نظر  منظور گره زدن در انتهای آنها وجود دارد. دارند و دو بند به 

 ها را ایزدبانوی آناهیتا دانست.موزائیکتوان زن به تصویر کشیده شده در رسد که می می
 

 ها در موزائیک شده ریتصو مراسم حیتشرتالش برای . 4. 5

سلسله خود  حامی او را شود که ساسانیانجا آغاز می دالیل اهمیت یافتن نقش آناهیتا بنابر نظر سودآور از آن

-می تصویر را خودش اکثراً یا و شد مهم بسیار هانگاره سنگ در ایزدبانو این نقش دانستند. براین اساس،می

)سودآور، کردند ستایش می غیرمستقیم بطور او را آب، یا برکة نهر کنار در سنگ نگاره قراردادن با یا و کردند

توان بر روی  شود را می ها دیده می هایی که در موزائیکای از سربندهمانطور که اشاره شد، نمونه .(70: 1383

در نقش روی ظرف یادشده،  (.7از تصویر  2)نقش شود  نگهداری می که در موزۀ هنر بالتیمورظرفی مشاهده کرد 

داند، او را ایزدبانوی آناهیتا معرفی کرده، که سربند سودآور بر خالف نظر گیرشمن که زن را همسر پادشاه می

شود که به سبب  دیده می دهد در حالی که سه سربند دیگر در پایین تخت شاهییا نماد فر را به پادشاه می

ها بیانگر تغییرپذیری فرّه شاهی است و کشتن سه گراز وحشی به پادشاه داده شده است. تعداد این سربند

تواند بر اساس عملکرد او کم یا زیاد شود. بالطبع هرچه نماد فر پادشاه بزرگتر و تعدادش بیشتر باشد قدرت می

و  یفره شاه یاست دارا یشهر شاپوریب ،توضیح داده شد که یمطالب اساس بر. (9)همان: او بیشتر است 

 انگریب یشرق وانیمکشوفه در ا یهاکیموزائ همچنین و تایآناه یزدبانویپرشمار از ا ینمادها ۀدربردارند

 .میبپردازها  در موزائیک شده ریتصو مراسم حیتشر به کهآن است  زمانحال  آناهیتا است.

 
 والترز هنر موزۀ از یظرف با شاپوریب کیموزائ در فرّه نماد ای سربند شباهت :7 ریتصو

Figure 7: Comparison of a Headband in Bishapur Mosaic with another one on a Sasanid Dish; 

(Ghirshman: 2000) and the Walters Art Museum. 
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 یامر ،اتیجزئ به پرداختنرو  نی. از استتایآناه به مربوط مراسمبا  نقوش نیا قیتطب ،از نکات مهم یکی

 اهانیگ یخیتار ةنیشیپ یدر دست زنان و بررس به کار رفته نوع گل صیتشخ ،موارد نیاز ا یک. یاست یضرور

 که داشته همراه به را اهیگ و گل از ینماد ماهانه جشن هر ی،طاهر مطالعات و پورداود فاتیتوص رب بنا. است

 و سوسن دمشک،یب مرزنگوش، اسمن،ی شده شناخته اهیگ پنج. است بوده ماه همان زدیا نماد آنها از هرکدام

 امرداد و خرداد اسفند، بهشت،یارد بهمن، امشاسپندان و ها ماه به طمربو بیکه به ترتهستند زنبق  ای چمبک

 .(8)تصویر ها، شباهت گل سوسن محرز است با تطابق گیاهان فوق با موزائیک .(122: 1392 ،ی)طاهر دنباشیم

امشاسپند خرداد در عالم مادی، محافظت آب را بر عهده داشت و روز ششم از دوازده ماه سال منسوب به 

همچنین خرداد یشت از آن  (.95: 1377)پورداود، شده است یاوست و در این روز جشن خردادگان برگزار م

 با آبان یشت و ایزد آناهیتا دارد؛ چرا که های فراوانی از نظر وظایف و نحوۀ ستایشاوست. این یشت شباهت

در  لوفریبه نام ن یاز جشن زیبرهان قاطع ن در. اندداشته عهده رب را آب از حراست وهر دو وظیفه نگهبانی 

 نیا یبرگزار تاریخ هیدر آثارالباق یرونیب حانیاما ابور .(96: همان)است  شده اشارهماه  روز از خرداد خرداد

 آن یارذبرگ وۀیمتاسفانه از ش(. 334: 1386)بیرونی، را در ششمین روز از ماه تیر عنوان کرده است مراسم 

توان است که از جملة آن میاین روز در ادبیات کهن نیز مورد استفاده قرار گرفته . ستیدر دست ن یاطالعات

 به موارد زیر اشاره کرد:
چون کرخ  یاز خرم جهان/  و روز خرداد بهشتیمه ارد

 (292: 1338گرگانی، ) بغداد

به نیک اختر و فال گیتی /  به ماه خجسته به خرداد روز

 فروز

  چنان هم که ما یافتیم از پدر/  نهادیم برسر تو را تاج زر

  (1140: 1380)فردوسی، 

همانگاه خرداد شد /  چو زردشت از آنجای برگاشت روی

 پیش اوی

ن سپردم بتو آبهای روا/  به زرتشت گفتا که ای پاک جان

 (9667: 1377)دهخدا، 

 
شکل گل سوسن)چپ( نشان میدهد که در تصویر  :8 ریتصو

یک )راست(، آناهیتا همین گل را در دست دارد.ئموزا  
Figure 8: Lily Branch (left) and Lily Bouquet in 

Bishapur Mosaic. 

 

گل  ها، از تک چهره یتعداد یبخش مو نتیز وسربندها  یاستفاده شده در انتها اهانیاز گ گرید یکی

خرداد روز در  تیاهم انگریب شعرها .است شده یمعرف تایآناه و ایزد آبان ژۀیو گلِ ،بندهش دراست که  لوفرین

)تصویر اند  شده بیتخرحادث شدۀ متأخر  راتییدر تغ یجبهة شمال شرق یها کیموزائ متاسفانهاست.  گذشته

ا ب ییها که شباهت آمده دوران بدست ایناز  یاست. اما ظروف نامعلوم ی مابرا مراسم از یبخشرو  نیاز ا .(9

 .میآنها بپرداز یمراسم به بررس نیدرک بهتر ا یالزم است برا نجایدر ا .دارد هاکیموزائ موضوع
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 نقشۀاساس بر نگارنده، منبع اضالع ریسا با یغرب شمال جبهۀ ساخت تطابق عدم لیدال و کیموزائ وانیا نقشۀ :9 ریتصو

 .(4 نقشه، 1378 رشمن،ی)گگیرشمن 
Figure 9: The Mosaic Ivan’s Plan; (Ghirshman: 2000, Plan 4). 

 :میشویم مواجه هامرتبط با نقوش موزائیک نقش گونه سه باظروف ی بررس در
 قرارکه هفت بالشت پشت او  یدر حال، نشستهتخت  یکه بر رو دهدیرا نشان م یپادشاهنخستین گروه  .1

کاو همچون پادشاه ی .تاستیآناه گرید برخیهمسر و  برخیکه به تصور قرار دارد  ییو در مقابلش بانو گرفته

 میتقد که نماد فرّه است را...  و انار سربند، پادشاه به ،به جهت تعداد شکار موفق عموماًو  دارد بالشت تا هفت

 ،گاناز جمله نوازند گریافراد د دندهینشان م یشتریب اتیرا با جزئ موضوع نیکه ا ،ظروف از یبرخ. در کندیم

 .(10)تصویر  اندشده دهیکش ریتصو بهپرندگان  ودرخت مو  ان،خدمتکار

 
 کیگروه ی،نقوش مشابه در ظروف دوران ساسان قیتطب: 10تصویر 

Figure 10: Comparison of the Motifs, Sasanid Dishes, Group 1. 
 

گروه دوم شامل ظروفی است که زنان رقصنده و نوازنده را با نمادهایی از جمله گل، پرندگان و برخی  -2

  II PersienArchaeologia Mundiاند و والدمیر لوکونین در کتاب عودسوز به تصویر کشیدهوسایل مانند 

در حین اجرای مراسم، ایزدبانوی آناهیتا هستند. او همچنین بر این باور است که تمامی  رقصندهمعتقد است 

. گیرشمن (Vladimir: 1967, 179-183) گیاهان و پرندگان مورد استفاده در این نقوش نمادهایی از او هستند

های بیشاپور و شباهت آنها با دیگر ظروف نیز در کتاب بیشاپور جلد دوم مفصالً از نقوش رقاصان در موزائیک

اریزی در کتاب خاتون هفت قلعه تمامی نمادهای ایزدبانوی . همچنین باستانی پاین دوره صحبت کرده است
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-عموماً در معابد آناهیتا استفاده می معتقد است این ظروفآناهیتا را شناسایی و معرفی کرده است. لوکنین 

اند رقصندگان و در برخی ظروف که این موضوع را با جزئیات بیشتر به تصویر کشیدهشده است )همان(. 

 (.11)تصویر شوند نوازندگان نیز دیده می

 
 ومدگروه ی، نقوش مشابه در ظروف دوران ساسان قیتطب: 11تصویر 

Figure 11: Comparison of the Motifs, Sasanid Dishes, Group 2. 
 

دهد که بر  بسته بر روی ظروف دستة سوم، پادشاه را در یک وضعیت رسمی نشان می تصویرهای نقش -3

دیگر زوایای کند. در که فردی در مقابل، حلقة قدرت یا فرّه را به او تقدیم می تخت شاهی نشسته، در حالی

با توجه به توصیفات مذکور از این سه  ظرف موزۀ هنر والترز(. -12)تصویر شود ظرف نیز نقش رقصندگان دیده می

برد. در مقایسة ها با مراسم فوق پی ها و برخی تفاوتتوان به شباهتتطابق آن با مراسم بیشاپور، میدسته و 

ها وجود سربند در هر دو اثر و حضور نوازندگان است.  ترین شباهتها با گروه اول، یکی از محرز نقوش موزائیک

ها و عدم حضور رقصندگان در ظروف است. در گروه دوم های شکار در موزائیکمهمترین تفاوت، عدم نشانه

نحوی که نوازندگان، رقصندگان، گل و پرنده در  ها هستیم؛ بهها از موضوع با موزائیکشاهد بیشترین شباهت

ها وجود دارند. تنها تفاوت عدم وجود سربند و ناظران در ظروف است. که البته عدم اجرای و موزائیکظروف 

ها به عنوان تماشگر، احتماالً به جهت محدود بودن فضایی است که در اختیار هنرمند قرار داشته تک چهره

های موزائیک با نقوش هبندی در هر دو اثر یکی است. در حقیقت وظیفة قطع است؛ چرا که قالب ترکیب

مانند است. با این تفاوت  کنند، در ظروف بر عهده خطوط طاق هندسی که تماشاگران را از بازیگران تفکیک می

در دسته سوم نیز رقصندگان  (.13)تصویر کنند ها، نقش بازیگران را از یکدیگر جدا میکه در ظروف، طاق

های اعطاء فر در حال انجام است؛ هرچند که ما در موزائیک ها حضور دارند و مراسمهمانند نقوش موزائیک

ترین قسمت از کنیم. اما باید توجه داشت که مهم بیشاپور، نقش شاه را به عنوان دریافت کننده فر رؤیت نمی

، تخریب شده و اند نشین آن قرار داشتههای ایوان که از نظر موقعیت قرارگیری در شمال بنا یا شاهموزائیک

کدام کند که هیچ ها با نقوش ظروف آشکار میمتأسفانه اطالعاتی از آن در دست نیست. تطابق نقوش موزائیک

اما در این میان، تعداد عناصر مشابه در  ها ندارند.از این سه گروه، شباهت صد در صد با موضوع موزائیک
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های فر در این دوران به سبب تعدد نشانه هابیشتر است و تفاوت (12)تصویر ها با گروه دوم از ظروف موزائیک

 (.12)تصویر ها را ترکیبی از سه گروه باال بدانیم است. بنابراین بهتر است موضوع نقوش موزائیک

 
 سهگروه ی،نقوش مشابه در ظروف دوران ساسان قیتطب: 12تصویر 

Figure 12: Comparison of the Motifs, Sasanid Dishes, Group 3. 
 

 

 
 کیموزائ وانیو پالن ا یشرق کیموزائ وانیاز چپ به راست پالن ا بیبه ترت – یشرق وانیا یهاکیموزائ با ظروف یکادربند قیتطب: 13تصویر 

 (4و 5: نقشه 1378 رشمن،یمنبع )گ ،یغرب

Figure 13: Framing on Sasanid Dishes and Framing Made by Decoration in the Eastern Mosaic Ivan and 

the Western Mosaic Ivan (The Mosaic Court); Authors based on (Ghirshman: 1999, Plan 4 and 5). 
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کید شده سربندهای در دست رقصندگان است که اها بر آن تهمترین نماد که در موزائیکدر این میان م

 و تایآناه از ینقش یشرق وانیا یهاکیموزائ که شود تصور اگر ،مذکور لیدال اساس برنباید نادیده گرفته شود. 

 افتیرا در فرهکه قرار است  ستا یاز قدرت پادشاه یآنها نماد ادیتعداد ز ی است،شاه فرّه از ینماد سربندها

فراوان از  ینمادهاشهری با  و فر ایداری تیوال کورۀ شاپوریبداده شد،  حیتوض ترشیپ که همانطورکند. 

 .است ی آناهیتاایزدبانو

 

 پیشنهادی برای دورۀ ساخت تزئینات موزائیکی. بحث: 6

 نیمطرح شده در ا اتیمنطبق بر فرض ها، کیداده شده در موزائ شینما یموضوع و محتوا تیچنانچه ماه

گیرشمن بر این باور است که  کرد. شنهادیساخت آنها پ یرا برا یتر قیمقاله باشد، ممکن است بتوان زمان دق

ها در زمان شاپور اول به واسطة حضور اسرای رومی در این شهر ساخته شده است. اما کف ایوانهای موزائیک

ها و نظریه مطرح شده مبنی بر حضور و نقش آناهیتا در مورد نقوش به دست آمده از موزائیک مجدداً دراگر 

همچنین رابطة شاپور اول با ، آنگاه الزم است متون تاریخی و شود ها و اهدای سربندها کمی درنگموزائیک

تواند ایزدبانوی آناهیتا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. از میان متون، متن کتیبة شاپور در کعبة زرتشت می

من هستم خداوندگار مزداپرست شاپور »کند: مفید باشد. در این کتیبه، شاپور اول خود را اینگونه معرفی می

زاده یزدان نوه  ،دان پسر خداوندگار مزداپرست اردشیر شاهنشاه ایرانیانایز ۀزاد ،شاهنشاه ایران و انیران

همانطور که در متن کتیبه آمده، شاپور خود را  .(35: 1386)اکبری، « خداوندگار بابک شاهزاده آسمان

ا ها، حلقة قدرت و فرّه را بدون حضور ایزدبانوی آناهیتبرجسته کند. همچنین او در نقشمزداپرست معرفی می

های ها و فتوحات، شاپور به برپایی آتش کند. در ادامة متن کتیبه بعد از توصیف جنگاز اهورامزدا دریافت می

 ورجاوندی برای دودمان خود اشاره کرده است: 

برای  (ناهید)ها و آتشی به نام آتش نیکنام آذر آناهیتا  آتش نیکنام شاپور برای شادی روح و نگهداری نام»

ها و دختر ما و آتشی به نام آتش نیکنام هرمزد اردشیر برای شادی ری نام آذر آناهیت ملکه ملکهشادی و نگهدا

پسر ما و آتش نیکنام دیگری به نام نیکنام شاپور برای  روح و نگهداری نام هرمزد اردشیر شاه بزرگ ارامنه

نرسخی )نرسی( برای شادی و بقای شادی روح و نگهداری نام شاپور پادشاه میشان پسر ما و آتش مقدس بنام 

  (.50-49)همان: « از آن پسر ما برقرار نمودیم ،نام مزداپرست نرسخی شاه هند و سیستان و توران و سواحل

دهد، چرا که ساسان جد ها را نشان می انتخاب نام آذرناهید قطعاً تعلق خاطر این خاندان به ایزدبانوی آب

، شاپور اول بعد از مرگ پدر طبق این باوجود. (50)همان: خر بوده است اردشیر سرپرست معبد آناهیتای است

روال معمول با پشتیبانی اهورامزدا به سلطنت رسید و چندان نیازی به تایید آناهیتا نداشت. به همین خاطر از 

و نوع  رغم شباهت مالت علیاین ایزدبانو نامی نبرده است. از سوی دیگر برخی مطالعات آشکار کرده است که 

های بیشاپور های بیشاپور با انطاکیه، کیفیت اجرای نقوش و نحوۀ پرداخت موزائیک سنگ بکاررفته در موزائیک

های مشابه در انطاکیه است تر است و همچنین ابعاد قطعات موزائیک در بیشاپور کوچکتر از نمونهبسیار ضعیف

ها توسط رومیان یا تأثیرپذیریِ از  یِ ساخت موزائیکتنهایی ناف این موضوع اگرچه به. (41-48: 1393،)بهرمان

ایشان نیست، اما در کنار عدم اتکاء شاپور به آناهیتا که از کتیبة شاپور در کعبة زرتشت قابل دریافت است و 
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یید گیرشمن نیز اها که پیشتر بررسی شده و مورد ت همچنین با توجه به موضوع ایرانیِ تصویرشده در موزائیک

کشد که تزئینات  عبارت دیگر این بحث را پیش می کند. به ساب این تزئینات را به شاپور دشوار میهست، انت

های او است. لذا شاید بهتر باشد به دنبال دوران دیگری برای ساخت این  هایی بر ساخته یادشده افزوده

 تزئینات بود. 

مشخصات ظاهری در متون مذهبی به آناهیتا منتسب است، بررسی شوند  واسطة گر نقوشی که بها

عریان یا نیمه  هایی اند، عموماً رقصندهم ساخته شده7و  6که در بیشتر آنها که طی قرون شود  مشخص می

این نقوش مقارن با پادشاهی خسرو پرویز تا یزگرد سوم هستند. همانطور کنند. عریان آناهیتا را همراهی می

-سازی ایوان شرقی در زمان کاوشهای کفهایی از زمان خسرو دوم در الیهتر توضیح داده شد سکهپیش که

مربوط به دوران این پادشاه موجود است که  ای نیز در موزۀ هنر والترز وهای گیرشمن کشف شده است. کاسه

دهد. در این نقش، درحالی ان میهای بیشاپور را نشدو رقصنده با مشخصات ظاهری مشابه با زنان در موزائیک

اند و یکی از آنها حلقة رو نشان داده شده، دو نفر در اطراف او ایستادهکه پادشاه بر روی تخت شاهی از روبه

همچنین خسرو دوم در نقش برجستة طاق بستان حلقة قدرت  (.14) تصویر  قدرت را به سمت شاه گرفته است

اهیتا در سمت مقابل پشتیبان اوست. در اینجا نیز لباس و آرایش تاج زن را از اهورامزدا دریافت کرده و آن

های بیشاپور دارد؛ از جمله هایی به زن ایستاده در موزائیک، شباهت15برجسته در تصویر  حاضر در نقش

دارد اما به دست  یسبو ای شود، با این تفاوت که آناهیتا در طاق بستان کوزه ای بر باالی سر او دیده می گلوله

های استفاده شده بر روی گچبری ن همچنین نقوشگیرشم گل در دست گرفته است.در بیشاپور چند شاخه

 دانداز حکومت ساسانیان می خسرو دومۀ های دورکشف شده از آوارهای ایوان موزائیک را مطابق با موتیف

از تاریخ، ایزدبانوی آناهیتا و ایزد میترا  در این مورد، سودآور معتقد است که در مقطعی. (201: 1378)گیرشمن، 

شوند و نیلوفر آبی، که ایزد میترا در نقش برجستة اردشیر دوم بر روی آن برای اعطاء فر در باور مردم یکی می

هایی با موضوعات این موضوع، وجود گچبریدر حقیقت  .(58-62: 1383)سودآور، ایستاده، نمادی از آناهیتا است 

عنوان نمادی از میترا را بر روی  هایی از گاو، بهگل نیلوفر را در ایوان موزائیک و وجود مجسمه درخت انگور و

ها به دورۀ های نقوش، انتساب موزائیکاما با وجود شباهتکند. دیوارۀ معبد آناهیتا در بیشاپور توجیه می

 330ان حکومت خسرو دوم بالغ بر رسد. زیرا از زمان حضور اسرای رومی تا زم پرویز بعید به نظر می خسرو

سال فاصله است و احتمال کمی وجود دارد که این هنر بدون نمونة مشابهی در ایران پابرجا مانده باشد. 

همچنین نقش و نگار بر روی پارچه تا قبل از سلطنت شاپور دوم به ندرت قابل مشاهده است. بر روی نقوش 

های بیشاپور توان موزائیکرچه قابل مشاهده نیست، بنا بر این نمیها نیز هیچگونه نقوشی بر روی پاموزائیک

همچنین بنا به نظر تورج دریایی از زمان شاپور دوم ساسانی به  را به دوران شاپور دوم و بعد از آن نسبت داد.

یشتر یابد و همچنین سبک جدید، بها در فارس متوقف شده و به شمال غربی ایران انتقال میبعد خلق یادمان

موافق ایجاد نقش بر روی ظروف است؛ از این رو تبلیغات از طریق حجاری بر روی سنگ با رونق کمتری 

باید به دورانی ما بین شاپور اول و شاپور ها  لذا برای دورۀ ساخت موزائیک .(66: 1392)دریایی، شود مواجه می

ناهیتا از اهمیت برخوردار است؛ یکی در آ های تاریخی، توجه به دو تصویردر خالل بررسیدوم رجوع کرد. 

 به کمی دهرمز ،اول شاپور مرگ بابرجستة سراب قندیل و دیگری تاجگذاری نرسه در نقش رستم.  نقش

 گرفت دست به را حکومت شاپور گرید فرزند کمی بهرام بالفاصله .کرد حکومت سال کی مدت و دیرس سلطنت
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 شاپور گرید فرزند که نرسه .شد منتقل او فرزندان به حکومت او از پسو  درک حکومت یکوتاه زمان مدت و

 یو پادشاه کرد امیخود ق ۀبرادرزاد هیدر زمان بهرام سوم برعل ،دانستیم یشاه تخت وارث را خود و بود اول

این رویداد عالوه بر کتیبة پایکولی به شکلی متمایز در نقش برجستة بهرام اول در تنگ  .کردرا تصاحب 

برجستة مهم از سلطنت رسد که نرسه یک نقشطور به نظر می در نگاه اول این نیز بیان شده است.چوگان 

های پادشاهان ساسانی از یکدیگر  ها نشان از تمایز تاجبرجسته ها و نقشبرادرش را تحریف کرده است. اما سکه

قابل شناسایی است. به نظر دارد و در تمام این سلسله تاج بهرام اول به واسطة شکل خاص آن به خوبی 

کار به  برجستة بهرام اول نیست؛ بلکه او با این رسد هدف از نقر کتیبه به وسیلة نرسه، تحریف یک نقش می

 بیان حقانیت خود و حقی که توسط برادر از او پایمال شده پرداخته است.

 
 (The Walters Art Museumی موزۀ هنر والترز )م محل نگهدار 7-6ظرفی از قرن  :14 تصویر

Figure 14: Oval Bowl with Enthronment Scene, 6-7
th

 Century AD, The Walters Art Museum. 
 

 
 : مقایسه آناهیتا در نقش رستم با بانوی موزائیک در بیشاپور15 تصویر

Figure 15: The Bishapur Mosaic’s Woman (right) and Goddess Anahita Relief in Taq-e Bostan 

(left). 
 

برجسته حضور دارد در حقیقت  سرفراز معتقد است فردی که بر زیر پای اسب بهرام اول در این نقش

اطالعی نداریم. سرفراز بر اساس مطالعات مربوط به تغییراتی است که نرسه ایجاد کرده است. اما از هویت فرد 

دهد که فرد مغلوب، آذر فرنبغ شاه میشان، هرمزد اردشیر و بهرام اول برادران نرسه، بهرام تاریخی احتمال می

 مسبب را موبد ریکرت همچنین نرسه (38: 1354)سرفراز، سوم بردارزادۀ او و یا یکی از سرداران کوشانی باشد 

مدد جستن  با رو او ازاین. کردیم فیتضع را او قدرت یاگونه به دیبا . لذادانستیم سوم و دوم بهرام یپادشاه

 و داده حیتوض را تقرب به او نیارستم سعی کرد نقش و قندیل سراب یحجاربا  آن،از آناهیتا و افزایش مرتبة 

 سوم بهرام با نبرد در تا دارد فرّ به نیاز زیرا آوردمی روی ناهید به نرسه سودآور، نظر بر بنا .کند نییتبآشکارا 

بنابر متن آبان که  ییزدبانویا بود، آناهیتا مدیون را پادشاهیش نرسه دیگر به عبارت .(، چپ6)تصویر  شود پیروز

 کرد خواهد یهمراه شیو آسا شرفتیپ یستمگر است و هواخواه وفادار را برا انیشونده بر فرمانروا رهیچ یشت

لذا طبق نظر سودآور . دیرس ینم هیپادشا به هرگز دادینم شکست را حریف اگر نرسه .(54و 49: 1392 ،یی)موال



 بیشاپور؛و پیشنهادی برای دورۀ ساخت تزئینات موزائیک نقوش ایوان در آناهیتا ایزدبانوی مطالعۀ جایگاه /264

 مطلبی تکرار جز کاری حقیقت درگیرد، می ایزدبانوی آبهای روان از را دستار و حلقه او رستم، نقش در اگر

 عاملِ ناهید که بود این بر تأکیدش نیز رستم نقش در چون .است نکرده بود، نمایش داده قندیل سراب در که

ست که سرپرستی ا تقرب نرسه به آناهیتا تا حدی .(84-85: 1383)سودآور، ه است. شد او به پادشاهی تفویض

 یهاکیموزائشاید بتوان ساخته شدن  اساس نیا بر. (38: 1354)سرفراز، گیرد معبد آناهیتا را خود به دست می

که از قضا  ارادت به پدر نیا یحت .دانست محتمل خود یپدر شهر دربه دست نرسه را  تایآناه زدیا با مرتبط

یکی از پادشاهان مقتدر این سلسله است، تا حدودی از شباهت تاج نرسه به تاج پدر نیز نمایان است. او عالقه 

داشت که سلطنت و حکومتی همانند پدرش ایجاد کند. به همین خاطر مجدداً پیروان مانی در این دوره 

بهترین مکان برای اثبات حقانیت نرسه، شهر پدری شاید  اگر فرضیه باال را بپذیریم،. (39: همان)حمایت شدند 

رسد نرسه  نظر می در حقیقت به که هم داری فرّ و هم شهری به جهت ستایش ایزدبانوی آناهیتا است.باشد او 

برجستة سراب قندیل و نقش رستم به آناهیتا روی آورده بود، با درج تصویرش در ایوان  که بنا بر دو نقش

طور ادامه  شاید در این خصوص بتوان پا را فراتر گذاشت و این فرضیه را اینکرده است.  موزائیک از او تمجید

های سوسن در این تصاویر نمادی از زمان وقوع این اتفاق در خرداد روز از شروع تابستان است؛ چرا  داد که گل

ای از گرمای که نشانه ها، بادبزنی در دست خود دارددر یکی از نقوش موزائیک نیز، زن نشسته بر کوسنکه 

های فصل نهم به سرپرستی امیری منافاتی ندارد. زیرا  ها به نرسه با نتایج کاوشهوا است. انتساب موزائیک

: 1391)امیری، مربوط است  نرسه و اول شاپور دورۀ به کاوش فصل نیا از هیابن نیشتریبدهد که  نتایج نشان می

 داده حیتوض ترشیهمانطور که پ کند. یید میأها برخی مداخالت روی داده در زمان نرسه را ت این کاوش (.4

همچنین گیرشمن نیز  .دهدیم خبر یغرب وانیا در هاکیموزائ ریز در یسازکف هیال کی وجود از سرفراز ،شد

که ساخت بخشی از  یعنی این معتقد است که دو ایوان غربی و شرقی همزمان با تاالر چلیپا ساخته نشده است.

چه اهمیت دارد این است که این موضوعات با  ها ممکن است نسبت به دورۀ شاپور تأخر داشته باشد. آن ایوان

ازجمله آثار کشف شدۀ تا به امروز کنند.  که همدیگر را توجیه می های این مقاله تعارض ندارند و دیگر این یافته

 هاسکه یرو بر شتریب هستند، نرسهمنتسب به  های برجسته نقش از قبلکه مربوط به  تاینقش آناهدربردارندۀ 

گرفته قرار  یآتشدان آنها نیب و قرار دارد پادشاه مقابلتصویر احتمالی او در  کهقابل مشاهده است  یحال درو 

رنگ آناهیتا تا پیش از دورۀ  این تجدید نقش برروی سکه، ممکن است نشانی از جایگاه کم .(16)تصویر  است

کم پررنگ شدن جایگاه او را از زمان نرسه یادآور شود. این در حالی است که بعد از نرسه  نرسه باشد و یا دست

طهماسبی به نقل از  ،آباد ای مثال در عمارت حاجیها کاربرد یافته است. بر جایگاه او فراتر از تصاویر سکه

-را به علت حجم زیادی از آثار کشف شده مانند مجسمه 3 تصویرآذرنوش اتاق جنوب شرقی اشاره شده در 

مذهبی و در ارتباط با ایزدبانوی آناهیتا دارای تم های نیم تنه از اشراف، زنان عریان و کودکان انگور به دست، 

-آباد را متعلق به زمان شاپور دوم )نوۀ نرسه( می . آذرنوش عمارت اربابی حاجی(160: 1392، ی)طهماسبداند می

آرایش موی آناهیتا با  عدم شباهترسد  به نظر می شباهت فراوان با مجموعه بیشاپور.دارای داند، فضایی 

است. اما  و بعد از آنها به دورۀ بهرام دوم ها، تا زمان بهرام دوم دلیلی بر احتمال انتساب موزائیکموزائیک

تر توضیح داده شد از زمان شاپور دوم به بعد با ایجاد نقش و نگار بر روی پارچه لباس مواجه همانطور که پیش

م از زمان سلطنت بهرام دوم تا شاپور دوم مورد بررسی 379تا  276هستیم. از این رو باید در تاریخی بین 
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زمانی نرسه آشکارا به آناهیتا رو کرده است و از سویی نیازمند فرّه است تا حق خود را  ۀبازواقع شود. در این 

 .آورد و به پشتیبانی او نیازمند استباز ستاند و به جهت تضعیف قدرت کرتیر به آناهیتا روی می

 
 (237 – 236: 1395ی، های ساسانی با نقش آناهیتا، منبع )افخمسکه :16تصویر 

Figure 16: Sasanid Coins with the Image of Anahita; (Afkhami: 2016, 236-237). 

های های بیشاپور با موزائیکهای آزمایشگاهی و مقایسه کیفیت نقوش موزائیکبرخی بررسیعالوه براین، 

های بیشاپور با ضعف نقوش موزائیکتر در رابطه تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. پیش انطاکیه نیز می

بایست ناشی از اجرای  ه شد. این ضعف تکنیکی احتماالً میئهای انطاکیه توضیحاتی ارانسبت به موزائیک

اجرا پادشاه های  و بر اساس خواستهکسانی باشد که این هنر را فرا گرفته و یا حتی در گذشته دیده بودند 

سال  33را که از زمان استقرار رومیان تا به سلطنت رسیدن نرسه نزدیک به چ؛ (48-46: 1393)بهرمان، اند  کرده

رسد پوشاندن  فاصله است. پیش ازاین از دو الیة کفسازی برروی سطوح موزائیک صحبت شد. به نظر می

ممکن عالوه بر برقراری ارتباط با تاالر شاپور  های بعد،در دورهها با گچ و شاید تخریب احتمالی آنها  موزائیک

او که حلقه و دستار  سیاست این. زیرا از نظر زرتشتیان از اقدامات نرسه رخ داده باشد است در نتیجة نارضایتی

با این  (74: 1383)سودآور، بوده است  زندقه و کفر به نزیک ناخوشایند، بلکه تنها نه کندرا از آناهیتا دریافت می

تواند به دلیل تغییر در سلیقة سالطین و ادامة دورۀ ساسانی، می ها با گچ درحال، اقدام به پوشاندن موزائیک

 راتییتغ جهت به کههای کف باشد جذابیت بیشتر گچبری بر روی دیوارها نسبت به دوران اجرای موزائیک

همچنین تغییراتی که . (66: 1392)دریایی، رخ داده است  (نرسه نوه)از دورۀ شاپور دوم  یساسان هنر در نیادیبن

های بعدی مخصوصاً در جبهة جنوب غربی و شمال غربی ایوان موزائیک اعمال شده، قسمتی از در دوره

ها را مخدوش کرده است و احتماالً به سبب طوالنی بودن زمان اجرا، از اجرای مجدد آن صرف نظر  موزائیک

 شده و اندود گچ که در آن دوره متداول بوده، ترجیح داده شده است.

های مختلف ه نظر می رسد که با توجه به دالیل قوی طرح شده توسط گیرشمن، وجود دورهر نهایت بد

با این تفاوت که احتمال ساخت  دهد قابل پذیرش است؛ وساز در ایوان موزائیک آن طور که او شرح می ساخت

ها به دوران وزائیکها در دوران بعد از شاپور اول بیشتر است. با توجه به توضیحات باال نسبت دادن مموزائیک

های مختلف ها به خسرو دوم، منطق دورهسرو دوم است. زیرا اطالق موزائیکحکومت نرسه بیشتر از خ

ها مربوط به زمان خسرو دوم باشد کند. حتی اگر گچبریوسازهای بعدی را نیز تضعیف می سازی و ساخت کف

گذشته خود را به منزلة فضایی با اهمیت باال حفظ های باز هم بیانگر آن است که فضای موسوم به ایوان ارزش

تغییراتی که به سبب ارتباط با تاالر چلیپا در آن به وجود آمده، فضایی مهم و  کرده و همچنان با وجود

 های اخیر تضعیف و حتی نادیده گرفته شده است.ها و مرمتای که طی حفاریارزشمند بوده است؛ مقوله
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 گیرینتیجه .7
ها  های بیشاپور نشان داد که نقوش اجرا شده از نظر چهره، لباس و حالت نشستن شخصیتبررسی موزائیک

تواند دالیل های بیشاپور میکامالً ایرانی است. همچنین ضعف در اجرای نقوش و شیوۀ پرداخت موزائیک

متفاوتی داشته باشد. اما آنچه مهم است مفهوم و داستان نقوش است که دربردارندۀ یک موضوع ایرانی است و 

احتمال انتساب  توانشده است. با توجه به توضیحات باال میشخصی پادشاه اجرا  ا سلیقةرسد ب نظر می به

در نظر گرفت. او به ها قائل بود، آبای ایزد بانوی ای که بربه سبب اهمیت ویژهها به نرسه را نیز موزائیک

ترین مکان گذاشت. بهسبب مخالفانی که داشت باید قدرت، شکوه و پشتیبانی آناهیتا را از خود به نمایش می

، شاپور اول بود که به دستور پادشاه مقتدر )نماد آناهیتا(اش در کنار رودخانه  برای این نمایش، شهر پدری

های پدر معرفی کند و هم حمایت توانست خود را وارث موفقیتود. او با این کار هم میساخته شده ب

ها به نمایش گذاشت، در حقیقت ایزدبانوی آناهیتا را بازتاب دهد. نرسه با تعدد سربندهایی که در موزائیک

 ت. قدرت زیاد خود و همچنین حمایت و رضایت فراوان آناهیتا را از اقداماتش نشان داده اس

ها ساسانی نه به سبب تغییر روحیه پادشاهان بلکه به عدم شباهت ایوان در بیشاپور با دیگر بناها و کاخ

موجب تغییر کاربری آنها نسبت به یکدیگر است زیرا شباهت نسبی چیدمان فضای بیشاپور با بناهای ساسانی 

د و حفظ ارزش و ماهیت اولیه ایوان تخت سلیمان نشان از کاربری مذهبی بناهای کشف شده از بیشاپور دار

ساله،  350زمانی  بازۀیک زیرا در  به جهت بعد معنوی آن بوده باشد.بایست  های بعدی احتماالً میدر دوره

-های رایج در دورۀ جدید بازگو میموتیف باتزئینات گچی همان مراسم را اما با زبانی جدید و کامالً نمادین 

عد معنوی و در مواجه با دین جدید با حفظ بُبعدتر که باشد هایی آتشکدهالگوی  مانند ممکن استکنند و این 

 مساجد شدند.  ترین فضای مهمتبدیل به 
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