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 چکیده

رضایت نتایج وجود مدارک گسترده  رغمبهدر برخی موارد  ،و متون تاریخی دوره ساسانی شناسیباستانهای تحلیل و تفسیر یافته

ها از پایان گذشت سال رغمبههایی هستند که یافته ازجملهه بندیان درگز آتشکد هایبریگچبخشی به دنبال نداشته است. نقوش 

، پیرامون تاالر ورودی به بریگچاین نقوش  ز ابهاماتی در مورد آن باقی است.آن هنو هایگزارشو ارائه  شناسیباستانهای کاوش

، هادشمن(، مراسم آیینی، معرفی شخصیتلبه بر چون شکار، نبرد سواران، پیروزی )غ هاییصحنهاند و شامل تصویر کشیده شده

ها به ایران در زمان بهرام پنجم و شکست ها ماجرای حمله هپتالیاین صحنه درواقعشود. می هامهمانی درنهایتتاج بخشی و 

وشکافانه مورد تحلیل و شایسته و م طوربهاین تاالر  هایشخصیتو  ها. در این میان، برخی از صحنهکندمیاز ایران را بازگو  هاآن

با ارائه دالیل متقن و  . لذا این نوشتارشودمیدر این تفاسیر دیده  و در مواردی حتی انتسابات متفاوتی اندنگرفتهتفسیر قرار 

 و اشخاصها ابی و بازشناسی دوباره برخی صحنهبه ارزی ،بریگچدر نقوش  ،شناسیشمایلاستفاده از متون تاریخی و  او  بمستند 

 .دهدمی به دستاز یک روایت تاریخی را  ترروشنتصویری  ترتیباینبهو  خته استپرداتصویر شده 
 

 بریگچنقوش  ،درگز بندیانهپتالیان،  ساسانیان، :یکلیدهای واژه

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                        Sadrayi.ali@gmil.com 
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 مقدمه . 1

این بخش از ایران در دوره  عیت استراتژیک خراسان سبب شدههای کشاورزی حاصلخیز و موقزمینوجود 

)لباف خانیکی، زمامداران این سلسله قرار گیرد  موردتوجههای تهیه غله ایران یکی از کانون عنوانبه ،نیساسا

: 1388)دریایی،  در این منطقه شهرهای مهمی چون سمرقند، مرو، نیشابور، هرات و ... قرار داشت (.61: 1394

: 1394)جعفری،  یک دژ با نقشه مدور قلعه خان که بنای ازجملههای ساسانی این عصر همچنین محوطه .(38

، نشان از اهمیت و موقعیت جغرافیایی بسیار شدهعنوانو کهندژ نیشابور که یادگاری از عصر ساسانیان  (80

دادن  سروسامانجهت  در زمان خسرو اول کهنحویبهاین بخش از ایران در عصر ساسانیان دارد.  کنندهتعیین

عالوه بر بناهایی با  (.23: 1889 )ابن خردادبه، سپهبدی برای آن گماشته شدبه خراسان و تسلط بهتر بر آن 

کارکرد حکومتی و سیاسی، بناهایی با کاربری مذهبی و ایدئولوژیک متعلق به عصر ساسانی در این بخش از 

 (213 :1388)ویسهوفر، که نشانگر پیوند سیاست و دین یا محراب و تخت در این دوره است  آمدهدستبهایران 

 منطقه قرار گرفته بودیکی از سه آتشکده اصلی دوران ساسانی یعنی آتشکده برزین مهر در آن  کهطوریبه
ها و شاهان ساسانی همواره کوشیدند تا ارتباط تنگاتنگ خویش را با آتشکده (.91: 1385، فرنبغ دادگی)

)دریایی،  اندیوندی ناگسستنی قائل بودهطبقه روحانیون زرتشتی حفظ نمایند و میان دین و دولت پ طورکلیبه

1383 :76 .) 
های اصلی حکومت مرکزی به شمار یکی از پایه درواقعکه -در این میان مجموعه بناهای مذهبی و رسمی 

 ردیدهخراسان شناسایی و معرفی گ ویژهبههای مختلف نواحی شرقی امپراطوری ساسانی در بخش رفتمی

 عنوانبهکیلومتری جنوب مشهد اشاره کرد که  75بلغور خانه در قی بازه هور یا تا چهار توان بهاست که می

 (.1393و لباف خانیکی،  58: 1394)هژبری،  شده است گذاریتاریخهای دوره ساسانی یک آتشکده معرفی و به میانه

)هاشمی زرج آباد ت تاقی دیگری در ارتفاعات سبزوار به نام خانه دیو شناسایی و معرفی گشته اس همچنین چهار

 مورداحترامامامزاده ولی بیگ  عنوانبهبنای یک آتشکده محقر نیز که در حال حاضر  (.91: 1389و همکاران، 

ساکنین است در روستای محمد ولی بیگ شهرستان درگز شناسایی شده است که به عقیده پژوهشگران به 

های کوپه داغ در نزدیکی آرتیک بنایی با کوهپایهدر  (.98: 1394)رهبر،  ایزدبانوی ناهید تعلق داشته است

)گایبوف و کوشلنکوف،  انداست که پژوهشگران این نمونه را نیز یک آتشکده دانسته آمدهدستبهکاربری آیینی 

کاوش گردیده است و به عقیده  نطقه سرخس در میل حرم شناسایی و . آتشکده دیگری نیز در م(103: 1394

در شمال غربی حاشیه واحه مرو تپه باستانی گوبکلی  (.62: 1394)کایم،  وره ساسانی استحفار آن مربوط به د

برخی از پژوهشگران  تپه قرار گرفته است که کاوش در آن موجب شناسایی بنایی گردید که به عقیده

: 1394وف، )گایبوف و کوشلنک مربوط به یک آتشکده است که از دوره ساسانی برجای مانده است زیاداحتمالبه

113.) 

در نوع  ،از خراسان، محوطه بندیان درگز آمدهدستبههای و یافته شناسیباستاناز میان تمامی مدارک 

 (A) است که به ترتیب تپه (A,B,C) متشکل از سه تپه درواقعاست. محوطه بندیان  فردمنحصربهخویش 
که در شمال  (C)برج خاموشان و تپه  Aتپه در جنوب  (B)های عصر ساسانی، تپه از میانه ایآتشکدهمعرف 

خویش  نوبهبه هاآناز  هرکدامو  (169: 1390)رهبر،  قرار گرفته بخشی از یک بنای حکومتی است A غربی تپه

. دهندمیشکل  ای از بناهای آیینی و سیاسی رااز اهمیت باالیی برخوردار هستند و در کنار یکدیگر مجموعه
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 از آتشکده از اهمیت باالیی برخوردار است. این آتشکده که تاریخ ساخت آن آمدهدستهبهای یافته بیندراین

رودی، اتاق تاالر و ازجملهمختلفی  هایبخششامل  (169)همان، اند با سلطنت بهرام پنجم ذکر کرده زمانهمرا 

 .جا ()هماناست (H) طویل و اتاق( F) ها، اتاق مرکزی چلیپایی شکل، برشنومگاه، ایواننذورات، اتاق استودان

ای حکومت ارگیری و پتانسیل نقش تبلیغاتی آن بربه علت موقعیت قر ،تاالر ورودی ،های مذکوردر میان بخش

نقش گردیده است تا  هاییبریگچدورتادور دیواره داخلی آن  روازایناز اهمیت باالیی برخوردار است، ساسانی 

به علت تخریبات و صدمات بعدی  هاآننیمه باالیی همگی  متأسفانهکه  هابریگچاین نقش را ایفا نماید. این 

این وقایع  بازگوکنندهرا  هاآنو  اندشدهاز میان رفته است در هفت قاب از چپ به راست به تصویر کشیده 

برد، پیروزی، آیینی، معرفی های مذکور شامل صحنه شکار، نصحنه (.13: 1376)رهبر، اندعنوان نموده

با  زمانهمقرن پنجم میالدی  هایوند که واقعه تاریخی را در میانهشها، تاج بخشی و ضیافت میصیتشخ

 . )همانجا(نمایدمیبهرام گور بازگو 

قسمت ابهامات و  ؛ ولیکن در چندنمایندمیجلوه  محقدر گام نخست تمامی تفاسیر ارائه گردیده بجا و 

های و یاری جستن از کتیبه تردقیقعه ن را بر آن داشت تا با مطالخورد که نگارندگاهایی به چشم میتناقض

رخی از نقوش را بازشناسی نقش اندازی، ب هایتکنیکها، متون تاریخی قرون اولیه اسالمی و دیواره بر دهنقر ش

 نمایند.

صحنه  -1. شودمیمورد است که در ادامه معرفی  4شامل  باشدمیتفسیر مورد مناقشه  ازلحاظنقوشی که 

شکار بهرام و حیله جنگی وی در مناطق غربی ایران و نبرد وی در دشت  عنوانبهشکار و جنگ که به ترتیب 

در مقابل اسب  تصویر شدهها که بانوی صحنه معرفی شخصیت -2 (.172: 1390)رهبر، نسا معرفی گردیده است 

 -3 (.1395)مکالمه شخصی با رهبر،  نمایدمیعرفی ها و چهارپایان مالهه آناهیتا یا فرشته حامی اسب عنوانبهرا 

: 1390)رهبر، صحنه تاج بخشی اهورامزدا، آناهیتا و شاه ایران که در حال اعطای منصب به شاه هپتالی هستند 

را نقش کرده و  امیر یا شاهی در کنار فردی لمیده نشسته و چهارزانوی صحنه ضیافت که شخص -4و ( 174

 )همانجا(.  باشدمی شاه منتصب هپتالی افتخارهب یضیافت بازگوکننده
 

 بندیان هایبریگچ. 2

 ترینمهممالت و یا پوشش دیوارها،  صورتبههای کاربردی آن عالوه بر جنبه ،بریگچهنر  در دوره ساسانی

در  (.74: 1391)منصوری و کرمیان،  رواج داشته است گیریقالبو  کاریکنده صورتبهعامل تزیین بنا بوده و 

دست به  بریگچهنر  وسیلهبهیک بنای سیاسی مذهبی بوده است، هنرمند  درواقعآتشکده بندیان نیز که 

بازسازی وقایعی تاریخی زده که در نوع خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. عالوه بر این، نحوه ایجاد نقوش 

های یک فیلم بوده و همانند سکانس به راست()از چپ های ساعت است که در جهت عقربه ایگونهبهها صحنهو 

ماجرای حمله هیاطله به ایران در زمان بهرام پنجم را بازگو  درواقعها رح وقایع پرداخته است و این صحنهبه ش

سانتیمتری کف تاالر  60ها از ارتفاع تقریبی تمامی صحنه(. 360: 1368؛ ثعالبی،  2/622: 1362،)طبری نمایدمی

نیمه باالیی همه نقوش به دلیل شدت صدمات وارده و تخریباتی که بعد از متروک شدن  متأسفانه و شدهشروع

های مذکور از دیواره جنوبی آغاز و در دیواره شمالی به پایان رفته است از بین رفته است. صحنهبنا صورت گ

 که شامل: رسدمی
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های شکار . در مقابل این دو سوار و گوزنند. صحنه شکار که در آن دو سوار در حال شکار دو گوزن هست1

 است.سواری به حالت سکون تصویر شده  ،شده

پردازد. سوار می دیگر به نبرد با دو سوار ،هایی بر روی مچ پاهانبرد که در آن یک سوار با روبان . صحنه2

ل اسب، بر مچ پاهای چراکه عالوه بر زین و یراق مجل گرددمییکی از شاهان ساسانی محسوب  احتماالًمذکور 

 (.13: 1376)رهبر،  شودمییکی از نمادهای شاه در نظر گرفته  عنوانبهکه اغلب  شدهبستهوی روبانی 

 کهدرحالیاند بر روی زمین افتاده و . صحنه پیروزی که در این صحنه شاه هیاطله به همراه سردارش کشته3

 (. 14)همان: است  اییشناسقابلبر روی هر یک پای شخصی به نشانه پیروزی 
 دارچینشود که در پشت سرِ زنی با لباس بلند دیده می برگپنجینی که در آن نقش سه بوته زنبق ایصحنه. 4

شخصیت آناهیتا در حال اجرای  احتماالً. زن در کنار پرده با کوزه آبی در دست ایستاده که اندقرارگرفته

 (.13: 1376)رهبر،  دهدمیمراسمی آیینی را نشان 

. اندگردیدهکتیبه پهلوی ساسانی نقش  5شخصیت به همراه  5در این صحنه  ،هاشخصیت. صحنه معرفی 5

هایی خشن و نقش پادشاه یا سرداری است که با لباسنخستین نقش در داخل محراب از چپ به راست نقش 

بک نشسته است. در دست بر روی فرشی با نقوش حیوانی مس چهارزانوو  هایی کنار هم تصویر شدهمربع

به پهلوی نقر گردیده است که شخصیت وی را  ایکتیبهراستش چیزی شبیه به برسم دارد و در کنار آن 

« من اپتالیط پسر وه .... اپتالیط معتمد» :آن عبارت است از اللفظیو ترجمه تحت( 174: 1390)رهبر،  نمایدمعرفی می

صی است که در مقابل اسبی ایستاده و تزیینات دالبری در میانه شخصیت بعدی تصویر شخ (.34: 1376)بشاش، 

به پهلوی  ایکتیبهبر تن دارد. در کنار اسب این فرد نیز  دارگلخورد و دامنی با نقش لباس وی به چشم می

 عمودی کنده شده است. صورتبهه خورد کمیانه به چشم می
شود که که در دو سمت آن، نقش دو نفر دیده میخورد در قاب میانی محراب، نقش آتشدانی به چشم می

نفر پنجمی که بر  (.14: 1376)رهبر،  آتشدانی کوچک در دست چپ و برسمی در دست راست دارند هرکدام

در  دارپایهیک روحانی معرفی گردیده است که بخوردانی  عنوانبهدیواره شرقی محراب نقش گردیده است 

این پیکر وید مهر »است:  گونهاینشود که ترجمه روان آن سطری دیده می 6 ایکتیبهدست دارد و در زیر آن 

  (.34: 1376)بشاش،  «شاپور پسر وید شاپور اردشیر اخو است که یزد پسر شاپور را دژبان مرو و این دستگرد کرد
نوان توان آن را مراسم اعطای منصب عو می اندایستادهشخصیت  4. صحنه تاج بخشی که در این صحنه 6

با توجه به –نمود. اولین شخص از سمت راست با توجه به داشتن روبان احتمال خدا یا پادشاه بودنش 

 عنوانبهدور از ذهن نیست. نفر دوم دامنی کوتاه با نقوش مسبک حیوانی دارد که  -های هنری ساسانیسنت

دارد که باید یکی از آن دو نفر  ای آب وجودپادشاه یا امیر معرفی گشته است. بین نفر سوم و چهارم کوزه

این صحنه را ( 174: 1390،رهبر) گذارد.آناهیتا بوده و نفر دیگر دارای لباسی با نقوش گل اناری را به نمایش می

 )همانجا(.است هیاطله عنوان نموده  نشاندهدستتاج بخشی شاه 

نفر اول از سمت چپ شخصی  هستند؛ تشخیصقابل. صحنه ضیافت و مهمانی که در این صحنه دو نفر  7

وجود  میخگل دوزانویشفرشی با نقوش حلزونی است که لباس رزم بر تن دارد و بر روی  بر رویزده  چهارزانو

از ضیافت و جشنی است که  اینشانهدارد. شخصیت بعدی فردی لمیده با جامی در دست است و این صحنه 

 (.172مان، )ه انتصاب هپتالی ترتیب داده شده است افتخاربه
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 تحلیل نقوش. 3

نقش  شدهحساب کامالً صورتبههایی کنار هم، بندیان همانند پنل هایبریگچ ذکر گردید که طورهمان

در مکانی نقش گردیده که رویداد مذکور به وقوع پیوسته و  دقیقاً. تمامی نقوش به لحاظ بعد زمانی اندگردیده

ها به لحاظ منطق داستانی معرفی نموده است و تمامی صحنه را موردنظرجا کاتب احتیاج دیده نقش  هر

ها و ها با توجه به تناقضهای مذکور در چهار مورد از نقوش، صحنهاند. در میان صحنهرعایت زمان را داشته

هایی که وجود داشته مورد بازنگری قرار گرفته است که شامل الف( صحنه شکار و نبرد؛ ب( هویت بانوی ابهام

گردیده در محراب تاالر؛ ج( هویت شاه یا امیر انتصاب شده که در صحنه تاج بخشی نقش گردیده است  نقش

 .اندشدهاشخاصی که در صحنه ضیافت به تصویر کشیده  هویت احتمالی برخی از درنهایت( و د
 

 . صحنه شکار و نبرد1-3

یک واقعه  تماماًاین دو صحنه  چراکهت هر دو صحنه با یکدیگر ذکر گردیده اس در این بخش از نقوش، تعمداً

 ایگونهبهاین صحنه شامل نقش دو سوار در حال شکار و سوار دیگری در جهت مخالف  .نمایدمیرا بازگو 

. پژوهشگر بندیان این نقش را مربوط به ماجرای شکار (1) طرحبه حالت سکون ایستاده است برانگیزسؤال

 ،در وهله نخست (.172: 1390)رهبر،  داند که اشاره به حیله جنگی بهرام داردبهرام در ارمنستان و آذربایجان می

که اکثر نقوش به یاری متون تحلیل  طورهمانبا نقوش تطابق دارد ولی  کامالً شدهارائهبازسازی و تفسیر 

ه هیاطله به نیز از این منابع ارزشمند یاری جست. ذکر حمل هاآندر تحلیل و بازنگری  بایستمی ،اندگردیده

با  هرکدامدر بیشتر متون نقل گردیده است که کیفیت  اندیادکردهحمله خاقان ترک  عنوانبهایران که از آن 

؛ 2/622: 1362)طبری،  گذارندمیاصل این واقعه صحه  ولیکن همگی بر دهدمی هایی را نشاندیگری تفاوت

شاهنامه فردوسی این نبرد با جزئیات  ویژهبهتون در برخی م (.386 /7: 1384؛ فردوسی، 359: 1368ثعالبی، 

 هاآنشرح گردیده است که در آن بهرام پس از خبر یافتن از حمله هیاطله به ایران برای فریب  تریمفصل

تا به عبادت بپردازد. وی در منطقه ارمنستان به شکار  رودمینموده و به سوی آذربایجان  نشینیعقبتظاهر به 

 بخش اعظم سپاه خویش را مرخص نموده است: خاطرآسودهایران، خاقان ترک  سویآن و در پردازدمی
 

 بمرو اندر آورد خاقان سپاه

 

 جهان شد ز گرد سواران سیاه 

 

 وزان روی بهرام بیدار بود

 

 سپه را ز دشمن نگهدار بود 

 

 بیاورد لشکر ز آذر گشسب

 

 همه بی بنه هر یکی با دو اسب 

 

 رآگاهاننوندی بیامد ز کا

 

 که خاقان شب و روز بی اندهان 

 

 به تدبیر نخچیر کشمهین است

 

 که دستورش از کهل اهریمنست 

 

 چو بهرام بشنید زان شاد شد

 

 همه رنج ها بر دلش باد شد 

 

 بکشمهین آمد بهنگام روز

 

 که بر زد سر از کوه گیتی فروز 

 

 دهاده برآمد زنخچیرگاه

 

 پر آواز شد گوش شاه و سپاه 

 

 چو خاقان زنخچیر بیدار شد

 

 خزروان گرفتار شد به دست 

 

 (1510-1528:  دفترششم)شاهنامه، 
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بلکه با استفاده از  ،رودررو صورتبهنه  درواقعنبرد بهرام با هیاطله  آیدبرمیکه از اشعار فردوسی  طورهمان

جیرگاه کشمهین، شاه هپتالی را که اصل غافلگیری و شبیخون زدن انجام پذیرفته که در خالل آن بهرام در نخ

اکثریت لشکریان خویش را مرخص نموده بود و تنها با یگانی از نیروهای خویش به شکار  خاطرآسوده

نخچیرگاهی در نزدیکی مرو باشد  بایستمی. کشمهین سازدمیغافلگیر نموده و او را گرفتار  پرداختمی

شبیخون و به چنگ آوردن شاه هپتالی به مرو رفته و باقی  زایناپس که بهرام توانسته (439: 1393م، )آلتهای

سپاه بدونِ شاهِ هپتالی را تار و مار کرده باشد )همانجا(. شاید اینک بتوان تا حدودی نبرد پیروزمندانه بهرام، 

ود را به نحوی دیگر بازسازی نم (621: 1362)طبری، گردیده هزار نفر ذکر 250که در آن شمار سپاه دشمن تا 

 .نمایدمیکه در آن بهرام در ابتدای امر شاه هپتالی را در نخچیرگاه غافلگیر و گرفتار 
 

 

 
 بندیان(-ایگاه میراث فرهنگی درگزصحنه شکار )آرشیو پ :1طرح 

 

شکار و  عنوانبه هایی که توسط کاوشگرجنوبی، صحنهبندیان در دیوار  هایبریگچبیشتر در  هایبررسیبا 

 شدتبهقابی وجود ندارد بلکه به سهو، تصویر  تنهانه درواقع اندشدهمعرفیپیروزی در دو قاب جداگانه 

این دو صحنه لحاظ  جداکنندهقاب  عنوانبهمضطرب یک غالف شمشیر در پشت پاهای جلویی یک اسب، 

 توانمیه است تخریب شد شدتبه که سمت چپ/پشت شاه سوار بر اسب در صحنه جنگ درواقعشده است. 

هایی از یراق آن باقیمانده است؛ ولی ر جهت مخالف شناسایی نمود که بخشهای انتهایی یک اسب را داندام

شدت صدمات باال بوده و باعث شده بخش پایین و شکمی اسب از میان برود. نکته مهم دیگر اینکه بین دو 

سانتیمتر به  7، نواری به قطر اندایستادهراستا و به سمت شرق در یک  دقیقاًپای جلویی و عقبی اسب که 

از سوی  و (2و طرح 2و1)تصویر امتداد یافته است هابریگچکه تا نزدیکی نوار پایینی  شودمیشکل قائم دیده 

 (.13: 1376)رهبر،  معرفی گردیده است جداکنندهقاب  عنوانبهپژوهشگر بندیان 
 

  
 شدهمعرفی جداکنندهقاب  عنوانبهکه  سواراسب :1تصویر 

 )نگارندگان(

 شدهمعرفی جداکنندهقاب  عنوانبهکه  سواراسب  :2طرح 

 بندیان(-ز)آرشیو پایگاه میراث فرهنگی درگ
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 و سوارکار صحنه شکار )نگارندگان( سواراسبشاه  شباهت قبضه شمشیر در نقش :2تصویر 

 

بین دو پای عقبی و –به فرض اگر قاب بودن این نوار را بپذیریم، قرارگیری معنادار این قاب در میان تنه اسب 

از سوی - شدهمطرحقاب  اصطالحبهبه شباهت این  توانمیاست و با کمی دقت  برانگیزسؤال -جلویی اسب

با قبضه شمشیر بر روی پای شاه در صحنه نبرد پی برد. با این تفاوت که در صحنه نبرد به  -بندیانکاوشگر 

 سوارکاره است ولی در این بخش به علت سکون شددلیل تحرک، سوارکار قبضه شمشیر رو به عقب متمایل 

در بندیان  در اطراف نقوش ایجادشده هایقاب. از سوی دیگر شودمیعمود دیده  صورتبهاین قبضه شمشیر 

ر نقش شده همگی با تزیینات گیاهی و نمادین پالمت و صلیب شکسته بکار رفته است اما قبضه شمشی

هایی در مرکز مربعات است. با توجه به این نواری با نقوش مربع و نقطه صورتبهها اسب آالتیراق صورتبه

قاب بودن  توانمیشکار و پیروزی ن اسب به حال سکون و در جهت مخالف با صحنه قرارگیریموارد و شکل 

آن را بازنمایی نمادین داستان غافلگیری شاه هپتالی توسط بهرام  توانمی حالدرعینآن نوار را پذیرفت و 

 عنوان کرد.

ولیکن هنوز در این صحنه  گرددمیبین دو صحنه منتفی  جداکنندهوجود قاب  عمالً شدهارائهبا تفاسیر 

که شتابان با تیردانی بر کمر به دنبال دو  اندشناساییقابلدر صحنه شکار دو سوار  ؛شودمیتضادهایی دیده 

با نگاهی  .(172: 1390)رهبر،  است شدهمعرفیصحنه بازگوکننده حیله بهرام  عنوانبهگوزن هستند. این صحنه 

است  شناساییقابلها رهای پشمین تنها در یکی از سوابه این مهم پی برد که گوی توانمیبه دو سوار مذکور 

در وهله نخست این ادعا  (.135: 1379،گیرشمن) انددانستههای شاهان در هنر ساسانی که آن را یکی از مشخصه

د در این بخش درست باشد. نخست اینکه اگر توانمیاما به چند دلیل این ویژگی ن رسدمیدرست به نظر 

شاه  بایستمیساسانی  تصویرسازیبنا به سنت  کمدست؛ صحنه شکار مربوط به شکار شاه در ارمنستان باشد

 از دو سوار این شاخصه را دارا نیستند. از سوی دیگر، اگر بتوان کدامهیچ کهدرصورتیروبانی بر پا داشته باشد 

پذیرفت که شاه در صحنه  توانمیهای شاهان ساسانی عنوان نمود، نوجود گوی پشمین را یکی از مشخصه

 شناساییقابلهای پشمین تنها در سوار انتهایی/عقبی گوی چراکهاه خود جامانده باشد. ر همرشکار از سوا

های پشمین در سوار پیشرو متعدد را دلیل شناسایی نشدن گوی است و حتی اگر وجود تخریبات و صدمات

، حتی وجودبااینت ندارد. با واقعیت مطابق عنوانهیچبهباید انتظار دو شاه را داشته باشیم که  عمالًبدانیم پس 

صحنه نبرد، برخی از وقایع بهتر  اگر این موضوع را نیز بتوان نادیده گرفت با نگاهی به سواران هپتالی در

های پشمین هستند که از اسب هایدر این صحنه هر دو سوار هپتالی دارای گوی ازقضا چراکه؛ شودمیروشن 
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های هستند که تنها با استناد به گوی این دهندهنشان عمالًاین دالیل لذا  .(3و تصویر3 )طرح آویزان است هاآن

 در رابطه با شخصیت شاه پی برد. ویژهبه هابریگچبه مفاهیم نهفته در  توانمیپشمین مذکور ن
 

 
 بندیان(-رگزایگاه میراث فرهنگی دپا )آرشیو پ های پشمین و بدون روبانان در صحنه شکار همراه با گویسواراسب :3طرح 

 

 
 گوی پشمین متعلق به اسب هیاطله در صحنه نبرد )نگارندگان(. :3تصویر 

حال به پرسش اصلی مربوط به این صحنه باز خواهیم گشت؛ اگر این صحنه نشانگر شکار بهرام در ارمنستان 

که  طورهمانرا قائل به جانشینی آن دانست؟  چه تفسیری بایستمییا آذربایجان و حیله بهرام نیست پس 

ذکر گردید بهرام پس از اطمینان از کارساز شدن حیله جنگی، خود را به دشت نساء رسانده و به انتظار 

بهترین فرصت نشسته تا به دشمن شبیخون زند. بهرام بهترین فرصت را زمانی دیده که شاه هپتالی در بیشه 

او را در مهلکه  و تازدمینها عده کمی همراه وی بوده است که بالفاصله بر وی کشمهین به شکار پرداخته و ت

 .نمایدمیگرفتار 

این صحنه را مربوط به بخشی از واقعه غافلگیری شاه هپتالی در کشمهین دانست. وی با  توانمی روازاین

شکار شده به تصویر کشیده گوزن  سویبهدو سوار در حالت تاخت  صورتبهخیال آسوده به شکار پرداخته که 

کلیت یک  درواقعمعرفی گردیده بود  جداکننده عنوانبهشده است و در انتهای آن دو پای اسب و قابی که 

سکون و در حالت انتظار به  صورتبهها و نمادین با جهت مخالف سوار نوعیبهکه  دهندمیسوار را نشان 

به تصویر شده است که جملگی  هاآنل تاخت آوردن به تصویر کشیده شده است. در بخش بعدی سوار به شک

یک  طورکلیبهرا  آن توانمیو  نمایدمیماجرای شبیخون زدن به یگان هپتالی مستقر در کشمهین را بازگو 

 .کندمیصحنه محتوایی دانست که واقعه پیروزی بزرگی را در این منطقه با تصویر روایت 
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 هاصحنه معرفی شخصیتنقش گردیده در  هویت بانوی. 2-3

که پنج شخصیت  (13: 1376)رهبر،  گردیده است گذارینامها معرفی شخصیت عنوانبهای در این بخش صحنه

. از چپ به راست این اشخاص شامل هپتالی معتمد، بانویی به همراه یک اسب، اندشدهبه تصویر کشیده 

 عنوانبههای موجود خصیت فردی که به مدد کتیبهو ش اندایستادهدو نفر در اطراف آن  کهدرحالیآتشدان 

پیکره وید مهر شاپور شخصی که یزد پسر شاپوران را دژبان مرو و این دستگرد نموده است معرفی گشته است 

به عقیده کاوشگر بندیان  (14: 1376)رهبر،  تصویر بانویی که دهنه اسبی را گرفته بیندراین(. 34: 1376بشاش، )

کالمات )م ها، درواسپا و یا نمادی از الهه آناهیتا معرفی گشته استه حامی چهار پایان و اسبفرشت عنوانبه

 (.1395شخصی با رهبر، 
که به معرفی  ایصحنه عنوانبهو  -محراب تاالر-چنین نقشی در مکانی به این اهمیت  راستیبهاما 

عصر خویش  بازدیدکنندگانی را برای گردیده است چه کارکردی داشته و چه مفاهیم گذارینامها شخصیت

پژوهشگر آن الهه آناهیتا است در این  زعمبهاست؟ چه عاملی موجب گردیده تا این نقش که  نمودهمیبازگو 

که مختص به آناهیتا است دیگر بار در کنار و این بار با نمادی که از معدود  ایصحنهبخش و دوباره پس از 

شیده شود؟ اگر بانوی مذکور فرشته دروسپا است چه دالیلی وجود دارد که نقوش این دوره است به تصویر ک

همانند صحنه قبلی، هپتالی  ایصحنهکاتب و هنرمند در  کهایندر این بخش ظاهر گردد؟ از سویی با توجه به 

شاپور را با  ای دیگر پیکره وید مهرای به معرفی آن پرداخته و در صحنه، با نقر کتیبهنمایدمیمعتمد را معرفی 

اقدام ننموده  هاکتیبهاز طریق نقر  چنینیاینای تفصیل معرفی نموده چرا و بنا به چه دالیلی به معرفی صحنه

 است؟
که ذکر گردید این نقش اسب و بانویی را به نمایش گذاشته است. بانو در مقابل اسبی تصویر  طورهمان

های بانو ادامه های انتهایی طناب روی لباساست و بخش شدهبستهدور گردنش  شده و اسب با طنابی که به

های پاهای اسب را تصویر کرده است. هنرمند به زیرکی تمام صحنه شده داشتهنگهرام  زحمتبه کندمیپیدا 

ز قاب و خارج ا ترپاییناسب پای چپ جلویی را برافراشته و دو پای دیگر تصویر شده را  کهطوریبهاست؛ 

اسب داشته باشد  وخیزافتد نشان از توانمیدو پای اسب  تصویرسازی گونهاینان داده است. لذا نش هابریگچ

توان به این مهم پی برد. این تکنیک در سایر نقوش نیز بکار رفته است و سایر نقوش می تردقیقکه با مشاهده 

و صحنه نبرد سواران( از این  هاگوزن کنندهتعقیبدر هر بخشی که الزم بوده است )صحنه شکار و سواران 

دیگر اسب مذکور با ها استفاده نموده است. از سویی ها و جوش خروش اسبشان دادن حرکتتکنیک جهت ن

 ها شامل:. این ویژگیسازدمیرا نمایان  اسبیکره قویاحتمالبههایی که در آن بکار رفته است توجه به ویژگی
 .رسدمیبه کمر بانوی مقابل آن  زحمتبهدرآمده است که قد آن  الف( ابعاد آن به حدی کوچک به تصویر

فاقد افسار بوده و  درواقعاما  (14: 1376)رهبر،  ها دارای افسار توصیف گشته استب(  اسب مذکور در گزارش

گام، به بیننده القا نماید که سن آن به میزانی نرسیده است تا ل ایگونهبهی به نمایش درآمده است تا صورتبه

حداقل یک سال را گذرانده باشد تا بتوان بر او لگام و زین  بایستمیسن اسب  چراکهافسار و زین بر او بندند؛ 

که ادامه آن توسط دستان بانو جهت  شدهبسته دوالیهافسار به دور گردن اسب ریسمانی  جایبه روازاینبست. 

است و  تشخیصقابلوع قرار گرفتن دستان آن که این امر از روی حرکت دست و ن شدهگرفتهکنترل اسب 

 امتداد ریسمان تا روی پیراهن بانو نیز ادامه یافته است.
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شناسایی جنسیت حیوان را ساده  عمالًج( هنرمند با استفاده از به عقب کشیدن پای راست عقبی اسب که 

ل احتمالی آن ذکر خواهد ورزد که در جای خود دالی تأکیدتوانسته است بر ویژگی ماده بودن آن  کندمی

 گردید.

هایی ویژگی چنیناینکه نقش اسب با  سازدمیهای ذکر گردیده هرچه بیشتر این پندار را متبادر ویژگی

نقش بانویی که در  بایستمیتحلیلی  هرگونهپیش از  هرچندجنبه نمایشی داشته باشد.  صرفاًسته توانمین

 ایگونهبهن نقش که بانویی را در مقابل اسبی به نمایش گذاشته مقابل آن ایستاده است را توصیف کرد. ای

است که مهار اسب را به دست گرفته است. لباسی که این بانو به تن دارد دارای تزییناتی شامل سه دایره 

قرابت دارد.  هاآن شدگانکشتههای سواران هپتالی و یکی از در مرکز است و با نقوش لباس اینقطهمماس با 

توان به این مهم پی برد که این شباهت در میان برخی از نقوش دیگر نیز به چشم می تردقیقنگاهی  با

 به لباس سردار هپتالی، لباس وید مهر شاپور و همچنین لباس سوارکاری توانمی هاآن ازجملهکه  خوردمی

یه کنار تصویر و در امتداد پای . الزم به ذکر است که در حاش(8و7تصویر ) که به دنبال شکار است اشاره کرد

وید » های قبلی حک شده است که ترجمه روان آن چنین استدر ادامه کتیبه ایکتیبهشده اسب برافراشته 

 (.34: 1376)بشاش، « و )سرور،آقا(شاپور اخ
شده است و  این اسب در کنار یک بانوی ساسانی به تصویر کشیده بندیان ذکر کرده آنچه پژوهشگر بنا به

مادیانی است  قویاحتمالبه. همچنین اسب مذکور گرددمیمحسوب  دستازاین هاییمایهنقشیکی از معدود 

در سایر نقوش ساسانی نیز به چشم  کوچک( یاندازه) این امر هرچندکه از اندازه کوچکی برخوردار است. 

ا اشاره به نوع خاصی از ت اندتهداشکه اهمیت بیشتری  ذکرشدهو هدف از آن بازنمایی نقوش انسانی  خوردمی

به های اسب نقش شده در بندیان کوتاه و بیشتر یال کهایناما با توجه به  (،748: 1387)پوپ،  (1)هانژاد اسب

مادیانی دانست که بالطبع بانو  اسبکره درواقع را آن توانمی؛ جثهکوچکهای قرابت دارد تا به اسب اسبکره

و گویی قصد  دهدمیکه از خویش نشان  وخیزیجست رغمبها بدون افسار وی را است ت ساختهمیرا قادر 

 .( 5 )تصویر جهیدن به بیرون از قاب را دارد کنترل نماید
های که بر اساس نوشته ایگونهبهاز دیرباز اسب در فرهنگ ایرانی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است 

 کدامهیچی مهارت باالیی داشته باشند و سواراسبمگر در  آیندنمیاز پارسیان ممتاز بشمار  یکهیچیونانیان 

توصیف اسب خسروپرویز که شبدیز نام دارد، (. 111: 1389 )گزنفون، ایستندنمیی دشمن رودرروبدون اسب 

و پادشاه را  (220: 1377)بلعمی، ، در متون مورخان اسالمی ذکر گردیده است مانندبییک اسب اصیلِ  عنوانبه

و یکی از سه نمود جسمانی  (.228: 1377)ماحوزی،  نمایدمیساالر مردان و اسبان را ساالر چهارپایان توصیف 

همچنین اسب  (.57: 1394)ده پهلوان و هندیجانی،  رودمیبه شمار  -حامی بارندگی و حاصلخیزی-خدای تیشتر 

های سفیدی و میترا سوار بر اسب (113: 1392، )سجادی راد اندنمودهرا نمادی از فرشته دروسپا عنوان 

 ترینقدیمیاز سویی دیگر (. 124: 1387)برن و دیگران،  کشندمیهای سفیدی آن را است که اسب شدهتوصیف

)ارگیلی( آناتولی اند مربوط به نگاره داسکیلیون نقشی که در آن اسبان به همراه زنانی به تصویر کشیده شده

 هایی هستند به نمایش گذاشته استسوار بر اسب کهدرحالیه زنان را های هخامنشیان است کاز ساتراپی یکی
کیلومتری شهر بلخ و در پرستشگاه دیوسکوری  40ما تنها در دیلبرجین واقع در  ازآنپس. (274: 1386)کخ، 

 (.103: 1392)شنکر،  ا دارا هستندخود ر فردمنحصربههای یان همراه با اسب هستیم که ویژگیشاهد حضور خدا
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عریان به تصویر  صورتبه عموماًکه  نمایدمی)زن و مرد( یونانی را بازگو  دوقلویخدایان  درواقعاین تصاویر 

عریان بودن  باوجودهای معابد همراه با یک اسب که در بخش جلویی درگاه اصوالًو  (4ح رط) شوندمیکشیده 

زن در  نقشترکیب در دوره ساسانی  (.104)همان:  اندگشتهتوصیف  «نگهبان درها» عنوانبهدارای افسار هستند 

نقش آناهیتا را سوار بر حیوانی اساطیری مشاهده نمود که در حال  توانمیکمیاب است و تنها  کنار اسب

 (.4؛ تصویر 627: 1379)کریستین سن، نواختن نی بر روی آن است 
 

  

: 1392در پرستشگاه دیوسکوری )شنکر،  دوقلونقش خدایان  :4طرح 

103.) 

نقش آناهیتا سوار بر حیوان اساطیری  :4تصویر 

 (.627: 1379)کریستین سن، 
 

و با ؛ نقش اسب به همراه یک بانپردازیممیپرسش خویش در رابطه با این نقش  تریناصلیحال باری دیگر به 

سته توانمیمکانی که در درون محراب جانمایی گردیده است چه مفهومی را  چنینایندر  ذکرشدهویژگی 

این مفهوم به آن حد واضح و گویا باشد که کاتب را ملزم به  بایدمیذکر این نکته الزم است که  بازگو نماید؟ 

ه عصر ساسانی گویا دانست که نقش شاه و آن را به همان حد در نزد جامع توانمیمعرفی آن ننموده است و 

است، و بالعکس در رابطه با نقش وید  شدهمیاهورامزدا در قاب میانی در کنار آتشدان گویا و مبرهن شمرده 

 . گردیده استاحساس می هاآنبرای معرفی  ایکتیبهمهر شاپور و هپتالی معتمد ذکر 

بایست می( 1395)مکالمه شخصی با رهبر،  اندنمودهنوان این نقش را یکی از نمادهای آناهیتا ع ازآنجاکه

سته کاندید مناسبی برای آناهیتا توانمیهای برشمرده شده، ننوان نمود که نقش مذکور با ویژگیع گونهاین

مادیان را به نمایش  اسبکرهیک  مطمئناًهای آن ی که تصویر شده با توجه به ویژگیباشد زیرا که نقش اسب

لگام، زین و افساری برای آن تعبیه نگشته است. از سویی دیگر هنرمند با زیرکی  گونههیچت که گذاشته اس

تمام با کشیدن یک پای اسب به نحوی توانسته است تا این ویژگی وی را برجسته نماید تا بر مادیان بودن آن 

ه آناهیتا را دارای اسبانی دیگر اله درجایی. (7 )تصویر اسب را به نمایش درآورد وخیزافتورزد و  تأکید

 اسبکرها که ب (114: 1392)سجادی راد و سجادی راد،  آورنددرمیکه گردونه حامل وی را به حرکت  انددانسته

 محراب مغایرت دارد. هایبریگچمادیان موجود در 
 است با عنوان آناهیتا داشتهنگههمچنین بانویی که ریسمان این اسب را محکم در دستان خویش 

الهه آناهیتا معرفی گردیده  عنوانبهکه به لحاظ پوشش نیز با دو نقش دیگر که از سوی پژوهشگر  شدهمعرفی

تفاوت دارد و لباس  (175: 1390)رهبر،  آب به تصویر درآمده است ایکوزهدر هر دو صحنه نیز همراه با  ازقضاو 

و بالعکس نقش لباس  (6)تصویر  متفاوت است مالًکاو مواج با نقوش  دارچین صورتبهآناهیتا در هر دو صحنه 
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 چراکهافتاده و سوار هپتالی بیشتر شباهت دارد  زیرخاکو به  شدهکشتهبه نقوش هپتالی  موردبحثبانوی 

برخوردار هستند. آلتهایم نیز در رابطه با زنان درباری  ایحلقهلباس این دو شخص نیز از همین تزیینات سه 

به  ایشوندهعقب حالت تیز  طرفبهبانوی اشرافی هپتال لباس بلندی بر تن و سرپوش درازی که » نویسدمی گونهاینهپتالی 

توان همخوانی دارد. همچنین نمی کمابیشنقش مذکور  که با (461: 1393)آلتهایم، « بر سر دارد نمایدمیخود پیدا 

تکرار گردیده است در مکانی دیگر  عیناًا در دو مکان نقش آناهیت باوجوداینکهاین فرض را استوار دانست که 

مادیانی برای  اسبکرهاز نقوش و لباس به همراه  ایوارونهکه در توالی داستان قرار دارد تصویر متفاوت و 

القا نماید. عالوه بر این پژوهشگر  غرضیبیآناهیتا لحاظ گردد که نوعی ناهماهنگی را به ذهن هر پژوهشگر 

های ایستاده در کنار آتشدان در محراب پیش کشیده است که یکی از شخصیت ابندیان این احتمال ر

آناهیتا را با همان لباس و پوشش  بایستمی حال اگر این فرض را بپذیریم، نمایدمیشخصیت آناهیتا را بازگو 

 موردبحثنیم؛ ولیکن پوشش تفاوت داشته و به لحاظ فرم شباهت نزدیکی با پوشش بانوی کقبلی مشاهده 

آن شناخت و خود  وسیلهبه توانمیوجود دارد که شخصیت آناهیتا را  ایمشخصهدارد اما در این میان 

هر دو آویزان هایی است که در پشت سر نپژوهشگر نیز بر آن صحه گذاشته است و آن وجود روبا

در رابطه با  کهدرحالی(. 174: 1390)رهبر،  های خدایان و شاهان عنوان شده استو یکی از نشانه (5)تصویراست

فرشته حامی  عنوانبهکه آن را  اینشانهو تنها  شودمیمشاهده ن دستازاین اینشانه ابداً موردبحثبانوی 

گردن محکم  به دور دوالیهیک ریسمان  وسیلهبهمادیانی است که  اسبکره چهارپایان دروسپا نموده است

. از سویی دیگر باید گفت که هر جا نامی از این فرشته به میان (1395مکالمه شخصی با رهبر، ) مهار گردیده است

)پورداوود،  است شدههای خروشنده توصیف های تندرو و چرخزین شده و گردونه هایاسبراه با آمده است؛ هم

ائه از این موارد ذکر گردیده با اسب مذکور همخوانی ندارد. با تمام تفاسیر ار کدامهیچ کهدرحالی (375: 1377

تا حد زیادی فرضیه آناهیتا بودن بانوی مذکور و همچنین دروسپا خواندن وی را مردود  توانمیگردیده 

برای وی قائل  توانمیموارد فوق با نقش همخوانی ندارند پس کدام هویت را  راستیبهدانست. ولیکن اگر 

 :گردیمبازمیگشت؟ باری دیگر به صحنه نبرد بهرام گور 

و » (.439: 1393)آلتهایم،  دهدالیان را در کشمهین، نزدیکی مرو غافلگیر کرده و شکست میبهرام گور هپت

: 1362)طبری، « خواسته و با تاج خاقان همهباآنبهرام خاقان ترک را به دست خویش بگرفت و بکشت و آن لشکرگاه بماند 

فرمود تا به آتشخانه آذربایگان بردند و آنجا آویختند و زن و هرچه اندر تاج خاقان و اندر خواسته او غنیمت یافته بود ب(. »2/622

 غنائموی تمامی  )همانجا(. «بهرام، او را بفرستاد تا خادمی آتشخانه آذربایگان کند به دستخاقان خاتون بزرگ اسیر افتاده بود 

آذربایجان فرستاد تا به آتشکده  خوردمیمهین بانوی خاقان نیز به چشم  هاآنرا به همراه اسیران که در میان 

)ابن  «ی از کشور ترک دست یافت و مرزبانی بر آن گماشتهایبخشبر (. »322: 1368)ثعالبی،  در آنجا خدمت نمایند

 سرایحرمکه در متون تاریخی ذکر گردیده بهرام پس از شکست خاقان ترک به  طورهمان (.470 : 1384اثیر،

وی  به دستورکه در عصر خویش کاری بود سترگ و  آورددرمیت و شهبانوی وی را به اسار یابدمیوی دست 

بسیاری نوشته و به ایاالت و شهرهای امپراطوری خویش فرستاد تا همگی را از این پیروزی آگاه  هاینامهفتح

مقام شهبانویان ترک به حدی باال بوده است که در یک مورد در بخارا پس از  (.650: 1377)بلعمی، نماید 

متون تاریخی قرون اولیه اسالمی نیز از  (.461: 1393)آلتهایم،  نشیندهمسر بجای وی بر تخت میدرگذشت 

از  آمدهدستبه هایبریگچکه با  انددادهشرح  تفصیلبهقبیل طبری، ثعالبی، بلعمی و... همگی این واقعه را 
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ی در نخجیرگاه و نبرد با بهرام گور ماجرای غافلگیری شاه هپتال کهنحویبه نمایدمیبندیان کمابیش مطابقت 

در راستای نکوداشت مقام  احتماالًآیینی که  ایصحنهدر صحنه نخست و صحنه پیروزی در انتهای آن و 

خویش در این نبرد دانسته است. در قاب چهارم، انتصاب  رسانیاریرا و شاه وی آناهیتا نقش گردیده است 

به چنگ آورده بود و انتصاب دژبانی برای مرو در همین قاب  حاکمی برای آن بخش از قلمرو هیاطله که

مادیانی را با  اسبکرهکه  گرددمیبازنمایی شده است. ولیکن در کنار نقش هپتالی معتمد به ناگاه بانویی ظاهر 

که در متون نقل گردیده، در  طورهمانخود مهار داشته است. توصیفات واقعه   به دست ایدوالیهریسمان 

ما گیرد ادربرمینیز نقش بسته است و از لحظه غافلگیری دشمن در حین شکار گرفته تا انتصابات را  هاریبگچ

؛ اقدامی آیینی و خوردمیبه چشم ن ایصحنهبرای آتشکده شیز  غنائمها و در این میان از فرستادن پیشکش

این  تردقیقبا نگاهی  (.20: 1394گران، )نیکویی و دیایدئولوژیک که نبرد بهرام و پیروزی وی را جاودانه کرد 

 اسبکره به همراهها قرار گرفته در صحنه معرفی شخصیت صحنه مهم را نیز شاید بتوان یافت. نقش بانوی

برای به نمایش گذاشتن این اقدام  جانشین ترینمناسبهای ذکر گردیده شاید مادیان با تمامی ویژگی

 مقایسهقابلبه لحاظ پوشش  شودمیکه در نقوش دیده  طورهمانذکور نقش م چراکهایدئولوژیک بهرام باشد 

مادیانی که  اسبکرهداشتن  به همراهبا لباس هیاطله است و همخوانی کامل با لباس بانوان هپتالی دارد و 

زین و لگام و افساری ندارد نشانی از کرنش نمودن و پستی منزلت دارد و به آن حد این نقش واضح  گونههیچ

)البته منوط به این مهم  برای معرفی شخصیت وی ننموده است ایکتیبهو گویا بوده است که کاتب را ملزم به نقر 

برای جانشین  ترینمناسب توانمیاین شخصیت را  دیگرعبارتیبهخوانش گردیده باشند(  درستیبهکه متون 

پس از ورود به تاالر  ایبینندهر مکانی که هر در کنار هپتالی معتمد د درواقعشهبانوی هپتالی معرفی نمود که 

جلوه  پراهمیتاست و تا حدی این نقش  شناساییقابلورودی به دلیل قرارگیری در سوی مقابل بالفاصله 

هست که در این  پازلی کنندهکاملها قرار گیرد و رون محراب و در کنار سایر شخصیتاست که در د نمودهمی

 .انددادهیک فیلم این واقعه را شرح های سکانس صورتبهمکان 
 

 
 بندیان(.-هپتالی)نگارنده و آرشیو پایگاه میراث فرهنگی درگز شهبانوی و محراب کنار در آناهیتا؟: چپ به راست از : 5تصویر 
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 ینی و آناهیتا در صحنه تاج بخشی )نگارندگان(.ایصحنهلهه آناهیتا در از راست به چپ: شهبانوی هپتالی، ا :6تصویر 

 

 
 .گردن، پای عقب کشیده شده جهت بارز نمودن جنسیت مادیان )نگارندگان( به دوربدون زین با ریسمانی  اسبکره:  7تصویر 

 

 
 لباس سرباز هپتالی برخاک افتاده و سوار هپتالی در نبرد سواران )نگارندگان( ایحلقهه راست: تزیینات سه : از چپ ب8تصویر 

 

 هویت شاه یا امیر انتصاب شده در صحنه تاج بخشی. 3-3

که مربوط  انددانستهو آن را مراسمی  شودمیصحنه تاج بخشی شناخته  عنوانبهاول  یصحنهدر پنل پایانی 

در این مراسم نخستین فرد از سمت چپ که (. 174: 1390)رهبر،  است نشاندهدستمنصب به هپتالی  به اعطای

د تصویر شاه و یا خدا باشد و دومین فرد که دامن کوتاهی با توانمیروبان بلندی در پشت سر خویش دارد 
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نفر سوم  (.14: 1376هبر، )رامیر یا پادشاه است  قطعاًنقوش مسبک حیوانی بر تن و چکمه بلندی بر پا دارد 

هایی در مچ پاها دارند، بین نفر سوم و چهارم و مرواریدو نفر چهارم لباسی با نقوش گل اناری  دارچینلباس 

 شدهارائهبر اساس تفاسیر  )همانجا(. یکی از نفرات سوم و چهارم آناهیتا است ظاهراًقرار دارد و  ایدودستهکوزه 

، باری (9)تصویر  ، مخاطب نقش هپتالی معتمد را پس از ظاهر شدن در محرابستبایمیتوسط کاوشگر بندیان 

 یکتیبهکه از دژبان مرو و حاکم دستگرد علیرغم  حالی استدیگر در صحنه تاج بخشی شاهد باشد. این در 

 نیست و تنها تصویر شخصیت شناساییقابلهیچ نقشی  دهدمیبه نسبت طوالنی که در مورد انتصابش توضیح 

 .شودمیمهمی که وی را منصوب نموده دیده 
 

 
 : هپتالی معتمد در محراب )نگارندگان(.9تصویر 

من اپتالیط پسر وه.... » پردازدمیکتیبه کوتاهی به این شرح به معرفی وی  ر سوی دیگر شخصیت هپتالی معتمدد

پس از کتیبه معرفی یزداد به تصویر  دقیقاًشگفتی در صحنه بعدی که  باکمال (.35: 1376)بشاش،  «اپتالیط معتمد

دارد.  تأملکه جای بسی  گرددمیکشیده شده است، به گفته رهبر هپتالی معتمد در مراسم تاج بخشی حاضر 

در این تصویر هپتالی معتمد لباس متفاوتی بر تن دارد! در حالیکه در صحنه محراب  شناسیسبک ازلحاظ

لباسی کوتاه با نقوش مسبک حیوانی  -همین صحنه-عتمد لباس نظامی و در صحنه تاج بخشی هپتالی م

زده پوششی مشابه شخصیت هپتالی  چهارزانوضیافت نیز نخستین شخص  یصحنهپوشیده است. همچنین در 

 .(5و طرح10) تصویر  تاج بخشی دارد یصحنهمعتمد در 
 

 
 و فرد نشسته در صحنه ضیافت )نگارندگان(. بخشیتاجدر صحنه  شدهمنصوبمقایسه پوشش فرد  :10تصویر 
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 بندیان(.-و ضیافت )آرشیو میراث فرهنگی درگز بخشیتاجشده در دو صحنه  بخشیتاج: مقایسه پوشش شخص  5طرح 

 

ست که آیا نقش فرد صحنه تاج بخشی بازگوکننده شخصیت حال با این تنوع نقش لباس پرسش اصلی این ا

 وسیلهبهمهم بوده باشد که  قدرآنهپتالی معتمد  بایستمیهپتالی معتمد است؟ اگر پاسخ مثبت است 

در مورد وی تنها به  کهدرحالیدر ارتباط با جایگاه وی سخن رانده شود.  تفصیلبههای نقر گردیده کتیبه

توضیح  تفصیلبهها رتباط با یزد پسر شاپور در کتیبهه شده است. از سوی دیگر در اکوتاه بسند ایکتیبه

است و در کمال شگفتی حتی تصویر شخصی که وی را انتصاب نموده است نیز در این مکان به  شدهداده

چ تصویر درآمده است اما از خود یزداد، شخصی که به دژبانی مرو و این دستگرد انتصاب گردیده است هی

ن واقعه، ماجرای آغاز حمله دارد. از دیگر نکات مهم پیرامون ای تأملتصویری بازنمایی نشده است که جای 

ده است؛ تنها به ورود شبه تسخیر و مقاومت مرو ن ایاشاره گونههیچها به مرزهای ایران است که هپتال

ره شده است. همچنین مشخص نیست به مرو پس از شنیدن خبر قبول باج از طرف دربار ایران اشا هاهپتال

به با تسخیر دوباره مرو  درهرصورتواقعه مرو زیر سلطه ایران قرار داشته است یا خیر؟ که  ازاینپیشکه آیا 

و از همین رو است که  گرددمیبهرام گور سلطه ایران باری دیگر بر این شهر مهم و استراتژیک برقرار  دست

 ند انتصاب دژبان آن در این مکان ذکر گردیده است. طوالنی فرای نسبتاً ایکتیبهدر 

صحنه تاج بخشی  چراکهبازسازی نمود؛  تریمنطقیتوالی داستانی را به نحو  توانمینیز  تردقیقبا نگاهی 

در قاب بعدی پس از نقش ویدمهر شاپور و نه پس از تصویر هپتالی معتمد به نمایش درآمده است. در  دقیقاً

زده است که  چهارزانوشناسایی نمود. نخستین فرد شخصی  توانمیسه شخصیت را  ورکلیطبهصحنه ضیافت 

در صحنه تاج بخشی ظاهر گردیده، شخصیت بعدی در مرکز صحنه  شدهمنصوببا لباسی مشابه شخص 

پایینی آن تا حدودی  هایبخشولی  رفتهازمیانآن  باالتنهکه بخش  شودمیلمیده دیده  صورتبهضیافت، 

 چراکهفرد در صحنه ضیافت باشد  ترینمهمسته توانمیم مانده است. نقش مذکور به چند دلیل عمده سال

از مرتبه باالتری نسبت به دو فرد دیگر برخوردار است که در حضور آن دو به شکل لمیده به تصویر  قدرآن

دو نکته پی برد؛ نخست  به توانمیدرآمده است. همچنین به لحاظ پوشش نیز با نگاهی دقیق به پوشش وی 

ست و دیگر کمربند زرینی که بر کمر دارد آشکارا ا هامتفاوت از باقی پوشش کامالًوی که بودن لباس  زربافت

ی هاآننشان از جایگاه اجتماعی باالی وی در این صحنه دارد. ولی یکی از نکات کلیدی آن عدم وجود روب

د بازگوکننده شخصیت توانمین قویاحتمالبهنیست و  ییشناساقابلمشخصه شاهان در این صحنه است که 
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که به لحاظ جایگاه از مقام شاهنشاه  باشدمیمقا بازگوکنندهاین نقش  بایستمیپس  .(11 )تصویر شاه باشد

به نمایش درآمده است. حال پرسش  بدین گونهمحلی باشد که  هایمقامباالتر از  حالدرعینو  ترپایینایران 

 خی این دوره بیشتر همخوانی دارد؟های تاریاز شخصیت یککدامکه این مقام با  استاصلی این 
 

 
 : پوشش فرد مرکزی در صحنه ضیافت با لباس زربافت )نگارندگان(.11تصویر 

 

. در متونی از قبیل ها پی بردیخی پس از پیروزی بهرام بر هپتالبه جریانات تار توانمیبا نگاهی به متون 

شاهنامه فردوسی ذکر گردیده است که پس از رسیدن بهرام به تیسفون والیت خراسان را به برادرش 

 :سپاردمی
 بنرسی چنین گفت یک روز شاه

 

 کز ایدر برو با نگین و کاله 

 

 خراسان ترا دادم آباد کن

 

 دل زیر دستان بما شاد کن 

 

 بفرمود تا خلعتش ساختند

 

 یه گنجی بپرداختندگرانما 

 

 بدو گفت یزدان پناه تو باد

 

 سر تخت خورشید گاه تو باد 

 

 (1700-1695: )شاهنامه، دفترششم
 

تنها شخصیت  دیگرعبارتیبهتا حد زیادی در ارتباط با نقش مذکور با اطمینان سخن گفت؛  توانمیحال 

ره باشد شخصیت نرسی است که پس از پیروزی شناسایی این پیک منظوربهد بهترین کاندید توانمیتاریخی که 

تا فرمانروایی این بخش از ایران را بر عهده گیرد. لذا بیراهه نیست  گرددمیو فتح بهرام گور به خراسان گسیل 

حاکم کل خراسان در این نقطه از منطقه که محل رهایی خراسان از  عنوانبهاگر متصور شویم که نقش آن 

وی در میانه و مرکز بزم و حالت لمیدگی و نوع  قرارگیریک گردد. از سویی نحوه شر دشمن دیرینه باشد ح

 با باقی اشخاص تفاوتی فاحش دارد که همگی دال بر اهمیت جایگاه اجتماعی وی دارد.  راستیبهپوشش وی 

اعطای  صحنه عنوانبهعنوان نمود که بازسازی صحنه تاج بخشی  گونهاین توانمیبا تفاسیر ارائه گردیده 

 منظوربهکاندید  ترینمناسب کهدرحالیهای فراوانی است. هپتالی دارای ابهام نشاندهدستمنصب به حاکم 

را برعهده داشته است که در حیطه قلمرو  ایمنطقهحکمرانی  درواقعدژبان مرو است که  ایصحنه چنیناین

مانروایی آن همین دستگردی است که آتشکده در حوزه فر هایپایهیکی از  ترمهمایرانی قرار داشته و از همه 

شخصیت وی را در حضور مقام باالتر که همان  توانمیمرکزیت آن بنا گشته است. همچنین در صحنه بزم 
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هایی از نه بزم نیز با توجه به اینکه بخشبرادر شاه است متصور گشت. البته نباید از یاد برد که در انتهای صح

در  اظهارنظری هرگونه هرچندحضور فرد دیگری را تشخیص داد.  توانمیاست  اساییشنقابلپاهای یک فرد 

این رابطه با هویت این شخص مشکل است زیرا که شدت صدمات به حدی است که از جزییات و برجا بودن 

حضور فردی را در این بخش متصور گشت  توانمیتنها  روازایناطمینان داشت  توانمینقوش در این بخش ن

 در بخش انتهایی مهمانی قرار دارد.که 
 

 نتیجه. 4

وهله نخست در  ؛ذکر گردید که گونههماننیز ه در تاالر آتشکده بندیان بکار رفت بریگچدر رابطه با نقوش 

 به مدارک تردقیق. ولیکن با نگاهی دادمیبا نقوش منطبق جلوه  کامالًها و تفاسیر ارائه گردیده تمامی تحلیل

و همچنین متون  شناسیباستانهای بکار رفته در تاالر، سایر مدارک ، کتیبهبریگچاز نقوش  موجود اعم

نمودند تا حد امکان  های بسیاری مطرح گردید که نگارندگان سعیی و ادبی قرون اولیه اسالمی پرسشتاریخ

ه معرفی گردیده صحن 7 شود. نقوش مزبور که تا به امروز در داده علمیو  کنندهقانعها پاسخ به این پرسش

حیله بهرام و شکار وی  عنوانبهکه  ایصحنهصحنه تقلیل پیدا نمود و  6به  آمدهعملبههای بودند با بازنگری

. ولی با گشتمیدر شمال غرب ایران معرفی گشته بود، به همراه جنگ سواران دو صحنه مجزا را شامل 

تنها واقعه غافلگیری شاه هپتالی و  درواقعصحنه مذکور  مدارک و شواهدی که ارائه گردید مشخص شد که دو

نین در صحنه . همچگرددمیکه در خالل آن شاه هپتالی گرفتار  نمایدمییارانش در بیشه کشمهین را بازگو 

نه الهه  درواقعبه تصویر کشیده شده بود  اسبکرهها شخصیت بانویی که به همراه یک معرفی شخصیت

بهرام  به دستاهیتا بلکه همسر و مهین بانوی هپتالی است که بنا بر مستندات ارائه گردیده دروسپا و نه الهه آن

. همچنین در صحنه شودمیکنیز به آتشکده آذرگشنسب فرستاده  عنوانبه غنائمگور اسیر و به همراه سایر 

 درواقعکه ذکر گردید صحنه انتصاب شاه هپتالی معرفی گشته بود با شواهد و مدارکی  عنوانبهتاج بخشی که 

است که مربوط به قدرت گیری دژبان مرو بوده است که از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. در  ایصحنه

 غیر از شاه است به همراه وی و رتبهعالیصحنه بعدی که صحنه ضیافت است شخصیت لمیده که شخصی 

بر خود الزم   نگارندگان ذکر این نکته را ندهرچ. اندنشستهها به بزم شخص دیگری به مناسبت این پیروزی

های ای ابهامات فراوانی است و  شخصیتصدمات وارده دار شدتبههای موجود با توجه که شخصیت دانندمی

قطعی نمود. امید  اظهارنظر هاآندر مورد هویت واقعی  توانمیاز ابهام قرار دارند و ن ایهالهمذکور کماکان در 

های مناسبی داده پاسخ ماندهباقیهای شتر به پرسشآوردن مدارک بی به دستی آینده با هااست در پژوهش

 شود.
 

 تشکّر و قدردانی

استقبال نمودند و این  بندیان هایبریگچاز استاد مهدی رهبر که از مطالعه  دانندمینگارندگان بر خود الزم 

 شته باشند.اکمال قدردانی را دنگارندگان اعطا نمودند؛  فرصت را به
 
 
 
 
 



 189/ 1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،11 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

 هانوشتپی
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