قبُستان
جایگاه قدسی «آب» در نقشبرجسته و تندیسههای طا 
جاللالدين سلطان كاشفي

*
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چکیده

آب از روز نخست يا به سخن دیگر ،از آغاز آفرينش ،نقشي اساسي در ساختار زندگي و بستر هستي داشته
و بيترديد خلقت و حيات انسان نيز به آن مدیون است .آب قبل از هر نمادي ،نماد زندگي تلقي شده است؛
زیرا اين گوهر خداوندي همهچيز را پاك و منزه ميکند و بيماران را ش��فا ميبخش��د .آب نماد آفرينش،
نشانة مادر و زهدان است؛ نماد زندگي معنوي و ذات خداوندي است؛ عالمت بركت است و از آن حكمت
برميخيزد؛ زیرا فضيلتي تزكيهكننده دارد.
به این ترتیب اغلب آيينهاي مذهبي را پيرامون چشمهها ،نهرها و رودخانهها برگزار ميكنند و زيارتگاهها و
معبدها براي خود آب و يا چشمهاي دارند .در كنار طاق بستان نيز چشمهاي ميجوشد كه آب فراوان دارد
و چنين بهنظر ميرسد كه نقش برجسته ،تندیسه و حجاريهاي طاق بستان ارتباط تنگاتنگي با چشمة
جوش��ان زير آن دارد؛ چون اگر در کنار آن «آب» یا چشمهای جوشان نمیبود ،آیا طاق بستان که از واژۀ
«بوستان» یا «بغستان» و یا «باغستان» سرچشمه میگیرد ،ساخته و آراسته میشد.
بنابراین برای پاسخ به سؤال مطرحشده و راهیافتن به ُکنه حقایقی که در طاق بستان نهفته است ،در اين
مقاله س��عي ش��ده اس��ت تا جايگاه «آب» -این ودیعۀ الهی -را با غورکردن در تفكرات فلسفي ،نقشهای
نمادين قدسي و معنوي-با توجه به ارزشهاي مادي و واقعگرايانه -در نقشبرجستهها ،تندیسهها و یا در
کتیبهها و نقشهای حجاريشدة طاق بستان بررسي شود.
واژههای کلیدی :طاق بستان ،آب ،اصل نخستین،آناهیتا ،نماد آفرینش.

مقدمه

* دانشیار دانشگاه هنرj_soltankashefi@yahoo.com ،
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آب در تفكر انديش��مندان ش��رق و غرب ،هميشه
جايگاه ويژهاي داشته است و بارها در جستوجوي
هس��تي از آن ي��اد كردهان��د و آن را يكي از چهار
عنصر اصلي حيات دانسته و به دنبال آن در متوني
كه از خ��ود به يادگار گذاش��تهاند ،خصلت آب را
در مقابل با آت��ش گرفتهاند و گاه نيز وجود آن را
آتشين تلقي کردهاند.
آنان از آب شفاف و پاكيزه در تقابل با آب آلوده و
از اشك چشم بهعنوان آب آتشزا يا اشك خونين
و يا اش��ك گلگون و آب آتش��گون يا آب آذرسا و

همچني��ن آب روان در مقابل آب ايس��تا س��خن
راندهاند و در عرفان و تصوف نيز آن را نماد مردي
كامل قلمداد كردهاند كه در باطن خويش به سير
و سلوك مشغول است ( معین.)3 :1362 ،
درواقع ،بايد گفت كه آب در انديشة انسانها ،جنبة
مادي و معنوي داشته و چهبسا آنان اين دو جنبه را
در مقابل يكديگر قرار داده و به چالش كشيدهاند.
همچني��ن آب را هميش��ه در آيينه��اي مذهبي
س��توده و از آن چون عنصري قدسي ياد كردهاند؛
زیرا آب عنصري حياتبخش است و در كشاورزي
نيز سبب حاصلخيزي و شكلگيري باغهاي زيبا و
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ن ترتيب،
گلهاي خوشبو و معطر شده است و بدي 
طراوت و صفا را با خود به ارمغان آورده اس��ت و از
وجود خويش همگان را سيراب کرده است.
زاللي ،پويايي ،پاك��ي و آيينگي آب بهدلیل اینكه
آن را «اصل نخس��تين»1حيات بهشمار ميآورند،
هميش��ه در بس��تر فرهن��گ و مذه��ب ايرانيان
درخشيده و از اهميت خاصي برخوردار بوده است.
در مذهبهای گوناگون نیز اهميت بسزايي دارد و
با گذشت زمان به آن رنگ و بویی تازه بخشيدهاند
و چهبس��ا همهچيز را وابسته به آب دانستهاند و از
اين رهگذر ،سبب شكلگيري مفاهيم گستردهتري
در وادي نمادپردازي شدهاند.
در اينجا از خود ميپرسيم كه آيا حجاريهاي طاق
بستان رابطهاي با آب ،بهويژه «چشمه و بركة» زير
آن دارد يا آن نقشبرجس��تههاي زيبا و حكايتگر،
ب��دون توجه به اي��ن نكتهها س��اخته و پرداخته
ش��دهاند؟ یا اینکه تندیس آناهیتا با سبویی که در
دس��ت دارد و از آن آب روان میریزد ،بر حس��ب
اتفاق در کنار طاقهای مطرحشده و چشمة زیر آن
شکل گرفته است و یا حضور مجسمة ناهید بهعلت
ارزشهای قدسی و معنوی بوده است؟
در تحقیقات انجامش��ده ،بهطور مس��تقیم به این
موضوع اشاره نشده است و پرسشهای مطرحشده
برایمان همچنان سر به مهر باقی ماندهاند .به همین
دلیل در اين مقاله سعی بر آن داریم با سودجستن
از روش��ی توصیفی و تحلیلی ،ارزشهاي نمادين
حجاريه��اي ش��كلگرفته در طاق بس��تان را در
ارتباط با تندیسوارۀ آناهیتا ،چشمه و یا به عبارتی
دیگر ،برکة واقع در زیر آن را بررسی کنیم.

آب در وادي تخيل و انديشههاي فلسفی

قبل از اينكه به بررسي نقش نمادين آب در کتیبه
و حجاريهاي طاق بستان بپردازيم ،ضرورت دارد
تا نگاهي به عنصر آب در بستر تخيل و نظريههاي
فلسفي بيندازيم.
بيترديد ،انس��ان از آغ��از آفرينش در پي آن بود
 .1از آن رو که طالس سرچش��مة هس��تی یا به عبارتی دیگر ،آرخه را
آب میدانس��ت ،آن را اصل نخس��تین میخواند .برای آگاهی بیشتر و
روشنشدن نطریاتش ر.ک :خراسانی.127 :1357 ،

كه خود و پيرامونش را بشناس��د و بر آن مس��لط
شود؛ بنابراین در گذشتههاي دور ،ابتدا از نيروي
تخي��ل خود به��ره میگرفت و ب��ه خيالپردازي
در زمينة هس��تي و ش��كلگيري جهان عالقهای
وافر نش��ان میداد و در اين راس��تا براي درك و
دريافت هستي ،از طبيعت و پديدههاي آن سخن
میگف��ت و راز خلق��ت را در عناص��ر چهارگانة
آب ،خ��اك ،آتش و باد جس��توجو میکرد .پس
از پيدايش تمدن و تش��كيل كشورها و دولتها،
در فرهنگهاي گوناگ��ون ،تخيل و تفكر در باب
هس��تي گس��ترش یاف��ت .يونانيان ك��ه احتمال
ميرود همان ايونيها باشند ،اولين كساني بودند
ك��ه در غ��رب ،در باب هس��تي و پيدايش جهان
س��خن راندند و همچ��ون هومر ،ش��اعر پرآوازة
يونان��ي كه به احتم��ال در نيمة دوم قرن دهم يا
آغاز سدة نهم ق .م ميزيست ،شكلگيري جهان
را در بهوجودآم��دن «ا ُ ِكهآن��وس» 2ميدي��د كه
همان اقيانوس است و نش��ان بارز آن را آبهاي
زمي��ن ،مانند درياه��ا و رودخانهها ميدانس��ت.
هومر در ايلياد دراينباره مینویس��د« :ا ُ ِكهآنوس
زايندة خدايان است و مادر تتوس( 3».خراساني،
 .)102 :1357بدينترتيب ميتوان دريافت كه او
پيدايش جهان و تمام مظاهر هس��تي و طبيعت
را مدي��ون وج��ود آب ميدانس��ت و همهچيز را
برگرفته از آب ميپنداشت.
4
پس از هومر ،شاعر يوناني ديگري بهنام هسيودوس
كه ما او را هزيود 5ميناميم ،ش��اعري كه در نيمة
دوم قرن هشتم ق .م ميزيست ،آفرينش جهان را
در خائوس 6يعني در فضايی تهي و گشاده ميديد؛
فضايي كه در آن آس��مان و زمين از يكديگر جدا
نشدهاند و همهچيز در يكپارچگي فضاي بيكران
جريان دارد .او در اشعاري كه از خود باقيگذاشته
اس��ت ،بهخوبي اين نگرش را توصيف كرده است.
متعاقباً ،در افس��انههاي يوناني از ديونوسوس 7ياد
2. Ōkéanos
3. Tethus
4. Hesiodos
5. Hesiod
6. Xaos
7. Dionusos

1. Zeus
2. Sèmelé
3. Orpheus
4. Hirönumos
5. Helanikos
6. Hu lé
7. Gè
)8. Tales (Thalés
9. Arxe

10. Cosmogony
11. Enumaélish
12. Apsu
13. Ti –Amat
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ميشود كه فرزند زئوس ،1خداي خدايان و سِ مِله،2
الهة زمين اس��ت و خداي تاكستانها ،باغستانها،
سرسبزي و حاصلخيزي نيز محسوب ميشود كه
اين خود اهميت بس��ياري ميياب��د؛ زیرا اين مهم
تنها از طريق آب ميس��ر ميش��د .به همين علت
سرچش��مة پرس��تش آن را در آيينه��اي ديني
كشاورزان آن سامان ميتوانيم جستوجو كنيم.
چندي بعد نظريه يا به سخن دیگر ،خيالپردازيِ
مطرحشده با جهانبيني اورفئوس 3درهم ميآميزد
و به افسوني ديگر مبدل ميشود .درواقع ،اورفئوس
نوازندهاي چيرهدس��ت بود كه با س��ازش همه را
افس��ون ميكرد و درختان و حيوانات نيز از نواي
موس��يقي او سرمس��ت ميش��دند .از آن رو ك��ه
نظرية اورفئوس به يك انديش��ة روحانی و عرفاني
بدل ميش��ود ودر آن روح و پيوس��تن انسان به
ارزشهاي ماورايي و خدايي جلوهاي خاص مييابد
و س��بب كمرنگش��دن ارزشهاي مادي در نظر
مردم و انديش��مندان آن س��امان ميشود؛ نظريه
4
و جهانبين��ي اورفي��ك با تفك��رات هيرونوموس
و هالنيك��وس 5یوناني ك��ه آب و زمين را دو اصل
نخستين ميپنداشتند ،يكي ميشود .هيرونوموس
در اينب��اره ميگويد« :در آغاز آب بود و ماده 6كه
در آنها زمي��ن گايا يا ِگ َةی 7جام��د پديد آمد».
(همان.)115 ،
به هر تقدير ،قبل از اينكه انديش��ههاي فلسفي در
غرب بهوجود آيد ،در شرق ابعاد تخيل انسان ،آب
را اصل نخستين و ب ه مثابة پاكي در مقابل آلودگي،
بهويژه در آيينهاي آن دوران بهشمار میآورد.
زمانيكه ديدگاههاي فلس��في آغاز ميشود ،اولين
فيلس��وف تاريخ باستان كه شايد همان طالس 8يا
به زبان يوناني«ثالس» باش��د ،نظر خود را در باب
9
نـكه با نام اصل نخس��تين «آرخه»
آفرينش جها 

پيون��د دارد ،در همبس��تگی با آب ارائ��هكرد .او
بهظاهر بر اين اعتقاد بود كه اصل نخس��تين همة
چيزها آب است و زمين روي آب شناور است.
قابل ذكر اس��ت كه پيش��ينة اين نوع نگرش ،تنها
به غرب و تفكرات يونان باستان مربوط نميشود؛
بلكه همانگونه که اشاره شد ،در شرق نيز چهبسا
قبل از انديشمنداني چون طالس ،چنين رويكردي
ب��ه جهان-به طبيعت و عناص��ر چهارگانة آن -در
مصر ،بهخصوص در بابل ديده ميشود كه «دروازة
خدا» نام گرفته است .دكتر شرفالدين خراساني
در اينباره مينويسد:
«مقايس��ة اين دو نظرية طالس با نظريات همانند
آن در «كوس��موگونيهاي» 10بابلي نشان ميدهد
كه بهظاهر ،گفتةتازه و بيسابقهاي نيست و حتي
ميت��وان گفت ك��ه وي آن را از سرچش��مههاي
قديمتري گرفته است؛ زيرا اكنون ميدانيم كه در
11
«حماسة آفرينش» بابلي معروف به «اِنومااِليش»
آمده است كه در نخستين روزهاي آفرينش فقط
آب بوده است« .اَپسو» 12نمايندة آبهاي شيرين و
ياَمت» 13نمايندة آبهاي درياها درهم آميخته
«ت 
ياَمت» زايندة
ي همان حماسه« ،ت 
بودند و به گواه 
همة چيزهاس��ت .پس دور نيس��ت كه اين نظريه
سرچشمة تفكر طالس بوده باشد( ».همان.)128 ،
با توجه به نظرية مطرحشده درمييابيم که نهتنها
تفكرات اينچنينی در شرق ،بهويژه در بابل جريان
داشته اس��ت؛ بلکه طالس ،اين انديشمند يوناني،
قبل از بيان اين نظريه به مصر باستان و سپس به
بابل سفر كرده است و چهبسا در آنجا با اين نگرش
آشنا شده باشد.
از آن رو که در اندیش��ة ایرانیان ،اسطوره و مذهب
از دیدگاههای فلسفی جدا نمیشوند ،دکتر آصفه
آصفی دربارة آفرینش جهان -با توجه به اعتقادات
مانویان– چنین مینویسد:
«در آغاز تنها ن��ور بود و ظلمت ،قلمرو نور در باال
و در س��ه جهت خاور ،باختر و شمال بود و قلمرو
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ظلمت در پایی��ن و در جهت جنوب .عالم نور که
سرش��ار از نظم ،آرامش و پاک��ی بود ،موجودی از
ذات خوی��ش پدید آورد که هم��ان «اهورا مزدا»
مادر حیات است .او برای از بینبردن ظلمت با پنج
فرزند خویش ،آب ،آتش ،هوا ،باد و روشنایی برای
جنگ با اهریمن فرود میآی��د( ».آصفی:1370 ،
.)179-178
با وصفی که گذشت ،بهخوبی میتوانیم اين نظريه
را نيز بپذیریم كه در حكومتهاي پيش��ين ايران،
همچون حكومت هخامنشيان و ساسانيان ،آب از
اهميت و تقدس خاصي برخوردار بوده است ،حتی
مانویان نی��ز الهۀ آب را فرزن��د خداوند و نیرویی
ت آمده
حیاتبخش خواندهاند و طبق شواهد بهدس 
ت جمشيد ،با ايجاد باغستانهاي
در پاسارگاد و تخ 
زيبا ب��ه فرمان كوروش و داريوش و ش��كلگيري
س��نگآبهها به این ام��ر مه��م پرداختهاند .دکتر
مهرداد بهار در اینباره مینویسد« :بناکردن بنایی
ب��ا هدف مقدس-در دورة هخامنش��ی -طبعاً باید
در محلی بهوجود میآمد که مقدس قلمداد شود.
هنوز هم مساجد و زیارتگاههای بسیاری ،در شهر
و روستا کنار درختهای کهن مقدس ،چشمههای
پ��رآب مقدس و در دامنة کوهها و تپههای مقدس
بنا میش��ود .در آن روزگار در تزئینات کاخ تخت
جمش��ید نیز درختها ،نقش��ی عمده داش��تهاند
و بیتردید س��روها و نیلوفره��ای آبی مقدس که
صورتی انتزاع��ی یافتهاند ،بر دی��وار آپادانا ،نقش
برکتآور و نعمتبخش این بنا را بهخوبی نش��ان
دادهاند( ».بهار.)180-174 :1386 ،
در طاق بس��تان نیز با ايجاد تنديس آناهيتا (الهة
آبها) در كنار پادش��اه بهخوبی میتوانیم به نیت
آنان پی ببریم و دریابیم بيعلت نبوده اس��ت كه
اين تندیس��هها و حجاريها را در طاق بستان ،در
كنار چش��مهاي جوش��ان خلق کردهاند؛ زیرا آبِ
كن��ار آن نهتنها آبی مقدس محس��وب میش��ده
است؛ بلکه ميتوانسته سبب رشد گلها ،گياهان
و توس��عة كش��اورزي و حاصلخيزي و سرانجام
سبب بقاي انس��ان ،حيوان و دیگر موجودات این
کرة خاکی ش��ود و نماد جنبش ،زندگي ،خرمي و
سرسبزي شود.

حش�ـمت آب در نقشبرجس�ـتههاي
طاقبستان

با توجه به آنچه گذش��ت ،اگر نظ��ري به واژههاي
«طاق» و «بُس��تان» بيندازيم ،درمييابيم كه واژة
«طاق» بهمعني آسمان است و بستان به كلمههایی
چون «بوستان»« ،وسطام»« ،بهستان»« ،وستان»
و «بغستان» كه بهمعني عبادتگاه يا جايگاه خداوند
اس��ت ،اش��اره دارد و سرانجام ریش��ة این واژه به
باغستان برميگردد (ر.ک :معين.)1060 :1362 ،
بدین ترتیب بهنظر ميرس��د كه در آنجا بوستانها
و باغستانهاي فراواني بوده است؛ يعني جايي كه
گلها و گياهان متنوع يافت ميشود .به همين علت
در طاق بستان نهتنها آنان در سنگنگاره به تجسم
رود و نی��زار دل میبندند؛ بلکه به خلق تنديس��ۀ
آناهيتا يا ناهيد (الهة آبها) میپردازند كه سبو يا
كاسهاي در دست دارد و آب روان از آن جاري است
و خبر از س��رزندگي و پويايي ،نش��اط و سرمستي
انسان آن دوران در آن وادي باصفا میدهد.
يك��ي از مورخ��ان رومي ني��ز كه طاق بُس��تان را
باغس��تان ميدانس��ت ،دربارة آن نوش��ته اس��ت:
«باغستان ناحيهاي اس��ت كه لياقت دارد مسكن
ربالنوعها باش��د؛ زیرا درختان زي��اد و ميوههاي
ف��راوان دارد .هر نوع محصول طبيعي در آن يافت
ميش��ود و براي زندگاني بهترين مكان اس��ت».
(محبي.)23 :1384 ،
همچنين طاق بستان را به زبان بومي (كردي) «طاق
وسان» گويند كه «س��ان» بهمعني سنگ است و
بدينترتيب آن را «طاق سنگي» نيز مینامند.
طاق بس��تان از دو طاق بزرگ و كوچك تش��كيل
شده اس��ت و حجاريهاي زيبايي روي ديوارة هر
دو طاق ش��كل گرفته اس��ت كه بهنظر ميرس��د،
حكايت از مفاهيم نمادين و بهكارگيري ارزشهاي
ماورايي دارد .قابل ذكر اس��ت كه اين طاقها قبل
از اينكه كاربرد مادي و س��اختماني داشته باشند،
جنبة آييني ،مذهبي و اعتقادي داشتهاند .درواقع،
آن��ان اين دو طاق را از دل كوه تراش��يده و بيرون
كشيدهاند و آنها را همچون غاري ساختهاند؛ زیرا
غار ضمن برخ��ورداري از جنبههاي نمادين ،براي
عبادت ني��ز بهكار ميرفته اس��ت و در آن مهرابه

بدي��ن ترتيب با وصفی که پورفیر از چنین مکانی
نيز س��اختهاند كه اين موضوع ،خود جاي بررسي
میکن��د ،درمييابيم كه چ��را حجاريهاي طاق
جداگانهای دارد و در این مختصر نمیگنجد.
بس��تان ارتباط تنگاتنگي با چش��مه و بركه یا به
هاشم رضي دربارة تقدس غار و بهويژه طاق بستان
عبارتی دیگر ،آب كنار آن دارد و بيترديد بايد اذعان
كه آن را نيز «غار» تلقي كرده ،چنين نوشته است:
داش��ت كه وجود آب در كنار نقشبرجس��تههاي
«پورفي��ر 1در كت��اب خود از اوبول��وس نقل كرده
طاق بس��تان ،بهخصوص پیکر تندیسوار آناهیتا
است كه مراسم عبادت ميترا در غار طبيعي برگزار
(الهة آبها) بیتردید برحسب تصادف نبوده است.
ميش��ده اس��ت .نزديك غار بايد آب روان رود يا
دکتر ژال��ۀ آموزگار دربارة مق��ام و مرتبۀ ناهید و
چشمه وجود ميداش��ت [ ]...در طاق بستان []...
یا آناهید ،همچنین نام و تجس��م چهره و پیکر او
چش��مه و «بَرم» كوچ��ك و زيبايي كه جلوي آن
چنین مینویسد:
اس��ت ،هميش��ه در كنار يادمانهاي مهري ديده
ایزدبانوی��ی ب��ا صف��ات
اينارتباطراچهدرآثاريكهدردورۀساسانيانوتأثير«اّر ّدوی س��ورة آناهیت��ا،
ميش��ود ،پيكر مهر با پرتو خورش��يد ،دور سر او
وچهدرآثاريكهدر
پذيريازهنرغربشكلگرفتهاست
صورت الهۀ
انرؤيتكرد؛يعنيسخنازپيشينهبه
كه روي گل نيلوفر
كهبهنوعي
اياست
نیرومن��دی ،زیبایی و خردمن��دی ،
وجودآمدهاست ،ميتو
س��طح سنگ تراشيده شده 
هايدوردريونانورومبه
برگذشته
عش��ق و باروری نیز درمیآید؛ زیرا چشمۀ حیات
ايستاده اس��ت و در نقوش��ي از مهرابهها زايش و
الهامبخشهنرمندانوانديشمنداناينمرزوبومدرزمانيديگرشدهاست .
از وج��ود او میجوش��د .اّر ّدوی بهمعنی رطوبت و
بيرونآم��دن مهر از درون گل نيلوفر نش��ان داده
درونيخودنسبتبه
ستكهحجارانوقتبهتجسمكردن
توجهيا
،آنچهدراينآثاراهميتمييابد ،
واقع اس��ت( ».رضي :1371 ،
در
منويات است .سوره یا
مقدس��ی بوده
در آغاز نام رودخانۀ
(نک:
)101-100
ش��ده
آناهیتاآنهارا
طبهانيز
اندوسرانجاممخا

هايماوراييداشته

باغستانوخصيصه
.)2طاقبستانيابهعبارتيديگربه
آبدر
است و
نیرومند و پرزور
«س��ورا» بهمعنی
تقدس 1و
تصوير
حشدهادراكودريافتكردهاند.
باتوجهبهارزشهايمطر 


1. Porphyre
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مقابل
چشمه در
آب  .1آب
تصویر
بستان
مقابل
چشمه در
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ب همعنی پاکی و بیآالیش��ی اس��ت .تجس��م او در
آبانیشت اوس��تا ،زنی اس��ت جوان ،خوشاندام،
بلندباال ،زیباچهره با بازوان سفید و اندامی برازنده،
کمربند تنگ برمیان بس��ته ،به جواهر آراس��ته ،با
طوق��ی زرین بر گردن ،گوش��واری چهارگوش در
گوش ،تاجی با صد س��تارۀ هش��تگوش بر س��ر،
کفشهایی درخش��ان در پا ،با باالپوش��ی زرین و
پُرچین( ».آموزگار.)23-22 :1380 ،
طبق شواهد تاریخی و نظریههای مطرحشده شاید
ب��ه جرئت بتوان گفت مكاني كه در آن تندیس��ۀ
ناهید و طاقهای مطرحش��ده شكل گرفته است،
روزگاري بوس��تاني زيبا و يا باغس��تاني دلگش��ا،
سرسبز و سراسر عطرآگين از بوي گلها و گیاهان
بوده و عش��ق به ماورا و ارزشهای الوهی ،س��بب
غوركردن آنان در بطن نمادها ش��ده اس��ت .دکتر
حس��ن بلخاری نیز دربارة اهمیت و قداست آب و
گل نیلوفر چنین مینویسد:
«در اسطوره و حکمت هند (چه هندوئیسم و چه
بودیسم) اصلیترین مفهوم آفرینش ،یعنی تجلی
و ظه��ور با دو وج��ه نمادی��ن آب و نیلوفر (و نیز
درخت زندگی) اظهار میش��ود .آب بنیادیترین
عامل تکوین عالم اس��ت .به تعبیر قرآن ،هرچیزی

از آب زنده ش��ده اس��ت و گیاه (که گاه بهصورت
درخت زندگی نمودار میش��ود و گاه گل نیلوفر)،
وجه دیگر تکوین عالم است که خود بازنمود تمام
اشکال و صور پیدا و پنهان عالم است( ».بلخاری،
.)77-76 :1388
در اينجا ،جا دارد به اين نكته اشاره شود كه نقش
درخت زندگی بر دیوارههای طاق بستان بهصورت
قرینهوار ،اش��اره ب��ه دانش و خ��رد ،زوالناپدیری
و پایندگ��ی ،بلندپ��روازی و سودجس��تن از تمام
نیروه��ای الهی توأمان با یکدیگ��ر دارد .مانی نیز
طبیعت و ش��اخ و برگ درختان و میوهها را مظهر
درخت زندگی و نماد س��رزمین نور میپنداش��ت
(نک :تصویر .)3
نقش هالل ماه نیز از دیگر س��نگنگارههایی است
که حجاران وقت ،در طاق بس��تان برای قداس��ت
و اهمیت آب ب��هکار گرفتهاند .این نقش در تقابل
با س��ردر منحنیالش��کل طاق قرار میگیرد و در
اطراف آن فرش��تگان بالدار در دو سوی هالل ماه
به نمایش درآمدهاند و در مرکز این منحنی نقش
گل چهارپر را میبینیم که اشاره به شمال ،جنوب،
مش��رق و مغرب این کرۀ خاکی دارد و در سطحی
باالتر از آن ،در زیر ه�لال ماه گلهای «لوتوس»
11





سوی
در دو
درخت
قرینهوار
نقش نقش
تصویر .3
طاق بستان
سوی
زندگیدو
زندگی در
درخت
قرینهوار
تصویر :3
طاقبستان

 .1مزامیر به س��رودها و اش��عاری گویند که با نی نواخته شود ،مانند
مزامیر داوود.
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بهشکل عمودی ،رشدیابنده و قرینهوار و با ریتمی
تکرارش��ونده ،در کنار هم صف کش��یدهاند (نک:
تصویر  4و .)5
علت شکلگیری هالل ماه را در مرتفعترین بخش
از ط��اق ،آن ه��م در همجواری گله��ا و گیاهان
مطرحشده میتوان در نکات زیر جستوجو کرد:
ال��ف .در وادی نمادپ��ردازی ،ایرانی��ان م��اه را با
حاصلخیزی و روی��ش گیاهان و درختان مرتبط
میپنداش��تند و آن را عطی��های از عال��م غی��ب
بهحس��اب میآوردن��د ،ب��ه این منظ��ور آن را در
باالترین قس��مت (در مرکز سنگنگاره) به تصویر
بستان
گیاه طاق
پیروزی
که دو
خصوص بین
نقشههالل ماه
تصویر :4
«هیوم»
فرشتةنماد
ماه را
کشند ،ب
می
میدانستند که انسان را به جاودانگی راهبر است و
12در پرتو نور ماه میروید.
معتقد بودند که این گیاه
ب .ب��ه دلیل اینکه ق��رص ماه گاه به نی��م ،گاه به
ربع و گاه بهش��کل هالل نازکی درمیآمد و سپس
قرص کامل ماه به دیده مینشس��ت ،چنین تصور
میکردن��د که ماه میمیرد و تول��د دوباره مییابد.

به همین علت ،مراحل گوناگون ماه را در آس��مان
نماد تولد و مرگ میخواندند و معتقد بودند که ماه
ابدیت و جاودانگی و تجدید حیات را تداعی میکند.
همچنین ماه را عطاکنندۀ باران محسوب میکردند.
بنابرای��ن آب بیش از هرچی��ز ،نماد اصل آفرینش
تلقی میش��د و آن را در قلم��رو روح و روحانیت
جس��توجو میکردند .در مزامیر 1نیز آمده است
که «روح در جس��توجوی خدای خود ،همچون
آهویی تشنه میماند که در جستوجوی آب تازه
است ،روح چون زمین خشک تشنهای است که به
طرف آب جه��ت میگیرد و منتظر ظهور خداوند
است؛ بدینگونه زمین خشک ،آرزوی سیرابشدن
از باران را دارد( ».شوالیه ،ج.)10 /1
شاید ،بههمین علت باشد که موالنا در اشعارش از
صید و آهو سخن میگوید و مخاطب را در فضای
عطرآگیننماد به تفحص و سیر و سلوک وامیدارد.
اب��ن عربی نیز در ش��رحالفصول ،آبی را که عرش
الهی بر آن اس��توار است ،با نفخة خداوند بخشنده
همذات میپندارد و موالنا نیز در س��خن از مظهر
اهلل چنین میگوید:
«آن بحر کفی کرد و به هر پاره از آن کف /نقشی
ز فالن آمد و جس��می ز فالن شد» (همان ،ج/1
 4و .)16
آب در ای��ن وادی ،بیش از ه��ر چیز به جنبههای
روحانی اش��اره دارد؛ در متون اس�لامی نیز آب به
ارزشه��ای ماورایی توج��ه دارد .بدین منظور در
کتاب مقدس ما مسلمانان ،آبی که از آسمان روی
زمین میریزد ،آبی متبرک و نش��انهای از س��وی
خداوند است و در قرآن کریم ،خداوند وعدة باغهای
بهش��ت ،همچنین چشمهها و جویهای آب روان
را به انسان صالح میدهد (بقره ،2 :آیة ،25غاشیه:

آی��ة )12و در جایی دیگر میفرماید« :اهلل آن
،88
کس اس��ت که بیافرید هفت آسمان و هفت زمین
و فرو فرستاد از آس��مان آبی تا بیرون آورد به آن
آب همة میوهها ،روزی ش��ما را و روان کرد شما را
کش��تیها تا میرود در دریا به فرمان او و جویها
روان کرد شما را( ».ابراهیم ،14 :آیة .)32
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تصویر  :3نقش قرینهوار درخت زندگی در دو سوی طاق بستان



بستان
پیروزی طاق
فرشتة
ماه بین
 .4نقش
تصویر :4تصویر
طاق بستان
پیروزی
فرشتة
بیندودو
هاللماه
هالل
نقش
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طاق بستان
روبانقدار
حمل
حال
فرشتةپیروزی
فرشتة
تصویر 5
بستان
حلقةندار طا
حلقۀ روبا
حمل
درحال
پیروزی در
تصویر.5 :



همچنین پیامبر اس�لام دربارة ق��درت و اهمیت
آب میفرماید« :و آبی که خداوند از آس��مان فرو
فرس��تاده اس��ت و بدان زمین را پس از پژمردنش
زنده داشته( ». ...بقره ،2 :آیة .)164
بدی��ن ترتیب بهخوب��ی درمییابیم ک��ه چرا آب
نزد ایرانیان و مس��لمانان دیگر جهان از اهمیت و
ارزش واالیی برخوردار است ،بهویژه اینکه آیههای
مطرحشده جملگی اشاره به حشمت آب در بستر
تفک��ر و اندیش��ههای نمادگرای مس��لمانان دارد.
همچنین آب نماد پاکی و نظافت است و مسلمان
از آب ب��رای نمازهای یومیه ،ب��ا بهجاآوردن آیین
وض��و ،بهره میگیرد و خود را پاک و منزه و آمادة
ایستادن در مقابل حقتعالی و عبادت میکند.
گفتنی اس��ت که خارج از کتاب ما مسلمانان ،در
متون مق��دس هندو نیز آب را مادۀ نخس��تین یا
به عبارتی دیگر «پراکریتی» خطاب کردهاند و در
بیش��تر مذاهب آن را نم��اد زندگی معنوی و ذات
خداوندی دانستهاند.

شکار بر روی آب با نگاهی ماورایی

1. Papsukal
2. Nin–shach
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نق��ش حيوانات در صحنة ش��كار روی آب ،مانند
نقش شكار گراز بهدس��ت شاه ،آن هم در قايق يا
زورقي زيبا ،گوياي توج��ه خاص آنان به اینگونه
نمادپ��ردازي اس��ت و همي��ن امر نق��ش نمادين
حجاريهای طاق بس��تان را از نقشهای ش��كار
عادي و معمولی ـكه فق��ط جنبة ورزش ،نمايش
پهلواني و سرگرمی و يا تنها جنبة مادي و زميني
داردـ ج��دا ميکند .به همی��ن علت حيواناتی كه
روي ديوارة این دو طاق نقش ش��دهاند ،بیتردید
جنبة تمثيلي و نمادين داشته است و نقش شكار
و شكارگاه تنها امري مادي و زميني نبوده است.
در سنگنگارۀ کناری طاق بزرگ ،شاه امور شكار
و ش��كارگاه خود را ب��ر پهن��ة آب روان متمركز
ك��رده اس��ت و آب اين عطية آس��ماني ،همچون
رودي تجس��ميافته كه زورقها در آن به حركت
درآمدهاند و ش��اه به شكار بعضي حيوانات ،مانند
گراز مشغول اس��ت .اينگونه حجاريها اشاره به
تفكر و درونبيني انس��ان شرقي و نگاه نمادين و
توج��ه خاص او به امور ماورای��ی دارد ،نگاهی كه

آنان ب��ه آب ،اين گوهر بيهمتا داش��تهاند (نک:
تصوير  6و .)7
به دلیل اینکه ش��اه و چهبس��ا درباریانی که وی را
در این ش��کار همراهی میکردند ،توجه خاصی به
حیوانات��ی چون گراز و گوزن داش��تند ،به اجمال
به مفاهیم نمادین آنها اش��اره میکنیم .گراز در
فرهنگ ش��رق و غرب همانند خوک وحشی تلقی
ش��ده اس��ت و تمام خصلتهای خ��وک را دارد و
س��مبل خرابی ،ویرانی و غارتگری است .گترود
جابز دربارة مفاهیم نمادین گراز با توجه به اساطیر
آش��ور و بابل مینویس��د« :گراز ...سمبل پیامبری
بهنام «پاپ س��وکال» 1و «نینس��اچ» 2بود؛ اما در
باورهای قومی ،در فصل درو خرمنها را لگدکوب
و خراب میکند( ».جابز.)112 :1370 ،
بنابراین نقش گراز را در اساطیر این مرز و بوم نیز
میتوان نقش��ی مخرب و ویرانگر به حساب آورد.
ژان شواليه ،محقق و نويسندة فرانسوي نیز دربارة
نقش نمادين گراز در تفک��ر هندی و بودایی–که
آنان نیز از نژاد آریایی سرچشمه میگیرند و ارتباط
نزدیکی با قوم ایرانی دارند ،چنين مينويسد:
«هنگامي كه گراز در مركز چرخة هستي بودايي
ظاهر ميش��ود ،بهشكل حيواني سياه ،نماد جهل
و ه��وس اس��ت .گاه آن را بهش��كل خوك تصوير
ميكنند و تحت اين وجه اس��ت كه بايد مفاهيم
پنه��ان اين حي��وان را ديد .خوك وحش��ي نماد
هرزگي ،افسارگس��يختگي و نماد خشونت است.
گراز ماده نيز نشانگر وجهي زنانه از شيطان است.
در س��نت مس��يحي نيز گراز نماد شيطان تلقي
ميگردد( ».شواليه و گربران /1387 ،ج-693 :4
.)695
وی درب��ار ة نق��ش نمادي��ن ش��كار و مفاهيم آن
مينويس��د« :نمادگرايي ش��كار طبعاً از دو جنبه
بررسي ميشود :الف :كش��تن حيوان كه نشانة از
ش به پليدی اس��ت ،ب :در
بينبردن جهل و گراي 
جستوجوي صيد ،يعني پيگرفتن رد پاي خداوند
و صيد او اس��ت ،بدین منظ��ور موالنا جاللالدين
رومي نی��ز در اینباره ميفرماي��د« :صيد صيادي
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1. Set

 .2هوروس ،خدای روز ،روشنایی و نیکویی است که سرش مثل عقاب
مجسم میشد .وی فرزند ازیریس ،ایزیس و قاتلست بود.
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همي دنبال كرد رد پاي /آهوي مشكين بديد و پي
گرفت( ».همان /ج.)72-71 ،4
ذکر این مطلب الزم اس��ت که شکار بر روی آب،
میان مصریان عهد باستان نیز متداول بود و ترسیم
ش��کار آبزیان ،روی پاپی��روس گویای نمادپردازی
آن��ان اس��ت ،بهخصوص ش��کار اس��ب آب��ی در
مردابهای دلتا مفهومی جادویی-مذهبی داشت.
«ست 1خدای بدسگال بهشکل این حیوان سنگین
و کثافتخوار ،مسخ شده بود و بهعنوان مظهر یکی
از نیروهای منفی این دنیا ملحوظ میش��د .به دام
انداختن اس��ب آبی تقلید عم��ل هوروس 2خدای
نیکویی ،برای از بینبردن نیروهای شرور این عالم
بود .اغلب خود فرعون نیز به کش��تن اس��ب آبی
اقدام میکرد ( ».همان ،ج.)73-72 /4
بدين ترتيب درمییابیم که ترس��يم ش��كارگاه و
ش��كار گراز و گ��وزن در نقشهای حجاريش��دة
طاق بس��تان ،بيش از اينكه به نمايش ارزشهاي
مادي و واقعگرايانه بپردازد ،چش��م به ارزشهاي
نمادين و جلوههاي ماورايي دوخته اس��ت .از اين
جهت به زيباييهاي خيالپردازانه اشاره میکند،
بهوي��ژه اينكه اگر وجود نهر ايجادش��ده توس��ط
چش��مه یا برك��ه را–که در زیر طاق بس��تان قرار
گرفته است-در انتخاب موضوعهای حجاريشده
نادي��ده نگيري��م ،ميتوانيم به نق��ش آناهيتا ،گل
نيلوفر ،درخت زندگي و گياهان ش��ناور در آب يا
نقش آب بهصورت مواج يا بهش��كل آب روان پی
ببریم .همچنی��ن نقش ش��کار روحانی و حركت
زورقها روي آب ك��ه نماد زندگي ،قدرت ،امنيت
و از میانبرداشتن غرایز حیوانی است ،نقش قرص
ماه بین فرشتگان و دیگر گیاهان و از طرفی تجسم
گروه موسيقي و سازهاي رايج آن دوران قابل توجه
است كه در يك همآهنگی و همآوايي-با توجه به
تصویرک��ردن خوانندگان و خنياگران-ایفای نقش
میکنند( .نک :تصوير .)7-1
قابل ذكر اس��ت كه اين نقشه��ا ،نهتنها به تأثير
ن تركيببن��دي فض��اي
و نماي��ش اص��وات درو 

ارائهش��د هـيعني آميزش صداي آب و باد (چشمه
و بركه و باد) در بطن موسيقي آن دوران كه نوايي
سرمستكننده را زمزمه ميكندـ توجه دارند؛ بلكه
از درهمتنيدگ��ي و آمیزش 3اين اص��وات با ديگر
عناصر تصویری سخن ميگويد و راه را برای ادراک
امور «نامرئی» در بطن فضایی «مرئی» میگشاید.
همچنين تجس��م شكارگاه روي سطح آب لرزان و
روان ،بهجاي سودجستن از زمين بيآب و علف-كه
این موضوع را هم روي ديواري ديگر (روی زمینی
خشک) به نمايش گذاشتهاند-و شكار جانوران ،آن
ه��م با انتخاب گراز و گوزن -مهر تأييد ديگري بر
اين مقوله میزنند (نک :تصوير .)8
ناگفته نماند ،گراز از آن جهت كه با پرسهزدنش در
باغها ،همه چيز را به ويراني ميكش��اند ،بیتردید
شكار و نابودي آن توسط شاه ،اشارهاي به مقابله با
ويراني زيباييهاي امور مادی و معنوی در چرخة
زندگي اس��ت و گوزن نیز در بیشتر مذهبها نماد
خشکسالی ،پائیز یا فروریختن زیباییهای زندگی
تلقی میش��ود ،الجرم «ش��کار و خوردن گوشت
گوزن آن هم بهدس��ت شاه س��بب افزایش قدرت
و طول عمر ش��کارچی و از بینرفتن خشکس��الی
قلمداد میشود( ».ر.ک :جابز.)121-120 :1370،
بنابراین با شرحي كه گذشت ،باید گفت كه شكار و
شكارگاه در طاق بستان صرفاً با نگاهی واقعگرايانه
ترس��یم نش��ده اس��ت؛ زیرا در این آث��ار بهخوبی
میبینیم ک��ه زيباييهاي ذهني و روحانی بر امور
عيني و ارزشهای این جهانی غالب شدهاند.
با توجه به تحقیقاتی که اخیرا ً برای حفظ و نگهداری
آثارمطرحشده توسط میراث فرهنگی و گردشگری
کرمانش��اه بهعمل آمده اس��ت ،متخصصین امور
متوج��ه ش��دهاند ،در محوطۀ طاق بس��تان آب از
چش��مهای میجوشد که در زیر گل نیلوفر (یعنی
در جایی که تندیس��ۀ آناهید–الهۀ آبها-اردشیر
دوم و اهورا میباش��د) قرارگرفته است و بهخوبی
روشن ش��ده است ،حجاران ساسانی به عمد برای
بهنمایشگذاش��تن این س��ه پیکره و گل یادشده
مکان��ی را برمیگزینندکه چش��مۀ آب از زیر گل
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نیلوفر فوران کند و در مقابل اردشیر دوم بهنمایش
و هش��ت کانال فرعی بوده است( ».همان:1391 ،
ش.)25380
درآید (نک :تصویر .)1
14
باتوجه به تحقیقات انجامشده جای هرگونه شک
علیرضا مرادی تیس��فونی ،مدی��ر میراث فرهنگی
و تردیدی دربارة رویکرد الوهی و ماورایی ایرانیان
کرمانشاه ،در اینباره میگوید:
ب��ه آب از میان برداش��ته میش��ود ،بهویژه اینکه
«چش��مههای طاق بستان که س��الها زیر خاک
بهخوبی میدانیم ،آب در ایران بهعلت خشکسالی
پنهان بوده ،در خالل پروژۀ ساماندهی این محوطه
و ارزشهای معنوی– چه قبل از اس�لام و چه بعد
پیدا شده است .سطح مقابل طاقها و نقش برجستۀ
از آن ،همیشه مورد توجه ،ستایش و تقدیس قرار
اردشیر در طول تاریخ ،مرتب افزایش ارتفاع داشته
که این امر موقعیت اصلی چش��مۀ طاق بستان را
گرفته است.
تغییر داده است؛ بنابراین پس از پایینبردن سطح،
وضعیت جریان آب تغییرکرد و آب در مقابل طاق نتيجهگیری
اگر بناي طاق بستان و حجاريهاي آن را با نگاهي
بس��تان جریان دارد ،بهط��وری که روبهروی نقش
موشکافانه مطالعه کنیم ،درمييابيم كه نهتنها اجزا
برجس��تۀ اردشیر و درست زیر گل نیلوفر ،چشمه
و عناصر تصويري بهكار گرفتهش��ده در مجموعة
طغیان کرد و این همان موقعیت طبیعی چش��مه
طاق بستان مانند نقشبرجستههاي تنديسوار يا
اس��ت که س��الها در زیر خاک و نخالهها مدفون
صحنههاي نيمبرجسته در سنگنگارهها ،ريشه در
بود( ».تیسفونی.)43-11 :1391 ،
ديگر آثار بجاماندة ساسانيان و گذشتگان خویش
وی در روزنام��ۀ اطالعات اضاف��ه میکند« :بهنظر
دارد؛ بلكه از آثار متعلق به فرهنگهای پیش��ین،
میرس��د ،محل چشمۀ آب ،روبروی نقش اردشیر
تم��دن و هنرهای همس��ایگان خ��ود ،مانند هنر
در گذشته توسط حجاران آن دوران انتخاب شده
بودايي ،هندي ،چینی و غربی نيز بهره بردهاند.
تا نش��انگر قرارداشتن ریشۀ نیلوفری باشد که زیر
نمونۀ اینگونه آثار را میتوان در نشستن بودا روي
پای میترا است .این چشمه شامل یک کانال اصلی

گل نيلوفر در طاق بس��تان و ايس��تادن مهر روي
همان گل مش��اهده کرد؛ آثاری که نهتنها اش��اره
به ج��ادوی همان نمادهای هن��دی دارد؛ بلکه از
فرهنگ و آث��ار دیگر ملتها نیز ب��رای بهنمایش
گذاش��تن اعتقادات روحی و روحانی خود  -دربارة
آب و غار (چشمه و طاق بستان) -سود جستهاند،
بهويژه اينكه بهخوب��ي ميدانيم نژاد اقوام هندي
از همان نژاد آريايي سرچش��مه میگیرد كه وجوه
اش��تراك بس��ياري در ضمير پنهان و روان هر دو
ملت و سرانجام در نمادپردازی دارد.
همچنين ،تجس��م آناهيتا یا ناهید (الهة آبها) و
ريختن آب از س��بويي كه بهدس��ت گرفته است،
نهتنها اش��اره به تقدس آب ،پیک��ر الوهی اهورا و
منزلت ش��اه میکند؛ بلکه اینگونه مجسمکردن
اله��ۀ آب با آثار و تنديسهاي يوناني و مس��يحي،
ه��م در نقشنمودن پيكره و حالتگرايي آن و هم

در به تصویرکشیدن فرشتگان و بالهايشان که بر
سردر طاق بستان میبینیم ،بيارتباط نیست (نک:
تصویر .)5
اين ارتباط را چه در آثاري كه در دورة ساس��انيان
و تأثیرپذیری از هنر غرب ش��كل گرفته اس��ت و
چ��ه در آثاري كه در گذش��تههاي دور در يونان و
روم بهوجود آمده است ،میتوان رؤیت کرد؛ یعنی
سخن از پیش��ینهای است که به نوعی الهامبخش
هنرمندان و اندیش��مندان این مرز و بوم در زمانی
دیگر شده است.
درواق��ع ،آنچه در این آثار اهمیت مییابد ،توجهی
اس��ت که حجاران وقت به تجس��مکردن منویات
درونی خود نسبت به تقدس آب در طاق بستان یا
به عبارتی دیگر به باغستان و خصیصههای ماورایی
داشتهاند و سرانجام مخاطبها نیز آنها را با توجه
به ارزشهای مطرحشده ادراک و دریافت کردهاند.
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