
  

  

  

  

  

  بستان ة ساساني در طاقدار دور هاي نگاره سرستون

  

  يوسف مرادي 

  
  

  مقدمه

 جاهاي مختلف استان  ساساني وجود دارد كه ازة دوازده سرستون دوربستان طاق ةدر پارك موز
طور   به١ة  سرستون شمار.اند هآوري و جهت نگهداري به اين محوطه منتقل شد كرمانشاه جمع
ة  سرستون شمار. پيدا شده است)Abshuran( آبشوران ة از داخل رودخانش١٣٧٢اتفاقي در سال 

  ميدر زير پاسگاه انتظا  مي قديهاي هش به هنگام تخريب يكي از خان١٣٧٨ نيز در پاييز سال ٢
ها آسيب بيشتري  أسفانه نسبت به ساير سرستوندست آمده كه مت خيابان مدرس در كرمانشاه به

عنوان   از اين سرستون به،اي در سطح فوقاني آن  با ايجاد حفره ميالخر اسأديده و در دوران مت
شناختي آلماني از  ئت باستان توسط هي١٠ و ٥ تا ٣ ةهاي شمار  سرستون.اند هحوضچه استفاده كرد

 ١.اند ه ميالدي به اين محل انتقال داده شد١٩٦٧ شناسايي و در سال ، تاريخي بيستونةمحوط
 در مسجد جامع بستان طاق تا قبل از انتقال به ١٢ و ١١ ،٧ ،٦ ةي شمارها هرچند سرستون

   . كشف آنها مشخص نيستة ليكن محل اولي،٢شدند ميكرمانشاه نگهداري 
 از ٩ ة و سرستون شمار)Qaleh Kohneh( ٣ از روستاي قلعه كهنه٨ ةسرستون شمار  

 انتقال بستان طاقش به ١٣٤٤كه در سال  پيدا شده )Venderni-ye Sofla( ٤روستاي وندرني سفلي
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رستون روستا بخشي از سرستون ديگري وجود دارد كه كامالً شبيه س در اين .داده شده است
در ميان . نگرند ميعنوان سنگ مقدسي  ي وندرني امروز به اين سرستون به اهال٥.باشد مي ٩ ةشمار

هستند ولي ي  داراي نقوش انساني و گياه٦ تا ١ ةهاي شمار  سرستون،هاي مذكور سرستون
 تا ١٠ ةهاي شمار  سرستون.اند ه نقوش گياهي تزئين شدة تنها به وسيل٩ تا ٧ ةهاي شمار سرستون

 نقوش روي ،گيري آنها در بناها به خاطر بهره مي اسالة در اصل داراي نگاره بوده اما در دور١٢
  .اند هسرستون را محو كرد

  .نساني بحث خواهد شد با نقوش اها در اين مقاله فقط در مورد سرستون  
  

  ة پژوهشپيشين

 بستان طاقهاي  ة سرستوننظر و بحث دربار شناسان به اظهار كه محققين و باستانست ها سال
 فالندن از نخستين كساني .ندهست اوژن فالندن و دمورگان ، پژوهشگرانآن، از پيشگامان .ندمشغول

 ،٦هاي مكشوفه از بيستون از سرستونيي ها معرفي و ترسيم طرح ميالدي با ١٨٤٠بود كه در سال 
 پس از او دمورگان نيز ٧.شناختي آلماني را جهت كاوش آن محوطه جلب كرد ئت باستانتوجه هي

هاي شناسايي   موفق به ترسيم برخي از سرستون،ها ضمن اختصاص چند سطري به اين سرستون
   .شده از بيستون شده است

ها مربوط به تحقيقات ارنست هرتسلفد  سرستون در مورد اين  ميشايد نخستين پژوهش عل  
هاي شناسايي   سرستون)A( حجاري شده در سطح ، شاهةتن  وي نيم؛است ميالدي ١٩١٠در سال 

 نقش شده در سطح ديگر سرستون ، ايزدةتن  و نيم) م٥٩٠ -٦٢٨(شده از بيستون را به خسرو دوم 
)B(متكي ،هرتسفلد كه طرفداران زيادي هم دارد اساس اعتقاد . آناهيتا نسبت داده است را به الهة 

 تاج ستاني ايوان ة تاج شاه نقش شده در صحنة مقايس، مورخين ايراني و عربهاي هبر نوشت
 ة خسرو دوم و همچنين مقايسهاي هها با تاج روي سك ة روي سرستونتن  و نيمبستان طاقبزرگ 
رستون اصفهان ة او روي ستن حث با نيمورد بهاي م  و سرستونبستان طاق او در ايوان بزرگ ةپيكر
شاه  ةتن ة هرتسفلد استنباط كرد نيمخالف عقيدم كورت اردمن بر١٩٤٣ چندي بعد در سال ٨.است

زدان نقش شده  ايةتن  و نيم) م٤٤٨ -٤٥٩(ها از آِن پيروز يكم  حجاري شده بر روي اين سرستون
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ت براي ظر اردمن تنها روش درس به ن. آناهيتا استةها از آِن اله در سطح ديگر سرستون
 تاج ة مقايس،ي شناسايي شده از بيستونها  و به تبع سرستونبستان طاقگذاري ايوان بزرگ  تاريخ

ة تن گيرد نيم مي پيروز يكم نتيجه III تاج شاه با تاج نوع ة او با مقايس.استها  شاه بر روي سكه
 . متعلق به پيروز يكم استبستان طاقها و همچنين ايوان بزرگ   شده بر روي سرستوناريحج
 باعث  كهبود آناهيتا در حال آبريزان ة پيكر، ديگري كه اين فكر را در ذهن او تقويت نمودةمسئل
  ٩.د اين نقش با خشكسالي زمان پيروز در ارتباط استكن او تصور شد

ي در مورد  مطالب، هرتسفلدة ميالدي با استناد به مقال١٩٦٣با اين حال هينز لوشاي در سال   
 ايزدان حجاري شده ةتن ة شاه را به خسرو دوم و نيمتن ها نگاشته به اين ترتيب كه نيم ستوناين سر
 را نيز معرفي ١٢ تا ٦ ةهاي شمار  وي همچنين سرستون. آناهيتا نسبت داده استةرا به اله

 معرفي اين نظر هرتسفلد بهموافق با  ١٢و كارول بير ١١ پس از او ولفرام كاليس١٠.نمايد مي
 .اند هها پرداخت سرستون
 ايزد ةتن أكيدي است كه در مورد هويت نيم ت، شايان توجه در ميان اين پژوهشگرانةنكت  
 شده است اما ديري نپاييد كه  آناهيتاةعنوان اله ها به ي شده در يكي از سطوح اين سرستونحجار
شناسايي شده از بيستون مطرح كرد هاي  ة سرستوناي گذرا نظر جديدي دربار گال در مطالعه فون

 از آِن ايزد بهرام ٣ة  حجاري شده در سرستون شمارةتن  به نظر او نيم. موضوع بحث بودها كه سال
 ١٣ترتيب از آِن اهورامزدا و آناهيتا  به٥ و ٤ة هاي شمار  نقش شده بر روي سرستونهاي هتن و نيم
  .است
هاي  ي شده در سطح سرستون ايزدان حجارةنت  نيز بر آن است تا ضمن معرفي نيمنگارنده  
 .گال ارائه دهد ة فونييد نظريأ مدارك ديگري جهت ت، در پرتو كشفيات تازه،٢ و ١ ة شمارةنويافت

 ة حجاري شده در سطح سرستون شمارهاي هتن قاله سعي شده هويت واقعي نيمهمچنين در اين م
   .شود مشخص ، كه تاكنون كسي بدان توجه نكرده است٦
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  ها رستونتوصيف س

 ٦٤ معكوسي است به ارتفاع متوسط ةالقاعد هاي مورد بحث به شكل هرم مربع هريك از سرستون
  :هاي زير تشكيل شده است متر كه از بخش  سانتي٩٦تا 

 بر روي اين بخش شالي قرار .دهد مي ستون را تشكيل ةگيلويي كه امتداد طول و عرض ساق  
 . معكوسي بر روي آن قرار گرفته استةالقاعد م مربع شكل هردارد كه قسمت اصلي سرستون به

ة وسيل ها به ة اين سرستون سطوح چهارگان. لوح مربعي وجود دارد،همچنين بر روي اين هرم
 )A( به اين ترتيب كه بر روي سطح . انساني تزئين شده استهاي هتن نقوش گياهي و نيم

 شاه تاج .عي و بدني تمام رخ نقش شده است خسرو دوم با صورتي سه ربةتن  نيم،ها سرستون
 دو بال ، بر فراز تاج. مدور تزئين شده استة آن با دو رشته مهرةداري بر سر دارد كه پاي كنگره
 در حد فاصل دو بال بر روي .دارد كه نوك آنها به طرف داخل خم شده است  قرار)عقاب(پرنده 
 در داخل . هاللي قرار دارد،فراشته متصل استاي عمودي كه يك پاپيون و دو رشته روبان ا ميله

 به پشت تاج دو رشته روبان .شود مي مدوري با نقش گل بر روي آن ديده ةهالل نيز صفح
اي بر   شاه پيراهن مرواريددوزي شده.اي نقش شده است لهافراشته متصل است و به دور سر ها

 مدوري قرار ةدر مركز هر پالك مهر .اي تزئين شده است رههاي داي ة پالكوسيل تن دارد كه به
   . بندي آويخته شده استةوسيل ة ديگري به مهر،گرفته كه به آن

ر داده و دست  شمشير قراة خسرو دوم دست چپ را بر روي قبض،ها در تمام اين سرستون  
 سرستون دراز كرده است كه )B( ايزد حجاري شده در سطح ديگر ةتن راست را به طرف نيم

   .استاضر نيز شناسايي هويت واقعي اين ايزدان  حةهدف مقال
  

  1ة سرستون شمار

 كه )١تصوير (رخ نقش شده  دي با صورتي سه ربعي و بدني تمام اين سرستون مرBدر سطح 
  سبيل او مواج و تا آن،هايي پهن است  ابرواني كماني و لب، چشماني درشت،داراي صورتي فربه

 . خطوط موازي نشان داده شده استةوسيل او مجعد و به ريش .ها ادامه يافته است سوي گونه
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 مدور ةدايره در جلو سينه است كه سه مهر  مدور و پالكي نيمهاي هنبند او شامل دو رديف مهردگر
   .درشت به آن آويخته است

 ،خودي زنجيرباف به سر دارد كه تمام سر و گردن او را پوشانده اين شخص كاله  
 تاج با ة پاي.خود تاجي قرار دارد  بر روي اين كاله.شود ميش ديده كه فقط قرص صورت طوري به

 اين نوار در پشت .استهاي مربع   مدور و پالكهاي هنواري تزئين شده كه شامل دو رديف مهر
  .سر با پاپيوني به هم بسته شده و دو روبان افراشته به آن متصل است

با پوشش رها شده و در قسمت پايين صورت انبوه ولي بدون  موهاي سر در باالي تاج به  
اي نقش شده و بر روي  ه بر گرد سر او هال.اند هوتاه بسته شديك پاپيون و دو رشته روبان ك

  .ش گوي مدور بزرگي قرار داردهاي هشان
اي بر تن دارد كه روي آن زرهي   شخص پيراهن تنگ و چسبان مرواريددوزي شدهاين  
صورت  تنه به  عمودي و قسمت پايينهاي ه زره داراي تيغةاالتن قسمت ب.كوتاه پوشيده است  آستين

بازي بر تن دارد كه قسمت سينه و  شنل نازك جلو، همچنين بر روي زره.باشد ميزنجيرباف 
 اين شخص دست .اي جواهرنشان بسته شده است ة دكمهوسيل ي شنل به جلو.پوشاند ميبازوان را 

 شصت و اشاره را بر روي هم قرار داده و دست هاي پ را بر روي سينه گذاشته و انگشتچ
   .راست را به طرف خسرو دوم دراز كرده است

 مذكور ةتن  كه نيمدهد نشان مي ،تنه پوشيده  كه اين نيم ميلباس رز  زره و،خود نوع كاله  
  اين ايزد به، يكم و ششم بهرام يشتة زيرا در كرد.پيروزي است  ايزد فتح و، تصوير بهراماحتماالً

 ،ميان ايزدان به بهترين سالح چشماني روشن معرفي شده كه در  درخشان وةچهر شكل مردي با
   ١٤.مسلح است

به سوي او دهمين بار بهرام اهورا آفريده در «: ست دهم اين يشت نيز چنين آمده اةدر كرد  
ها  ينتة زركوب منقش با انواع زاي درآمد كه يك دشن  زيبا مزدا آفريده،كالبد مرد شكوهمند

 بيست و ةويژه كرد  بهرام يشت بههاي ه همچنين در اكثر كرد١٥.»چنين بهرام درآمد دربرداشت اين
   ١٦.هاي او ياد شده است ي بهرام را ايزد جنگ معرفي كرده و مرتب از پيروز،يكم
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آيد  مينظر  است كه به مورد بحث ةتن هاي نيم ها روشنگر بسياري از قسمت اين عبارت  
 او را بر روي اين سرستون حجاري كرده ةتن  نيم، ساساني با آگاهي از متن بهرام يشتةرهنرمند دو

 متعلق به ايزد ،تنه د مبني بر اينكه اين نيم مدارك ديگري وجود دار، عالوه بر متون مذهبي.است
گونه كه شاهان   همان. اين مدارك نوع تاجي است كه اين ايزد بر سر داردة از جمل.بهرام است

يز داراي تاجي متمايز با يكديگر ن هريك از ايزدان زرتشتي را داشتندساني تاج مخصوص خود سا
 است كه در دار رامزدا داراي تاج كنگره اهو، ساسانيهاي هعنوان مثال در نقش برجست  به.بودند

  آناهيتا نيز داراي چند نوع تاج.صورت انبوه و بدون پوشش رها شده است باالي آن موهاي سر به
 تاج ستاني نرسه در نقش رستم و يا نقش روي ة برخي از آنها مانند نقش برجست.بوده است

ستاني  ة تاج ولي در صحناستدار  رهصورت كنگ  بهبستان طاق ة پارك موز٥ ةسرستون شمار
هايي  ة آن با نقش پالمتآناهيتا داراي تاجي است كه پاي  بستان، طاقخسرو دوم در ايوان بزرگ 

   . استتزئين شده
 در .تاجي كه ايزد نقش شده در اين سرستون بر سر دارد متفاوت با تاج ساير ايزدان است  

 هاي ههايي كه تاج او با تاج ايزد بهرام در سرستون اصفهان و سك ها و يكساني حقيقت مشابهت
  . ايزد بهرام نيستگذارد كه وي كسي جز مي ترديدي باقي ن،١٧ بهرام دارد-معروف به خسرو

            
  ١تنة ايزد بهرام در سرستون نويافتة شمارة   نيم-١تصوير 
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  2سرستون شمارة 

أسفانه به علت رخ نقش شده كه مت اي با بدن تمام تنه  اين سرستون نيز نيم)B(در سطح 
، مجعد  موهاي سر اين شخص)٢تصوير ( .ديدگي زياد جزئيات صورت او مشخص نيست آسيب
 مدور با هاي ه گردنبند او شامل دو رديف مهر.ش آويخته استهاي هشانصورت انبوه بر روي  و به

تاج او از بين رفته و تنها  . مدور درشت به آن آويزان استة كه سه مهراستپالكي در جلو سينه 
صورت انبوه و بدون پوشش   موهاي سر به، در باالي تاج. استمانده باقيهاي افراشته به آن  روبان

، همچنين  دو رشته روبان افراشته متصل است،موهاي باالي سرسمت پايين  به ق.رها شده است
   .شود مياي ديده  بر گرد سرش نيز هاله

اين شخص پيراهن چسباني پوشيده و روي پيراهن نيز شنل جلوبازي بر تن دارد كه قسمت   
پ دست چ او .اي جواهرنشان بسته شده است  جلو شنل با دكمه.سينه و بازوان را پوشانده است

 در دست .هاي شصت و اشاره را بر روي هم قرار داده است را بر روي سينه گذاشته و انگشت
هاي آن به طرف باال  شود كه روبان ميداري ديده  ة روبانراست او كه به طرف شاه دراز كرده حلق

ي او  هويت واقعةتوان دربار ميسفانه به علت تخريب صورت و تاج به راحتي نأ مت.افراشته است
 آناهيتا ة با الهتنه لزوماً دهد اين نيم ميهذا مدارك معدودي وجود دارد كه نشان   مع.نظر كرد اظهار

 لباس و كمربند ، اين مدارك نوع تاجة از جمل.ارتباط ندارد بلكه نقش يك ايزد مرد است
دان نقش شود ايز ميگونه كه مالحظه   همان.كنند ميمخصوصي است كه هريك از ايزدان استفاده 

 از نظر نوع تاج و لباس شبيه ايزدان ،ي نگهداري شده در اين محوطهها شده بر روي سرستون
ة  و صحنها  سرستونة در هم.باشند مي بستان طاقستاني ايوان بزرگ  ة تاجحجاري شده در صحن

 همچنين . آناهيتا فاقد كمربند استة ايزدان مرد داراي كمربند بوده ولي اله،ستاني ايوان بزرگ تاج
رام در سرستون اي است كه ايزد به هاي مردانه ود از نوع شنلش ميشنلي كه بر تن اين پيكره ديده 

 هاي ه و سكبستان طاق ةهاي پارك موز  و برخي از سرستونهاي اصفهان  سرستون،١ ةشمار
ستاني ايوان بزرگ  ة تاج حتي اهورامزدا نيز در صحن. بهرام پوشيده است-معروف به خسرو

 چنين لباس و  اگرچه اهورامزدا نيز داراي. استبر تن كرده شبيه آن تقريباً شنلي بستان طاق
 زيرا تاج اهورامزدا از نوع .تنه متعلق به ايزد بهرام است رسد اين نيم مينظر  كمربندي است ولي به
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 كنگره بوده و از تنه فاقد  تاج اين نيم،مانده باقيهاي  دار است ولي با توجه به قسمت هاي كنگره تاج
 سرستون بستان، طاق ة پارك موز٣ و ١ ةهاي شمار ل شبيه تاج ايزد بهرام در سرستوننظر شك

ة ايزد بهرام روي تن  همچنين در نيم.باشد مي بهرام - معروف به خسروهاي هاصفهان و سك
كه   در حاليكه فتح و پيروزي به طرف باال برافراشته ة سلطنتي به نشانةهاي حلق  روبان،ها سرستون
ستاني ايـوان  ة تاجها و هم در صحن زدا و حتي آناهيتا هم روي سرستون اهورامةهاي حلق روبان

 ايزد نقش شده روي ةتن  نيم،هاي باال  بنابراين با توجه به بحث.بزرگ به طرف پايين آويزان است
   . ايزد فتح و پيروزي است، نيز متعلق به بهرام٢ ةسرستون نويافته شمار

 باشد  صحيح٢ ة شمارةهاي مطرح شده اگر شناسايي ما از سرستون نويافت با توجه به بحث  
 ٦ ة ايزد حجاري شده بر روي سرستون شمارةتن گيري است كه نيم آنگاه به راحتي قابل نتيجه

اي شكل   سه وجه اين سرستون با نقوش بته)٦تصوير ( از آن بهرام است بستان طاق ةپارك موز
دهد  مي نشان مانده باقي عناصر . محو شده است آن تقريباً)B(تزئين شده ولي نقوش سطح ديگر 

 انساني حجاري شده هاي هتن  نيم،هاي ديگر  اين سرستون همانند سرستون)B و A(در دو سطح 
ه اين ترتيب  باند هها را محو كرد تنه  نقش نيم،گيري آن در بناهاي اسالمي أسفانه به علت بهرهكه مت

 با  شاه ساساني حجاري شده به تقليد از سطوح ديگر مجدداًةتن  نيم، كه روي آن)A(سطحي 
هايي افراشته به سر شاه و   تنها از نقوش اين سطح روبان.اند هاي شكل تزئين شد هاي بته نقش

ر  ولي تصوير ايزد حجاري شده ب،ورت او بر جاي ماندههمچنين دو گل شكفته در دو طرف ص
رغم كوششي كه براي محو اين نقوش   علي. استمانده باقي به حالت محو شده )B(سطح ديگر 

 از .توان شمايل آن را بازشناخت ميجاي مانده كه به سختي ه  ايزد بةتن  بقاياي نيم، در متن آن،شده
 و حتي دار ة روبان حلق، پوشاك، كمربند، نوع تاج،تنه از حيث شمايل كه جزئيات اين نيم آنجائي

ها ترديدي   لذا اين تشابهات و يكساني،باشد مي ٢ ة شمارةظاهر و حركت شبيه سرستون نويافت
 كسي جزء )٦ ةشمار(گذارد كه تصوير ايزد حجاري شده بر روي سرستون مورد بحث  ميباقي ن

   .ايزد بهرام نيست
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  ٢تنة ايزد بهرام در سرستون نويافتة شمارة   نيم-٢تصوير 

  
  3ستون شمارة سر

رخ نقش شده  ني تمام ايزد حجاري شده بر روي اين سرستون نيز با صورتي سه ربعي و بدةتن نيم
 وي گردنبندي ).٣تصوير (ديدگي مشخص نيست  انه جزئيات صورت او به دليل آسيبسفأكه مت

 ةهرباشد كه سه م مي مدور با پالكي در جلو سينه هاي هبر گردن دارد كه شامل دو رديف مهر
خودي زنجيرباف بر سر دارد كه تمام سر و گردن او   اين شخص كاله.درشت به آن آويزان است

 ةخود تاجي قرار دارد كه پاي  بر باالي اين كاله.را پوشانده و تنها قرص صورت او مشخص است
 كه در پشت سر با است مدور هاي هنوار مذكور شامل دو رديف دان .آن با نواري تزئين شده است

صورت انبوه و بدون   موهاي سر او به.پاپيوني به هم متصل شده و روباني به آن آويزان شده است
پوشش در باالي تاج رها شده كه در قسمت پايين با يك پاپيون و دو رشته روبان افراشته بسته 

اي ديده  دور قرار دارد و بر گرد سرش هالهش دو گوي مهاي ه همچنين بر روي شان.شده است
  .شود مي
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اين شخص پيراهن چين دار مرواريد دوزي شده اي بر تن دارد كه بر روي آن شنل   
 وي كمربندي به دور كمر بسته كه در قسمت جلو روباني به آن آويزان .جلوبازي پوشيده است

هاي شصت و اشاره را بر روي هم قرار   روي سينه گذاشته و انگشت او دست چپ را بر.است
ي در دار ة روبان حلقاالًة خسرو دوم دراز كرده كه احتمتن  را به طرف نيم دست راست.داده است

   .ديدگي از بين رفته است دست داشته ولي به علت آسيب
 آناهيتا ةشناسان چون لوشاي و هرتسفلد آن را اله  برخي از باستان،تنه در مورد هويت اين نيم  

تنه ناشي از دقت نكردن در   در مورد اين نيمسير اشتباه آنهارسد تف مي به نظر ١٨.اند همعرفي كرد
 بايستي جزئيات را از نزديك بررسي و آنها را با ها جزئيات تصوير باشد كه براي رفع اين ابهام

تنه را مشخص   هويت اين نيم،توان به كمك آن مي يكي از عواملي كه ؛موارد مشابه مقايسه كرد
خود و   ايزد بدون هيچ تفاوتي شبيه كاله تاج اينخود و  كاله.استخود و تاج آن  كرد فرم كاله

تنه با ايزد بهرام در   همچنين شباهت اين نيم. است١ ة شمارةتاج ايزد بهرام در سرستون نويافت
ويژه  دار و به ة روبان حلق،خود  كاله، كمربند و زره، به لحاظ نوع لباس رزم١ ةسرستون شمار

ي ها  از جمله استداللباشند ميديگر فاقد چنين گوي وجود دو گوي در باالي شانه كه ايزدان 
   . نقش شده بر روي اين سرستون متعلق به ايزد بهرام استةتن دهد نيم ميديگري است كه نشان 
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  ٣تنة ايزد بهرام در سرستون شمارة   نيم-٣تصوير 

  
  4سرستون شمارة 

انه سفأرخ نقش شده كه مت دني تمامربعي و ب ة زني با صورتي سهتن بر روي اين سرستون نيم
 موهاي سر او بافته شده ).٤تصوير ( يستديدگي مشخص ن دليل آسيب جزئيات صورت او به

صورت گيسوي  ها قرار دارد و بخش ديگر به صورت انبوه بر روي شانه ت كه بخشي از آن بهاس
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رد كه شامل دو  اين شخص گردنبندي بر گردن دا،بافته شده در دو طرف صورتش آويزان است
  . سينه كه سه دانه مرواريد درشت به آن آويزان استي مدور با پالكي در جلوهاي هرديف دان
 هاي ه نواري با دو رديف دانةوسيل ة آن بهدار است كه پاي هاي كنگره از نوع تاجتاج او   

 به آن  اين نوار با پاپيوني در پشت سر بسته شده و روبان بلندي.مرواريدي تزئين شده است
صورت انبوه ولي بدون پوشش رها شده كه قسمت   موهاي سر او به، در باالي تاج.آويزان است

  .شود مياي ديده   بر گرد سر او نيز هاله.پايين اين موها با روباني بسته شده است
 شنل جلوباز بلندي پوشيده كه ،دار چسباني بر تن دارد و روي آن اين شخص پيراهن چين  
 همچنين بر روي اين ؛رواريد تزئين شده است مهاي ه نواري با سه رديف دانةوسيل ة آن بهحاشي
 .شود ميها ديده   بر روي شانهها كه دو تاي اين گل طوري ه ب؛ي رزي نقش شده استها گل ،شنل

هايي به هم وصل شده  هاي آن با دمبرگ ، پيچك تاكي نقش شده كه برگتنه ة اين نيمدر حاشي
   .است
هاي شصت و اشاره را بر روي  پ را بر روي سينه گذاشته و انگشتدست چاين شخص   

ة شاه تن شود كه به طرف نيم ميداري ديده  ة روبان در دست راست او نيز حلق.هم قرار داده است
 آناهيتا در ايوان ة زيرا از هر حيث شبيه اله،١٩ آناهيتا استةق به الهتنه متعل اين نيم. دراز كرده است

  .ها اشاره خواهيم كرد  كه در ذيل به برخي از اين شباهت استبستان طاقبزرگ 
ا آويزان است و بخش ه صورت انبوه بر روي شانه در هر دو نقش بخشي از موهاي سر به  

 از نظر فرم تاج نيز .باشد ميصورت گيسوي بافته شده در دو طرف صورت آويزان  ديگري نيز به
دهد كه تاج آن شبيه تاج آناهيتا  مي نشان مانده باقيولي اجزاء تنه آسيب ديده  اگرچه تاج اين نيم
 مرواريدي تزئين شده هاي هدو رديف دانة تاج با  پاية زيرا در هر دو نمون.استدر ايوان بزرگ 

صورت انبوه ولي بدون پوشش رها شده كه قسمت   موهاي سر به، همچنين در باالي تاج.است
   . در پشت تاج نيز دو رشته روبان افراشته است.تپايين آن با روباني بسته شده اس

 همچنين فرم لباس آنها .ندهستاز لحاظ جواهرات نيز هر دو پيكره داراي گردنبند مشابهي   
 كه اند ه شنل جلوبازي پوشيد،كه در هر دو نمونه روي پيراهن طوري ه ب.نيز شبيه به هم است

 همچنين روي هر دو . مرواريد تزئين شده استهاي ه نواري با دو رديف دانةوسيل ة شنل بهحاشي
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 حجاري شده روي ةتن  نيم، با توجه به داليل ياد شده در باال.ي رزي نقش شده استها شنل گل
   . آناهيتا تعلق داردةاين سرستون به اله

  

           
  ٤ سرستون شمارة Bتنة الهة آناهيتا در سطح   نيم-٤تصوير 
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  5ة سرستون شمار

سفانه جزئيات أرخ نقش شده كه مت اي با صورت و بدني تمام تنه  سرستون نيز نيمدر سطح اين
صورت انبوه بر روي   موهاي سرش مجعد و به).٥تصوير (صورت او از بين رفته است 

ة او  گوشوار.اي بر گوش و گردنبندي بر گردن دارد  اين شخص گوشواره.ش آويزان استهاي هشان
 گردنبند او نيز شامل دو رديف .وي كوچكي به آن آويزان است مدوري است كه گةشكل حلق به
   . كه سه دانه مرواريد درشت به آن آويزان استاست سينه ي مدور با پالكي در جلوهاي هدان

نيست ولي براساس شواهد  مشخص تاج اين شخص آسيب ديده و جزئيات آن كامالً  
 نواري با دو رديف ةوسيل ة تاج بهه پايدار است ك هاي كنگره وع تاججاي مانده تاج او از نبر
ن وصورت انبوه ولي بد  موهاي سر او در باالي تاج به. مرواريدي تزئين شده استهاي هدان

 روبان كوچكي بسته شده و روبان بلندي نيز به آن ةوسيل پوشش رها شده است كه پايين آن به
  .آويزان است
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  ٥ن شمارة  سرستوBتنة اهورامزدا در سطح   نيم-٥تصوير 
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  6سرستون شمارة 

اي بر تن دارد و روي آن شنلي به حالت بادخورده  اين شخص پيراهن چسبان مرواريددوزي شده
اي جواهرنشان بسته شده  ي اين شنل باز بوده و با دكمه جلو.پوشاند پوشيده كه بازوان او را مي

  .آن آويزان است او كمربندي بر كمر بسته و روباني در قسمت جلو به كمربند .است
هاي شصت و اشاره را روي هم  ت چپ را روي سينه گذاشته و انگشتاين شخص دس  

شود كه آن را به طرف خسرو دوم دراز  ميداري ديده  ة روبان در دست راست حلق.قرار داده است
 ةايزد نقش شده روي اين سرستون را به اله» بير«و» هرتسفلد«شناساني چون   باستان.كرده است

 اگرچه به علت تخريب .اند ه ولي براي اين انتساب هيچ دليلي ارائه نكرد٢٠.اند هاهيتا نسبت دادآن
 هويت آن اظهارنظر كرد ولي مداركي وجود دارد كه ةتوان دربار ميجزئيات صورت به راحتي ن

  . آناهيتا ارتباط نداردة با الهتنه لزوماً دهد اين نيم مينشان 
 ،هاي مورد بحث از نظر شمايل يزدان نقش شده بر روي سرستوندانيم ا ميكه  طوري همان  

 لذا اين تشابهات .هستند بستان طاقنوع تاج و پوشاك شبيه ايزدان نقش شده در ايوان بزرگ 
 از . را مشخص كرد٥ ة ايزد نقش شده بر روي سرستون شمارةتن كند تا هويت نيم ميكمك 
 بنابراين ايزد مذكور ؛د بحث داراي كمربند استكه ايزد نقش شده بر روي سرستون مور آنجائي

 از سويي .ندهست تنها ايزدان مرد داراي كمربند ،ها مرد باشد زيرا در اين نقش برجستهبايستي ايزد 
 شبيه تاج و لباس اهورامزدا در ايوان بزرگ  شنل و كمربند او كامالً،نيز با توجه به اينكه نوع تاج

   .شود كه اين پيكره نيز از آن اهورامزدا است مي لذا پيشنهاد ، استبستان طاق
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  ٦ سرستون شمارة Bتنة ايزد بهرام در سطح   نيم-٦تصوير 
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