پژوهشی در آئینهای دینی شاهان ساسانی
مهرانگیز کیانی

21

چکیده
آئینهای دینی برخاسته از اندیشه مردم در ادوار مختلف و تجلی باورهای آنرران درطررول ترراریخ
بوده است .میتوان گفت آنها ضرورتی برای رفررع نیازهررای معنرروی انسرران و رهررایی از حصررار
تنهایی به شمار میرفت که با ایجاد ارتباط جمعی ،روح تعاون را برای برقراری امنیررت و ثبررات
درجامعه تقویت میکرد .نگرش و عملکرد شاهان ساسررانی پیرامررون آئررینهررا ،نشررئت یافترره از
عقاید موروثی و تلقینات اجتماعی بود و برای حفظ دین و حاکمیت بررر آن تأکیررد مرری کردنررد.
شاهان ساسانی در شادی و غم ،شکست و کامیابی ،همانند مردم در مراسم مشارکت داشتند .با
توجه به فرهنگ غنی مردم ایران باستان ،برخی از عادات و رسوم در زندگی فردی و اجتماعی ما
استمرار یافته است.
واژگان کلیدی :آئینهای دینی ،قربانی ،آتش ،مردم ،شاهان.

 1ر دانشآموخته دکتری رشته فرهنگ و زبانهای باستانیMehrkian56@gmail.com.
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مقدمه
آئینهای دینی و پرستش از قدیمیترین تجلیات روح انسان به شررمار مرری رونررد کرره در جهرران
پذیرفته شدهاند .خضوع و خشوع دربرابر آنچه که برتر دانسته میشد همراه بررا مقرردس شررمردن
آن ،تمایل فطری و درونی غالب افراد بشر بود که همواره در مناسك دینی تجلرری مییافررت .برره
عبارتی ،پرستش و نیایش پاسخی به نیازهای طبیعی بشر است که انسانها از نیاکان خو یش برره
ارث میبرند .هیچ دینی به شکل اندیشۀ آرمانی تکامل یافته به طورناگهانی ظهور نکرده اسررت،
بلکه به مرور زمان و با توجه به مسائل اعتقادی و وضع معاش طبقررات جامعرره ،شررکل گرفترره و
اصسح شده است .انسانها به سبب میل و نیاز به دانستن منشاء وجود و چرائی هسررتی همررواره
در این اندیشه به سر میبردند که از کجا آمدهاند و به کجا خواهند رفررت 1 .میترروان آئررینهررا را
پاسخی به این پرسش همیشگی بهشمار آورد.
بنرررگر کرره کئرری و از کجررا آمرردهای

میدان که چه میکنی کجا خواهی رفت

(خواجه عبدالله انصاری)

اگرچه ساسانیان سلسلهای از شاهان جنگجو بودند ،بنیان ایشان مذهبی بود .اردشیر از یك
شجره موبدان بود که به طور موروثی نگهبان معبد بزرگ اصطخر در جنوال ایران بودند .از این
ً
رو شاهان ساسانی غالبا پایبندی به شعائر دینی بروز میدادند ،زیرا به تحکیم دین رسمی تمایل
داشتند .ضمن این که از این طریق با کاهش خسءهای اعتقادی خود به منبع قدرتی فراطبیعی
متصل می شدند که در ناآرامیها به آرامش و در کامیابيها به طراوت و ثبات دست ميیافتند.
تاریخ سرزمین ایران نمایشگر مردمی است که با اتکاء بر اعتقادات ،به سپاس و قدردانی نعمات
میپرداختند و باورها و اندیشههای جامعه درجهت حفظ امنیت و همزیستی قومی بود .در ایررن
پژوهش ،مفاهیم نهفته در برخی آئینها و سیاست دینی شاهان ساسررانی در مررداومت آئررینهررا
برای انسجام دینی اجتماعی بررسی میشود .سیاستی که اردشیر آغازگر آن بود و شاهان بعرردی

 1ر یسنا 43-7
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کمابیش به وی تأسی جستند.
به گفتررار ایررن نامرردار اردشیررر
نره از پادشرا بری نیراز سرت دیررن
چرو دیرن را بود پادشررررا پاسبرران

همررررره گرروش داریرد برنرا و پیررر
نره بری دیرن برود شرررراه را آفرریررن
تو ایرن هرردو را جرز بررادر مخرروان
(فردوسی)

با توجه به اهمیت ستایش و نیایش عناصر طبیعت در ایران باستان الزم است به جایگاه و نقررش
آنها در دین و آئینهای مردم پرداخته شود.
آب ،گیاه و چارپا
آالها و گیاهان از آفرینشهای نیك ،مظهر پاکی و رویش و بالش در طبیعت بودنررد ودر متررون
دینی کهن ،اولین نیازهای انسان به ترتیب آال ،گیاه ،شرریر وگوشررت آمررده اسررت( .بنرردهش) و
گرایش انسان به طبیعت برای برآوردن نیازهایش بود ،زیرا نیرراز محررور همرره کررنشهررای انسرران
است .از این رو ،در روزگار باستان ستایش فرشته آال (آناهیتا) در سرررزمین ایرران رواج داشررت
وسروده بلند (آبان یشت) در ستایش و استعانت «اردوی سورناهید» گررواه بررر ایررن مدعاسررت.
اردشیردوم  ،شاه هخامنشی ،ستایش آناهیتا را در نقاط مختلف ایران و ممالررك تحررت تصرررف
منتشر ساخت و مجسمه او را در معابد بر پا ساخت .شاپوردوم ،شاه ساسانی هم معبرردی بررای
آناهیتا تأسیس کرد و تا زمان شاپور سوم ،تمامی شاهان ساسانی  -جز بهرام اول و اردشیر دوم-
اشاراتی به آناهیتا دارند .توجه بهرام دوم و ملکهاش به آناهیتا از مسکوکات بر جای مانده مشهود
است .به تدریج نقش آناهیتا به سبب اهمیتش در سکههای ساسانی در برابر شاه قرار گرفت .اما
تشویق و توصیه به حمایت از دام و ستور در جهت رفاه افراد جامعه هم بررود ،زیررا داشررتن گلره
فراوان از نشانههای قدرت و نقصان آن موجب ضعف و ناتوانی در پیشبرد کارها و امورتلقی می
شد 1 .بنا به باوردینی ،آزار ستوران و دامها عقوبت سختی درپی داشت؛ درحالی کرره ایررزدان برره

 - 1یشت  13فقره 10و یسنا.46-2

 24فصلنامه علمیـتخصصی پژوهش در تاریخ

سبب تأثیرشان در فزایندگی گله و رمه و ستورو علوفه سزاوار ستایش بودند.
اگر ایدههای مذهبی اولیه را متأثر از شرایط اجتماعی و مشی اقتصادی بدانیم ،طبیعتپرستی را
باید از مصادیق بارز زندگی شبانی به شمار آورد که عررسوه بررر نقررش تعیررین کننررده دام وسررتور،
گیاهان به عنوان تجسد ویژه نیروی حیات مورد توجه قرار داشررتند و تررأثیر همرره اینهررا در هنررر
ساسانی مشحون اسررت .هنررر ساسررانی را میترروان نقطرۀ اوج هرزار سررال پیشرررفت هنررری برره
شمارآورد .نقشهای رایج عهد ساسانی مانند مرغ اسرراطیری سرریمرغ کرره در اشرریای گونرراگون
درشرق وغرال دیده میشود ،نموداری از تأثیر فرهنگ ساسانی در عرصه هنری است.
یکی دیگر از جلوههای هنر ایرانی درعهد ساسانی در بافت فرررش بهارسررتان متعلررق برره خسرررو
انوشیروان نمود ميیابد .فرش زیبایی شامل صحنهها و مناظر دلپذیر بهاری ،گلهررا ومیوههررای
بافته شده با یاقوت و الماس درکنار خیابانهای نقره و نهرهایی از مرواریررد بررر زمینررهای از طررس
تجسم یافته بود .این فرش باعث میشرد در بهررار و تابسررتان ،خسرررو زمسررتان را برره فراموشرری
بسپارد .تصویر حیوانات ،بهعنوان یکی از خطوط اصلی هنر ساسانی ،در نقوش زیبای مجالس
شکار و جنگ و سواری شاهان ،در تخته سنگها یا گچبريهای بسیار زیبا یررا ظررروف سرریمین
برجای مانده متجلی ميگردد و گواه توانگری فرهنگ ایرانی درآن اعصار است .افزون بررر ایررن،
شاهان تصویر برخی حیوانات را به عنوان مظهر ایزدی ارائه میکردنررد وگرراه عسئررم و نمادهررای
گوناگونی از قبیل ماه ،ستاره ،عقاال و نخل برروی تاجهای شاهان ساسانی دیده میشود و نقش
حیوانات بر روی تاج ملکه و سکههای بهرام دوم و همچنین تصویر بالهررای وارغنرره (شرراهین)
برروی تاج بهرام از آن جمله به شمار میرود .پس از بهرام دوم ،پیروز ،خسرودوم ،اردشیرسوم،
پوران و تمامی شاهان بعدی از تصویر بالهای وارغنه بر روی مسکوکاتشان بهره بردند؛ پرندهای
که یکی از تجلیهای ایزد بهرام بود و گزینش آگاهانۀ شاهان ساسانی از نمادهررای دینرری نشررانه
سیاست دینی ایشان است.
آتش
از دوران هندوایرانیان آتش همواره در داوری وتمیز حق و باطررل نقررش بسرزائی داشررته اسررت و
ّ
تصور برآوردن حاجات و نیازها با اهدای نذورات به آتش ،این عنصر را با تقدسی بیشتر در خور
ستایش قرار ميداد .خشنودی آتش با نثارهای پاك ،موجب افزایش برکت و سعادت میگردید و
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آلودن و آزردن آن کیفر در پی داشت .امشاسپند اردیبهشت را آزرده میکرد .دارا بودن لقب پسر
اهورا مزدا جایگاه ویژهای به آتش میبخشید و از این رو ،گناه گرشاسررب در آزار آتررش عواقررب
سختی در بر داشت .با وجود این ،آتش انسان را نمیکشت 1 .زیرا انسرران بررای زیسررتن آفریررده
شده بود و نه برای مرگ .آتش نه پیامآور مرگ و نیستی ،بلکه تجلی نور ،روشررنی و راسررتی بررود.
افزون بر این ،حضور مثبت و مؤثر آتش در کانون زندگی انسان نمایرران بررود ،چنرران کرره مکرران
آرمانی و شادترین نقطه جایی بود که مرد پرهیزکار همراه با خانوادهاش درخانهای با آتررش گرررم،
ضمن اشتغال به کشاورزی و دامپروری در پیشبرد دین وآئررین میکوشررید 2.ایررن تصررویر زیبررا و
دلنشین که در دین برای جامعه ترسیم شده بود بهگونهای احساس امنیت را بررا غلبرره بررر سرررما و
تاریکی القا مینمود.
در باال توجه شاهان ساسانی به آتش و آتشکده ،الزم به ذکر است که نقش مجمر آتش درپشت
سکه اردشیر و برروی مسکوکات غالب شاهان ساسانی دیده میشررود .همچنررین شایسررتهترین
عمل برای شاه ساسانی ،برپا کردن آتش یعنی ساختن آتشکده بود .از این رو ،در دوره ساسررانی
آتشکدههای فراوان و با شکوه ساخته شد .شاپور نیز برای برپایی آئینها به ساختن آتشررکدهها و
انتصاال مغها بهعنوان موبد فرمان داد .در واقع ،آتشکده کانون اصلی زندگی دینی ومکانی برای
عبادت و پناهجویی بهشمار میرفت ،زیرا این باور در میان مردم وجود داشت که هرکس سه بار
در روز به آتشکده برود و دعای آتش نیایش را بخواند به ثروت و دارایرری خواهررد رسررید .تلقرری
شاهان کمابیش همانند سایر مردم و دارای مفهوم اعتقادی مشابهی بود بهگونه ای که در هنگررام
مصائب به زیارت آتشکده آذرگشنسب ( )1میرفتند و زر و مال و ملك و غسم نررذر میکردنررد.
به گفته کریستنسن این آتشکده نماد ساسانیان و نشانه اتحاد دین ودولت بود ودر همررین رابطرره
نقل است که هر شاهی هنگام به تخت نشستن پیاده ازمرردائن یررا تیسررفون برره زیرارت آتشررکده
آذرگشنسب میرفت .بدیهی است که آتشکدهها به روی پادشاه ،نجبا وعوام ،به منظور خوانرردن
دعا یا اهدای پیشکش ،به طور یکسان باز بود و نقل است که اردشیر پریش از رفررتن برره نبرررد بررا

 - 1وندیداد 5؛ فقره 9
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اردوان و پیروز هم طی قحطسالی ( )2برای دعا به آتشکده رفتند .نه تنها در ایام سختی بلکه در
هنگام آسایش نیز گرما و روشنی آتشکده نمود مییافت .به روایت کارنامه اردشیر بابکرران ،وی
پس از دیدن فرزندش شاپور( )3ازشوق به تأسیس شررهر «رأس الشرراپور» فرمرران داد و پررس از
سپاس به درگاه اورمزد و امشاسپندان فرمود آتش بهرام بنشاندند وهدایای بسیاری برره آن ارسررال
کرد.
ُ
سرررر خررررررد کررودک بیرررراراستند
بس ری زر و گرروهر برره درو یررش داد
برره دیبررا بیرراراسررررت آتشکررررده

بس از گررنج در و گهررررر خررررواستند
خردمررررند را خرواسررررته برررریش داد
هرم ایرررروان نرروروز و کرراخ سررررده
(فردوسی)

قدردانی هم بهانهای برای حضور در آتشکده بود ،چنانکه گاه مردم پررس از بخشررودگی مالیررات
برای ابراز سپاسگزاری درآتشکده جمع میشدند 1.بهرام پنجم هم در ابتدای پادشاهی به جبران
بدرفتاری پدرش یزدگرد ،با مردم به نیکی رفتار کرد و پررس از بخشررشهررای بسرریار میرران مررردم
همگی راهی آتشکده شدند.
بررفتنرد یکسررررررر بره آتشرکرررده
همی مشرك برر آترش افشرانردنرد

به ایرررررروان نوروز و جشرررن سرررده
به برهرام برر آفررررررین خرروانردنرررد
(فردوسی)

بهرام پیش از رفتن به شکار وگردش برای دعا به آتشکده آذرگشنسب میرفت .هنگام بازگشت از
پیکار ترکان از راه آذربایجان ،بهرام همه یاقوت و جواهر تاج خاقان و شمشیر گوهرنشان وی را با
زیور بسیار به آتشکده شرریز داد و خرراتون زن خاقرران را برره خرردمت در آنجررا گماشررت .ولرری از
سرنوشت زن خاقان و هدایای انسانی مشابه اطسعی دردست نیست.
در پارهای موارد ،آتشکده برای شاهان ساسانی بهمثابه موزه یادگارهای قساوتهایشان برره شررمار

 - 1دوشن گیمن ،دین ایران باستان ،ترجمه رویا منجم ،تهران :انتشارات فکر روز.121 ،1375 ،
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میرفت و در همین رابطه ،اردشیر پس از نبرد و بازگشت به مرو جمعی را کشت و سرهایشان را
به آتشکده آناهید فرستاد .ولی آتش ایزدی سرشار از فر و درمان بود که با نذری نیك و خالصانه
رفاه و نیکبختی میبخشید 1.چنانکه خسرو پرویز در کشاکش ماجرای بهرام چوبین نررذرکرد در
صورت غلبه بر وی هدایایی از زر و سیم به آتشکده آذرگشنسب اهدا کند که برره وعررده خررویش
وفا کرد .پس از آن ،به ساختن آتشکدههای بسیار فرمان داد و دوازده هزار هیربررد بررای اجررای
مراسم مذهبی (زمزمه یا آهسته خواندن اوراد دیني) به خدمت در آنها گماشت و پس از جلوس
مجدد به تخت به آتشکده آذرگشنسب رفت.
ز لشرررگرگه آمرررد برره آذرگشرسرررب
پیراده همری رفت و دیررده پررر آال
چرو از در به نرزدیرك آترش رسرید
دو هفتره همی خروانرد استرا و زنرد
به هشرتم بیررامرررد ز آترشرررکرده
بره آترش برررداد آنرچ پرذرفتره بررود
ز زریرن و سیرمیررن گوهرررر نگرار

به گنبد نرگه کررد و بگرذاشت اسرب
بره زردی دو رخسرراره چرون آفتراال
شرد از آال دیرده رخش نراپردیررررد
همری گشرت بررر گرررد آذر نررژنرد
چررو نرزدیررك شرررد روزگار سررده
سخرن هرررررچ پیرررش ردان گرفرتررره
زبررود
دیرنار وز گوهرررر شرررررراهرررروار
(فردوسی)

توجه به این نکته ضروری است که برخی شاهان ساسانی رابطه مطلرروبی بررا مقامررات آتشررکده
نداشتند ،حتی یزدگرد اول و قباد در نزد آنان منفور و متهم بودند .نرسی هم هیچگاه برای نیایش
و پرستش به آتشکده نمیرفت .به هرروی ،در زمان ساسانیان آتشکده ها رونررق بسرریار یافررت و
اهدای نذورات وهدایا آنهارا انباشته از زر وسیم و گوهر کرد ،بهگونهای کرره ایررن مکرران مررذهبی
ّ
مبدل به جایگاهی غنی و آراسته شد که روز به روز بر جاذبه آن افزوده میشد .ضمن این کرره از
این طریق قدرت متولیان آتشکدهها (موبدان) نیررز افرزایش یافررت .اهرردای نررذورات و هرردایای
سنگین شاهان به آتشکدهها باعث گرایش بیشتر مردم به آتشکدهها و انسجام دینرري -اجتمرراعی

 - 1بهرام نیایش فقره .7،13،16
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میشد.
اما از نظر اعتقادی ،عشق به آتش و فرهنگ گرما و روشنایی م ّبین پیکار ابدی میرران خیررر و شررر
بود که سرما و تاریکی را به عقب میراند و با کاهش تنشها ،جامعه را برره آرامررش میرسررانید.
آتشکده مأمنی بود برای مردم که با پناه بردن به آن و غلبه بر اضطراال و غربت درونی ،به آرامش
و طمأنینه دست یابند.
قربانی
َ
قربانی پدیدهای بود که در نخستین اشکال شناخته شدۀ پرستش در همه جای دنیا توسررط افرراد
بشر به وجود آمد .به اصطسح کلی ،در علم ادیان ،گرفتن زندگی موجود زنده به منظور تقرال به
خدایان و جلب نظرایشان است .لفظ قربان درعربی مأخوذ از ریشه عربی «قرال» حرراکی از آن
است که در همه قربانیها نزدیکی جستن به خدا ،خدایان یا قوای طبیعی مورد نظر بوده اسررت.
قربانی را میتوان رسمی به شمار آورد که طی آن انسان ارتباطی مادی و معنوی بررا خرردا برقررار
میکند .در این رابطه با اهدای یکی از آفریدههای خداوند به وی از دارایی خویش بررای خررالق
ایثار میکند .به باور لیو ،درقربانی هدیهای که به خدا عرضه میشررود ،معاوضرره نیسررت؛ بلکرره
ُ
مشابه آن چیزی است که بین انسانها متداول است .از این رو نمیتوان آن را ،همانند کرنش برره
شهریاران ،جهت نیل به گشایش در امورتلقی کرد .با وجررود ایرن ،در قربررانی چیررزی از دسررت
میرود یا نابود میشود تا پیوندی را میان یك منبع قوی روحانی و فرد بنا گذارد و هرردف از ایررن
پیوند بهرهمندی آتی از نیروی آن منبع است .بهعبارتی اهرردای پیشررکش برره موجررودات مرراوراء
طبیعی به منظور جلب توجه و عسقه یا کاهش خصومت ایشان است.
قربانی در ودا
قربانی شاخصترین نکته در مذهب ودایی و تنها عامل اقناع خدایان ودایی به شررمار میرفررت.
در سرودهای ریگ ودا عمل قربانی به جهت جلب توجه خدایان حائز اهمیت است و «اگنرري»
واسطه انتقال قربانی به خدایان است .اگنی در مقام سرپرسررت واالی قربررانی و مجررری مراسررم
قابل ستایش است؛ زیرا او از بررین برنررده مشررکست ،بخشررنده نیرررو و ثررروت ،یرراری رسرراننده
درجنگها و روزی دهنده است .خدایان ودایی هم با قربانی وادار برره طلرروع خورشررید ،بررارش
باران و رویش گیاهان و افزایش چارپایان می شوند.
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نذر و قربانی در ایران باستان
دست بر داشتن به دعا ونیاز خواستن و نذرکردن و امید رسیدن به آرزو همواره در سرشت انسان
بوده است .برخی دانشمندان معتقدند آئین کشتن از میان زارعین و گلهداران پیدا شررده اسررت و
قربانی جاری ساختن خون برای حاصررلخیزی زمررین کشرراورزی رایررج برروده اسررت .ازایررن رو،
درمیان زارعین گوسفند ،بز و گاو و در میان چادرنشینان گوزن ،اسب و شتر قربانی میشدند .در
ایران باستان ،آن گونه که درمتون آمده است ،پیشکش ،زوهر و قربانی به درگاه ایزدان به منظررور
نیل به حاجاتی از قبیل افزایش گله و رمه ،رفرراه و آسررایش ،غلبرره بررر دشررمنان ،برقرراری صررلح
وامنیت انجام میشد .اهورامزدا ضمن ترغیب مردم به این فعل ،ستایش و نثار پیشکش به درگاه
ایزدان را عاملی جهت مصونیت کشور در قبال بسیای طبیعی و تهاجمات بیگانگرران برره شررمار
1
میآورد.
ایرانیان همواره درتسش برای بنیان گذاشتن زندگی مشترك همه اقوام ایرانی و پایداری در برابر
تهاجمات و محرز ساختن هویت افتخارآمیز ایرانی بودند .به گفته هرودوت ،درمیان ایرانیان
مرسوم بود که در دعاهایشان نه تنها برای خویشتن ،بلکه برای شاه و تمام اقوام ایرانی خوشبختی
آرزو کنند ،لذا هنگام نیایش همواره نیکبختی و سعادت همه آریائيها مورد نظربود .البته ایزدان
هم از برآوردن تقاضاهایی که علیه ممالك آریایی بود خودداری می کردند 2.اما شخصیتهای
مختلف اهداف گوناگونی از قربانی در اندیشه داشتند .جمشید در ازای پیشکشهای خود ،رفاه
و جاودانگی مخلوقات را آرزومند بود و فریدون خواستار اسارت افراسیاال و غلبه برضحاك بود.
هوشنگ خواهان چیرگی بر دیوهای مازندران و گشتاسب و دیگران طالب پیروزی و کامیابی در
جنگ بودند 3.به روایت گزنفون ،کوروش پیش از حمله از ماد به آشور با دعا برای پیروزی و
4
پس از نبرد هم به شکرانه پیروزی قربانی کرد.

 - 1یشت 14فقره  ،50-48یشت  8فقره .58-56
 - 2یشت  5فقره .59 ،58 ،57
 - 3یشت  5فقره .109 ،41 ،37 ،33 ،29 ،25 ،21
 .4مری بویس ،هخامنشیان ،ترجمه همایون صنعتی زاده ،تهران :توس.317 ،1375 ،
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از موارد قربانيهای بيشمار میتوان به ماجرای خشایارشا اشاره کرد که پس از رسیدن سپاهش
به «ایلیوم» به تماشای ویرانههای «تروا» پرداخت و هزار گاو نر در «معبد آتنه» واقع در ایلیوم
قربانی کرد .شایان ذکراست که ثواال قربانی در متون کهن بسیار آمده است و در واقع پر
ارزشترین نوع نذر محسوال ميشده است .گاو نماد مکرر معمول در متون بود که طی نسل-
های بيشمار عمدهترین منبع حیات بود و درگذشته  -که گلهداری و گاوداری وسیله امرار
معاش مردم بود -گاو هم جزو حیوانات قربانی شونده بود؛ ولی پس از آنکه در رام کردن و اهلی
کردن اسب موفق شدند قربانی کردن اسب هم متداول شد 1.به طوری که نقل است کمبوجیه
پسر کوروش فرمان داد تا هر ماه یک اسب برای پدرش قربانی کنند .انجام این قربانی به
صورت ماهیانه هدیه بسیار گرانبهایی به شمار ميرفت و این کار تا زمان هجوم اسکندر ادامه
یافت .تا حدود بیش از دو قرن یك خانواده معین از موبدان متصدی قربانی کردن ماهیانه اسب
درآرامگاه کوروش بودند .از ُبعد دیني ،اسب یکی از تجليهای برخی ایزدان بود 2.اسب در
زندگی مادی در کنار مرد -به عنوان نیروی انساني -نقش حیاتی داشت .به گواه متون،
درقربانيهای سخاوتمندانۀ شاهان و پهلوانان همچون هوشنگ ،جمشید ،فریدون ،ضحاك،
نریمان ،کیکاوس ،جاماسب ،زریر و کی گشتاسب هریك صد اسب ،هزار گاو و ده هزار
گوسفند قربانی کردند 3.ترتیب اهمیت این چارپایان درتعداد آنها مشخص شده است .وجود
گوسفند و آرد و  ...درصورتهای ثبت و حساال و نذر و نذورات روزگار ساسانیان حاکی از
تداوم آئینهاست و شاهان ساسانی برای نیل به نیازهای عمومی یا حاجات فردی دربرگزاری
آئینها حضوری بارز داشتند و ضمن همراهی با مردم به نیرومندی دین کمك ميکردند.
خسرو انوشیروان پس از غلبه بر رومیان و تصرف و ویرانی شهر انطاکیه (540م) به سلوکیه
رفت و با آرامش درآال دریا آال تنی کرد و سپس به شکرانۀ پیروزياش به اهدای قربانيهای
متعدد پرداخت .همچنین یزدگرد دوم با قربانی چندین گاو سفید و بز نر در کنار مجمر آتش،
پیروزی خویش را بر اقوام مجاور جشن گرفت .پس از کامیابی در نبردها و نیل به اهدافش،

 - 1یشت  5فقره .21
 - 2یشت  8فقره  18و یشت  ،14فقره .9
 - 3یشت  5و .9

پژوهشی در آئینهای دینی شاهان ساسانی 31

شاپوراول اقدام به تحریر کتیبهای در تخت جمشید نزدیك آرامگاه شاهان هخامنشی کرد .در
منطقه «نقش رستم» در شش کیلومتری شمال تخت جمشید در استان فارس بنایی وجود دارد
که به «کعبه زرتشت» مشهور است .در دوران ساسانیان ،دو کتیبه براطراف بدنه آن انجام شد که
متعلق به شاپور اول و کرتیر است .کتیبه دارای دو بخش با مضمون تاریخی و غیرتاریخی است.
در بخش اول ،شاپور ضمن معرفی خود ،آئین وتبارش ،با اقتدار غلبه و حاکمیتش را بر
سرزمینهای فتح شده اعسم ميکند .پس از آن ،رویارویيهای افتخارآمیز خود را با قیصران
روم (گوردیانوس سوم ،فیلیپ و والریانوس) به تفصیل شرح ميدهد .در بخش بعدي ،شاپور به
اعمال پس از پیروزی ميپردازد  .او فتوحاتش را نتیجه حمایت ایزدان ،نیایش ،نیکی به موبدان
و تأسیس آتشهای بهرام درسرزمینها ميداند و پس از آن از برپائی آتشهای گوناگون به منظور
جاودانه ساختن نام خویش ،دختر و پسرانش خبر ميدهد .شاپور به سبب خشنودی از شرایط
حاصله اقدام به تقدیم هدایا و پیشکشهایی ميکند که عبارتند از :بره ،نان و شراال از قرار هزار
بره و هرروز یك بره ،یك قرص ونیم نان و چهار پیمانه شراال .شاپور این نذر روزانه را برای
آمرزش روان خود و خویشان نزدیکش ،اعضای دربار پاپك شاه ،اعضای دربار اردشیر شاهنشاه
و اعضای دربار شاپور شاهنشاه مقرر ميدارد .درحقیقت بنا به یك باور ،قربانی همانند گنجینه
یا حساال پس انداز آخرت تلقی ميشد که شخص در اثنای حیات دنیوی انجام ميداد تا پس
از مرگ سبب آمرزیدگی وی گردد .این توصیه شاپور به انجام نذر و قربانی پس از وي ،ترغیب
بازماندگان به نگهداری و مداومت شعائر دینی بود.
به دنیرررا تروان آخرررررت یرافترن
به دنرریرا توانری که عقبری خرری

بره زر پنجرررررره شیرر بتررررررررافترن
بخرر جان مررن ورنره حسررت برری
(سعدی)

پیامد قربانی
باید دانست که خوردن حیوان قربانی توسررط مررردم موجررب تقویررت روابررط اجتمرراعی و مبررین
همغذایی خدایان و پیروانشان طی مراسمی دینی بود .از دیدگاه ودا ،قربانی همکاری روستاییان
وخانوادهها را فراهم میکرد و گردهمررایی هررای بررا نشرراط را افرزایش مرریداد .در ایرران باسرتان
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اهورامزدا امر به بریان کردن گوسفند و الزام در توزیع آن بین مؤمنان و پرهیزکاران میکرد 1.ولرری
گذشتن و ایثار از دامی که در زندگی دامداری نقش تعیین کننده داشت از عهده همه برنمیآمد.
لذا قربانی برای عامه مردم بهویژه قشر فرودست جامعه مقدور نبود .چنان چه این عمرل انجررام
میگرفت ،مناسبتی خاص تلقی میشد .رفته رفته قربانی همراه بررا نیررایش و سررتایش بهصررورت
مراسم گستردهای در آمد و انسجام دینی  -اجتماعی جمع کثیری را باعررث میشررد کرره برره یررك
منظور و برای یك هدف در مکانی مقدس یعنی آتشکده حضور مییافتند .مری بویس آن را برره
ضیافتی که برای سسطین میدادند تشبیه ميکرد که طی آن مردم میخواستند با مهمرراننوازی و
پذیرایی همراه با ستایش و مدح مورد عنایت ایزد یا ایزدان قرار گیرند .با ایررن وجررود ،بازداشررتن
مردم ازگناه گران گوسفندکشی در دین آمده بود( .زادسپرم) ولرری انجررام قربررانی حیرروانی از دوره
هند و ایرانی به ارث رسیده بود که زرتشت طی اصسحاتش آن را لغو کرد و در زمانهای بعد به
جای ایزدان به اهورامزدا تقدیم میشد.
تحلیل نذورات شاپور در کتیبه «کعبه زرتشت»
پیشکش هزار برهای که از سوی شاپور مقررگردید بر اساس قربانی کررردن روزی یررك بررره بررای
آمرزش روان خودش و سایر گروههای نامبرده در کتیبه حدود سه سال به طررول میانجامیررد .در
مقایسه با یشتها و فدیه شاهان مذکور شاپور قربانی محدودتری را فرمان داد که ناشی از تفکر
وی پیرامون این آئین بود .او عسوه بر حذف اسب و گاو ،تعداد کمتری گوسفند -که آن هررم بررر
مبنایی خاص قابل اجرا بود  -تعیین کرد .آشکار است که شاپور با آگاهی از شررایط اقتصررادی
جامعه چنین نذری را معین کرد و بهگونهای آن را نظم و ساماندهی بخشید .ضمن اینکه گروهی
را هم از برکات آن بهرهمند گردانید .مورد بعدی نان و می بود که انتخاال ایررن دو مرراده از سرروی
شاپور جای بحث دارد ،زیرا در میان فدیههای معمول شرراهان دیرده نمریشررود و میترروان آن را
اشاره ای به آئین عشای ربانی مسیحیت که تاحدودی مشابه «درون یشت» ایرانرری بررود در نظررر
گرفت.

 - 1یشت  ،14یشت .8
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آئین عشای ربانی
عیسی به حواریون گفت نانی که برای فصح تبرك و تکه نموده و برای خوردن میرران آنهررا تقسرریم
کرده است گوشت اوست و جام می که تبرك نموده و برای نوشیدن به آنها داده اسررت خررون وی
است .الزم به ذکراست که تا زمان عیسی می حسل بود ومولوی دراین باره گفته است:
دور عیررررسی برود و ایررام مسیرح
براده ،مری بایستشان در نظررم حررال

خرلرق دلدار و کرم آزار و ملریررررررح
براده برود آن وقرررت مرأذون و حررسل
(مولوی،دفترپنجم)

در زمان بولس حواري ،پس از استقسل ،مردم درکلیسا عبادتی به نام «ضیافت محبت» را انجام
ميدادند که طی آن مؤمنان درسفرهای گسترده ضمن صرف غذا از آخرین طعام عیسی یاد
ميکردند .این طعام گروهی او کاریستی یا شکرگزاری نام داشت و در تعلیمات حواریون با
«دیداکه» 1ازآن یاد شده است .در عشای رباني ،مقدسترین آئین کلیسا ،نان فطیر و شراال
ً
حقیقتا به خون و گوشت مسیح مبدل ميشود ،ضمن اینکه طبیعت الهی وانسانی او در این آئین
حاضرند ،از این رو ،با این عناصرتقدیس شده در محراال بهعنوان خود مسیح رفتار ميشود.
نان تقدیس شده که به میان مردم حمل ميشود توسط مؤمنان که در مقابل آن زانو زدهاند ،تکریم
ميشود .زیرا این باور وجود دارد که عیسی در آنچه که به طور آئینی تقدیم و سپس مصرف
ميشود ،حضور دارد.
آئین درون
«درئون» یا «درئوننگه» 2در گاتها یکبار 3آمده اما در بخشهای دیگر اوستا بسیار به آن اشاره
شده است و به معنی بخشایش ،بهره ،دهش ،نیکویی و خورش است .آئین درون ( )4یا «درون

1 - Didache
2 - Draonanga

 - 3یسنا .33-8
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یشت» مراسمی عبادی و شکرگزاری به درگاه اهورامزدا و ایزدان بود و«درون» قرص نان فطیری
بود که در مراسم استفاده میشد.
به هر روي ،همانطورکه آئین درون خشنودی اهورامزدا و امشاسپندان را در پی داشت ،چنین
مينماید که آئین عشای ربانی هم در کاهش خشم خداوند عامل مؤثری تلقی ميگردید.

کتیبه شاپور ،آئینهاي درون و عشاي رباني
شاپور اول به آزاديخواهی و بهویژه آزاد اندیشی در دین شهرت داشت .ازاین رو ،در زمان وی
تمام ادیان از آزادی برخوردار بودند .انگیزه شاپور از نقر کتیبه با چنین محتوایي ،تلفیق دو
دیدگاه در مفهوم آئین ایرانی و رسم مسیحی به منظور جذال اقوام مسیحی به سوی خود بود؛
زیرا او نیك ميدانست که این اثر ماندگار مورد بازدید همگان از جمله رومیان قرار ميگیرد .او
با انتقال اسیران ناخواسته به گسترش مسیحیت در ایران کمك کرده بود و خود نیز مدت زمانی
تحت تأثیر آموزههای مانی قرار داشت .افزون بر این ،در رویارویيهایش با رومیان نیز مواردی
از توجه او به مقدسات مسیحیان گزارش شده است .در نبرد با رومیان و پس از سوزاندن
انطاکیه ،قصد داشت به سوی دافنه پیشروی کرده و به ویرانگری ادامه دهد ،اما پس از رؤیت
آپولو (خدای روشنایي) نظرش تغییرکرد ،مشعلش را دورانداخت و به آپولو تعظیم کرد .به روایت
مورخین غربي ،شاپور با فروکش کردن خشم اعتبار ویژهای کسب کرد؛ اعتباری که لیاقت و
کفایتش در مدیریت و سیاست به آن افزود ،به طوری که به گفته مسعودي ،شاه روم طی نامهای
از او درباره شیوه کشورداری سئواالتی پرسید و شاپور نیز در پاسخ با توصیههایش او را هدایت
کرد .باید دانست شاپور ،شخص جاهطلب وبلندپروازی بود که اندیشه توسعه قلمرو ایرانی و
شاهنشاهی ساسانی را در سر داشت و با مشاهده جهانشمولی کیش مانی و روشی که او در
اشاعه آئین خود به کاربرده بود ،بيگمان درصدد گسترش دین و فرهنگ ایرانی برآمده بود .نکته
قابل توجه این است که فرهنگهای باستانی متأثر از دیگر فرهنگها و دور از انزوا شکل
ميگرفتند .دیگر اینکه مشترکات دینی ميتوانند منجر به نزدیکی فرهنگی شوند ،زیرا بنا به
باوری سرچشمههای تحوالت همه ادیان با یکدیگر پیوند داشتهاند و ریشههایشان هم به
یکدیگر گره خورده است .از منظر تاریخی میتوان تاریخی جامع ادیان تدوین نمود.
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هنرررردوان را اصطسح هنرد مردح
ملت عشرق از همه دینها جداسرت

سنردیران را اصطررررسح سنرد مردح
عاشرقان را ملت و مرذهب خداست
(مولوی،دفتردوم)

نتیجه
آئینهای دینی عاملی برای حفظ سسمت جامعه و اصسح نفس انسررانهررا برره شررمار میرونررد.
شاید اگر مداومت مناسك دینی درطول تاریخ نبود ،قساوتهای بیشتری را شرراهد بررودیم ،زیررا
شعائر دینی تا اندازهای جامعه را از آفات اخسقی مصون نگه مرريدارنررد و نفرروس سرررکش را بررا
خضوع وخشوع رام میکنند .اگرچه شکل و محتوای آئینها در هر زمان متفرراوت برروده اسررت؛
ولی هدف و انگیزه آنها برقراری ارتباط معنوی و دستیابی به آرامش و ثبات تحت فرایند جمعی
است .حس ملیتگرایی شاهان ساسانی موجب تجدید و استمرار آئینهای دیرینه شد و بررهرغم
جاذبههای دنیوی و تعلقاتشان ،شاهان به تمایست اکثریت مردم توجه میکردند و برای همراهی
با معتقدات مردم و پاسداشت دین موروثی ،حتی پررس از مرررگ ،طالررب تررداوم مناسررك دینرری
بودند ،زیرا انسجام دیني -اجتماعی به پایداری دین و حاکمیت کمك میکرد.
آشکار است که ایرانیان وارث یکی از درخشانترین تمدنهای دنیای کهناند و با وجود فراوانی
اساطیر قومی در ایران باستان ،تأثیر برخی عادات و رسوم در فراز ونشیب تاریخ طرروالنی ،مررانع
از قطع ارتباط ما با فرهنگ گذشته سرزمینمان شد و از این رو ،نمادهایی از دوران کهن بنمایه
هنر و آثار فکری در دوران مختلف گردید .دراین زمان ،آتش عنصر آئینی مانی است؛ ولی نذر و
قربانی در جامعه جریان دارد و جزو فرهنگ کنونی ما محسرروال میشررود و البترره درك و فهررم و
تداوم این آئینها و دیگر تلقینات اجتماعی به واسطه مباهات به میراث پیشررین ایررن مرررز و بروم
است .پرواضح است که ذبح قربانی جهت تقرال پروردگار از زمان حضرت آدم شررروع شررد و
طبق سنت ابراهیم و آئین پیامبر ،قربانی ایثررار از مررال و اطعررام مسرراکین و سرائلین بررای رضررا
وخشنودی خداوند است.
کو فرریدونری که گاوان را کند قربان عیرد

تا من انردر عیردگره الله اکبرر گویمری
(عطار)
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پینوشتها
 -1براساس کاوشهای باستانشناسی «آتش مادي» یا «آذرگشنسب» ،نماد آتش جنگاوران
بود و دراواخر سده چهارم یا اوایل سده پنجم به نقطهای بسیار زیبا در آذربایجان انتقال
یافت .این محل در دوران اسسمی به نام «تخرت سلیمان» مشهورشد 1.آذرگشنسب توسط
خسرو انوشیروان به «شیز» منتقل شررد و به روایت مسعودی انوشیروان بتهای آتشکده
شیز را نابود کرد 2.گنزك یا شیررز شهری بود در آذربایجان ،میان مراغه و زنجان و درآنجا
آتشکدهای بود که نزد مجوس عظیمالشأن بود و آنجا آتشکدههای مجوس را از شرق تا
غرال ميافروختند .از عجایب آن بیتالناری بود که هفتصد سرال در آن آتش افروختند و
هرگز یك مشت خاکستر در آن پیدا نبود و هرگز حتی در مدت نیم ساعت آتش افسرده
3
نگردید.
 -2درزمان پیروز وضع داخلی کشور وخیم بود .قحطی هفت ساله شهرها و نواحی را تخریب
4
کرد .به گفته ثعالبی چنان قحطی بود که سختتر از قحطی یوسف بطول انجامید.
 -3شاپوراول از مادری اشکانيتبار و بهگونهای مخفیانه به دنیا آمد و در خردسالی به اردشیر
5
عرضه شد و بسیار مورد توجه وی قرار گرفت.

 - 1مری بویس ،زردشتیان باورها وآداال دینی آنها ،ترجمه عسکربهرامی ،تهران :ققنوس ،1386 ،ص .155

 - 2دوشن گیمن ،همان ،ص .348
 - 3محمد مراد عبدالرحمان ،ترجمه آثارالبسد واخبارالبسد/جلددوم ،تصحیح سید محمدمراد شاهمرادی ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران ،1373 ،ص .16
 - 4ابومنصور عبدالملكبن محمدبن اسماعیل ثعالبي ،شاهنامه ثعالبی درشرح احوال سسطین ایران ،ترجمه
محمود هدایت ،تهران :اساطیر ،1385 ،ص 275؛ تئودور نولدکه ،تاریخ ایرانیان وعربها در زمان ساسانیان،
ترجمه عباس زریاال خوئي ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگي ،1378 ،ص .148
 - 5محمدبن جریر طبری ،تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :اساطیر ،1375 ،ج ،2ص 587؛ ابن
اثیر ،اخبار ایران ،ترجمه محمدابراهیم باستانی پاریزی ،تهران :دنیای کتاال ،1365 ،ص 58؛ حمدالله مستوفی،
تاریخ گزیده ،باهتمام عبدالحسین نوائی ،تهران :امیرکبیر ،1381 ،ص .103
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 -4کی گشتاسب یاور آئین مزدیسنا 1که بازو وپناه دین زرتشت بود 2به فرمان زرتشت پیش از
3
سفر روحانياش برای وی درون برپا داشتند ودر آن درون ،گل ،شیر و انار نهادند.
همچنین آغاز و پایان سفر مینوی ویراز همراه با آئین درون و می و ستایش اهورامزدا و
4
امشاسپندان بود.
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