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Abstract

A huge rock cut panel like that with the 
inscription of Darius the Great at the Bisotun 
mountain of Kermanshah is named as Farhad 
Tarash. By the mid of 20th century some 
orientlists such as Jackson, Thompson, Erdmann 
and Hertzfeld introduced Farhad Tarash as an 
incomplete monumental rock relief dated back to 
the Achaemenid imperia. In the 1960s H. Luschay 
and W. Kleiss excavated the village of Bisotun, 
next to Farhad Tarash, and recovered some 
architectural remains. The German expedition to 
Bisotun realized such ancient remains as a 
Sassanid palace, but they could not explain any 
connectivity between Farhad Tarash and those 
architectural relics. According to W. Salzman the 
panel of Farhad Tarash is the incomplete Sassanid 
project of a rock cut Iwan like Taq-i- Bostan in 
Kermanshah.
By this paper, based upon the results of expedition 
of the Tehran University to Bisotun in summer 
2002, Farhad Tarash is dated to the Sassanid relics 
in both Kermanshah and Kangavar. The paper 
explains how the incomplete bas- relief of Farhad 
Tarash is related to the ancient architectural 
remain found from the village of Bisotun whose 
its function is proposed a hunting garden or 
Daskereh in accordance with classic Persian texts. 
In consequence Farhad Tarash is established as a 
sample of Sassanid art of gardening- landscape 
architecture by the authors.
Key words

Iran,Bisotun,FarhadTarash, Kermanshah, Sassanid 
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چكيده
فرهاد تراش صفحة تراشيدة عظيمي در سـينة كـوه بيسـتون اسـت كـه                

منشي در كوه بيستون مقايسه مي توان آن را با كتيبة داريوش بزرگ هخا   
به واسطة همين شباهت، شرق شناساني چـون جكسـن، تامپسـون،     . كرد

 كتيبه اي ناتمـام     -اردمان و هرتسفلد اين صفحة سنگي را نقش برجسته        
ــد  م يــك هيئــت 1960در دهــة . از عهــد هخامنشــي معرفــي كــرده ان

يـس آثـار   باستان شناسي آلماني به سرپرستي هاينز لوشاي و ولفـرام كال     
باستاني زير دهكدة بيستون را كاوش كرده و در نتيجه بقايـاي معمـاري              

 كه آن را يك كاخ معرفي منسوب به عهد ساساني از زير خاك پديدار شد
 با اين حال باستان شناسان آلماني نتوانسـتند رابطـة ايـن بقايـاي             .كردند

 سـالزمان   فقط بعدها والتـر   . معماري را با صفة فرهاد تراش توضيح دهند       
پيشنهاد كرد كه شايد صفحة فرهاد تراش نيز اثري ساساني بوده و قصـد   

.داشته اند آثاري مشابه طاق بستان كرمانشاه در آنجا حجاري كنند

 باستان شناسي دانشگاه تهـران در       -در اين مقاله، نتايج تحقيقات هيئت معماري      
ش . ه 1381سـتان   بررسي و مطالعة ناحيـة بيسـتون و آثـار فرهـاد تـراش در تاب               

 كرمانشـاه   - كنگاور -بنابر نتايج اين تحقيقات، ناحية بيستون     . منعكس شده است  
براي ييالق سالطين ساساني داراي اهميت بسيار بوده و آثـار معمـاري يافتـه از                

 دسـكره و شـكارگاه       سيسـتم آب نمـا و      زير دهكدة بيستون در اصل بقاياي يك      
ا صفة فرهاد تراش در مجموع يكـي از         سلطنتي از عهد ساساني است كه همراه ب       

نمونه هاي بديع معماري منظر در عهد ساساني را شكل مي داده است كه ديگـر          
.نمونه هاي آن در كنگاور و طاق بستان مشاهده مي شود

واژگان كليدي
 و دسكرةعهد ساساني، بيستون، فرهاد تراش، معماري منظر، باغ

.ايراني
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مه مقد
 كه از منظر استمحوطة باستاني بيستون، در استان كرمانشاه، يكي از بزرگ ترين و مهم ترين محوطه هاي باستاني غرب ايران 

ختي ثابت كرده كه باستان شناكاوش هاي براي مثال،.تاريخ معماري و باستان شناسي در عرصة ايران شناسي جايگاه ممتازي دارد
 از عصر هاين محوط. ]Coon ,1951[ بوده استنئاندرتالبيستون مسكن انسان هاي  كوه پيش سال  پنجاه هزارتادر حدود چهل 

 ساساني در اين وحجر تا دوران اسالمي همواره مورد توجه و اسكان بوده است و بويژه در دوران پيش از اسالم، شاهان هخامنشي 
 كه در شمال غربي كتيبة است آثار همين يكي از 1 فرهاد تراش.منطقه خالقيت هاي هنرمندان عصر خود را به نمايش گذاشته اند

. در بيستون قرار دارد اول هخامنشيمشهور داريوش

 و يونانيان مسكوني بوده از روزگار باستان ناحيهاين . قرار داردهمدان به كرمانشاه ة  جاددر دست شماليكوهستان و دشت بيستون
 دگرگون شد و امروزه به بهستان و به صورت هاي بغستان، بهيستونگذر زمان در ناحيه اين ام ن.ندناميد مي 2ن اروسورا بگيستانآن

. استنامبرداربيستون 

 زمينه اي براي طبع آزمايي سخنوران ادب پارسي فراهم آورده ،در كتب تاريخي مشرق زمين، بيستون با افسانه هاي خسرو و شيرين
 آن مطالبي نوشته نقش برجسته هاي كوه بيستون و دربارة نيز ي اسالمدوران تمدن دانان مورخان، جهانگردان و جغرافياغلب . است
 و با توجه به بپردازد به بازسازي سيماي محيط يكه با ديد معماراست تاكنون كمتر محققي در پي اين بوده با وجود اين ، . اند

 ممتاز ناحيه، چنين مي نمايد كه با توجه به موقعيت طبيعي.كنددام  اقآنمنظر به بازسازي ،ساساني در اين منطقهدورة فراواني آثار 
.آنجا ساخته بودند پادشاهان ساساني دسكره اي و  بوده  سلطنتي مقابل كوه بيستون شكارگاهدشت

بسيار ن كمك  بيستوشناخت بهتر ناحية به ، مطالبي نوشته اند كه اشاره به آنهامورخان و جهانگردان بيستون ناحية اهميت بارةدر
ي  و.د تقدس كوه بيستون دار داللت بر، به معناي جايگاه خدا،نام باستاني بغستانكه  مي نويسد ]29-30: 1371[داندامايف .مي كند

يان و خداردل قرار داو در كنار كوه بيستون معبد هركتاسيت مي نويسد كه. اشاره مي كند كه اينجا پرستشگاه بود تاسيت به نقل از
درهاي پر از تير ها با تركش سپس اين اسب.كنندآماده ي براي شكاريها اسب،د تا در برابر معبدن احضار مي كنز، كاهنان راروهر 

 كه  نويسد كوه بيستون را توصيف كرده و ميي نيزاستفان بيزانس. هاي خالي برمي گردندشوند و شبانگاه با تركشجنگل رها مي
 پس از كوه كه آيا اين نيست كه هنوز بر ما معلوم تأكيد مي كندداندامايف . ستة پرستش خدايانشاي و استدشت آنجا حاصلخيز 

پرستشگاه يكي از اينكه پيش از آن يا  وبغستان نام گرفت، بر روي آن نقر شد اول هخامنشيآنكه كتيبه ها و تصاوير داريوش
، جهت اداي فرايض ديني، رسيدن به صفهبراي هايي كه در دل كوه آتشداني كه در باالي صخره و تراس و پله.خدايان ايراني بود

در زمان ساسانيان بيستون و . ]1355،رهبر[دليلي است بر اينكه بغستان را جايگاه خدايان و مكاني مقدس مي پنداشتنداند تراشيده
از، پايتخت ساسانيان،زديكي به تيسفون ننيز و  آبيو پرطبيعت  زيبايي ه دليل ب،سان و ديگر بخش هاي شرقي كرمانشاهطاق و

 نيز به بقاياي شهري در كنار 3كستپاسكال فالندن و اوژن در سفرنامة . ]همان[امالك شخصي پاشادهان ساساني محسوب مي شد 
. كوه بيستون اشاره شده كه در آتش سوزي از ميان رفته است

 حضور  هخامنشي سال در دربار داريوش دوم و اردشير دوم17 خود  كه يك صد سال پس از نقر كتيبة بيستون مي زيست و،كتزياس
 سمورامات زن شمشي اداد پنجم پادشاه  يا،ديده و نوشته است كه سميراميساز نزديك  مجلس حجاري بيستون را ،داشته است

قاشي هاي حجاري شدة  اگر ن. جاي بحث دارداين گزارش صحت و سقم البته.  در نزديكي اين كوه باغي بزرگ داشته است،آشور
نشان مي دهد و گزارش هاي مورخان و  و فراواني شكار را درياچه و قايق راني كه صحنه هاي شكار در نيزارها و ،طاق و سان

 در سفرنامة عتبات ناصرالدين .سياحان را در كنار هم قرار دهيم، به نظر مي رسد كه ناحية بيستون تفرج گاه و شكارگاه بوده است
فالندن در .  بلدرچين و توكا و انواع پرندگان و ترس از حملة گراز در تنگة دينور اشاره شده است و به فراواني شكار، كبكر قاجاشاه

سفرنامه اش گزارش مي دهد كه در ناحية بيستون، مرداب، باتالق و نهرهاي متعددي وجود دارد و نزديك به آنها بقاياي عمارات 
 اكنون جز آثار يك كرده است، توصيف سوخته و ويراني كه فالندنعمارات از . ]1324،ندن، كستفال[ويران و سوخته بسيار است
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اند چيز ديگري باقي نمانده استپراكنده محوطة ساساني و تعدادي سنگ هاي تراشيده شده و مكعبي شكل كه در محوطة بيستون 
 هزاران قطعه نظر مي رسدبه . استي ديگر بناهاي منطقه حمل سنگ هاي محوطه و استفاده از آنان در ساختمان ها آن  دليلكه

، از آثار معماري ساساني بيستون جدا سنگي كه در بناي پل چهر، پل شاه عباسي بيستون و پل كهنة كرمانشاه به كار رفته اند
ي نظير از بين بردن نقوش سنگ هاي تراشيده شده، سرستون ها و ميان ستون ها و پاستون هاي بيستون را با تغييرات. شده اند

.]386: 1357ي،ارگلز[ در مساجد، حمام ها و ابنية قديمي شهر كرمانشاه مي توان ديد ،هاسرستون ها و فرم دادن به ميان ستون

 كه با توصيفات فالندن از استمسئله اي كه در اين بين مي تواند بسيار مهم و اساسي باشد كشف راز نقاشي هاي طاق و سان 
در محوطة فرهاد . آسان است اگر اين قضيه به اثبات برسد بازسازي تصوير بيستون كاري .ية اطراف بيستون بسيار همخواني داردناح

  اين است كه اين منطقه با توجه به حجم فراوان سنگ هاي آن هاولين فرضي. تراش و رو به روي آن يك بناي ساساني قرار دارد
 مي نويسد كه اهالي، فرهاد تراش را كار فرهاد مي دانند ]221-222: 1352[جكسن .4 استدهبراي ساخت بناهاي محل برداشت ش

. و جواب آنان احساسات خوانندة مثنوي عاشقانة حكيم نظامي گنجوي را بر مي انگيزد

و روشمند براي شناخت آنچه در اين ميان به لحاظ مطالعات ايران شناختي مهم است و بايد بر آن تأكيد شود، عدم مطالعات فراگير 
تاكنون به غير از كاوش غار عصر حجر و محوطة مقابل مجسمة هركول و چند . بيستون از منظر معماري و باستان شناسي است

 آن هم با هدف مطالعة تاريخ معماري ، هيچ كاوش ديگريم،1960 در دهة ،گمانه زني پراكندة ديگر هيئت لوشاي و واندنبرگ
 تدوين يك پروژة جامع مطالعات معماري و باستان شناسي براي محوطة بيستون زماني ضرورت خويش . استمنطقه، انجام نگرفته

5. از آثار باستاني و ابنية كهن مواجه هستيمبسياريرا آشكار مي كند كه بدانيم در منطقه با 

اد تراش و ويرانه هاي تأسيسات ساساني شناخت كاربري و بازسازي منظر مجموعه و تبيين كاربري ديوارة سنگي تراشيده شدة فره
.مجاور و پيرامون آن موضوع اصلي اين مقاله است

طرح مسئله و فرضية پژوهش
و در پايين دست  كه در پاي آن صفه اي ساخته شدهفرهاد تراش، قاب تراشيده شده و ناتمام براي يك نقش برجستة عظيم است

اين مجموعه همچون آثار مشابه ديگر دوران تاريخي . )1تصوير  (ني وجود داشته استآن مجموعه اي از آب نما، باغ و كاخ ساسا
.ايران حامل معاني اعتقادي، اسطوره اي و روايي بوده است

   مطالعات پراكنده اي كه شرق شناسان دربارة اين بخش از محوطة باستاني بيستون انجام داده اند ضد و نقيض بوده و نمي تواند 
آبراهام .آن را كتيبة دوم و ناتمام داريوش هخامنشي مي داند6براي مثال، ارنست هرتسفلد. ليد حل معماري فراتاش باشدك

 يك شكارگاه، 8 ولفرام كاليس. در دو گفتار متضاد آن را به داريوش هخامنشي و نيز خسرو ساساني منسوب مي كند7ويليامزجكسن

چشم انداز قاب تراشيده و ناتمام و صفة فرهاد تراش از جانب دهكدة بيستون . 1 تصوير 
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چندان كه كينگ و تامپسون آن را بخشي از كاخ خسرو .  غير قابل تاريخ گذاري دانسته اند اثري10 و ديتريش هوف9و اريك اشميت
. پرويز در بيستون پنداشته اند

با توجه به آنچه گفته شد، شالودة مسئلة اين پژوهش، سئواالتي اند كه تاكنون از ديدگاه معماري منظر و باستان شناسي به آنها پاسخ 
: تاكنون پژوهشي جامع، فراگير و روشمند در اين باره انجام نشده است  همچنينان گفت كه مي تووروشني داده نشده 

فرهاد تراش چيست و كاربري آن كدام است؟ آن را به چه منظور در دل كوه تراشيده اند؟صفة .1

عهد  به نسوبم كه در مقابل و پيرامون آن ديده مي شوند، بويژه بناي  باستانيفرهاد تراش با تأسيساتصفة ارتباط .2
ساساني در دهكدة بيستون چيست؟

 ساساني ناحية بيستون، كنگاور و كرمانشاه مي توان يافت؟–چه ارتباطي ميان فرهاد تراش و آثار هخامنشي .3

 منطقه و زمين سيمايفرضيه سازي اين پژوهش بر اساس شواهد معماري، شناخت ما از سنت منظرسازي ايران در عهد ساساني، 
.  فرهنگي آن با محوطة باستاني كنگاور و كرمانشاه شكل مي گيرد- باستان شناختي ناحية بيستون و پيوستگي جغرافيايي چشم انداز

براي قدمت و كاربري فراتاش، اين پژوهش به طرح و بررسي پنج فرضيه مي پردازد كه آنها را با روش هاي مطالعاتي معماري و 
:باستان شناسي مي آزمايد

 است كه براي حجاري  از عهد ساساني ناتمامقاب و چهارچوب يك اثر،  بيستون در سينة كوهة فرهاد تراشي شد حجارصفحة. 1
.صحنه ها و مجالس سلطنتي، مشابه طاق بستان، آماده شده بود

ه دهكدة  تأسيسات و پالن بناي مكشوف از ناحية موسوم بدر پيوند با،  بيستون در سينة كوهة فرهاد تراش حجاري شدصفحة. 2
اين دسكره با تبعيت از الگوي باغ . ست ساساني شكل مي داده اعهدگاه را در شكار كه در مقابل آن قرار دارد، يك دسكره و ،بيستون

.سازي ايراني ساخته شده بود

 كرمانشاهان بوده شكارگاه سلطنتي در ارتباط با كاخ خسرو در كنگاور، مشهور به معبد آناهيتا، و سراب طاق بستاندسكره واين . 3
.است؛ و هيچ ارتباطي با آثار باستاني عهد هخامنشي منطقه ندارد

شناخت سيماي فرهاد تراش در اسناد تاريخي و بررسي جايگاه آن در تاريخ، مقدمة ورود به مباحث معماري منظر و باستان شناسي 
.واهد شدبي گمان اين مقدمة تاريخي، زمينه ساز تحليل هاي روشمند مقاله خ. است

پيشينة پژوهشي فرهاد تراش

فرهاد تراش تاريخي سيماي .1
عظمت و جذابيت آثار باستاني ناحية بيستون، كه از عهد هخامنشيان تا صفويان به يادگار مانده اند، همواره محرك كنجكاوي و 

در اين بخش بر اساس سئواالت و . ه اندانگيزة اصلي سياحان و مورخاني بوده است كه در گذر تاريخ به ديدار و توصيف آن پرداخت
.فرضيات پژوهش، صرفاً آن دسته از اسناد تاريخي را مورد توجه قرار مي دهيم كه دربارة محوطة فرهاد تراش سخن گفته اند

ق باز. هـ290 به سال ]167.ص[در كتاب االعالق النفسيه » ابن رسته«قديمي ترين روايات تاريخي دربارة فرهاد تراش به 
در متن روايت ابن رسته، سه نكتة قابل . مي گردد كه دربارة سنگاب، نهري سنگي و بناهايي كه از آن كسري ها هستند نوشته است

اول اينكه بيستون در ابتداء بهستون تلفظ مي شده، و دوم آنكه تأسيسات آبرساني سنگي در آنجا موجود بوده است : توجه وجود دارد
الممالكدان معروف و مؤلف المسالكاصطخري، جغرافي.اساني اند و سوم به بناي كسري ها اشاره مي شودكه احتمال قوي س

 هاي چند پادشاه و شبديز اسب خسرو پرويز را آنجا نويسد كه صورت باز هم با اشاره به كسري مي]ق. هـ318-322تأليف [
. ]1347:167،رياصطخ[تراشيده اند و چشمة آبي نيز از يك غار روان است 
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وي از كوهي به نام سميره ياد . ق روايتي دارد كه شايد اشاره اي به فرهاد تراش يا اينكه كوه بيستون باشد. هـ341ابودلف به سال 
مي كند كه خسرو پرويز به فرهاد حكيم دستور داد تا تصاوير و صورت هايي ظريف آنجا نقر كند و پلي عظيم بر روي نهري گود قرار 

: 1345،ابن حوقل[ق داريم . هـ367روايت مشابه ديگري را از ابن حوقل، در كتاب صورة االرض به سال . ]63: 1342،ابودلف[رد دا
:ابن حوقل به نقل از عمرو بن بحر جاحظ در كتاب البلدان مي نويسد كه. ]116-115

بر پشت اين كوه آنگاه . رومندي و تسلط خود را نشان دهد يكي از پادشاهان ساساني خواست كه در اندرون كوه بازاري سازد تا ني"
كه از عراق آيند جايي است شبيه غار كه چشمة آبي در آن جاري است و نقش اسبي به زيباترين شكلي كه ممكن است بر ديوار آن 

او شيرين در سقف غار است و مردم معتقدند كه نقش اسب خسرو به نام شبداز است و نيز در آنجا نقش خسرو از سنگ و نقش زن 
. "كنده شده است

اگر چنين نپنداريم كه حكايت اصطخري و نيز ابن حوقل به روايت از مولف البلدان دربارة اين نقوش، اشاره به نگارة داريوش در 
از عهد بيستون دارد، كه قدمت و ماهيت آن بر او پوشيده بوده است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه شايد صحنه هاي مجلسي 

ساساني در محوطة بيستون نقش بسته بود كه به مرور زمان محو و نابود شده است و امروز اثري از آن نيست، اگر چنانچه ايشان از 
!طاق بستان در كرمانشاه سخن نگفته باشند

. ]321: 1357،زاريگل[ االقاليم خويش، بر سنگ نگارة شبديز اسب خسرو اشاره دارد همقدسي نيز در احسن التقاسيم في معرف
محمد بن محمود بن احمد طوسي، مولف عجايب المخلوقات در نيمة دوم قرن ششم هجري قمري، دربارة فرهاد تراش از صورت 

ياقوت حموي نيز در كتاب المعجم . ]128: 1345،طوسي[حجاري شدة اسب شبديز و داستان فرهاد كوه كن و خسرو گفته است 
وشته است كه بعضي از مردم تصور  مي كنند كه يكي از كسري ها خواسته است مكاني در پيرامون اين ق ن. هـ623البدان به سال 

و بر پشت كوه نزديك راه مكاني شبيه غار است كه در آن چشمة آبي جريان . كوه براي بازار بسازد تا نشانه عزت و سلطنت وي باشد
است و تصور مي كنند كه صورت اسب كسري موسوم به شبديز باشد و دارد و آنجا صورت اسبي است كه بسيار زيبا حجاري شده 

توصيف ياقوت حموي بيشتر يادآور طاق بستان در كرمانشاه است تا . ]769-770: 1344،ياقوت حموي[كسري بر آن سوار است
. اينكه بيستون

حجاري شدة ساساني چون اسب شبديز و همچنين محمدبن نجيب بن بكران را در تاريخ جهان نامه روايتي است دربارة تصاوير 
نيز در تقويم البلدان به حجاري هاي ) ق. هـ732متوفي (ابوالفداء . ]57: 1342،محمدبن نجيب بن بكران[صورت شيرين و خسرو 

. ]323: 1357،گلزاري[ساساني در ناحية بيستون اشاراتي دارد 

 يكي ژان اوتر است كه هم زمان با حكومت نادرشاه افشار، در سدة از سياحان اروپايي كه دربارة فرهاد تراش سخن گفته اند،
اوتر اين روايت محلي را بازگو مي كند كه خسرو پرويز به فرهاد پهلوان معروف دستور داد تا . هيجدهم ميالدي به ايران سفر كرد

. كوه را بكند و راهي را براي تردد از كوه ايجاد كند و فرهاد نيز چنين كرد

فالندن و كست گزارشي به نسبت جامع تر از . كرد م به ايران اعزام 1840  در  راعلوم فرانسه اوژن فالندن و پاسكال كستآكادمي 
آنان به ناحية نيزار و باتالقي و بيشه زار پرآب بيستون . ديگر سياحان و مورخان دارند كه البته بيشتر شرح جغرافيايي محل است

فالندن و كست از ويرانه هاي عمارت هاي سنگي و مرمري عظيم در .  و جوب بيستون عبور مي كنندمي رسند و از نهر گاماسياب
روي سنگ هاي تراش اين . آن سوي پل رودخانة گاماسياب سخن مي گويند كه به سبك يوناني ساخته و حجاري شده است

. ]191-215: 1324،فالندن و كست[شند عمارات مخروب، صورت هايي حجاري شده ديده مي شود كه شايد خسرو و شيرين با
اول آن كه چشم انداز طبيعي منطقه براي اقامت ييالقي و نيز : گزارش فالندن و كست دو ديد كلي را دربارة ناحية بيستون مي دهد

. شكار بسيار عالي بوده است و دوم اين كه در منطقه تأسيسات و آثار ساساني قرار داشته اند
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وي فرهاد . ]1349،جكسن[م از فراتاش بازديد و آن را توصيف كرده است 1903ور امريكايي، در سال جكسن، شرق شناس مشه
 متر گزارش مي كند كه بايد دومين سند تاريخي 30 متر در 100تراش را صفحة حجاري شدة عظيمي بر سينة كوه بيستون به ابعاد 
جكسن مي نويسد كه به دستور داريوش فضاي خالي حاضر .  باشدمهم داريوش اول هخامنشي پس از كتيبه و نقش برجستة بيستون

هاي هخامنشيان در آتوس را براي ثبت ديگر فتوحات وي در فاصلة لشكركشي اش به يونان آماده مي كرده اند اما شكست
شته را شاهد خاموش وماراتون، شورش مصر و دست مرگ، اين نقشه را برهم زد و مسير تاريخ را تغيير داد و آن صفحة سنگي نا نو

داستان آن در دانند كه با اين حال، مردم بيستون فرهاد تراش را كار فرهاد مي. پيروزي يونانيان و آغاز زوال پارسيان قرار داد
. بازتاب يافته است نظامي گنجوي شاهكارهاي ادبي حكيم

به دليل آب و هواي خوش و اقليم مساعد مورد توجه با بررسي اسناد تاريخي، مي توان گفت كه ناحية بيستون در زمان ساسانيان 
 ييالقي خويشدربار سلطنتي بوده است و آنان به تأسي از سالطين هخامنشي و سلوكي و پارتي در اين ناحيه براي تفريح و اقامت

سراسر كه در  و كرمانشاهكردستانتأسيساتي را احداث كرده بودند كه ياد و خاطرة آن در تاريخ و ادبيات و فولكلور نه تنها مردم 
اين كه اهالي محل آن را فرهاد تراش مي نامند و حتي در ادبيات فارسي، بويژه در .  و به يادگار مانده استبرنشستهايران 

شاهكارهاي حكيم نظامي گنجوي يعني خسرو و شيرين و شيرين و فرهاد نيز نام بيستون با نام فرهاد و خسرو و داستان كندن دل 
. بيستون استناحيةادف شده است دليلي واضح بر حضور هنر و صنعت ايران عهد ساساني در كوه متر

فرهاد تراش باستان شناختي سيماي.2
 متري شرق انتهاي غربي جادة 500در حدود و  بيستون و در غرب كتيبة بزرگ داريوش هخامنشي ناحية در  يا فراتاش فرهاد تراش
 و 200اين پديدة معماري، ديواره اي است حجاري شده در سينة كوه بيستون به طول ). 1نقشة (د دار كرمانشاه قرار -قديمي همدان

 تا  متر كه تنها كتيبة داريوش در بيستون را مي توان به لحاظ عظمت با آن مقايسه كرد و در سراسر ايران نمونة مشابه آن30عرض 
. 11 گزارش نشده استكنون

 البته استناد جكسن بيشتر به اشعار . و يا اثري منسوب به فرهاد معمار خسرو پرويز دانسته استاريوشجكسن آن را كتيبة ناتمام د
بر ارنست هرتسفلد، شرق شناس آلماني،  در اين ميان اما . اسناد معتبر و موثق تاريخيتا اينكهاست بوده نظامي گنجوي حكيم 

منسوب مي كند اما )  م590-628(ناحية بيستون را به خسرو دوم ساساني هرچند آثار ساساني اصالت هخامنشي اثر تأكيد داشته و 
با اين حال، فرهاد تراش براي . ]Herzfeld 1920: 17; 1941: 221[پديدة فرهاد تراش را كتيبة ناتمام داريوش هخامنشي مي داند 

.است غير قابل ساليابي و غير قابل تاريخ گذاري ياريك اشميت اثر

همين صفه ديده مي شود كه شايد در ارتباط با  كهن معماريي از موسوم به دهكدة بيستون، آثاراراضيتراش، در در مقابل فرهاد 
اصطالح پل خسرو در مقابل فرهاد تراش، كه راولينسون آن را گزارش كرده است، هنوز هم در لفظ محلي رايج ). 2تصوير (باشد 
شايد فرهاد تراش به دليل تراش بسيار . ة بيستون را با تخت شيرين ممكن مي كند متراست كه ارتباط ناحي6 در 150ابعاد پل . است

.باشددقيقي كه دارد، دليلي بر وجود فن نقشه برداري در ايران عهد ساساني 
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150 ديوار حايل به طول  متر بايد يك30×200اين اثر با ابعاد . فرهاد تراش را بايد كليد برنامة معماري ساسانيان در منطقه دانست
پنداشته راولينسون آن را ديوار اصلي كاخ خسرو پرويز و ) 3تصوير (متر در مقابل خود داشته باشد كه شواهدي از آن را هم مي بينيم 

.  موافق اندهم با وي كينگ و تامپسون است كه

 هزار متر مكعب سنگ براي ساخت محوطه از محل جابجا 40 اين محوطه را اندازه گيري كرده و معتقد است كه حدود 12سالزمان
البته قصد بر اين .  متر بسازند30سالزمان چنين مي نويسد كه معماران ساساني در اصل مي خواستند صفه اي به ارتفاع . شده است

م مجالسي حجاري شود بود كه يك ايوان هم درون كوه بتراشند كه مشابه ايوان مدائن در تيسفون باشد و در دو طرف ايوان ه
]Salzmann 1976: 11-34; Schmitt 1990; Matheson 1976: 128-129[ . همچنين ايدة سالزمان اين است كه در مقابل

اين ايوان و بر روي آن سكو، محلي را نيز براي قراردادن يك آتشدان در نظر گرفته بوده اند كه از طريق دو دستگاه پلكان مقابل 
البته آشكار است كه به رغم منطقي نمودن فرضية سالزمان، شواهد باستان شناختي كافي و ). 4تصوير (ي بود يكديگر قابل دسترس

.معين براي آن موجود نيست

چشم انداز آثار و تأسيسات باستاني مكشوف از زير دهكدة بيستون. 2 تصوير 

ل صفة فرهاد تراش چشم انداز بقاياي ديوار سنگي حائل مقاب. 3 تصوير 

موقعيت فرهاد تراش در ناحية باستاني كوه بيستون . 1 نقشه 
1357گلزاري، : ماخذ 
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منسوب مي كند ) م459-483(اين آثار را در مقايسه با آثار ساساني طاق بستان، ساساني دانسته و به فيروز ساساني 13كورت اردمان
]Erdmann 1943: 1-42[ .چون كه فقط يك كادر ،در اين ميان ديتريش هوف فرهاد تراش را غير قابل تاريخ گذاري مي داند 

.]380 : 1357گلزاري، [فرهادتراش را به خسرو دوم ساساني منسوب مي كند نيز  لوشاي زهاين. ]Huff 1985: 15-44[توخالي است 

ي ساساني و ناتمام دانست چون  ارا محوطه تراش فرهاد را مطالعه كرد، آنةمحوطم 1966-1967ولفرام كاليس، پس از آنكه در 
كاليس اين فرضيه را مطرح كرده است كه فرهاد تراش بايد يك نخجيرگاه گراز باشد . كه هيچ قوس ستوني در آن پيدا نشد

]Kleiss 1970: 133-168; Matheson 1976: 118-129[ .

 فراتاش ةر است كه پيش از اين، پژوهش هدفمند و روشمند و سامان يافته اي براي مطالعة محوطبر اساس آنچه نوشته شد، آشكا
انجام نپذيرفته بود و به غير از مقالة سالزمان و فرضية كاليس، كه به مطالعه و بررسي سطحي محوطه و فرضيه سازي پرداخته اند، 

 فرهاد تراش، به اهتمام وزارت ةدهكدة بيستون در مقابل محوطش .  هـ1340در اوايل دهة . هيچ پژوهش جامعي در دست نيست
پس از تخريب دهكدة بيستون، . فرهنگ و هنر وقت، تخريب گرديد و اهالي آن به روستاي جديدي به نام بيلوردي كوچانده شدند

ان داراي دو دوره زماني تأسيساتي كشف شد كه از نظر ايشپالن هيئت باستان شناسي هاينز لوشاي به كاوش در آنجا پرداخت و 
: )5تصوير (است 

ساساني        .1

ايلخاني .2

هيئت .  متر است80 متر و عرض آن 85درازاي بنا .  اين تأسيسات در اصل بنايي ساخته از سنگ و گچ و آجرهاي نوع ايلخاني است
). 6تصوير(باستان شناسي مدخلي را كه در ضلع شرقي بناء قرار دارد يك دروازه مي پندارد 

در فرهاد تراش ايدة والتر سالزمان دربارة حجاري ايوان هاي مشابه طاق بستان . 4 تصوير 
Salzmann 1976 :ماخذ
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 متر تا 1 متر است و حدود 8/2 × 5/6 اطاق وجود دارد كه همگي به يك اندازه ساخته شده اند و ابعاد هر كدام 63در پيرامون بناء 
گذارد كه از سراب مي» جوب بيستون«از جبهة شرقي بناء نهر آبي موسوم به .  متر از ارتفاع ديوار اطاق ها باقي مانده است5/3

بيشتر تخته سنگ هاي حجاري شده اين بنا عاليمي دارند كه مشابه امضاهاي حجاران ساساني است . بيستون سرچشمه مي گيرد
).7تصوير (

هاينز لوشاي و لويي واندنبرگ، هر دو اين بنا را در اصل يك عمارت ساساني مي دانند كه بعد از ويراني در سده هاي سوم و چهارم 
در دورة ايلخاني به كاروانسرا بعدها  تغيير داده و قلعه و ساخلوكاربري آن را به تغييرات و بازسازي هابعضي هجري قمري با انجام 

در وسط اين تأسيسات، پالن يك مصطبه و يك بناي مربع شكل وجود دارد كه . ]384-1357:386،گلزاري[تبديل شده است 
ساده و بي نقش و نگار ساخته شده است و از آنجا كه كاركرد و جهت آن اين سازه از سنگ هاي تراشيده شدة . محرابي هم دارد

). 5تصوير .  نك-8تصوير (هيچ تناسبي با ديگر سازه هاي بنا ندارد، بي ترديد از آثار دورة ساساني نبوده و شايد ايلخاني باشد 

پالن تأسيسات ساساني و ايلخاني مكشوف از زير دهكدة بيستون. 5 تصوير 
Kleiss 1970:ماخذ 

پالن مدخل ضلع شرقي بناي موسوم به دروازة كاخ ساساني؛ . 6 تصوير 
Kleiss 1970: ماخذ . بوده استگذر آب و موج شكن كه در اصل 

امضاء حجاران ساساني. 7 تصوير تصويري از پالن سنگي بازماندة عهد ايلخاني در ميانة بناي ساساني فرهاد تراش . 8 تصوير 
1357، گلزاري:ماخذ 
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 تبيين كاربري مجموعة آثار عهد ساساني در فرهاد تراش است، از آنجا كه دسكره و شكارگاه يكي از فرضيات اصلي اين مقاله براي
.الزم است كه به سنت و فرهنگ شكار در دربارهاي ايران و تأثير آن بر معماري باالخص معماري منظر اشاره شود

شكار در فرهنگ ايران باستان
شراف بود كه بنا بر اسناد موجود باستان شناختي،  اةشكار، شكارگري و نخجير يكي از سنت هاي كهن درميان درباريان ايراني و طبق

در نقش برجسته هاي كاخ صد ستون در تخت جمشيد، شاه را در حال از پاي درآوردن .  هخامنشي مي رسدبه عهدپيشينة آن 
ند مهر در بررسي چ. شيري افسانه اي مي بينيم و نيز تصاوير باالي تخت شاهنشاه رديفي از جانوران نخجير را نشان مي دهد

 شاه را سوار بر ارابه و يا پياده مشاهده مي كنيم كه با تير و كمان شيري را ،، از انواع استوانه اي و مسطح نيزمكشوف هخامنشي
اگر گنجينة جيحون را، كه در اواخر قرن نوزدهم ميالدي از طريق غير علمي و حفاري . شكار مي كند و سگي نيز در كنار اوست

خواهيم به عنوان اثري هنري از مادها بيانگاريم و به رسميت بشناسيم، آن هنگام قدمت سنت شكار در قاچاق كشف گرديد، ب
 زيرا كه در اين گنجينه، پالك هايي طاليي . هشتم قبل از ميالد نيز به عقب خواهد رفت–فرهنگ درباري ايران تا سده هاي هفتم 

بي ترديد سنت شكار در فرهنگ درباري ايران تا دوران . دهدنشان ميكشف شده است كه دالوري را در حال شكار شير با كمان 
 ساساني هم استمرار داشته است و نه تنها در ايران بلكه در دربارهاي مشرق زمين يك سنت فاخر و نشانة اشرافيت، قدرت –پارتي 

اي آن، شاهان آشوري را سوار بر ارابه و در كتيبه هاي آشوري و نقش برجسته ه. و مهارت در تيراندازي و سواركاري شمرده مي شد
. رك[در حال شكار شير مشاهده مي كنيم و اين شيوة هنري نمايش شكار شير بعدها بر هنر درباري هخامنشي نيز تأثير نهاد 

.]1380؛ مجيدزاده 1371گيرشمن 

وف از كاوش هاي باستان شناختي كهن ترين نمونه هاي نمايش صحنه هاي شكار در هنر پارتي را مي توان ساغرهاي عاجي مكش
بر لبة تعدادي از اين ساغرها مجالسي ترسيم شده است كه شادي و طرب شكار را نشان . نسا در جمهوري تركمنستان دانست

شان گروهي چند جانور نخجير را تعقيب مي كنند و تني چند هم قالدة تازي را دست دارند، در حاليكه چند نوازنده از پي اي. مي دهد
از ناحية تين هسين، در ايالت هوبي چين، ظرفي مرصع به طال و نقره كشف شده است كه بر روي لولة مفرغي آن صحنه. مي آيند

قدمت اين ظرف كه به سلسلة هان مي رسد و به خاندان . اي از يك تير انداز سوار كار ترسيم شده است كه يك ببر را شكار مي كند
معاصر با سلسلة اشكاني ايران است و شرق شناسان نقش اين شكارچي ماهر را يك اشرافي پارتيكه هان غربي منسوب شده است 

.]1373هرمان . رك[مي دانند 

نمايش صحنه هاي شكار و نخجير در هنر ساساني . در گچبري هاي قلعة يزدگرد نيز مجالسي از صحنة شكار شير ترسيم شده است
بر روي . ي و كيفي در مقايسه با ديگر ادوار هنر ايران باستان، پيشرفت قابل مالحظه تري داردنمود بيشتر مي يابد و به لحاظ كم

بشقاب ها و سيني هاي نقره، طال و نيمه مطالي ساساني، شاهان ساساني را مي بينيم كه سواره يا پياده در حال شكار نخجير، كه 
ونه هايي كه به صورت نسبي تاريخ گذاري شده اند به شاپور اول و شاپور از چنين نم. اغلب شير يا گراز هستند، نشان داده مي شوند

شاهان ساساني ديده مي شود رفتن نخجير به  شكار و ه هايدر موزة تبريز نيز بشقاب هايي مطال با صحن. سوم مي توان اشاره كرد
بورگ نگهداري مي شود كه شاهنشاهي ساساني را بشقابي مطال درموزة ارميتاژ شهر سن پيترز. كه البته هنوز تاريخ گذاري نشده اند

در مجلس اول شاه همراه با چهار نفر درباري ديده مي شود و در مجلس دوم، شاه سوار بر اسبي در . در دو مجلس نشان مي دهد
 حجاري اما در اين ميان شاخص ترين و معروف ترين مجالس نخجير و شكار در هنر ساساني، نقوش. حال شكار سه بز كوهي است

در اين نقوش، شاهنشاه ساساني، احتماالً خسرو پرويز، را مشاهده مي كنيم كه همراه با . شدة طاق بستان در كرمانشاهان است
). 9تصوير (جمعي از خنياگران و درباريان سوار بر قايق در ميان نيزاري انبوه مشغول شكار گراز است 

 بر اسب در حال تعقيب گراز و آهو و بز كوهي اند و كوكبة شاهي را گروهي از فيل همچنين در صحنه اي ديگر شاه و درباريان سوار
ناحيةبي گمان حجاري اين نقوش در طاق بستان نشان مي دهد كه در روزگار ساساني . سواران و شتر سواران به همراه مي آورند
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گونه هاي مختلف پرندگان، و بسيار وسيع تر از امروز زيستگاه و كرمانشاهان و سراب طاق بستان دسكرة شاهي و نخجيرگاه و نيزار 
.بوده است

در كاوش هاي اخير محوطة باستاني بنديان در درگز خراسان هم بنايي ساساني كشف شده است كه بر روي ديوارهاي آن 
.]1380،رهبر[هايي گچبري شده از به نخجير رفتن بهرام پنجم ساساني و درباريان مشاهده مي شود صحنه

سنت شكار و نخجير در فرهنگ درباري ايران در دوران اسالمي نيز استمرار داشت و در مينياتور ها و آثار قلمزني دوران سلجوقي و 
حتي چنين به نظر مي رسد . تيموري و صفوي نيز مجالسي از شكار و چوگان بازي اشراف و اعيان و شاهزادگان را مشاهده مي كنيم

).10تصوير( رمان هم كاربري يك اثر معماري در ارتباط با سنت شكار و نخجير اعيان و درباريان را داشته است كه گنبد جبليه در ك

صرف نظر از دوران معاصر و تشكيل شكارگاه هاي سلطنتي در عصر حاكميت پهلوي، در دوران قاجار نيز اعيان و اشراف و درباريان 
رمي و نشانة اشرافيت تلقي مي كردند و بويژه ناصرالدين شاه قاجار بسيار به نخجير مي رفت كه در شكار را مهم ترين تفريح و سرگ

.مقدمة اين مقاله به نخجير وي در بيستون اشاره شد

فرهاد تراش از منظر معماري
ن و دشتي سرسبز  ناحية بيستون از يك كوهستازمين سيماي. است پتانسيل ساخت شكارگاه  ناحية بيستون دارايزمين سيماي

و نهر بيستون در آن جاري است و نيز سراب بيستون در آن قرار دينور آب، فراپيش آن شكل مي گيرد كه سه رود مهم گاماسياب
دشت بيستون بسيار سرسبز . ناحية سرسبز كنگاور پيوستگي دارد و يك واحد جغرافيايي را با آن شكل مي دهددشت بيستون با. دارد

با .  است و بي ترديد با توجه به پوشش گياهي و حوزة آبريز آن يكي از مهمترين اكوسيستم هاي طبيعي منطقه استو مستعد زراعت
 كنگاور مي توان وجود آثار باستاني و استقرار هاي كهن و بويژه ساخت دسكره ها و –توجه به اقليم و فيزيوگرافي ناحية بيستون 

در ناحية كنگاور كه با دشت بيستون پيوستگي دارد، بناي موسوم به معبد آناهيتاي كنگاور . شكارگاه ها را در آن تفسير و توجيه كرد
اين بنا در اصل نه يك معبد پارتي، كه كاخي ساساني است . بر فراز يك بلندي طبيعي مشرف بر دشت اطراف ساخته شده و قراردارد

 پيرامون اين بنا را دشتي سرسبز شكل مي دهد كه محل زيست انواع چشم انداز و منظر. و احتماالً متعلق به خسرو پرويز بوده است
فضا سازي ،  علي اكبر سرفرازمنظر باستان شناختي آقاياز . جانوران و بويژه گونه هاي نخجيري است و زارعت هم در آن رونق دارد

در اين . دژي با كاربري نظامي باشد اداري يا –بناي مشهور به معبد آناهيتاي كنگاور نمي تواند يك مجتمع سلطنتي مسكوني 
صورت بايد علت وجودي و ساخت چنين بناي عظيمي را، كه در اصل از تركيب صفه اي بزرگ با پلكان هاي پيراموني و نرده هاي 
سنگين غول پيكر گردادگرد صفه شكل مي گيرد، در ارتباط با چشم انداز طبيعي دشت پيرامون تفسير كرد و آن را يك دسكره و 

خسرو پرويز و درباريان: صحنه اي از حجاري هاي طاق بستان. 9 تصوير 
 در شكارگاه سلطنتي

گنبد جبليه در كرمان؛ كه شايد يك دسكره باشد. 10 تصوير 
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اين ديدگاه با توجه به آنچه از آثار ساساني در سراب طاق بستان كرمانشاهان .  ييالقي شاه ساساني دانست–قامتگاه فصلي ا
سراب طاق بستان نيز در اصل يك بناي ياد بود به شكل دو ايوان حجاري شده در دل كوه است كه آن . مي بينيم تشابهي تام دارد

صحنه اي كه در يكي . رسبز و درياچه اي بزرگ ساخته اند كه بر آنها به لحاظ ارتفاع، اشراف كامل داردرا فراپيش يك چشم انداز س
از ايوان هاي طاق بستان حجاري شده است به خوبي نشان مي دهد كه اين ناحيه، يك شكارگاه سلطنتي است و درباريان در ركاب 

). 11تصوير (كه اين دو ايوان، شاه نشين و محل جلوس شاه بوده اند مي توان در نظر داشت . شاه ساساني به نخجير آمده اند

اگر چه استنادات آن به . ت آييني مانند معبد يا يك بناي اساطيري در اين نقاط قابل قبول اس-در عين حال احتمال كاربري قدسي
با دشت ...) معبد، نقش برجسته و (حد كفايت موجود نيست اما بايد گفت در اين صورت نيز تركيب منظرين عنصر مقدس و نمادين 

.و منظر مقابل آن كه حاوي آب و مرغزار است جوهر منظره سازي و مفهوم عناصر منظر در انديشة ايران باستان را نمايش مي دهد

منظر باستان شناسي و معماري منظر مي توان پيشينة ساخت چنين فضاهايي بر اساس مناظر مقابل را به دورة هخامنشي عقب از 
هايي بلند فراگرفته اند و در واقع دشت پاسارگاد حالت در مجموعة پاسارگاد دشتي سرسبز و پهناور قرار دارد كه پيرامون آن را تپه. برد

علت اين شيوة باغ سازي را . سارگاد مجموعة كاخ ها را به صورت كوشك هايي پراكنده و دور از هم مي يابيمدر پا. يك كاسه را دارد
گرفت كه در ميان آنها بي گمان فاصلة ميان كوشك ها را باغ هايي در بر مي. مي توان توجه طراحان كاخ ها به منظر دانست

در معماري تخت . ي سنگي را در كاوش هاي باستان شناختي يافته اندآثار اين كانال ها و نهرها. نهرهاي سنگي وجود داشت
معماري كاخ هاي پرسپوليس نه مجموعه اي از كوشك هاي پراكنده و دور از هم، بلكه . جمشيد، وضعيت به گونه اي ديگر است

.آن تكيه داده اندكاخ هايي فشرده و متصل به يكديگر است كه بر روي صفه اي در دامنة كوه رحمت ساخته شده و به 

از اين شيوة معماري . منظره و چشم انداز مقابل كوه رحمت و صفة تخت جمشيد را دشت پهناور و سرسبز مرودشت شكل مي دهد
منظر مي توان نتيجه گرفت كه باغ و منظر در معماري هخامنشي جايگاهي بنيادي داشته است و كاخ ها را بر اساس آن شكل 

اشرافي بر پيرامون وجود ندارد، با مجموعه اي از كوشك هاي پراكنده مواجه ايم و هر كجا كه موقعيتي طبيعي و آنجا كه . مي دادند
وضعيتي . البته مساعد و عالي براي اشراف بر چشم انداز طبيعي وجود دارد، با مجموعه اي متراكم و فشرده از كاخ ها روبرو مي شويم

. هام گرفته از آن را در معماري آثار ساساني طاق بستان، كنگاور و فرهاد تراش مي يابيممشابه معماري تخت جمشيد و شايد هم ال
تفاوت كنگاور با طاق بستان و فرهاد تراش . ويژگي مشترك هر چهار مورد، ارتفاع و اشراف به چشم انداز و دشت سرسبز مقابل است

ولي در طاق بستان و فرهاد تراش، اثر به كوهي تكيه داده است كه در اين است كه در اينجا دشت، پيرامون بنا را احاطه كرده است 
.شايد قاب تراشيده و ناتمام فرهاد تراش را مي خواسته اند به اثري مشابه طاق بستان تبديل كنند. مقابل آن دشتي وسيع وجود دارد

دست مي آيد كه فضا ه ذف كنيم، پالني ب حفرهاد تراش مقابل صفة ساسانية ايلخاني را از پالن محوطهداگر پالن غرفه هاي ع
.  فضاسازي دسكره باشد فقط اداري نيست بلكه مي تواند-سازي آن مشابه فضاسازي قلعه ها يا كاخ هاي سلطنتي مسكوني

اي هبرتري باغ سازي و محوطه سازي بر احداث بنارجحان و بقاياي آثار به جا مانده از محوطة ساساني مقابل فرهاد تراش حاكي از 
شكارگاه هاي ايران باستان است كه دسكره ها و اين امر تداعي كنندة معماري .  در محوطه آن بوده استمسكوني و اداري و نظامي

. به عنوان نمونه هاي الهام بخش باغ ايراني نيز از آنها نام برده شده است

فرهاد تراش بررسي ميداني و نويافته هاي 
ة بيستون پرداخت كه نو ناحيفرهاد تراش و باستاني ةش به بررسي دوبارة محوط. ه1381ماه  پژوهشي بيستون در مرداد گروه

:  يافته هاي آن به شرح زير است

 متر طول و 200اين حجاري، كه نزد اهالي محلي به فرهاد تراش موسوم است، داراي . بررسي از حجاري سينة كوه بيستون آغاز شد
اين اثر حجاري ناتمام، پشته اي قرار دارد كه در ابتدا و از دور مصنوعي به نظر مي آيد، حال آنكه كامالً مقابل .  متر ارتفاع است30
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طبيعي است و بي گمان حجاران با توجه به وجود چنين صفه اي طبيعي اقدام به تراش كوه كرده اند زيرا كه زمينة مساعدي براي 
).1تصوير . نك(برپايي كارگاه وجود داشته است 

و شيب بسيار ماليم و ناملموس خود اثر، دو نكته را محرز ) 12تصوير (تراش يك سايبان بلند و عريض در باالي فرهاد تراش 
اول آن كه حجاران در نظر داشته اند با ايجاد اين سايبان از ريزش آب باران بر روي اثر ممانعت كنند و دوم آن كه با توجه : مي كند

ي و حجم عظيم سنگ هاي فرو ريخته اي كه با دور شدن از سطح حجاري شده درشت تر و عظيم تر به گسترش صفة طبيع
مي شوند و نيز وجود شيب بسيار ماليم و ناملموس اثر، بي ترديد سينة كوه بيستون در اين قسمت، پيش از آغاز عمليات تراش، 

.بسيار پيش آمده و جلوتر بوده است

و آثار قلم ) 13تصوير (فرهاد تراش چهارستون سنگي تراشيده و آزاد وجود دارد كه قاعدة آنها بر كوه چسبيده است در دو طرف 
وجود اين ستون ها ما را به اين نكته . حجاري روي آنها كامالً مشهود است و در پشت آنها داالن هايي بسيار كم عرض تراشيده اند

راش را از رأس اثر آغاز كرده و به پايين آمده اند و چون اين ستون ها هم محور هستند، راهنمايي مي كند كه حجاران عمليات ت
وجود اثر گوه بر روي سنگ ها نشان مي دهد كه احتماالً حجاران تخته . احتمال دارد كه محل قراردادن الوارهاي داربست بوده است

ا مي كردند و سپس با روش ضربه زدن از باال به پايين در سنگ ها را با تكنيك ضربه زدن و ايجاد ترك هاي عظيم از كوه جد
).14تصوير (جهت متمايل و به صورت يكي از چپ و يكي از راست سطح سنگ را پرداخت مي كردند تا هموار شود 

اشيدة بلند و عريض باالي قاب فرهاد تراش سايبان سنگي تر. 12 تصوير 

 در فرهاد تراشچهارستون سنگي تراشيده و آزادنمايي از يكي از . 13 تصوير 

با روش ضربه زدن از : ز روش حجاري فرهاد تراشنمايي نزديك ا. 14 تصوير 
باال به پايين در جهت متمايل و به صورت يكي از چپ و يكي از راست سطح 
سنگ را پرداخت مي كردند تا هموار شود

شكارگاه سلطنتي ساسانيان در طاق بستان كرمانشاهان . 11 تصوير 
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در انتهاي .  متر باشد200گسترش طولي عمليات حجاران رو به راست بوده است و احتمال دارد كه مي خواسته اند طول اثر بيش از 
.شبيه است) ؟(قاجار يكي از سالطين  نقش سرديسي حجاري شده است كه قيافه آن به هاد تراشگوشة راست فر

در پايين صفة فرهاد تراش محوطه اي درخت كاري شده قرار دارد كه ديوار حايل فراتاش در آنجا بوده و آثاري از پايه ستون هاي 
كاربري اين ديوار و علت ساخت آن هنوز مجهول است و معلوم نيست كه اين ديوار ). 15تصوير  ( مي شودناتمام ساساني هم ديده

 وجود داشته است؟مقابل آنفرهاد تراش و بناي ساساني صفة چه ارتباطي با 

بناي ساساني بنايي موسوم به و مقابل صفة فرهاد تراش پس از محوطة درخت كاري شده و رو به شرق، در كنار جوب بيستون 
 نماي بيروني اين بنا را ديواري سنگي از ).5 و 2نك تصوير ( كه هيئت آلماني آن را يك كاخ پنداشته است دهكدة بيستون قرار دارد

 جنوبي داراي هفت فيل پا و در جبهة غربي داراي پنج فيلپا و در جبهة –سنگ هاي تراش تشكيل مي دهد كه طرفين شمالي 
 متر است و از دو بخش 80×85ابعاد بنا . از چهار گوشة كنج ديوارها نيز يك فيل پا بيرون زده است. يل پا استشرقي هم داراي دو ف

 متر قرار دارد كه 2در بخش شرقي بنا مدخلي به عرض . تشكيل مي شود كه ما بين آنها ديواري سنگي به صورت حايل ساخته اند
در كف آستانة مدخل دو . ر است كه بي ترديد ارتباطي با جوب بيستون داشته استدقيقاً در لب جوب بيستون واقع شده است و آشكا

تخته سنگ عظيم تراشيده كف سازي كرده اند كه تعمداً اندكي برآمدگي دارند و در طرفين اين مدخل با امتداد دادن دو ديوار سنگي 
فيت پالن اين بخش از بنا، ديدگاه هيئت باستان كي. از جنس سنگ هاي تراش به طرفين شمالي و جنوبي، غرفه سازي كرده اند

شناسي آلماني را مبني بر وجود يك دروازة شرقي با ترديد مواجه مي كند و بيشتر به نظر مي آيد كه با نوعي گذر آب و موج شكن 
).6تصوير . نك (طرف هستيم تا يك دروازة كوچك

ب بيستون يعني مقابل مدخل شرقي بناي ساساني، بقايايي از تأسيساتي  كه در جبهة شرقي جومي كندآقاي علي اكبر سرفراز تأكيد 
اين ديدگاه با توجه به اين نكته كه نماي . باستاني وجود داشته است كه تاكنون كاوش نشده است و اكنون زير كشت است

ك نماسازي قرينه نيز بايد داشته سنگ هاي بخش شرقي بناي ساساني، در كنار جوب بيستون، به گونه اي تراشيده شده اند كه ي
باشند، تقويت مي شود و ما را به اين نكته هدايت مي كند كه احتماالً بايد تأسيساتي در مقابل اين بنا قرار داشته و جوب بيستون در 

ازي ساخته  متري معبر شرقي بناي ساساني و امتداد آن در راستاي غربي به صورت دو ديوار مو2عرض . اصل يك كانال بوده است
 متر، حالت پياده رو يافته اند، از ديگر نكاتي است كه فرضيه وجود 5/1شده از سنگ هاي تراش و اين كه هر ديوار با عرض 

.   تأسيسات آبرساني و كانال سازي را تقويت مي كند

متوسط قطر باقي . تغيير مي كندبلندي باقي ماندة ديوارهاي اين محوطه، كه همگي ازسنگ تراش ساخته شده اند، از دو تا سه رج 
در اين بخش از بنا بندكشي بسيار دقيقي انجام داده اند .  متر است و بلندي متوسط هر سنگ حدود يك متر3/2ماندة ديوار حدود 

اكثريت سنگ هاي تراش، امضاي حجاران . ولي در بعضي از قسمت ها بند كشي دقيق نيست و تكه سنگ هايي را قرار داده اند
.ني را دارندساسا

از نظر آقاي سرفراز احتمال قوي دارد كه در دورة ساساني مجموعه اي از تأسيسات آبرساني و آب نما سازي وسيع از پاي ديوار حايل 
اين ديدگاه آقاي سرفراز با توجه به خصوصيات فيزيوگرافي منطقه و طبيعت بكر و . تا جبهة شرقي جوب بيستون ساخته بوده اند

موسوم به معبد (يباي ناحية بيستون و بخش فرهاد تراش، فرضية ساخت دسكره اي مشابه طاق بستان و كاخ كنگاور چشم انداز ز
در انتهاي ديوار غربي خارجي بناي ساساني، و رو به ديوار حايل سنگي فراتاش، سوراخ هايي منظم و . را تقويت مي كند) آناهيتا

ذر آب است و نشان مي دهد كه بايد در پاي ديوار حايل سنگي تأسيسات آبرساني متوالي ايجاد كرده اند كه بي گمان مجراي گ
.وجود داشته باشد كه آب را از باال به پايين هدايت كرده و از طريق اين مجراها در نهايت به جوب بيستون سرازير كند
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 آنها نقش مايه ها و تصاويري با شش سرستون وجود دارد كه بر روي) سراب طاق بستان(در محوطة طاق بستان كرمانشاهان 
).16تصوير  (اصالت ساساني حجاري شده و در اصل از محوطة بناي فراتاش به آنجا برده شده اند

هاي خسرو پرويز ساساني، آناهيتا الهة آب و صحنه هاي شكار و نقوش گل و گياه حجاري بر روي اين سرستون هاي سنگي صورت
ن هرتسفلد اين سه جفت سرستون به جلوخان بنايي تعلق داشته كه داراي سه اطاق بوده است و اين سرستون ها به گما. شده است

در نتيجه از جفت شدن . طوري قرار داده شده بودند كه نقش شاهنشاه در سمت چپ و نقش و آناهيتا در جانب راست قرار مي گرفت
.  استدو به دو تصاوير، سه مجلس كامل به وجود مي آمده 

دربارة تأسيسات ايلخاني ساخته شده برروي آثار ساساني اين بنا مي توان گفت كه غرفه هايي پيرامون سراسر بنا ساخته اند كه 
اين غرفه ها .  ايلخاني و مالط گل وگچهدمصالح آن سنگ الشه و سنگ نيمه تراش و آجرهايي است با مشخصات آجرهاي ع

وضعيت موجود غرفه ها و طاق هاي فرو ريختة آنها، عليرغم نظر . ه اكثر آنها فروريخته اندهمگي داراي طاق ضربي بوده اند ك
: سبب مي شوددو فرضيه را طرح ان ايلخاندورانهيئت آلماني مبني بر كاربري بنا به عنوان كاروانسرا در 

تأسيسات آبرساني  آب نما و پل هايي كه پيرامون يك آب نماي بزرگ ساخته اند.1
اهخانق.2

احتماالً تأسيسات آبرساني در دامنة صفة فرهاد تراش وجود . گيردفرضية اول با توجه به جوب بيستون يا همان نهر بيستون شكل مي
فرضية خانقاه بدين دليل شكل مي گيرد كه هيئت آلماني نتوانست به اين پرسش پاسخ دهد كه اگر اين بنا كاروانسرا . داشته است

زيرا پالن دو بناي مجهول در وسط آن محل استراحت كاروانيان، پس اصطبل ها كجا بوده اند و يا بالعكس؟هاي بوده است و غرفه
چون كه فضاي درون اين پالن كوچكتر از . اين تأسيسات قرار دارد كه يكي داراي محراب است و احتماالً زاويه يا بست بوده است

با توجه به آنچه گفته شد . هيچ ترديدي در كاربري مذهبي آن باقي نمي گذاردآن است كه مسجد باشد و از طرفي نيز وجود محراب 
ق .  ه722و با مقايسة تركيب بندي اين فضا سازي ها با مجموعة خانقاه چلبي اوغلو  در سلطانية آذربايجان كه تاريخ ساخت آن را 

.يلخاني تقويت مي شود اهد فرضية كاربري بناي ساساني به عنوان خانقاه در ع)17تصوير (گفته اند

سرستون هاي ساساني طاق بستان كه در اصل به فرهاد تراش. 16 تصوير 
. تعلق دارند

 در محوطة فرهاد تراش آثاري از پايه ستون هاي ناتمام ساساني. 15 تصوير 
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در افق . ة بيستون، ارتباط اين آثار را با يكديگر و با محوريت محوطة فرهاد تراش به خوبي نشان مي دهدناحيچشم انداز آثار ساساني 
كرمانشاه در پل استان ) وقت(دشت مقابل فرهاد تراش پل ساساني چهر قرار دارد و نيز كاوش هاي اخير ادارة كل ميراث فرهنگي 

موسوم به پل شاه عباسي دينور آب در شمال كوه بيستون نشان مي دهد كه اين پل هم در اصل ساساني بوده است و بعدها سه 
و در دوران ايلخاني و صفوي نيز مرمت و ) ق.  هـ4ق (اين پل در زمان حكومت محلي آل حسنويه .  آن را مسدود كرده اندةچشم

اي پل خسرو بر روي گاماسياب نيز كه ارتباط محور بيستون به سرماج را تأمين مي كند نيز همراه با پل هاي بن. بازسازي گشته است
.                 ساساني تأكيد مي كندهدچهر و دينور آب بر اهيت منطقة بيستون با محوريت محوطة فرهاد تراش در ع

 فرهاد تراش معماري منظرتحليل
ا حذف پالن غرفه هاي دوران ايلخانان از پالن محوطة ساساني، پالني ساده به دست خواهد آمد كه فضا همان طور كه گفته شد، ب

بلكه يك سيستم هدايت آب و آب نماسازي است كه الگوي آن . سازي آن به معماري مسكوني، اداري و يا نظامي شباهتي ندارد
 منظم، همسان و متوالي در راستاي ديوار غربي اين بنا ثابت مي كند وجود چندين سوراخ.بسيار مشابه الگوي باغ سازي ايراني است

 به ).18تصوير  (كه بايد آنها جريان آب را از يك منبع خارجي به درون اين حجم معماري ساخته از احجار تراشيده هدايت كنند
آب . كه نسبت به آن در ارتفاع باالتري استاحتمال بسيار زياد منبع آب بايد در ناحية ديوار حايل سنگي فراتاش در غرب بنا باشد 

پس از گردش در اين سيستم، از طريق كانالي ساخته شده از سنگ هاي تراش به طرف خروجي شرقي هدايت و از آنجا خارج و به 
).19تصوير  (جوب بيستون سرازير مي شد

پالن خانقاه چلبي اوغلو. 17 تصوير 
1369مخلصي، : مأخذ 

مجاري آب در ديوار غربي دسكرة ساساني فرهاد تراش. 18 تصوير  كانال هدايت آب دسكرة ساساني فرهاد تراش در مجاور جوب بيستون . 19 تصوير 
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 جوب بيستون در اصل به صورت يك كانال سنگي از سراب وجود شواهدي از آثار معماري در شرق جوب بيستون ثابت مي كند كه
بيستون و دينور آب به طرف اين سيستم هدايت مي شد و پس از گردش در تأسيسات شرقي جوب بيستون به گاماسياب مي ريخت

ز بنا جريان آب روش كانال سازي و ايجاد غرفه هايي در امتداد مدخل شرقي بنا هم نشان مي دهد كه در اين نقطه ا). 20تصوير (
شكسته شده و نه تنها به صورت آبشاري ماليم از آن بيرون مي زده بلكه در دو حوضچة مجاور هم به آرامي گردش مي كرده است

 متري ديوارهاي سنگي طرفين كانال مدخل شرقي نشان مي دهد كه يك پياده رو در آنجا وجود داشته 5/1عرض . )21تصوير (
.ون حوضچه هاي اين بنا با پيروي از الگوي باغ سازي ايراني، چهار باغ هايي كوچك هم ساخته بودند بي گمان در پيرام.است

بر پاية آنچه در اين پژوهش دربارة ويژگي هاي معماري و سازه اي محوطة بناي ساساني فرهاد تراش گفته شد و نيز با توجه به 
محوطة فرهاد « مقايسه با آثار ساساني و طاق بستان و كنگاور، مي توان گفت كه ويژگي هاي فيزيوگرافيك طبيعت منطقه و در

تراش دسكره اي است ساساني با الگوي باغ سازي ايراني، كه در منطقة ييالقي و خوش آب و هوا و نخجيرگاه بيستون ساخته شده 
طبيعت و نيايش آب در دين مزدا پرستي ايران باستان، و عامل زيبايي طبيعت و چشم انداز ناحيه و نيز سنت و آيين احترام به » است

. نقش اساسي در گزينش اين ناحيه براي ساخت دسكره اي ساساني داشته است

 فرهاد تراشباستان شناختيتحليل 
بناي محوطة فرهاد تراش از سنگ هاي تراشيده اي ساخته شده كه روش حجاري آنها و نيز امضاي حجاران ساساني ثابت مي كند

هر چند كه به علت عدم كاوش، چند و چون ديوار حايل سنگي فرهاد تراش بر ما هنوز . كه اين بنا به روزگار ساسانيان تعلق دارد
پوشيده است، ولي وجود پايه ستون هايي با امضاي حجاران ساساني و نيز نزديكي اين اثر به صفة فرهاد تراش، ساساني بودن آن را 

آنجا كه جريان آب براي آب نما و دسكرة فرهاد تراش بايد از جبهة غربي آن تأمين شود، وجود مجاري گذر از . بر ما محرز مي كند
 بر بدنة ديوار غربي اين دسكره، اين فرضيه را تقويت مي كند و به احتمال قوي تأسيسات ديوار حايل سنگي فرهاد تراش بايد آب

.ة كاوش، بررسي و ارزيابي شوداين فرضيه بايد به واسط. تأسيساتي آبرساني باشد

وجود نقش خسرو دوم ساساني بر روي سر ستوني در سراب طاق بستان كه منسوب به محوطة فرهاد تراش است، احتمال مي دهد 
لباس و نقش تاج شاهنشاه ساساني بر روي سرستون مذكور، وي را خسرو دوم . كه اين محوطه به دورة خسرو دوم ساساني بازگردد

همچنين وجود نقش ايزد بانوي آب، آناهيتا، بر روي سرستوني ديگر در سراب طاق بستان ثابت مي كند كه تأسيسات . كندمعرفي مي
آب رساني و آب نما سازي محوطة فرهاد تراش در اتباط با سنت آيين نيايش و تقدس آب در دين مزدا پرستي ايران باستان شكل 

در . ناهيتاي بيشابور در كازرون و سراب طاق بستان مي توان مقايسه و همسان سازي كردگرفته اند و بدين لحاظ آن را با معبد آ
الزم به توضيح است ايوان هايي كه در مقابل سراب طاق بستان . سراب طاق بستان نقش برجستة آناهيتا را مشاهده مي كنيم

سكرة ساساني فرهاد تراش جبهة شرقي د. 20 تصوير  نمايي از حوضچة موج شكن دسكرة ساساني فرهاد تراش در مجاور جوب بيستون . 21تصوير 
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به احتمال بسيار . ادمان و نيايش آناهيتا را توأم دارندتراشيده و در آن مجالسي حجاري شده است كاركرد دسكره، شاه نشين و بناي ي
قوي حجاران و معماران ساساني قصد داشته اند تا در قاب نماي حجاري شده ولي ناتمام فرهاد تراش، ايوان و مجالسي مشابه سراب 

.طاق بستان پديد آورند تا همانند آن، انعكاس تصاوير را در آب داشته باشند

 كه دربارة سرستون هاي طاق بستان و آثار حجاري شدة آن داريم، مي توان گفت كه خسرو دوم ساساني با تأثير بر اساس استداللي
و الهام از شاپور اول ساساني و به پاس پيروزي هايش بر سپاه روم و فتح شامات و مصر مي خواست مجالسي را در اين قاب نما 

 معماري منظرو قتل وي و آغاز زوال سلسلة ساسانيان، اين پروژة عظيم) م628(م حجاري كند اما با شورش شيرويه ملقب به قباد دو
.ناتمام مانده است

نتيجه گيري 
 فرهاد تراش بيستون بر محور باستان شناسي و معماري منظر، اين پژوهش به نتايج زير دست يافته ةبا توجه به مطالعات محوط

:است 

در ارتباط با بناي موسوم به بناي ساساني دهكدة بيستون ) جبهة شرقي(ستون قاب حجاري شدة ناتمام بر سينة كوه بي•
.قدمت هر دو اثر در اين محوطه به عهد ساساني و به احتمال قوي به سلطنت خسرو دوم ساساني مي رسد؛ و است

اني در مجموع تمامي آثار موجود در محوطة فرهاد تراش، يعني سينة حجاري شدة كوه، ديوار سنگي حائل و بناي ساس•
در ارتباط با طبيعت زيبا و بكر  شايد  اين تفرجگاه سلطنتي؛يك تفرجگاه سلطنتي، شكارگاه و دسكره را پديد مي آورند

ة بيستون و نيز سنت شكار در فرهنگ درباري ايران و آيين ستايش و نيايش ايزد سرور آب ها يعني آناهيتا شكل ناحي
.گرفته است

ة بيستون، چشم اندازي از يك اقامتگاه سلطنتي وسيع و گسترده ناحيرتباط با ديگر آثار ساساني محوطة فرهاد تراش در ا•
پيوستگي جغرافيايي و نزديكي محوطة فرهاد . را در عهد ساساني پديد مي آورد كه مورد نظر سالطين ساساني بوده است

ز اهميت منطقه براي دربار ساساني در روزگار ة بيستون با آثار ساساني در كنگاور و كرمانشاهان نشان اناحيتراش و 
.ساسانيان دارد

شكل گيري محوطة فرهاد تراش هم از نظر حجاري بر سينة كوه و هم به لحاظ ساخت يك بناي مرتبط با آب هاي •
ي هاحجاريهاي پيشين، چوننمونه. هاي معماري اوايل عهد ساساني تا روزگار خسرو دوم استروان، نشانة تداوم سنت

تواند سرمشق فرهاد تراش شاپور اول در تنگ چوگان بيشابور و يا معبد آناهيتاي بيشابور و كاخ اردشير در فيروزآباد مي
.بوده باشد

معماران بناي ساساني محوطة فرهاد تراش، در ساخت و شكل دهي فضاي آن به الگوي باغ سازي ايراني يعني تركيب •
. حجم معماري توجه و عنايت داشته اندسه عنصر فضاي سبز، آب و آفرينش يك 

انجام كاوش هاي باستان شناختي در محوطة ديوار سنگي حائل، ميان حجاري ناتمام و بناي ساساني، و نيز توسعة كاوش •
نه تنها ما را با پالن و ساختار فضاسازي تأسيسات ساساني اين ) شرق جوب بيستون(به جبهة شرقي بناي ساساني 

د كرد بلكه اطالعات بيشتري نيز دربارة شيوه هاي معماري ساساني، فضاسازي و صنعت هيدروليك محوطه آشنا خواه
الگوي ساخت دسكره هاي ساساني وشيوة معماري آنها تاكنون براي ما چندان شناخته . اين دوران به دست خواهد داد

ؤثر و مفيدي را در اين زمينه عرضه توسعة مطالعات باستان شناسي و معماري در اين محوطه اطالعات م. نبوده است
اهميت انجام چنين مطالعات گسترده اي با توجه به وسعت و بزرگي محوطة فرهاد تراش، كه مي توان آن را . خواهد كرد

.برزگ ترين دسكرة ايران پيش از اسالم دانست، بيشتر روشن مي شود
ستون بهره نمي برد و ساخت طاق هاي ضربي و بنابر اطالعات موجود، فضاسازي بناهاي دوران ساساني از عنصر •

عرضي، امكان پيدايش تاالرهاي وسيع بدون ستون را داده است به طوري كه معماري ساساني را مي توان معماري طاق 
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حال آنكه وجود شواهدي از سرستون و پايه ستون در محوطة فرهاد تراش ديدگاه موجود را با ترديد . و قوس دانست
 بنابراين توسعة مطالعات هماهنگ باستان شناسي و معماري براي يافتن پاسخ به اين سئوال الزامي .مواجه مي كند
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