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  چکیده
 مطالعـات  در مـستند  هـاي   افتـه یتـرین     مهـم  از یکـی  اي  هصخر نقوش برجستۀ 

 مـدرك  ایـن  مطالعـۀ  ضـرورت . آینـد   مـی  شـمار  به شناختی  باستان و تاریخی
 ارزشـمند  اطالعـات  از نقوش این برخورداري دلیل به بیشتر شناختی،   باستان

 و نقـوش  قالـب  در کـه  اسـت  تـاریخی  دورة کیـ فرهنگی   و اجتماعی سیاسی،
  .اند دهمان برجاي ها کتیبه

 بر تأثیرگذار عوامل که دهد پاسخ پرسش این به کوشد  حاضر می  نوشتار
 رویکـرد  اسـت؟  بـوده  چـه  شاهانه اقدام این پیامدهاي و برجسته نقوش ایجاد

 فرهنگی هویت بر نظري چارچوب در و است تاریخی و تطبیقی مطالعه تحقیق،
 در چنـین  هـم  .اسـت  دانـسته  تاریخی اي مقوله را آن و است شده تاکید ایرانی

  .است شده گرفته بهره اي کتابخانه منابع از اطالعات گردآوري
 سیاسـی  کپـارچگی یهـدف    با قاجار دهد شاهان   می نشان تحقیق این نتایج

 ایجـاد  بـه  ایرانـی،  هویـت  تجدیـدحیات  نیز و خاندانشان سلطنت بقاي و ایران
 بررسـی . مودندن اقدام ایران غربی و جنوبی شمالی، مناطق در برجسته نقوش
بیـشتر   موجـود  تشابهات که دهد  می نشان قاجاري و ساسانی برجسته نقوش

 ایـن  افتراق وجه ترین  مهم. گردیده است  محدود سیاسی اقتدارگرایی مفهوم به
 را شـاه  کـه  اسـت  دینـی  مشروعیت و مذهبی موضوعات به توجهی  بی نقوش،

  .گذارد می مایشن به مستبدانه شکلی به و دینی نیروهاي حمایت از فارغ
  

 ایرانــی، هویــت ،قاجــارشــاه  فتحعلــی برجــسته، نقــوش :هــا  واژهکلیــد
  .ستیدو وطن گرایی، باستان

                                                         
 ، نویسندة مسئولشناسی دانشگاه مازندران ستادیار گروه باستانا *
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  هلئه و طرح مسقدمم
در آن تحوالت اجتماعی     که است هویت ایرانی  از بخشی قاجار، عصر فرهنگ و تاریخ

 در ایرانـی  جامعـۀ  کـه  اجتماعی هاي پدیده ترین مهم از. و فرهنگی مهمی رخ داده است  
. است بوده باستان ایران فرهنگ به بازگشت و گرایی  باستان پدیدة کرد، تجربه عصر این

 ازاسـالم  پـیش  ایران تمدن و فرهنگ بارز عناصر پیدایش اجتماعی، رویداد این بازتاب
 نمـایش  دوره بـه   ایـن  معمـاري  و ادبیـات  هنر، در آن مادي و ملموس اشکال که است

  .است درآمده
 برجاي هاي  نمونه ترین  روشن عنوان یکی از عناصر هنر تجسمی، از        سته به نقش برج 

 شاهان حکومت اجتماعی و سیاسی شرایط نمایشگر واقع، در که است دوره ازآن مانده
 اسـتخراج  و هـا   برجـسته  نقـش  مطالعـه  بنـابراین، . شـود   مـی  ایران محسوب  بر قاجاري

 عنـوان   بـه  سـنگ،  بـر  منقور هاي  تیبهک و نقوش تحلیل و ایجاد اندیشۀ پیرامون اطالعات
 تحقیـق  طـرح  هـاي   ضـرورت  از قاجار عصر حکومت و جامعه ایرانی هویت از بخشی
  .رود می شمار به حاضر
 گرایش علل به قاجار هاي  نقش برجسته  مطالعۀ محوریت با شده تالش مقاله این در
 :حـک ( شاه   ناصرالدین  و .)ق1250-1212: ١حک(شاه    فتحعلی خصوصاً دوره این شاهان
 ایـران  غـرب  و جنـوب  شـمال،  از مناطقی در نقوش برجسته   ایجاد به .)ق1210-1275

 و ارزیابی تاریخی دوران با قاجار نقوش برجستۀ تطبیقی مطالعۀ چنین، هم. شود پرداخته
  .است حاضر تحقیق اهداف دیگر از آنها میان افتراق و اشتراك وجوه
  

  پرسش و فرضیه تحقیق
 نقوش ایجاد بر تأثیرگذار عوامل که دهد پاسخ پرسش این به است درصدد پژوهش این

 ایـن  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در اسـت؟  بوده چه شاهانه اقدام این پیامدهاي و برجسته
 منـاطق  در گانـه   هـشت  هاي  برجسته نقش ایجاد با قاجار شاهان که است مطرح فرضیه

با  قاجار سلطنت نندسازيهما ایرانی، دست رفتۀ از هویت احیاي درصدد ایران، مختلف
 تقویـت  و نیز برانگیختن  و ایران سیاسی کپارچگی ی هدف با ساسانی شاهنشاهی دوران
  .اند بوده هویتی نماد یک عنوان به ایرانی گرایی ملی حس

                                                         
  .هاي فرمانروایی فتحعلیشاه است عالمت اختصاري سال: حک. 1
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  شناسی و چارچوب نظري تحقیق روش
 بوده توصیفی و مطالعۀ تطبیقی ها، برجسته نقش ساختار بخش در تحقیق، اصلی رویکرد

 و علـل  بـه  تحلیل تـاریخی  روش از گیري بهره اصلی مقاله، با   بخش در چنین  هم. است
 شده پرداخته ایران در عصر قاجار فرهنگ و جامعه بر آن تأثیرات و نقوش ایجاد چرایی
 شـده  اسـتفاده  اي  منابع کتابخانـه   از اطالعات، گردآوري در  الزم به ذکر است که     .است
رو،  اي استوار است، از ایـن   بر مطالعۀ هنر نقوش صخرهاز آنجایی که این تحقیق .است

از سویی دیگر، این نقوش بـه  . شود بخشی از هویت فرهنگی جامعه ایرانی محسوب می 
بخشی به حاکمیت سیاسی عصرقاجار، شامل بعـد سیاسـی    سبب کارکردهاي مشروعیت 

 ی دره فرهنگـ دعنوان یـک مـا   نقوش برجسته به بنابراین دراین نوشتار، . هویت نیز است  
  .نظر گرفته شده و کارکردهاي هویتی آن مورد نظر است

  
  ادبیات تحقیق

 بـه  محـدود  ایـران  قاجاریـه  هاي  برجسته نقش زمینه در گرفته انجام تحقیقات ترین  مهم
؛ 2001: لوفـت ( است اندك بسیار موضوع اهمیت به نسبت که است پژوهشی مقاله چند

 و هنري کیفیت نقوش، برساختار در این تحقیقات،  . )1385: ؛ وحدتی 1384: علیلو حاجی
 بـه طـور مثـال در        .اسـت  شـده  تأکیـد  ها  نقشمایه توصیف نهایت در و بکار رفته  فنون

بندي و مستندنگاري جـامعی از سـیر تحـوالت تـاریخی نقـوش                تحقیقات لوفت، طبقه  
در . )31: 2001لوفـت،  (برجسته قاجار در ایران و توصیف ساختار آن ارائه شـده اسـت          

تحقیقات حاجی علیلو و وحدتی نیز بر روند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري هنري این آثار و 
 ؛ وحـدتی،  30: 1384علیلـو،     حـاجی (مقایسه با نقوش برجستۀ ساسانی توجه شده اسـت          

 هـا  برجـسته  نقش به توجه له،ئمس این بر اهمیت عالوه در حالیست که،  این. )42: 1385
 نظرهـا  از شناسـانه از هویـت تـاریخی ایرانیـان          باسـتان  و تـاریخی  شـاهد  ک ی عنوان  به

 اهمیـت زیـادي   از شـناختی  باسـتان  مـدرك  ایـن  بازشناسی در  آنچه که .است دورمانده
 نقـوش،  ایـن  دهنـدة  شکل سیاسی و اجتماعی بسترهاي مطالعه با که این برخوردار است 

 و جامعـه  صـلی ا بخـش  دو با نقوش این میان برهمکنش از تري  عمیق شناخت توان  می
 تالش نموده، نقش  ادشده، ی ضرورت با تحقیق این رو،  همین  از .آورد دست به حکومت

 عهـد  ایرانیـان  ملی همبستگی در ایرانی هویت نماد عنوان  به هنري را  آثار این جایگاه و
 دیگـر  بـه  نـسبت  نـو  روایتـی  تـوان   می را تحقیق این منظر، از این . بررسی نماید  قاجار

  .در نظر گرفت م شدهانجا هاي پژوهش
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  هاي تحقیق یافته
  ایران در قاجار عصر هاي برجسته نقش  ساختار-1
 از متفـاوت،  هـاي   فراخـور کـاربري    بـه  قاجـار  دوران هـاي   نقوش برجـسته   طورکلی،  به

نقـوش شـامل هفـت نمونـه از دورة           این .اند  بوده برخوردار گوناگونی مکانی پراکندگی
  .باشند مربوط به دورة صدارت ناصرالدین شاه قاجار میزمامداري فتحلعلیشاه و یک نمونه 

  .فیروزکوه جلیزجند روستاي نزدیکی در تنگ واشی در شاهی شکار نقش -1-1
  .طبرك کوه به موسوم محلی در ري، در سرسره نقش برجستۀ -2-1
  .علی چشمه نقش برجستۀ -3-1
  .زشیرا قرآن دروازه نزدیکی در نشسته برتخت شاه نقش برجستۀ -4-1
  .شیراز قرآن دروازه نزدیکی در شیر شکار درحال شاه برجستۀ نقش -5-1
  .کازرون آبگینه پل نقش برجستۀ -6-1
  .بستان طاق بزرگ مغار داخل نقش برجستۀ -7-1
 .هراز جادة در بندبریده تنگه نقش برجستۀ -8-1
 هبرجست نقش سه شاه،  فتحعلی حکمرانی دورة به مربوط نقش برجستۀ  هفت میان از

ـ  و دولتـشاه  میـرزا  محمـدعلی  و فرمانفرمـا  حسینعلی میرزا  فرزندش، دو دستور به  ک ی
به  نقش سه بنابراین، از این تعداد،   . اند  شده ایجاد تیمور میرزا  اش  نوه دست به هم نمونه

 دوره اي  صـخره  نقـش برجـستۀ    آخـرین  و هـشتمین . اند  شده ایجاد شاه شخص دستور
 .شـد  براي شخص شاه تراشیده    وي دستور است که به   مربوط به ناصرالدین شاه    قاجار

  .پردازیم در ذیل به توصیف ساختار نقوش برجسته می
  واشی تنگ در شکار شاهی نقش -1- 1

. ق1233 سـال  در فتحعلی شـاه   فرمان به قاجار اي  صخره نقش برجستۀ  ترین  قدیمی
 منطقـه . دشـ  ایجـاد  فیروزکـوه  در جلیزجنـد  دهکدة در واقع ساواشی رودخانۀ کنار در

 و است البرز کوه  رشته جنوب و شمال میان ارتباطی هاي  راه ترین  مهم کی از  ی فیروزکوه
 از واشی تنگ منطقۀ اول نیز، پهلوي دورة در امروزي راه ایجاد از پیش تا رسد می به نظر
 داشـتن  واسـطۀ  به واشی  تنگ. )101: 1384شیبانی،  (است   برخوردار بوده  زیادي اهمیت

 شـرایط  در ناحیـه  حکمرانان براي پناهگاهی عنوان  به دور گذشتۀ از بیعیط استحکامات
 از ناحیـه  ایـن  اسـت،  ذکـر  شـایان . )720: 1366 حکـیم، (است   آمده  می شمار به دشوار

. رسـد  مـی  ایلخانی عصر به آن پیشینۀ و رفته می شمار  به ایرانی شاهان مهم هاي  شکارگاه
 مـدتی  لشکرکشی از هر  پس فتحعلی شاه  که تبوده اس  اي  اندازه به تا مکان این اهمیت
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 نقـش  .)518 :1329اعتمادالـسلطنه،   (پرداخت    می استراحت به و زد  می اردو ناحیه در این 
 شـکل  مـستطیل  قابی درون و شده ایجاد اي  صخره بدنۀ ک ی برروي واشی  تنگ برجستۀ
ـ . رسـد   مـی  متـر  6 به آن عرض و متر 8 برجسته نقش این طول. است شده محصور  هلب

 نقش برجسته  موضوع. )1تصویر  (دارد   فاصله رودخانه سطح از سانتیمتر 170 آن پایینی
 و الـسلطنه   نایـب  میـرزا  عباس با همراه شاه  فتحعلی درآن که است شکاري صحنه شامل
 اسـبی  بـر  سـوار  شـاه   فتحعلـی . انـد   شده داده نشان شکار حال در شاهزادگان از اي  عده

 حـال  در اي  نیـزه  با و قرارگرفته تصویر وسط در دیگر يها  اسب از تر  باشکوه و بزرگتر
 هفـده  وي اطـراف  در. باشـد   مـی  صـحنه  در هـاي   گـوزن  سایر از بزرگتر گوزنی شکار

 بـه  بـزرگ  از شـاه  با شان  فاصله براساس که اند  درآمده تصویر به اسب بر سوار شاهزاده
 که پیاده نفر 6 یزن نقش برجسته  پایین در. اند  شده حکاکی شکار حال در همه و کوچک
 و شـاهزادگان  از کیـ هر نـام . اند  شده حجاري بودند، جنگ سرداران ا ی نواب از عمدتاً

 عنـوان  بـا  شـاه  نـام  میـانی  بخـش  در. شده اسـت   نقش بسته  آنها تصاویر کنار افراد در 
عبـاس   شـاهزاده  شـاه،  بـه  سوار ترین  نزدیک و راست طرف در ،»شاه  فتحعلی السلطان«

 محمـدعلی  شـاهزاده  سـر  پـشت  میرزا، علینقی شاهزاده او درکنار و طنهالسل  نایب میرزا
خـسرو   حسینقلی میرزا،  محمدتقی میرزا،  میرزا، محمدعلی شاهزادگان درنهایت و میرزا
 نـواب،  خان  اسماعیل سردار پیاده، افراد پایین در و میرزا حسنعلی میرزا، سیدعلی میرزا،

 چنین  هم. )104: 1384 شیبانی،(اند    درآمده ویرتص به خان  ابراهیم نواب و خان  محمدقاسم
 شـرح  شـده،  حجـاري  نستعلیق خط به نقش برجسته  باالي و طرفین در که اي  کتیبه در

 ذکـر  قرآن از آیاتی و اشعار با همراه وي پادشاهی دوران وقایع و شاه  فتحعلی احواالت
 سطر 4 در ش برجسته نق این پایین درحاشیه نیز اي  کتیبه. )2: 1353 میردانش،(است   شده

 کـشور،  سیاسی مرزهاي ثغور و حدود به که است شده حکاکی نقش تمامی طول به و
و  عمرانـی  شـاهی،  خزانه و مواهب و الطاف ها،  شورش سرکوب در شاه اقدامات شرح

    .)1(است شده اشاره خارجی هاي دولت با روابط چنین هم و کشور آبادانی
  )نگارندگان: منبع( واشی تنگ نقش برجسته :1شمارة  تصویر
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  ري سرسره  نقش برجسته-1- 2
 محلی در آنها از کی یکه دارند قرار ري شهر در مطالعه مورد دیگر نقش برجستۀ دو
 نقـش برجـسته،    ایـن . است شده حجاري طبرك کوه نزدیکی در ري سرسره به موسوم

 شـیر  طـرف  بـه  را اي  نیـزه  اسب، بر سوار دهد که   می نشان شیر شکار صحنۀ در را شاه
 در احتمـاالً  ولـی  نیـست  مشخص نقش برجسته  این ساخت دقیق تاریخ. است گرفته نشانه
 دهـه  اوایـل  در نقش برجسته  این متأسفانه. است شده ایجاد. م1830-31/ق 1246-47 سال

 و گرفت قرار استفاده در کارخانه مورد   تهیه سیمان  براي مصرفی خام ماده عنوان  به. م1970
 نقـش برجـسته،    ایـن  ایجـاد  بـراي  شاه   فتحعلی .)32: 2001لوفت،  (شد   نابود طورکلی  به

داشـت و    وجـود  ساسـانی  دوره بـه  متعلق ناتمامی حجاري آن در که برگزید را مکانی
 شاپور احتماالً ساسانی پادشاه نقش برجسته،  در این . داد  می نشان را مشابهی نقش اتفاقاً
    .)49: 1378 گال، فون(بود  رفته نشانه هدف طرف به را اي نیزه اسب، بر سوار اول

  )102: 1376 اسکارچیا، (از برگرفته ري سرسره نقش برجسته: 2تصویر شمارة 
  
  
  
  
  
  
  
  علی چشمه نقش برجسته -1- 3

. دارد وجـود  علـی  چشمه منطقه فوقانی بخش در شهرري دیگري در  نقش برجسته 
او  پـسرانش  از تن شانزده و شده حجاري تخت ک ی روي بر شاه  فتحعلی نقش، در این 

ـ  عنییفرمانروایی   نشان با شاه قاب، طرف دیگر   در .)2(اند  کرده را احاطه   و سـایبان  ک ی
 ک یـ  شامل اول کتیبه .دارد کتیبه دو نقش برجسته  این. شده است  نقش شکاري باز کی

 سـال  در و است نقش برجسته  این اصلی کتیبه که است عندلیب از بند  ترکیب و قصیده
 خی دوم که مربوط به تـار      بهیکت. )33: 2001لوفت،  ) (3(است شده  نوشته .م1831/ق1247
صـاحب  « مـتخلص بـه      آبـادي   ی علـ  ی محمدتق رزای از م  ياشعار است،. م1832/ق1248

ـ  م،يالزم به ذکر است که شاعران همزمان و. )4( داده استيرا در خود جا » وانید  رزای
 همـراه بـا   وانشیـ  دي کـه تند، به طوردانس ی برجسته و روشنفکر مي را شاعر یمحمدتق
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 دیـ  پس از مرگش عرضه گردیمدت. م1850 در دهه يرازی وصال ش ،ی شاعر صوف  وانید
  .)33: 2001 لوفت،(

  )نگارندگان :منبع( چشمه علی برجسته نقش: 3تصویر شمارة 
  
  
  
  
  
  
  
  شیراز قرآن دروازه نزدیکی در نشسته برتخت شاه  برجسته  نقش-1- 4

نقـش   دو شـیراز ـ   شـهر  شـمالی  بخـش  ورودي قـرآن ـ   دروازه فوقانی قسمت در
 تاج با نمایش در ارتباط نقش برجسته، ایندو از کی ینقوش محتواي. قرار دارند برجسته
 مـشاهده  درباریـان  از نفـر  سـه  چهـره  تـصویر،  این در. است سلطنتی مراسم و وتخت

 طرفـی دیگـر،    از و شـده  وارد برجسته نقش این بر جدي آسیب از آنجایی که  . شود  می
 براین محققان برخی. دشوار است  بسیار ساخت آن،  دقیق تاریخ تعیین است، کتیبه فاقد

: 1991لرنـر،  (اسـت    شـاه   فتحعلی تصویر سلطنتی، صحنه این در میانی تصویر که باورند
نقـش   ایـن فونگال،  . )49: 1378 گال،  فون ؛119: 1354بهروزي،   ؛52 :1343مصطفوي،   ؛31

 شـخص : کـرد  گیـري  نتیجـه   چنین این و داد قرار مورد بررسی  را آن صاویرت و برجسته
فـارس   فرمانـدار  و حسینعلی فرمانفرما ـ شـاهزاده   پسرش نه است و شاه فتحعلی میانی

حـسینعلی   بـه  مربوط احتماالً شاه،  فتحعلی کنار در دیگر تصویر دو. )50: 1378 فونگال،(
    .)33: 1991لرنر، (است  تر جوان شاهزادگان از کی یهمراه به فرمانفرما 

  )1392 : عطایی:منبع( قرآن دروازه در نشسته تخت بر شاه نقش برجسته: 4تصویر شمارة 
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  شیراز قرآن نزدیکی دروازه در شیر شکار درحال شاه نقش برجسته -1- 5
 نـشان  را شـیري  توسـط  انـسانی  دریـدن  صـحنه  برجسته، نقش این اصلی مضمون

 ایـن  آنجـایی کـه    از. اسـت  آن شکار حال در) فارس؟ حاکم(سواري   اسب که دهد  می
 مـشکل  با آن را  ساخت دقیق تاریخ تعیین است، اي  کتیبه هرگونه فاقد نیز نقش برجسته 

 و شـد  ایجـاد  فرمانفرمـا  سـفارش  بـه  اسب بر سوار نقش برجسته . است ساخته مواجه
 اسب بر سوار انسانِ ،پژوهشگران از برخی. باشد می وي شاهی شکوهی و جالل نمایش

 شـاهان  کـه  انـد   عقیـده  بـر ایـن    و اند  کرده منسوب ایران اي  اسطوره پهلوان رستم، به را
 درصـدد  حماسـی  و اساطیري هاي  شخصیت با خود شخصیت سازي  همسان با قاجاري

 از روي  برخـی نیـز   . )49: 1378 فونگال،(اند    بوده شان به خود    برجسته هاي  ویژگی انتقال
    .)52: 1343 مصطفوي،(اند  بیان کرده. ق1218 را آن ساخت یختار احتمال،

  )1391 :عطایی( قرآن دروازه شیر شکار حال در شاه نقش برجسته: 5تصویر شمارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  کازرون آبگینه پل نقش برجسته -1- 6

 شیراز ـ واقـع   کازرون ـ جنوب  شهر در آبگینه پل نزدیکی در که نقش برجسته این
 نـشان  شـیري  همـراه  بـه  تختـی  روي بـر  را فرمانفرما حسینعلی پسر زامیر تیمور شده،

 مشهور بـوده،  شیر  کردن  رام و شکار در خاطر مهارت  به تنها نه جوان شاهزاده. دهد  می
 قاجـاري  شـاهزادگان  از کـی  ی  چراکـه،  .اسـت  داشـته  نیـز  انگلیسی لقب شاهزاده  بلکه

 تخـت  و تـاج  تـصاحب  ايبـر  پـدرش  نافرجام اقدام از پس شده است که  محسوب می 
 به سال همان در سپس و عراق به ابتدا برادرش دو همراه به. ق1250 سال در پادشاهی

 کیفیـت  نظـر  از اي،  صـخره  آثـار  دیگـر  با برابر تاریخی در  اثر این. مهاجرت نمود  لندن
  .نیست مقایسه قابل نقوش،
 شاه نیز نآ از پس. کرد حرکت فارس سمت به ارتش همراه به شاه. ق1245سال در
 عـزل  بـا  سـفر  ایـن . بـستاند  فرمانفرمـا  از را معوقه مالیات تا کرد سفر فارس به دوباره
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 شـاهزادگان ـ   میان دشمنی پایان با چنین هم و شیراز در نوري قدرتمند خانواده تحمیلی
 لرسـتان،  بـه  شیراز از سفرش در شاه. شد همزمان کرمانشاه و بروجرد جوان فرمانداران

 دربـاره  احتمـال  یـک . کـرد  مالقات کازرون در را میرزا تیمور فرماندار دهشاهزا اش  نوه
 الدوله  حسام لقب ادآور ی شاید این است که   نقش برجسته  اصلی شخصیت اصلی هویت

 فارسـنامه  جملـه  از مهـم،  تاریخی وقایع از کیهیچ   آنجایی که  از. باشد میرزا تیمور به
 مقـام  اعطـاي  (مراسـم  و بـه ایـن     ننـد ک  نمـی  گـزارش  را اي  واقعـه  چنـین  نظیر فسایی،
 رو،  انـد، از ایـن      نداشـته  اي  اشـاره  .)ق1245(سـال  ایـن  طی) میرزا تیمور به الدوله  حسام

 وصـال  بلنـد  قـصیده  رود،  احتمـال مـی   . وي، دور از واقعیت است     به نقش این انتساب
 خـود  اشـعار  میان در شاعر. باشد اثرتاریخی این ساخت درباره منطقی شیرازي پاسخی 

در این اشـعار    . کند  می اشاره را نکاتی شیراز و کازرون بین اصلی جاده بازسازي درباره
 .)35: 2001لوفـت،  ( )5(به صـورتی ابیـاتی آورده شـده اسـت        . م1824 سال شدید زلزله

 هـاي   کوه میان جاده ولی بوده است،  شهر شرقی شمال منطقه در زلزله این مرکز اگرچه
 جاده وي که دارد می اعالم جوان شاهزاده. گردید سدودم تنگه دختر گذرگاه در زاگرس

    .است ساخته آمد و رفت قابل ها کاروان براي دیگر بار را
  )نگارندگان: منبع( آبگینه پل در میرزا تیمور نقش برجسته: 6تصویر شمارة 

  
  
  
  
  
  
  

  بستان طاق بزرگ مغار داخل نقش برجسته -1- 7
 شـکار  نقـش برجـسته   چـپ  دیـواره  بر و ساسانی نقوش کنار در نقش برجسته  این
بـه تصویرکـشیده     دولتـشاه  محمدعلی میرزاي  نقش، در این . است گردیده ایجاد خسرو

 لرسـتان،  کرمانـشاه،  فرماندار ـ شاهزاده و فتحعلی شاه  پسر ترین  بزرگ وي،. شده است 
 پـسرانش  از دو نفر  همراه به را مذکور، او  نقش برجسته . است بوده همدان و خوزستان

 قاجـاري،  هـاي   نقش برجـسته   از کیهیچ  . دهد  می نشان ـ آغاغنی ـ تشریفات رئیس و
وقفـی   کتیبه دو داراي که نقش برجسته  این جز به کنند،    نمی منعکس را مذهبی مضامین
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 و بـه   باشند  می آغاغنی از ها  کتیبه این. بناست چپ سمت و باال در دولتشاه از ادگار ی به
ـ  داشـتن  نگـه  زنـده  بـراي  بسیاري موقوفات ه شاهزاده، ک کند  می اشاره لهئمس این و  اد ی

 دیگـر  مقـدس  روزهـاي  و تاسوعا و عاشورا چون مقدسی روزهاي در شاهزاده خاطره
 دینـی  هـاي   ارزش حفظ از نمادي همواره مردم توده ذهن در دولتشاه. است نموده اهدا

ـ  رقیـبش  در مقابـل،  . بود مشهور شیعی شاهزاده به و شد  می قلمداد  وارث اس میـرزا  عب
  .)36: 2001لوفت، (رفت  به شمار می طلب اصالح اي شاهزاده آذربایجان،

 
  )نگارندگان: منبع( بستان طاق بزرگ ایوان در شاه فتحعلی نقش برجسته: 7تصویر شمارة 

  
  
  
  
  
  
  

  هراز جاده در بندبریده تنگۀ نقش برجسته -1- 8
 تنگـۀ  در شـاه   اصـرالدین ن فرمـان  بـه  قاجـار  عـصر  اي  صـخره   برجسته  نقش آخرین

 مـسیر  در هـراز  قـدیمی  جـاده  بازسـازي  و سـاخت  ادبود ی براي و هراز جاده بندبریده
 از نفر 10 میان در بر اسب  سوار شاه نقش برجسته،  این در. شد حجاري هراز رودخانه

 حکـام  جایگـاه  و نقش. )6(است شده تصویر کشیده  به) طرف هر در نفر پنج(درباریان  
 قدرت تحکیم با آنها مستیقم ارتباط و قدرت سیاسی ساختار در دربار ذانمتنف و والیات
 آن، کتیبۀ اطراف  در. داشته است  نقش این در آنان حضور در بسزایی تأثیر شاه، سیاسی
عمرانـی   هـاي   طـرح  و شاه  ناصرالدین پادشاهی دوران خدمات وصف در بلند اي  ه  قصید

    .)451: 1349 ستوده،(نوشته شده است  نستعلیق خط به وي
  )97: 2013 فالح و صبري، :منبع( بندبریده تنگه در شاه شکل نقش برجسته: 8تصویر شمارة 
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  ساسانی و قاجار دوران اي صخره نقوش برجسته میان  مطالعۀ تطبیقی-6
 به نقوش محتواي و شناسی  گونه نظر از توان  می را قاجار هاي  نقش برجسته  طورکلی،  به

  :نمود سیمزیرتق هاي گروه
 حیوانات با نبرد صحنه شکار و  نمایش-1
 شاهی بزم مجالس و سلطنتی  مراسم-2
  وي اقدامات شرح همراه به شاه خانواده از تصویري  نمایش-3

تاریخی مورد  دوره دو اي صخره نقوش برجسته میان افتراق و اشتراك وجوه بیان در
 هـاي   روش و نیز فنـون   و نقوش محتواي و مضمون نظر از نقوش را  بایست  می مطالعه،

  .نمود تفکیک اجرا
  نقـش  اکثـر  در نقـوش  ایجـاد  ابیی مکان که،  این نخست نکته :یابی نقوش   مکان) الف
 دوره(تـاریخی    دوران حجـاران  کـه  اسـت  اي  محـدوده  همـان  در قاجاري هاي  برجسته
 ابییـ  کـان م نـشانگر  توانسته  می کسویاز   لهئمس این. اند  نموده حجاري به  اقدام )ساسانی

 حاکی دیگر، سوي از و باشد نقوش اجراي براي محل انتخاب در ساسانی شاهان دقیق
  .بوده باشد اسالم از پیش ایران فرهنگ از آثاري بازتولید در آنها گرایی باستان اندیشه از

نقـش   آن، در ري کـه   سرسـره  در شـاه   فتحعلـی   نقـش برجـسته    :مضامین نقوش ) ب
 .دارد محتـوایی  شـباهت  کازرون سرمشهد در دوم بهرام نقش برجسته  با شیر شکارچی
چنـین نقـش      هـم . به تصویر کشیده شده است     شیر، شکار در حال  شاه نقش، در هر دو  

  بـستان   تاق در پیروز اول  شکارگاه نقش برجسته  با نیز واشی در فیروزکوه    تنگ برجسته
یري شاهان قاجار الگوپذشباهت،  نخستین. )92: 1387حاجی،  موسوي(است  قابل مقایسه

شـباهت،   دومـین  .شده اسـت  رعایت محل هر دو در که است در ایجاد محوطۀ شکارگاهی   
 آشـکارا  بهنقش برجستۀ تاق بستان،  با همسان که باشد    مینمایش صحنۀ شکار در شکارگاه      

هر دو منطقه از نظر شـرایط زیـست محیطـی و          بنابراین، .پرداخته است  مضمون این به
اي احداث شکارگاه و نیز ایجاد نقش برجسته با مضمون شکار، مساعد   آب و هوایی، بر   

بـا هـم    شـکل دهنـده   در حالیست که در عناصـر ترکیبـی و       این. اند  و شبیه به هم بوده    
دو  در این  که  این قابل مالحظه  نکتۀ. )78: 1391 دیگران، و باباکمال حیدري(تفاوت دارند   

 سیاسـی  احـوال  و اوضـاع  پادشـاهی،  قلمـرو  ةمحدود شاه، القاب ذکر با وقایع  شرح نقش،
  .در بیستون ذکر شده است داریوش کتیبه با الهام از سلطنتی، هاي دارایی و کشور

 از جمعـی  میـان  در اسـب  بـر  سـوار  شاه  ناصرالدین که بندبریده تنگۀ نقش برجستۀ 
 است رجب نقش در واقع اول شاپور نقش برجسته است، شبیه داده شده نشان درباریان
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 از کیـ هـیچ     در .دهـد   نشان می  حکومتی اول مقام چهار میان در را ساسانی پادشاه هک
 برتخـت  شاه نقش برجستۀ  مانند به صرف ساسانی الگوي کیقاجار   هاي  نقش برجسته 

نقـش   این تـصویر  همانند نقش ترین  برجسته. ندارد وجود شیراز قرآن دروازه در نشسته
 دوم بهـرام  نیز اینجا در. )82: 1345 واندنبرگ،( است سراب بهرام  در  دوم  بهرام برجستۀ

 بـه  تعظیم طرف درحال  دو در درباریان که  درحالی است؛ نشسته تخت بر شکوه تمام  با
ـ  در درباریانش و ساسانی  پادشاه .هستند وي محـصور در زمینـۀ پـاي       آرام فـضاي  ک ی

ـ   مـی  را نقـش برجـسته    مکـان،  و زمان به توجه بدون. قرار دارند  ها  صخره تجلـی   وانت
 وجـود  نیـز  شـاه   فتحعلـی  نقش برجستۀ  در ویژگی این. دانست مقام سلطنت  جاودانگی

 درآمـده  نمـایش  بـه  نقش برجـسته   که است محلی آن و. مهم تفاوت ک ی با ولی دارد،
 بـر  ایـ و   داده تکیه بالش ک ی به زمین، بر وي شاه  فتحعلی از متعدد هاي  پرتره در. است
 ایـن . اسـت  نشـسته  نادري تخت و )علی چشمه ستهبرج نقش: نک(طاووس   تخت روي
 شـاه   فتحعلی جانشینی نمایانگراستمرار قاجار، شاهنشاهی قدرت از نمادي عنوان  به نقش

 بـه  تخـت  دراینجا،. شود  می قلمداد میرزا محمد اش  نوه سپس و میرزا عباس پسرش در
  .)164: 1998لرنر، (است  تفسیر قابل فرزند به سلطنت از نمادي
نقـوش   هنـري  هـاي   تکنیـک  و اجرایـی  فنـون  از  آنچه :هاي اجراي نقوش    شرو) ج

جـنس سـنگ     از بـستري  که بر  است نقوش اکثر مکان انتخاب آید،  برمی قاجار برجسته
 از ولـی  اسـت،  بوده حکاکی براي مکانی مناسب  سنگ، نرم جنس .اند  نقش شده  آهکی

 بندي  ترکیب. اشته است ند چندانی دوام و ماندگاري محیطی هاي  آسیب و فرسایش نظر
 گـرفتن  در نظـر   بـدون  کـه  اسـت  شـکل  مـستطیل  قـابی  در کتیبه و نقش شامل نقوش

ها   از جمله وجوه اشتراك میان نقوش برجسته      . اند شده حک روبرو از نقوش پرسپکتیو،
 بـا  نبرد و شکار هاي صحنه چون تاریخی دوران نقوش مضامین از گیري  توان به بهره    می
هـاي    کـاخ  درگـاه  بـا نقـوش    اشاره کرد که همسان    شیراز و ري تۀبرجس نقوش در شیر

 در بالـدار  فرشـتۀ  افزون براین، وجود نقش دو    . جمشید است   مجموعۀ تخت  احداثی در 
 نیکهگواه روشنی از تأثیرپذیري این نقش از نقش الهه  هراز نقش برجستۀ تنگۀ بندبریدة 

  .در تاق بزرگ بستان است
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 دوران در مشابه هاي نمونه با آن تطبیقی مقایسه و قاجار هاي هبرجست نقوش: 1شمارة  جدول
  )نگارندگان: ترسیم( )ساسانی و هخامنشی(تاریخی 

 نام
 نقش

 تصویر
 محل
 نقش

 کتیبه محتوا
 نوع
 نقش

 انواع در همانند
 و ساسانی

 هخامنشی

 تصویر
 مشابه

شی
گ وا

تن
 

 
 فیروزکوه

 شکار
 شاهی

 شرح
 فتوحات

 شاه فتحعلی
از  آیاتی و

 ...ا المک

دین
نما

 

 شکارگاه: ساسانی
 طاق در دوم خسرو

  بستان
 کتیبه: هخامنشی

 بیستون در داریوش
 

سره
سر

  
 کتیبه فاقد شیر با نبرد ري

دین
نما

 

 دوم بهرام: ساسانی
 سرمشهد در

 

شمه
چ

 
لی

ع
 

اقع اشعار داراي خانوادگی ري
و

 
یانه

گرا
 

____________ 

 

 بر شاه
خت

ت
 

سته
نش

 

 دروازه
 قرآن
 شیراز

اقع کتیبه فاقد خانوادگی
و

 
یانه

گرا
 

 دوم بهرام: ساسانی
  بهرام سراب در

 هاي پله راه: هخامنشی
 جمشید تخت

 

 در شاه
 حال

کار
ش

 
 شیر

 دروازه
 قرآن
 شیراز

 کتیبه فاقد شکار

دین
نما

 

 دوم بهرام: ساسانی
 سرمشهد در

 

مور
تی

رزا 
می

  

 آبگینه پل
 کازرون

 و شاه
 درباریان

 در اشعاري
 تیمور مدح

 میرزا

اقع
و

 
یانه

گرا
 

 اول شاپور: ساسانی
 رجب نقش در

 

وان
ای

 
رگ

بز
 

اق
ط

 
تان

بس
  

 کرمانشاه
 خانوادگی

 درباري و
اقع وقفی

و
 

یانه
گرا

 

_____________
_ 

 

گه
تن

 
یده

دبر
بن

 

 
 جاده
 هراز

 و شاه
 درباریان

 وصف
 خدمات

 ناصرالدین
 شاه

اقع
و

 
یانه

گرا
 

 اول شاپور: ساسانی
 رجب نقش در
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  هویت ملی بازیابیدر  اي عصر قاجار؛ صخره هاي نقش برجسته
مـردم آن    خـاطر  تعلـق  هرکـشوري،  در هویت ملی  پیدایش هاي  زمینه ترین  مهم از یکی

 باورهـاي  همـراه  به عامل این. است گذشتۀ خودش  و تمدن  فرهنگ تاریخ، به سرزمین
 ملـی  هویـت  گـاه جای تقویت و گیري  شکل موجب مشترك، خط و زبان جغرافیا، دینی،

 ایجـاد  ضرورت اي،  ـ قبیله  ایلی اجتماعی ساختار دلیل به قاجار عصر ایران در. شود  می
 دوچنـدانی  اهمیـت  از سیاسـی  انـسجام  تقویـت  و ملی همبستگی هدف با ملی هویت

 سیاسی قلمرو از گرانبها میراثی هدف، داراي این به نیل براي شاه فتحعلی. بود برخوردار
 بـه  دربـار  خزانـۀ  سرشار ثروت. بود ارث رسیده  وي به آغامحمدخان از که بود باثباتی
 هنرهـاي  تجلـی  بـراي  مناسـبی  ابـزار  هنرمنـدان،  و صـنعتگران  معماران، فراوانی همراه

 هـاي  کـاخ  ساخت عالوه بر وي. )433: 1385 دیبـا، (گذاشت   می شاه اختیار در گوناگون
 زیـادي  توجه نگاري  سنگ و ينگارگر مقولۀ دو به تجسمی هنرهاي بخش در سلطنتی،

 را پادشاهی رسوم و آداب جوانی، دوران در و تخت و تاج به رسیدن از پیش وي،. کرد
 آمـوزش  نیـز  و خوشنویـسی   خـط  در و گردید آشنا پارسی ادب مقدمات با .گرفت فرا
 بـه  او اشتیاق از نشان سلطنتی، کتابخانه در شاه  فتحعلی از بر جاي مانده   هاي  نسخه. دید
 هـاي   ریـشه . )104: 1329 هـدایت، (اوسـت    ادبی لطیف ذوق بر شاهدي دارد و  ختنآمو

 فـارس  ایالت در وي والیتعهدي دوران در باید را شاه  فتحعلی فرهنگی و هنري گرایش
 فـارس  والـی  سـال  سه مدت به پادشاهی تخت بر نشستن از پیش شاه،  فتحعلی. دانست

 خـود  تفریحـی  سـفرهاي  طی یشاپورب و نقش رستم  جمشید، تخت هاي  از خرابه  و بود
 نـواحی  در بر جـاي مانـده     باستانی آثار با وي  آشنایی .)102: 1384 شیبانی،( کرد بازدید

 همـین  بـه . کـرد  ایجاد وي در ایران تاریخ به نسبت رغبتی بسیار  و میل فارس، مختلف
ایـران   کهـن  پادشـاهی  کیـان  حـق  بر وارث را خود پادشاهی، تخت به رسیدن با دلیل،

 الهـی  ظـل  ادعـاي  نـه  قاجـار،  سالطین آنجایی که  از مردیث، اظهارات براساس .واندخ
 بـه  بودنـد  متکـی  خـود  وفـادار  قزلباشـان  بـه  صـفوي  پادشـاهان  همچـون  نه و داشتند

 اي  چهـره  تـا از ایـن طریـق،       جستند توسل شاه شخص تمثال دادن نشان و تصویرگري
 چنین وي باور به. کنند ایجاد عمومی اذهان در سیاسی اقتدار و مشروعیت از اسرارآمیز

کانون این تصاویر، شکوه و جالل خود را بـه        در خود حضور با شاه رسد که   می نظر به
 قاجار، تراشان سنگ و طراحان تالش در واقع،. )64: 1971 مردیث،(کشید  رخ دیگران می

ـ  امـا . بـود  انگیـز   خیـال  قـدرت  ایـن  بـا  متناسـب  تـصویري  و دیـداري  زبـانی  افتنی  هب
 .)322: 1821کرپرتـر،   (شد    نمی خالصه شاه شخص تمثال در تنها قدرت، تصویرکشیدن
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 قـرار  دیگـر  هاي شخصیت و تصاویر از هایی  حلقه میان در موارد، بیشتر در شاه بلکه تصویر 
 از جمعـی  میـان  در اغلـب  شـاه،   فتحعلـی  هاي   برجسته  نقش جهت، همین به .گرفت  می

 حکـاکی  از هـدف . انـد   شده حکاکی رزم و شکار هاي  میان صحنه  در و دیگر هاي  شخصیت
 نشانگر سویی دیگر،  از و قاجار طایفه اصالت و هویت القاي کسو،یاز   سلطنتی تصاویر

 در ایـن   هـا   شخـصیت  تعـدد . بـود  آنها در امر شـکار     ذاتی توانایی و اي  قبیله هاي  ریشه
نمایـشی   تزیینی، وایريد در آنها مداوم تکرار و بودند شاه فرزندان از اغلب که تصاویر

 بـه  شـاهزادگان  گماشـتن  بـا . اسـت  قاجـار  طایفه جامعۀ کپارچگی ی و اتحاد روشن از 
رخ داد   ایـران  شدن قاجاري سیاسی، شناسی  جامعه اصطالح در ایران، حکومت والیات 

 از برخی حاشیۀ در که هایی کتیبه در. )89: 1375گلسفیدي،  حسینی و اصل زنجانی کریمی(
اشـاره   مردم رفاه جهت در شاهزادگان و شاه به خدمات  آمده است  جستهنقوش بر  این

 خـدمات  تبلیـغ  و نـشر  براي ها  نقش برجسته  این از پسرانش و شاه  فتحعلی. است شده
 مذهب با هدف جلب    شیعه امامان و بیت اهل از حمایت اعالم چنین  هم و خود رفاهی

  .)48: 1385 ورهرام،(نمودند  دهاستفا از خود محبوب سیمایی دادن نشان و مردم رضایت
 دوم پادشـاه  سـلطنت  دورة در ایـران  در اي صخره هاي  نقش برجسته  دوبارة پیدایش

ـ  ایجـاد  و تغییرشـکل و تحـول حکومـت       دهندة  نشان تنها معاصر، دوران در قاجار  ک ی
 در .آثار داشته اسـت  این نقش درك در تغییر اشاره به  بلکه سیاسی نبوده،  ممتاز ساختار

 طـور  بـه  داد،  می پیوند به هم  را انسانی تصاویر که مصوري هنر گذشته، سال 150 طول
 مـورد  ایـران  در شیعی اسالم از دفاع و ترویج در نیرومند سالح کیعنوان    به اي  فزاینده
 شـیعه  مـذهب  بـا محوریـت    برجـسته،   نقوش که شد ادآوریبایستی  . قرارگرفت استفاده

 فـراهم  را قاجـار  شـاهان  بـراي  برداري سیاسـی   رهبه زمینۀ که است بوده دوازده امامی 
 حکومـت  تحت حمایت  دوباره مذهبی هاي  مقام ،شاه  فتحعلی سلطنت دورة در. ساخت
 مقـدس  بناهـاي  و موقوفـات . پیداکردنـد  دربار در مهمی جایگاه و قرار گرفتند  مرکزي
 وي به   گواهی بر ارادت   ایران جاهاي دیگر و قم مشهد، عتبات، در شاه  فتحعلی احداثی

 سـلطنت،  استمرار در شاهی خاندان نقش به با توجه. )37: 2001لوفت، (ائمه شیعه دارد   
تصاویري از   حکاکی سلطنتی، با  تخت و تاج و نبرد شکار، متداول نقوش بر شاه عالوه 

 ایـن  در .کرد می تأکید خانوادگی موقعیت و اهمیت بر ها، نگاره  سنگ در خویش خانوادة
طـور   بـه . جود دارند که تأکیدشان بر حفظ تمامیت ارضی بوده اسـت میان مواردي نیز و  

وظیفۀ حراست  که شاهزادگانی هستیم تصاویر شاهد علی، چشمه برجستۀ مثال، در نقش
  .اند را داشته خراسان آذربایجان و چون ایران مرزي مهم والیات از
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 روي ا بـر  ر سـپید  دیـو  و رستم و و اشکبوس  رستم میان نبرد که هایی  برجسته  نقش
 در شـاه  جـدي  انگیزة از روشن نمایشی تواند  می دهد،  می نشان ارگ ورودي هاي  کاشی

. باشـد  باسـتان  ایران پادشاهان روال به ایران بر خویش سیاسی حاکمیت دوران نمایش
ظهـور    بـا  .اسـت  مشاهده قابل خوبی به شیراز قرآن دروازه برجستۀ  نقش در نقوش این

 و آخونــدزاده میرزافتحعلــی قاجــار، میــرزاي الــدین لجــال چــون ایرانــی روشــنفکران
 زبان ساز  هویت هاي  مؤلفه براساسگرایی     باستان گفتمان بر تأکید با کرمانی، میرزاآقاخان

 قاجـار  عصر هنر و فرهنگ در نوینی عرصۀ باستان، ایران تاریخ و زرتشتی دین فارسی،
 کلیـدواژة  دو بـر  تأکیـد  با را ایران پیشرفت و توسعه راهکارهاي روشنفکران. شد آغاز

 آنان. دادند قرار تأکید مورد جامعه و حکومت گوناگون سطوح در تجدد و گرایی  باستان
 افتهی توسعه و قدرتمند نوین، اي   جامعه ساختن براي را ناسیونالیسم و سکوالریسم ابزار

ـ  و شـاه   فتحعلـی  حکومـت  اوایل در. )80: 1389آبراهامیان،  ( دانستند  می ضروري  از سپ
 ریاست به نظامی هیأت ورود با و ها  روس از ایران نظامی نیروهاي سنگین هاي  شکست

 عمـل  بـه  ایـران  سـپاه  تکمیـل  و تقویت براي آنها که اقداماتی و گاردان به ایران   ژنرال
 مغـرب  فرهنـگ  بـه  آشنایی و اروپایی تمدن اقتباس لزوم به را ایران زمامداران آوردند،

 جدید علوم کسب براي را جوانان از اي  عده عباس میرزا   نتیجه، در. کردند متوجه زمین
 کارخانـه  مملکـت،  اقتصادي وضع بهبود براي و کرد اعزام روسیه و فرانسه انگلیس، به

: 1382 تاجبخش،(نمود   تأسیس آذربایجان در را بافی  پارچه و سازي  باروت و ریزي  توپ
شـدند،   خبگـان ایرانـی را شـامل مـی    ن که جمعی از   اروپا در کرده  تحصیل جوانان. )400

 اروپـایی  جوامـع  از شکـست  و ضـعف  حـل   راه را، باسـتان  ایـران  تمـدن  بـه  بازگشت
  .)222: 1368نفیسی، (دانستند  می

 پیش باستانی آثار و فرهنگ به عالقمند اروپایی مسافراناجتماعی،  طبقه در کنار این
-1812 سـرگوراوزلی  م،.1808-1815 موریه جیمز(سیاسی   مأموران صورت  به که اسالم از

 را شـاه  احتماالً آمدند، ایران به )م.1818 :کرپورتر رابرت( فردي هاي  مسافرت و )م.1811
 ویـژه   بـه . دادنـد  قـرار  تـأثیر  تحت اروپایی فرهنگ مختلف هاي  جنبه از هایی    گزارش با

 فرهنگ شناخت زمینۀ در شاه با اي گسترده و عمیق مباحث تهران، به سفر با که کرپورتر
 که مختلفی موضوعات میان در «:است نوشته اینباره در وي .داشت باستان ایران تمدن و

 در چنـین   هم و پرسید خصوص این در االتیؤس اینمود   مطرح من با] شاه  فتحعلی[وي  
 دقت و تیزبینی از سرشار نمود، اظهارنظر من گذشته باستانی آثار و اشیاء افراد، با مورد
  .)523: 1821تر، کرپر( »بود نظر
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  گیري نتیجه
آسـان از    اسـتفاده  و بـودن  دسـترس  در ماندگاري، سبب به اي  صخره برجسته  نقش هنر

 همین .است بوده گذشته انسان فرهنگی و هنري بیان هاي شیوه ترین از رایج کی یسنگ،
 در انسان شناسانه  زیبایی از حس  شده شناخته هاي  له موجب پیدایش نخستین جلوه    ئمس

 در مانـدگار  و صریح بیان دلیل به هنر این .اي گردید   صخره هنر در رفتار و اندیشه بیان
 سکه ـ به  مانند حاکمان، به و شاهان براي ابزار ارتباطی کیعنوان  به کتیبه و نقش قالب

 مواضـع  بیـان  در حاکمیـت  تبلیغـی  هـاي   اعالمیه جمله از ـ کاربرد و گستردگی واسطه
 برجـسته  نقش هنر  احیاي .شد  می محسوب مردم توده به فرهنگی و اقتصادي و سیاسی

 و بناهـا  در چـه  و اي  صـخره  نقـوش  صـورت   بـه  چـه  شـاه   فتحعلـی  سـلطنت  عصر در
 داشـته  اجتماعی زمـان خـود     و سیاسی هاي  در ضرورت  ریشه دوره، این هاي  ساختمان

  :گردید حاصل ذیل نتایج نقوش این مطالعه از طورکلی، به. است
 نقـوش  سـاخت  سـلطنت، بـه    در تداوم هدف با بقا راهبرد ساسبرا شاه   فتحعلی -1

 نمـاد  عنـوان   بـه  برجـسته   نقـوش  راهبرد، این در. نمود اقدام ایران از مناطقی در برجسته  
 طور  به. کرد  عمل می  ایرانیان جمعی هویت با حاکمیت اراده پیونددهنده شاه، ایدئولوژي

 شـاه،  شخـصیت  در آن حلـول  و ایـران  حماسی و اساطیري هاي  شخصیت تمثال مثال،
 شـاه  تدبیر، سیاست  این در چنین  هم. شد  می قلمداد راهبرد این گیري  شکل براي مبنایی

 بوده خود نزدیکان و خاندان بین حکومتی مناصب توزیع و تقسیم سلطنت، استمرار در
 بـه  علـی  چشمه نقوش برجستۀ  در شاه پسران و نزدیکان شدة حک نقوش در که است

  .است شاهدهم قابل خوبی
 عصر در ملی غرور شدن دار  خدشه و روس از ارتش ایران  هاي  شکست دلیل  به -2

 همبـستگی  ایجـاد  و ملی ایرانی  هویت بازیابی براي ابزاري عنوان  به نقوش این شاه،  فتحعلی
 و وي همراهان و شاه توانمندي و شکار نقوش در لهئمس این شواهد. شد گرفته کار به ملی

 فـضاي  در حالیـست کـه     ایـن . اسـت  پیگیـري  قابـل  شاه ناپذیري  شکست ،دیگر به تعبیري 
 تنهـا  رو،  ایـن  از. داشـت  تر  باثبات مراتب به شرایطی شاه، ناصرالدین دوره بر حاکم سیاسی
 برجـسته  نقوش فراوانی شک،  بی. هستیم وتشریفاتی سلطنتی کامالً برجسته نقش ک ی شاهد

 قاجـار  جامعۀ بر حاکم سیاسی شرایط ابعت زیادي حدود تا شاه  فتحعلی سلطنت عهد در
  .بازیافته شود رفته دست از ملی اعتبار از بخشی شد تالش طریق این از که است بوده

 در شـاه   فتحعلـی  صـدارت  سـبب  به تاریخی دوران هنر از تأثیرپذیري تردید،   بی -3
 و تقلیـد  بـا  شـاه   فتحعلـی . اسـت  انکـار  غیرقابـل  فـارس،  والـی  عنوان  به سال سه طول
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 ایـران  هنـر  و فرهنـگ  احیـاي  صدد در ساسانی، و هخامنشی دوران هنر از الگوپذیري
  .بود ملی هویت تحکیم براي در حقیقت، ابزاري نقوش این چرا که. برآمد باستان
 چـارچوب  انحـصارطلبانه در   اقتـدارگرایی  هـدف  بـا  سیاسـی  مشروعیت  کسب -4

 برجـستۀ  هاي  ویژگی به توجه و یگرای  باستان با شاه رویکرد، این در پرستی  وطن مفهوم
 نزدیکتـر  ملـی  وحـدت  به را کشور تا کرد  تالش می  باستان، ایران فرهنگ و هنر تاریخ،
 طبقـه  همراهـی  بـه  اعتقـادي  مـشروعیت،  ایـن  کـسب  در شـاه  اینکـه،  مهم نکتۀ. نماید

  .نداشت مذهبی هاي گروه و روحانیت
 نقـوش  در شـاه  تحعلـی ف تـا  شـد  موجب قاجار آغامحمدخان بودن النسل   مقطوع -5

 علــی، چــشمه نقــش برجــستۀ  در.نمایــد تأکیــد فرزنــدانش تعــدد بــر خــود احــداثی
وي  مردانگـی  و باروري بر شاهدي خود، ذکور فرزند شانزده بین در شاه محصورشدن

  .باشد می سیاسی قلمرو مداوم سرزندگی نمایانگر و بوده
 هـاي   سلسله با قاجار سلسلۀ سازي  مشابه و نقوش بصري تبلیغ سیاست شک،   بی -6
 و اروپـا  در تحـصیل  آنهـا بـا   . دارد دوره ایـن  متفکـران  اندیـشۀ  ریـشه در   باستان،  ایران

 احیـاي  تفکر. آوردند وجود به را ایرانی روشنفکري از جدیدي فصل ایران، به بازگشت
 بـا  همـراه  حکومـت  نـوع  دادن جلـوه  موجـه  براي ابزاري عنوان  به گرایی  باستان اندیشۀ

  .شد نوزدهم قرن اروپاي فرهنگ از کسویه یتأثیرات به منجر تجدد، مسیر در قرارگیري
  
  
  

  ها یادداشت
این پادشاه عادل با ذل ابر کف دریا دل  «:است شرح این به است خواندن قابل که جایی تا کتیبه متن از  بخشی-1

ان قـ بعـد از خا ............... ن صورت مهر تابان و رشگ ماه کنعان و به معنی جامع محاسن اخالق و الـرحم            هکه ب 
دویست و پـنج بـود و بـراي هـر      ............. شهید آقا محمدخان که شاه سال همایون فال تاریخ ایران است سال             

از دو رکنت موکب جهانستان به جانب آذربایجان و .............. و در این زمان شورش و انقالبی پدید آمد .............. 
به تمهید بساط عدل و داد در دفتر حال عباد و تعمیر امصار و بـالد و      .............. ایران را مصاف    خراسان ممالک   

پیشنهاد ضمیر معدلت نهادش بهر قریه که موکب همایون را بدان گذار آمدي از خزانه سپر ترسـیم چنـدان زر و       
و نقد و غله مساوي .............. از حساب گردیدي  سیم به اهالی آنجا مکرمت شدي که هر مفلسی مالک یغماي بی

یکصد و پنجاه هزار تومان در وجه علما و سادات همه ساله برقرار است و یکسال از باج مملکت تخفیف مقرر         
السالم مبالغی خطیر از خزانه  است علی سبیل االستمرار در ایام عاشورا به مصارف تعزیه جناب سیدالشهداء علیه       

گردد و ابنیه سعادت اعالء از مساجد و مدارس و دارالشفاء خانـات و تعمیـر و        عنایت می عامره بهمه بالد ایران     
همتا بر  هاي قادر بی تذهیب روضات عرش درجات و غیره هم زیاده از آنست که به شمار آید از این نیکو بندگی

  ).104: 1384شیبانی، (» ................او 
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السلطنه، نواب حسن علی میرزا  نواباشرفواالنایب: جسته عبارتند ازبر نقش این در شده نقش  اسامی افراد  -2
، نـواب حـسینعلی میـرزا، نـواب     )والیخراسـان (، نواب محمدتقی میرزا، نـواب واالمحمـدولی میـرزا          )والیتهران(

، نواب شیخ علی میرزا، نواب حیدرقلی میرزا،  )خسرو (محمدظهیر میرزا، نواب اماهوري میرزا، نواب اشرف واال       
  .نواب عبداهللا میرزا، نواب اشرف واالبهمن میرزا، نواب کامران میرزا و نواب موچولمیرزا

  :عبارتنداز اشعار  این-3
  )مصفا (خواجه طلعت به روحانی جان پیکر حوابه و آدم جان پاك) فرهمند (خرم بود

  نیسبحا نور ایوان به ربانی فتح میدان فرهنگیبه فرهاد آن چو خاقانی تمثال شد عیان
  آسا چرخ ایوان این نام خاقان نقش شد شه شادان ز خرد گفتا شد سنگ بر کلک عشاق چو
  آوا عندلیب نامش تاریخ پی از گفتم برآرد و گرفتم سخت عنان خام مویی چو

  سینا سینه از جاودان نور کرده دارتجلی او از تو را زمین روي همه اهللا تعال
  )صما (صخره کوه در چه رخشان گوهر ارکان چههمواره که آرامی و خرم کوه و عزم سپهر
  شیدا و واله عزمش و خرم از آسمان و زمین دانش از آنکه شاه فتحعلی دین و داد جهان

  : این اشعار عبارتند از-4
  کرد آهنگ بوس بردست آسمان ز آفتاب / کرد سنگ طراز شاهنشه نقش مصور چون

  کرد آونگ عدل زنجیر نوشیروان چون آنکه/  صاحبقران خسرو ایران خان شاهنشاهان
  کرد تنگ گیتی ملک شهریاران بر او قهر / دار و گیر اندر آنکه شاه فتحعلی مغربان

  : این اشعار عبارتنداز- 5
 باد  مش)بآرا (جهان این آرامش/  است کهکشان آسمانی بگرد

  باد رامش فلک شیر زید شیر چون /باد  نامش جهان در آنکه تیمورشه
  این است پرنور آفتاب فلک بر یا/  گشت رامین عدلتشم از رمی شیر

  این است دور تجلیش اگر نشکافد / این است تیمور شاه مثال کوه بر
  جاودانست بهشت او مزد که / این است طور بر فتاده حق جلوه یا

  کار چنین تاریخ بهر از وصال / گفت خرد مصراعی میکرد طلب
 الخاقان ـ آجـودان   مقرب میرزا، اهللا وجیه نواب) 1: از عبارتند شاه ناصرالدین اطراف در شده نقش افراد -6

  جنـاب )4 گروسـی  امیرنظـام  خان علی فواید ـ حسن   وزیر)3 باشی عکاس السلطنه اقبال خان مخصوص ـ رضا 
السلطنه  نایب آقا) 6 الممالک مستوفی خان وسف یآقامیرزا جناب) 5سپهساالر  خان حسین اعظم ـ میرزا سپهساالر
  خـان  الممالـک ـ علـی    امـین  جنـاب ) 9 معتمدالممالک ـ علیرضاخان  جناب) 8 اعتضادالسلطنه) 7 میرزا ـ کامران

  .خان ـ مجدالدوله قلی مهدي الخاقان مقرب) 10
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