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  چكيده

هاي خاور نزديك باستان است       سنت ازاي يكي     صخره هاي برجسته يجاد نقش ا
هـاي خـود از آن       يـشه اندهـا و     كه حاكمان وقت براي جاودان ساختن خواست      

 در  گرانبهـا  اطالعـات    فقـط  تـاريخي نـه      ةهـاي ارزنـد    اين يادمان . اند بهره برده 
 بلكـه  ،دهند مي هاي هنري آن زمان در اختيار پژوهشگران قرار خصوص سبك 

ها حوادث تاريخي، اوضـاع      توان به كمك آن     كه مي  ي هستند زشمندهاي ار  داده
  .هاي اجتماعي آن زمان را بازسازي كرد  نظاموسياسي، مذهبي 

 فرهنگ و هنـر     ،يخ كتاب مصور تار   ازي  يها برگ يقت حق درها   برجسته نقش
 يمي فراواني نهفته و تا امروز تمام مفـاه        ها يشه اند ، پس آن  در هستند كه    يرانا

 و مطالعـات    تحقيقـات هـا در     برجـسته  نقش. درستي آشكار نشده است     به ها آن
هــاي  صــحنه تفـسير  و شــناخت .ي برخــوردار اسـت بـسيار  اهميــت ازي ايرانـ 
هاي  از جنبه  ها، همواره از موضوعات مورد بحث محققان بوده و         برجسته نقش

 بـا  نگارنـده بـر آن اسـت         ، ايـن مقالـه    در .سـت  ا شده يق مطالعه و تحق   مختلفي
هـاي حـاكم بـر        حكومـت  ةها، بخشي از انديش    برجسته نقش مل در أررسي و ت  ب

 .ودبكاين ايران را سرزم
   

 مذهب، ياست،س ،هاي هنري سبك اي،  صخرهةبرجست نقش :ها كليدواژه
  .ساسانيان يان،ياشكانيان، الِيما

                                                           
است كه از سوي دانـشگاه آزاد  » اي ايران هاي صخره  برجسته نقش«ه از طرح پژوهشي با عنوان        برگرفت اين مقاله  *

 .اسالمي واحد سوادكوه انجام شده است
 شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوه  گروه باستانمربي **
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  همقدم
دن شـ  سوي برداشتن مرزها و نوعي همگرايـي در قالـب جهـاني            در عصري كه جهان به    

فقـدان يـا    .  توجه به مقوله هويت ملي از اهميتي خاص برخـوردار اسـت            ،رود پيش مي 
 موجب بروز بحران هويت در جامعه       ،ضعف خودآگاهي تاريخي و عدم دلبستگي به آن       

. اي در ايجاد و تقويت هويت ملي در هر كـشور دارد            شود و توجه به آن نقش عمده       مي
 عناصر  در مقام اي ايران    نقوش برجسته صخره  در اين نوشتار هنر، سياست و مذهب در         

عناصـر   ابعادي از است   و تالش شده     ،بخش و وجوه مختلف هويت ملي بررسي       هويت
  .فرهنگ و هويت ايراني بازنمايي گردد

هويت ملي نقشي   . دهد فرهنگ و هويت اساس موجوديت يك جامعه را تشكيل مي         
هويت ملي فراگيرترين و در عين      .  فرهنگ، اجتماع و سياست دارد     ةكننده در حوز   تعيين

اهميـت مفهـوم    . باشـد  مـي  هاي اجتماعي  ترين سطح هويت در تمامي نظام      حال مشروع 
هـاي   ثير بـسيار آن بـر حـوزه   أساير انواع هويت جمعـي، در تـ   در مقايسه با    هويت ملي   

ـ . متفاوت زندگي در هر نظام اجتماعي است      يـك  ةهويت ملي فرايند پاسخگويي آگاهان
هاي پيرامون خود، گذشته، كيفيت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلي و دايمي،  پرسشملت به   

هاي ملهم از هويـت تـاريخي         تمدني، جايگاه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارزش       ةحوز
مناسـبات  بعد اجتماعي هويت ملي در ارتباط با كيفيت روابـط و چگـونگي              . خود است 

 و ترسـيم  اي با هويت تاريخي خود تعريـف  جامعه از آنجا كه هر. يك نظام اجتماعي است  
 تاريخي و احساس دلبـستگي بـه آن از بعـد            ةشود، آگاهي افراد يك جامعه از گذشت       مي

ه و  دگيري هويت ملي، تعيين محـدو      براي شكل . تاريخي هويت ملي حائز اهميت است     
 كه تنها بـا وجـود سـرزمين         ابه اين معن  . قلمرو يك سرزمين مشخص ضرورت تام دارد      

تعلـق بـه يـك واحـد        . ص، رسيدن به اهداف و رفع نيازهايش متصور خواهد بود         مشخ
هـاي    ملي، مستلزم تعلق به دولت، نظام سياسـي و ارزش          يعنصردر جايگاه   سياسي نيز   
 پـذيرش مـشروعيت نظـام    ،بنـابراين . بخش حكومت در هويـت ملـي اسـت     مشروعيت

اي در   ع آن، عامـل عمـده      قلبي به نظام سياسي و مباني ارزشـي و مـشرو           ةسياسي، عالق 
برخورداري از دين و تعاليم مذهبي مشترك،       . تقويت همبستگي و پيوند ملي خواهد بود      

هـاي مـذهبي فراگيـر، در        پايبندي و وفاداري به آن و اعتقاد و تمايل به مناسك و آيـين             
  .)104 و 103: 1384اجالل،  صنيع(دهي به هويت ملي بسيار مهم است  فرايند شكل
 بـه   ؛شناسي است  هاي باستان  خشي از خودآگاهي فرهنگي ما مرهون فعاليت      امروزه ب 

ي افرازر سـ طوري كه موجب تشخص بخشيدن به هويت ملي، ايجاد اعتمـاد، قـدرت و         
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اندازي  شناختي چشم آثار و مدارك باستان. شود  تحكيم انسجام ملي مي ،و در نهايت  ملي  
 نقـوش   ،در اين ميـان   . دهند ارائه مي  تاريخي ايران    ةواسطه از گذشت   عيني، ملموس و بي   

شناسـانه اسـت كـه سـهمي بنيـادين در            اي يكـي از آن شـواهد باسـتان          صـخره  ةبرجست
  .گيري هويت ملي دارد شكل

هـاي خـود در قالـب        ها، باورها و انديـشه     بشر از ديرباز به جاودان ساختن خواست      
هـاي   ها، ستون شتهنو ها، سنگ تراشي و حجاري، ساخت تنديس     كاري، سنگ  نقاشي، كنده 
يكي از هنرهاي ارزشمند سـرزمين كهنـسال   . پرداخته است... هاي مرزي و   يادبود، سنگ 

 هنـر   1.هاست ها و صخره    كوه ة، هنر حجاري بر سين    دارداي بسيار طوالني     ايران كه سابقه  
 آن را بايـد در      منـشأ گمـان     كه بي  استهاي خاور نزديك باستان      حجاري يكي از سنت   

) م .ق 2800-2400( هـاي نخـستين     تاريخي سلسله  ةالنهرين، در آغاز دور    نهاي بي  استل
هـاي   هاي يادبود بـه انـدازه      بود كه اين استل   ) م . ق 2334-2154(  اكد ةاز دور . پيدا كرد 

اي بـزرگ را بـه تقليـد از          هاي صـخره   بزرگ و با عظمت رسيدند و گويا نخستين پيكره        
  .ها كنده بودند آن

ن هنـر حجـاري بـوده و        يريـ هـا، جلوگـاه د     ها و كـوه     صخره ةارويددر ايران باستان    
. ادگـار مانـده اسـت     يران بـه    يـ خي ا يهـاي تـار    اي فراوانـي از دوران     هاي صـخره   ادماني

 بيـشتر اند،  هاي البرز واقع شده  به جز تعداد معدودي كه در كوه    ،رانييهاي ا  برجسته نقش
جـان  ياي آذربا هـ   نژه در استا  ي به و  ،كش غربي و جنوب غربي رشته كوه زاگرس        نهيدر س 

راحمد، فـارس   يه و بو  يلويكاري، كه يالم، چهارمحال و بخت   يكرمانشاه، ا  غربي، كردستان، 
  .اند و خوزستان پراكنده

و اطالعـات  شـوند   مـي شناسـي محـسوب    از مستندات مهـم باسـتان  ها    برجسته  نقش
ق يف و دقاي ظراةندهاي حجاري، بازگوكن  كي تكن ةدربردارندها    آن. فراواني درخود دارند  

نوشـتار حاضـر     .ندستهاسي، مذهبي و اجتماعي     يتبلوري از اوضاع س   و  هنري هر دوره،    
هـاي   به سير تحول اين هنر در دوران اشكاني و ساساني نظري گذرا افكنده و به ويژگي               

 سـير تحـول هنـر حجـاري         ةمطالعـ . هنري، اوضاع سياسي و مذهبي اشاره نموده است       
سـازي در هنـر      آورد تا از قواعد و اصول نقش برجسته        را فراهم مي  اي اين امكان     صخره

در گـذر   نمـوده،   گيري، رشد، تحول و بالنـدگي آن را پيگيـري            ايران آگاهي يافته، شكل   
  .هاي هنري را دريابيم زمان تغييرات سبك

                                                           
1. Rock Relief 
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 م .اواخر هزاره سـوم ق     ()1( لولوبي ةاي كه از دور     صخره ةبرجست سنت ساخت نقش  
 هفـتم   ة تا سد  م .اوايل هزاره سوم ق   ( آغاز شده بود، در دوران ايالم     ) م . ق تا هزاره اول  

 ادامه يافت و با توجـه     ) .م224 تا   م . ق 238(  اشكاني  و )م . ق 550-330( ، هخامنشي )م .ق
به اوج شكوفايي و پيشرفت     ) .م224-651( ساساني   ةبه سنت طوالني اين نوع هنر، در دور       

 .ـ هـ  1210(  قاجاريـه  ة طوالني فترت، در دور    ةيك وقف در دوران اسالمي پس از      . رسيد
  . اي هستيم هاي صخره برجسته شاهد تجديد حيات هنري نقش) ش .ـ ه1304ق تا 

  
  ها نگاره ها و نوآور در هنر سنگ  سنتةدارند ان نگهياشكان

ل خود را به    يي تما يمايان و پادشاهان محلي ال    ياري اشكان يهاي بخت  ستون و كوه  يدر كوه ب  
ن يتـر  كهـن  .انـد  ها نشان داده   برجسته بر سنگ   جاد نقش يان در ا  يوي از سنت هخامنش   ريپ

چهـار سـاتراپ   شـدن   مطيـع . ستون كنده شده اسـت يهاي اشكاني در كوه ب   برجسته نقش
-51( روزي گـودرز دوم   ي، پ )م .ق23/124-87/88( )2( مهرداد دوم در برابر   شاهنشاهي  

ان يـ شاه اشكاني در م    )3(  بخورسوزي بالش  ان تاج و تخت،   يكي از مدع  يبر  ) . م 44/43
هـاي   برجـسته   هركول در شـمار نقـش      ةدي لم ةكريون بر تخته سنگي جداگانه و پ      يروحان

 مهرداد دوم، گـودرز     ةبرجست  نقش ،ياد شده ان نقوش   ياز م . رديگ ستون قرار مي  ياشكاني ب 
به خط پهلوي   اي   بهيوناني و نقش بالش داراي كت     ياي به خط     بهيدوم و هركول داراي كت    

اي از تنفيذ قدرت گودرز شاه سـوار بـر اسـب، بـا               برجسته ن نقش يهمچن. اشكاني است 
ورسـتانديك،  ( ي شده است  ي سرپل ذهاب شناسا   ةياي به خط پهلوي اشكاني در ناح       بهيكت

1386 :327(.  
 چهـار   : اشكاني شناسايي شده اسـت     ةاي از دور    صخره ةبرجست در مجموع پنج نقش   

اعطاي منصب، جنگ سـواران،     . ه بيستون و يك نقش در سرپل ذهاب        كو ةنقش در دامن  
  .هاي اشكاني است اجراي مراسم مذهبي و شكار از موضوعات مهم نقش

اي  ايزد افسانه ـ  ترين نقش قهرمان اي هركول در بيستون، قديمي  صخرهةبرجست نقش
ايـن نقـش   . اسـت ثير هنر يوناني بر هنر اشكاني     أ ت نموداريونان در هنر حجاري ايران و       

 از قـسمت زيـرين و پـشت بـر           فقـط  چرا كه    ؛برجسته ماند تا نقش   بيشتر به مجسمه مي   
تنـديس هركـول داراي     . باشـد  سطح سكومانند صخره چسبيده و بقيه انـدام او آزاد مـي           

  .نمايد كه يكسره يوناني است  اما انديشه و افكاري را باز مي،سبكي اشكاني است
 گـودرز دوم و  ةبرجـست  در نقش ) پيروزيةاله( نيكه ةلهجدا از نقش هركول، ظهور ا     

 تنگ سـروك    ةبرجست در نقش ) نشان وفور نعمت  (مهرداد دوم در بيستون، شاخ فراواني       
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هـاي   برجسته اند در نقش   هايشان گرفته  كه تاجي در منقار يا چنگال     ) عقاب(هايي   و پرنده 
ــايي ــش،اليم ــد نق ــشانةبرجــست  مانن ــگ اژدر ن ــد  خون ــوذ ةدهن ــاني در  نف عناصــر يون

  .هاي اشكاني است برجسته نقش
 ةگـردد و كتيبـ      مـي  ،ها معمـول    استفاده از خط يوناني در نقش برجسته       ،از اين دوره  

  .شود  هركول، مهرداد دوم و گودرز دوم ديده ميةيوناني در نقوش برجست
 ة مهرداد دوم در پايين نقش داريوش در دامنـ         ةبرجست انتخاب محل براي ايجاد نقش    

خواهـد خـود را از        بلكـه شـاه اشـكاني مـي        ،وه بيستون، بنا بر تصادف و اتفاق نيست       ك
در اين  .  جديد اشكاني را بدان پيوند دهد      ة شكوهمند بنماياند و سلسل    ةاعقاب آن سلسل  

در اينجا هنرمند از سبك و      . شود برجسته بازگشت به سوي هنر هخامنشي ديده مي        نقش
استفاده . كند  اشخاص حاضر در صحنه، تقليد مي      روش نقش داريوش، حتي در ثبت نام      

در معرفي اولين شخصي كه در مقابـل        ) شهربان شهربانان  (»ها ساتراپ ساتراپ «از لقب   
 ةنوشـت  اسـت كـه در سـنگ      ) شاه شـاهان  (مهرداد ايستاده، الگوبرداري از لقب شاهنشاه       

 خـود در    ةتبرجـس   را در نقـش    »شاه شـاهان   «بعدها گودرز دوم لقب   . بيستون آمده است  
  .)182 و 110: 1383ولكسي، ( گيرد بيستون به كار مي

 نقش كردن تصوير شخصي معين نيز همان طور كه در هنر هخامنشي منتفـي               ةانديش
ثير أ روحـاني كـه از تـ    تمايلي كـامالً ،با وجود اين. خورد به چشم نمي در اينجا هم   ،بود
ـ          النهريني سرچشمه مي   بين ه سـوي اليتنـاهي معطـوف       گيرد، نگـاه عميـق اشـخاص را ب
در اين نقش، اشخاصي    .  بالش در بيستون مشهود است     ةبرجست اين امر در نقش   . دارد مي

ها بـه كـار       هيچ گونه كوششي در هماهنگ كردن آن       ،شوند كه در طرفين بالش ديده مي     
حالـت انجمـاد ايـن نقـش و         . نـشده اسـت   نرفته و به اعمال شخص اصلي نقش توجه         

 ـ  شـهر اشـكاني  (دهد مشابه نقاشي كونون در دورااوروپوس ام ميمراسم مذهبي كه انج
؛ هرمان،  47: 1336؛ گيرشمن،   53 و   52: 1350گيرشمن،  ( است) رومي در ساحل رود فرات    

هـاي   روحانيت كه يكي از مشخصه     بنابراين. )293-295: 1381؛ هرتسفلد،   57 و   30: 1373
 نوراني يا تـاج     ةكمك هال  كه بي ها چنان طراحي شده       در حالت چهره   ،هنر اشكاني است  

  .نمايد درخشان، آسماني و روحاني مي
نمايي آغـازگر مكتـب جديـدي در         رخ  تمام هاي اشكاني با نمايش اصلِ     برجسته نقش

ـ          بـر   اگرچه هنر اشـكاني     . دشهنر حجاري اين دوره       ةعناصـري از هنـر يونـاني بـر پاي
 .كـرد  هنر يونـاني پيـروي مـي      هاي بومي استوار بود و از اصولي متفاوت از اصول            سنت

.  توانـستند راه ايرانگرايـي را ادامـه دهنـد    ، جانشينان راستين هخامنشي  در مقام اشكانيان  
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 يعني نمايندگان يونانگرايي و نيز با روميان كه در سياست شرقي خـود              ،آنان با سلوكيان  
ستند با تكيـه     مبارزه كردند و توان    ،ندنمود  اسكندر استفاده مي   ةطلبان هاي توسعه  از نگرش 

 ةبنـابراين اشـكانيان در عرصـ      .  اين خطرها غلبه كننـد     ةبر قشر ايراني دولت خود بر هم      
هاي بـزرگ نبودنـد و پيونـدهاي         هايي منفعل و فاقد ارزش و توانايي       سياست شخصيت 

ايجاد چهار نقش   . )14 و   13: 1383ولسكي،  (  باستاني ايران حفظ كردند    ةخود را با گذشت   
ستون نشان از چنين پيوندي و بيانگر گـام نهـادن در فراينـد ايرانگرايـي                 كوه بي  ةدر دامن 
 هخامنـشي   ةهمچنين در نقوش خود از خط آرامي كه خط ديـواني دور           اشكانيان  . است

ننـد؛  كاند و به تدريج توانستند عناصر يونـاني را از فرهنـگ خـود حـذف       بود بهره برده  
مـĤبي   ثير يوناني أپيامد ت .  گذرا و ناپايدار بود    نفوذ، ثيراتي كه در برابر فرهنگ ايراني، كم      أت

ها كه رونق فراواني داشت و فرهنگي تازه را شكل داد،   برخالف ديگر سرزمين،در ايران
هـاي    به عبـارت ديگـر ايـران هويـت اصـلي و ويژگـي             . ثير باقي ماند  أ به صورت ت   فقط

  .فرهنگي خود را از دست نداد
ـ        د؛ سـلطنتي كـه     شـ  سـنتي سـلطنت احيـا        ةبا جلوس اشكانيان بر تخت شاهي گون

شاهان .  خوني با خاندان شاهي هخامنشي استوار بود       ة علق ةمشروعيت آن در آغاز بر پاي     
 حـسن نيـت رعايايـشان       ةها بر پاي   اشكاني مانند اخالف خود مدعي بودند كه قدرت آن        

 وي در زمـين     ةنهاده نشده، بلكه موهبت خداوند اسـت كـه بـه عبـارتي ايـشان نماينـد                
  .بدين ترتيب، قدرت ايشان نهادي بود نه شخصي. ستنده

 مراسـم مـذهبي     ة يـك نقـش صـحن      فقطشده از اين دوره،      در اندك نقوش شناسايي   
 تبليغي داشـته و در تجليـل از مقـام           ةدهد و نقوش ديگر جنب     بخورسوزي را نمايش مي   

 بـه نـوعي     توانـد  هـاي مـذهبي مـي       تعداد كم صـحنه    احتماالً. اند فرمانروايان ايجاد شده  
 تساهل و تسامح مذهبي در اين دوره باشـد و آزادانديـشي دينـي پادشـاهان                 ةبازگوكنند

مشخص نبودن كيش شاهان مـانع شـناخت سـاختار مـذهبي ايـن              . يد كند أياشكاني را ت  
 اشكاني بـسيار مـبهم اسـت و بـر اسـاس نقـوش               ةدين ايراني در دور   . دوره شده است  

آن بـا   ارتبـاط   از تشكيالت دسـتگاه دينـي و        . ن داد توان پاسخ دقيقي به آ     اي نمي  صخره
ـ         بيشترشواهد غيرمستقيم كه    . دولت آگاهي چنداني نداريم    ه  از منابع يهـود و مـسيحي ب

 ادامه  ر مداراآميز اشكانيان با اديان غيرايراني اشاره دارند كه احتماالً         فتاآيند به ر   دست مي 
  .)54: 1373يارشاطر، ( سنت هخامنشي بوده است

هـاي شـمال شـرقي اسـتان         ت خودمختار اليمايي كه خاستگاه اصلي آن كـوه        حكوم
طلبي نواخـت و توانـست     دوم قبل از ميالد كوس استقالل ة از اواسط سد   ،خوزستان بود 
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 با شاهان سلوكي به نبرد پرداختند و        فقطها نه    اليمايي.  سلوكيان برهاند  ةخود را از سلط   
 ةاهان اشكاني نيز ايستادند و توانستند تا اوايل سد بلكه در مقابل ش    ،ها پيروز شدند   بر آن 

  .سوم ميالدي به حيات سياسي خود ادامه دهند
رانـد، پـانزده     ي كه به روزگـار اشـكاني بـر خوزسـتان فرمـان مـي              يماياز پادشاهي ال  

هـا را     آن ،از نظـر موضـوع    . اري به يادگار مانده اسـت     يهاي بخت   در دل كوه   ةبرجست نقش
هـاي مـذهبي بـه نيـايش،         صـحنه . م كـرد  يرمذهبي تقس ي مذهبي و غ   ةتوان به دو دست    مي
هـاي   برجـسته  شگران و مراسم مذهبي اختصاص دارد و شـامل نقـش          يايزدان، ن يش ا ينما

روسـتاي  ( ، تنـگ سـروك    )كيلومتري شمال شرق مسجد سـليمان      56( مباريتنگ بتان ش  
 شـمال بـاختري    ت،بازف( نو موري يري، ش )ليكك بهمئي در دهدشت كهگيلويه و بوير احمد       

 بازفـت ( ه شُووه الگي  ي،  ) شمالي كوه مونگشت در ايذه     ةدر دامن ( وندي، ش )شهرستان فارسان 
) در دشـت سوسـن ايـذه      ( و فاله ) در ايذه ( )شي من ( ، جنگه )در چهارمحال و بختياري   

 نظام ده بر تخت، نبرد سواره    يبخشي به شاه لم    ميهيز شامل د  يرمذهبي ن يهاي غ  صحنه. شود مي
ذ قـدرت و اعطـاي منـصب در         يـ  جدال با حيوان درنده در تنـگ سـروك، تنف          ةنو صح 

 بازفت در چهارمحـال و  ةمنطق(نا  ي، بردبت كوه ت   ) كيلومتري شمال ايذه   10( خونگ اژدر 
ي از اظهـار    يهـا  و صـحنه  )  بازفت در چهارمحال و بختياري     ةمنطق(كوه تاراز    ،)بختياري

ارعلي يو خونگ    )شمال غرب دشت ايذه   (د  ون اي خونگ كمال   هاي صخره  كرهيبندگي در پ  
هـاي    صـحنه ،نقوشتعدادي از  موضوع   ،بنابراين. باشد مي) شمال غرب دشت ايذه   ( وند

سـتاني   سـتاني از ايـزدان، تـاج       هايي از تـاج     نيز صحنه  ها  آنمذهبي و موضوع تعدادي از      
  .ستشاهان محلي از دست شاهنشاه، تجليل از فرمانروا، شاه و درباريان و جنگ ا

بـا وجـود    . شـود  هاي اليمايي مشاهده مـي     سازنده و سادگي در نقش    نداشتن  مهارت  
تمايـل بـه شـرح و توصـيف         كه   تنگ سروك فكر تازه و ابتكاري        ةبرجست در نقش  ،اين

 ةايـن سـبك توصـيفي در دور       . باشـد   مـي مشهود  است  وقايع زندگي فرمانرواي اليمايي     
  .يابد ساساني نيز ادامه مي

سازي و   برجسته  اشكاني در نقش   ةن نوآوري دور  يتر ي مهم ينما رخ تماماصل تقابل يا    
هـاي آن را    نمونـه . رود هاي بارز هنـر اشـكاني بـه شـمار مـي            ژگيينقاشي است كه از و    

هـاي   هـاي اليمـايي در كـوه       برجـسته   بالش در بيستون و نقـش      ةبرجست توان در نقش   مي
ا حالـت عـدم تحـرك، سـكون و          هـ   به نقش  ،رعايت اصل تقابل  . بختياري مشاهده نمود  

  .)75 و 57، 55، 54: 1350؛ گيرشمن، 510-538 / 3: 1377لومبرگبر، ش( آرامش داده است
اي اليمــايي قــدرت شــاهزادگان و اداي احتــرام حكمرانــان و مقامــات  هنــر صــخره
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بيـشتر موضـوعات بـه كـار رفتـه در ايـن هنـر               . گذارد  محلي را به نمايش مي     ةبلندمرتب
اداي احتـرام حكمرانـان يـا مقامـات         . 1: رچوب قواعد هخامنشي است   اي در چا   صخره

 نظير پرستش مقابل محـراب در       ،حالت پرستش ديني  . 2؛  2بلندمرتبه مانند تنگ سروك     
  ؛2 شاهزاده و شير در تنگ سـروك  ة مثل مبارز،هاي شكار  صحنه. 3؛  2 و   1تنگ سروك   

  . نمايش درآمده است به3هاي جنگ سواران آن گونه كه در تنگ سروك   صحنه.4
 تنها چيزي كه در هنر حجاري هخامنـشي         ،اي اليمايي  از ميان موضوعات هنر صخره    

 اي اليمـايي عمـالً     هنر صـخره   . اعطاي منصب است   ةشود، صحن  ردپايي از آن ديده نمي    
  چرا ؛شود اي هخامنشي نيز ديده نمي     نقش زن در هنر صخره    . دهد تصاوير زنان را نشان نمي    

 ةثير هخامنشيان در محدودأت . زني در هنر حجاري حكومتي ديده نشده است      كه هرگز نقش  
هـاي   برجسته شده در نقش   داده بيشتر افراد نشان  . خورد پوشاك و مدل مو نيز به چشم مي       

اي اليمايي، پيراهني با شلوار بلند و گشاد بر تن دارند كه گاهي اوقات هم شلوار                 صخره
 ايرانيان اسـت كـه در       ةها به سبك البس     اين لباس  صوالًا. اند را در درون كفش خود كرده     

 آرايـش مـو،     خـصوص در  . شـود  هاي آپادانا در تخت جمشيد نيز ديده مي        برجسته نقش
  . خونگ نوروزي به سبك هخامنشيان استةبرجست مدل موي مهرداد اول در نقش

 هاي اي اشكاني اليمايي كه در نقش برجسته       موضوعات تصويري مشترك در هنر صخره     
 اعطـاي   .2 ؛ اعطاي منصب به صورت ايستاده     .1: اند از  اند عبارت  ساساني نيز به كار رفته    

 ؛هاي پرستش مقابل محـراب   صحنه.4 ؛هاي اداي احترام  صحنه.3 ؛منصب بر روي اسب  
  ؛هاي شكار در حالت سـوار بـر اسـب      صحنه .6 ؛هاي شكار به صورت ايستاده      صحنه .5
  .)111-124 و 114-126: 1386ان، شيپم رگ، وواندنب(  جنگ سوارانة صحن.7

اقتـدار و    نمـودار هـاي بختيـاري      كش كوه  ايجاد شمار فراوان نقوش برجسته بر سينه      
 در معـادالت سياسـي      بـسياري  سياسي حكومت اليمايي است كه سهم و نقـش           ةاعالمي
 ة خونـگ اژدر را بـا حملـ   ةبرجـست   نقـش ،ناگروهي از محقق.  اشكاني داشته است   ةدور
. دانند  يرتبط م  قبل از ميالد م    139رداد اول به اليمائيس و تسخير آن سرزمين در سال           مه

 تنفيذ قدرت از سوي مهرداد اول به كمنسكيرس شاه اليمايي و اظهـار              ة صحن ،اين نقش 
 كوتاهي به خـط آرامـي       ةنوشت  سنگ ،به نظر هرماتا  . دهد اطاعت و بندگي او را نشان مي      

ذكـر  ) شاهنشاه (»شاه شاهان«نام شاه اشكاني مهرداد با لقب    در اين نقش وجود دارد كه       
 مهرداد اول نخستين شاه اشـكاني بـود         .)97 و   43: 1386ن،  اشيپم واندنبرگ، و ( شده است 

به هر حال اين دليلـي      .  بر خود نهاد   ،بردند كه لقب شاهنشاه را كه هخامنشيان به كار مي        
 گسـستن اي خود با ايران هخامنـشي و        است بر تمايل اشكانيان به نزديك كردن پيونده       
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اي اسـت كـه اهميـت        واقعيت استفاده از زبان ايراني پديده     . مĤبي ها از فرهنگ يوناني    آن
اشكانيان بـا اسـتفاده از زبـان ايرانـي و خـط آرامـي               . اي داشته است    ويژه تاريخي كامالً 

يوند دودمان خود   اند خود را از وابستگي فرهنگي به بيگانه بيشتر رها سازند و پ             خواسته
  .)97: 1383ولسكي، ( با هخامنشيان نشان دهندرا 

اند كه بـه دليـل تكنيـك        هاي اليمايي ايزدان متعددي حجاري شده      ر نقوش برجسته  د
 شناخت جزئيات نقـوش ميـسر       ،ها ضعيف حجاري، سطحي بودن نقوش و فرسايش آن       

جب شده تا هويـت     همين امر مو  . نيست و فقط طرحي كلي از آنان به جاي مانده است          
، شاه اليمايي را نشان     2 تنگ سروك    ةبرجست  براي مثال نقش   ؛ها مشخص نشود   واقعي آن 

در سمت راست و چپ صحنه      .  قدرت در دست دارد    ةدهد كه بر تختي لميده و حلق       مي
تنهـا شخـصي كـه    . عقيده نيستند  ها هم ن در شناسايي آناسه ايزد حضور دارند كه محقق  

نقش عقاب كه سمبل قدرت     . ايزد يونان است  ـ    هركول قهرمان  ، است وشنهويت آن ر  
بنابراين آنچه از باورهـاي مـذهبي در نقـوش          . شود هاي اليمايي ديده مي    در نقش است،  
  .هاي يوناني و سامي است  گرايش،وجود دارداي اليمايي  صخره

اي در   صـخره ةي نقـوش برجـست  ي شـكوفا ةكه اشاره شد در زمان اشـكاني دور     چنان
نقوش اشكاني به مراتب بيشتر   در مقايسه با     شمار نقوش اليمايي  . يمائيس به وجود آمد   ال

نقوش .  هنرمندان اليمايي بوده است    ةهاي مذهبي و غيرمذهبي دستماي     خلق صحنه . است
. ف هنر بـومي اليمـايي اسـت       پيكرتراشي و تكنيك حجاري معرّ    از نظر    اليمايي   ةبرجست

ها و نبود تنـوع در انتخـاب موضـوعات           ي و خشن آن    ساخت ابتداي  ،ها ويژگي اين نقش  
 هنر  ةكنند اي اليمايي همانند هنر هخامنشي، منعكس      هاي صخره  حجاري. تصويري است 

به تـصوير كـشيدن قـدرت بـا تكـريم شـاهزادگان يـا مقامـات                 : رسمي و ديواني است   
 اليمايي،  اي هاي صخره  برجسته اي اشكاني، به ويژه هنر نقش      هنر صخره .  محلي ةبلندمرتب
  . ميراث حجاري هخامنشيان به ساسانيان بوده استةدهند انتقال

ند كه خود را در ديني مـشخص،        شد فرهنگي   ةپارتيان و ساسانيان مشعلدار و نمايند     
  .كردبندي اجتماعي و حكومت آشكار  هنري متمايز و شكل خاصي از سازمان

  
  اي صخرههاي  برجسته نقشان و اوج هنر يساسان
شناسـي و    هاي ساساني از ديرباز مشهور و از منابع مهم در مطالعات باستان            تهبرجس نقش

.  ساساني دانستةد دوري درخشان هنر حجاري را باةدور. رود هنر اين دوره به شمار مي     
. رسـد  ي، ظرافت، دقت و مهارت هنرمندان ساساني به اوج خـود مـي            يباين دوره ز  يدر ا 
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 ساساني و تعداد اندكي نيز بـه اواخـر          ةيان اوايل دور  جامانده از ساسان   هاي به  ر نقش بيشت
هـيچ   )تـا خـسرو پرويـز      از شـاپور سـوم    ( بـين ايـن دو زمـان      . گـردد   اين دوره باز مي   

ها مربوط بـه بهـرام       بيشترين نقش . اي تا كنون شناسايي نشده است       صخره ةبرجست نقش
  .باشد مي) .م276-293( دوم

 نقش در استان 29ي شده است، يوره شناسان دياي كه از ا  صخرهةبرجست  نقش37از 
  كرمانـشاه، نقـشي در سـلماس       ان، شـش نقـش در طـاق بـستان         يفارس زادگـاه ساسـان    

ن نقـش بـاقي     يك نقش در شهر ري قرار داشته كه امروزه اثري از ا           يجان غربي و    يآذربا
 شـامل منـاطق تنگـاب       ،ي كه در استان فارس قـرار دارنـد        يها برجسته نقش. نمانده است 

ل، دارابگـرد، بـرم دلـك،       يوزآباد، نقش رستم، نقش رجب، تنگ چوگان، تنـگ قنـد          ريف
  .استوم، سرمشهد و سراب بهرام يگو

تـا، نيـايش،    يمزدا و آناه  اسـتاني شـاه از اهـور        تـاج  ،هاي ساساني  نگاره موضوع سنگ 
هـاي خـانوادگي،      بزرگان دربار، صـحنه    از سوي روزي بر دشمنان، بزرگداشت پادشاه      يپ

 نقـش  دههـاي ساسـاني،    برجـسته  از مجمـوع نقـش   . شكار است ةن و صحن  جنگ سوارا 
ها  برجسته  نقش ةبيكت. پيوند دارد داراي كتيبه است كه مضمون پنج نقش با موضوع نقش           

بـوده و بـه معرفـي        پهلوي اشكاني، پهلوي ساسـاني و يونـاني       : زبانه غلب دو و گاه سه    ا
د دارنـد كـه ارتبـاطي بـا موضـوع           ز وجـو  يـ ي ن يهـا  بـه يالبتـه كت  . پـردازد  ها مي  تيشخص
  .ة ساسانيل دورير موبد موبدان در اوايهاي كرت بهيها ندارند؛ مانند كت برجسته نقش

ل از مقـام پادشـاه و   يـ هاي ساسـاني همگـي در تجل    برجسته روح كلي حاكم بر نقش    
يـد ايـن امـر    ؤستاني و پيروزي بـر دشـمنان، م   هاي تاج  صحنه. نشان دادن قدرت اوست   

ان يـ ز در واقـع بـراي ب      يـ هـا ن   ر اهورامزدا و ايزدان مهـر و آناهيتـا در نقـش           حضو. است
كـر بـزرگ شـاه در تمـامي         يش پ ينمـا . ت و نشان دادن شـكوه سـلطنت اسـت         يمشروع
ـ ها صحنه ت و عظمـت  يـ دي بر اهميكأ تـ زند يون ميربرجسته ب  كه گاهي از كادر نقش 

ها بـا پادشـاه اسـت و تمـامي           بندي نقش   محور و اهميت در تركيب     اصوالً. پادشاه است 
  .شود ها به سوي او معطوف مي خطوط متحرك و ساكن نقش

زدي كه به پادشاه يد اييأ تةل از پادشاه است و نشانيل پادشاهي و تجل  يستاني، تمث  تاج
ت انـساني نيـز حركتـي      ئـ سـتاني از اهـورامزدا در هي       تاج. بخشد ت مي يقدرت و مشروع  

هاي  گر نمونه ياز د  .گيرد موبد صورت مي  به دست   اقع   عملي كه در عالم و     ؛نمادين است 
روزي شـاپور اول    ي پ ة صحن ،هاي ساساني  برجسته ي در نقش  يز از واقعگرا  ينمادپردازي و پره  

 گـر از نمـادپردازي  يها وجهي د مني جلوه دادن آنيواژگوني دشمنان و اهر  . ان است يبر روم 
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ه تن با دشمن اسـت كـه شـايد          ها، نبرد تن ب    يكي ديگر از سمبوليسم نقش    . هاست نقش
هاي جنگ سواران پادشاه ساسـاني فقـط بايـد فـاتح             در صحنه . واقعيت امر چنين نباشد   

  .طور باقي خواهدماند   همين،وي در تمام آثار هنري، خواه جنگاور باشد يا شكارچي. باشد
 ها  آنين  يعظمت شاهنشاه و آ     رويدادهاي تاريخي،  فقطهاي ساساني نه     برجسته نقش

  . سمبوليك بيان شده استةشيوها نيز به  آن بلكه سياست و ايدئولوژي   مجسم كرده،را
 اما از نظر فنـي و       ؛سازي اشكاني است   برجسته هاي ساساني تداوم نقش    برجسته نقش

ـ   . تر بـوده اسـت     ن كامل يهاي نماد  زهيانگ   تـداوم هنـري از نظـر موضـوع         ةبهتـرين نمون
عمق كم، سكون، حالـت خـشك، عـدم         ( جاريو تكنيك ح  ) ستاني سواران و تاج   جنگ(

در . اسـت  هـاي اردشـير اول در تنگـاب فيروزآبـاد          ، نقش )روح بودن نقش   تحرك و بي  
 عمـق كـم   .پـردازي توجـه نـشده اسـت     ن دوره بـه حجـم     يـ ل ا يـ هـاي اوا   برجسته نقش
روزآباد يا  ير اول در تنگاب ف    ي جنگ اردش  ةر صحن يه، نظ يهاي اول  ها در نمونه   برجسته نقش
  .شود ده ميير اول در سلماس دي اردشةبرجست نقش

هـاي او در نقـش        نقـش  .شـود  ها از زمان شاپور اول آغاز مي       تحرك طبيعي در نقش   
 ةبرجـست  بندي نقش  گيرشمن سبك و تركيب   .  اين امر است   ةكنند رجب و بيشاپور تداعي   

و حالت و    اه كاري و آرايش پيكره    داند و ريزه    نفوذ روميان مي   ةواسط يند بي اشاپور را بر  
 شاپور و خاصـگانش در نقـش        ةبرجست در نقش . برگرفته از امپراتوران روم   را  ها   اداي آن 
 شـاپور در    ةهـاي موجـدار جامـ       چـين  ةها و پرداخت ماليم تاز     سازي پيكره   اندام ،رجب

 ةدر همـ  . دهـد   پيشرفت زيـادي را نـشان مـي        ،شود مقايسه با آنچه در دارابگرد ديده مي      
 شـادابي و نيرويـي بـه        ،انـد  ها را تراشيده   دستي آن  پيكرتراشان چيره هاي شاپور كه     نقش

  و برجسته بلنـدتر اسـت و آزادي       نقش. خورد كه پيش از اين ديده نشده است        چشم مي 
گرچـه    ـ  پيـروزي ةدر سـه صـحن  . شـود  ها يافـت مـي   بندي بيشتري در آن تنوع تركيب

هـا و   روابـط متقابـل پيكـره    هاي گونـاگوني بـراي       حل  راه ـ ها يكي است   موضوع و مايه  
  .ها پيدا شده است بندي كلي در آن تركيب
سازي در ايجاد اسب و سـوار اسـت كـه در              رعايت قرينه  ،ها  نقش  در اين   ديگر ةنكت

از زمـان بهـرام دوم از رسـمي بـودن      .شـود  م و نقش رجب ديده مي   تبيشاپور، نقش رس  
هنرمند در   .شود  ميكشيده  هاي خصوصي زندگي شاه به تصوير         و صحنه  ،ها كاسته  نقش

يد اين موضـوع، نـاتواني      ؤم. نقش پيكر ملكه و نماياندن ظرافت زنانه موفق نبوده است         
  . آهنگ طبيعي به گيسوي بافته استدر ساختن حجم سينه، پرداخت صورت و يا دادن

هايي از اردشير    برجسته  در ديوار سنگي طاق بستان نقش      ، چهار ميالدي  ةدر پايان سد  
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 مـستطيل كنـده و      ة اردشـير در زمينـ     ةبرجـست  نقـش . اپور سوم كنده شده است    دوم و ش  
 نقـش خـود و پـدرش را در          ه، اما شاپور سوم اين سنت را شكست       ؛بندي شده است   قاب

خـسرو دوم نيـز بـا الهـام از ايـن مفهـوم              . ه اسـت  اي كند  ايواني كوچك با طاق گهواره    
هاي ايزدان و پادشاه و  پيكره. زدتر در نزديكي آن دست  معماري به ساخت ايواني بزرگ  

رمند در كوشش خـود بـراي       نه. ندهست زير آن بسيار بهتر از نقوش گذشته         ةسواره  پيكر
در به دست آوردن حجم و تنه توفيق        فقط   ،نشان دادن شكوه و عظمت بنايي كه ساخته       

 ن جزئيات جامه، از جمله نقش و نگارهاي ظريف پارچه با وسواس فـراوا             ةهم. يافته است 
هاي شكار بر ديوارهاي طاق بـستان        توان گفت كه صحنه    با قاطعيت مي   .ثبت شده است  

ــ    را هـاي روزگـار خـود      ها و نقاشي   يكي نفوذ موزا  ،در تركيب و مفهوم تصويري خود     
  .تابند بازميـ  نگاران روزگاري در تيسفون و شيز وجود داشته  تاريخةهايي به گفت مانند آن

 .شود  اردشير دوم در طاق بستان ديده مي       ةبرجست هر در نقش  براي نخستين بار ايزد م    
  .ثير هنر كوشاني در هنر ساساني استأ تدر اين نقش احتماالً) نيلوفرآبي(گل لوتوس 

ثير هنر بيـزانس    أ ت ،هاي بالدار در دو سوي نماي ايوان بزرگ طاق بستان          نقش فرشته 
 پيـروزي شـاپور اول در       ةن كوچك عرياني نيز در صـح      ةهمچنين فرشت . دهد را نشان مي  

  .شود بيشاپور ديده مي
ها از حالت كلـي و       صورت. دنديها به تكامل رس    برجسته ج نقش يبه طور كلي به تدر    

هـا و   پرداختن به حجـم نقـش    . دهند ات فردي را نشان مي    ي خصوص ،رون آمده يآلي ب  دهيا
هـا،    فـراوان، لبـاس    هاي كاري زهي توجه به ر   ،ها ن لباس يها، چ  كرهيها، پ  م آن يپرداخت مال 

 نظـر هنرمنـدان ساسـاني       طمحها و سواران م    ش چهره يها، آرا  ها، نشان  ها، سالح  سرپوش
  .دهند ادي را نشان مييهاي ز شرفتي پ،قرار گرفته
 ساسـاني بـه پيـروزي اردشـير اول بـر اردوان             ةبرجـست  ترين نقش  ترين و كهن   بزرگ

 متـر   چهـارده  متـر طـول و       هجدهاين نقش   . اختصاص دارد چهارم در تنگاب فيروزآباد     
  .ارتفاع دارد
هـايي را بـراي      هنرمنـد كوشـش   . هـستند ) بعدنمايي(و  يها فاقد پرسپكت   برجسته نقش

هـاي شـاپور دوم در بيـشاپور و بهـرام دوم در              دورنمايي و نمودن بعـد سـوم در نقـش         
  .سرمشهد به كار برده است

كي است، ياي شاپور اول ه برجسته روزي نقشي پةنكه موضوع سه صحنيبا توجه به ا
بنـدي در    بيـ ن ترك يچنـ . شـود  ده مـي  يـ بنـدي د   بيـ ها آزادي و تنـوع ترك      ن نقش يدر ا 

  .ستاان توجه يز شايهاي شكار طاق بستان ن صحنه
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 ماننـد   ؛انـد  هاي ساساني، نزديك شهرهاي ايـن دوره واقـع شـده           برجسته  نقش بيشتر
هـاي   ، نقـش برجـسته    هاي نقش رستم و نقش رجب نزديك شـهر اسـتخر           برجسته نقش

 ة فيروزآباد و نقش برجـست     ةهاي تنگاب در كنار جاد     بيشاپور نزديك شهر بيشاپور، نقش    
 در داخل   احتماالً. نقوش منفرد اغلب نزديك آب هستند     . بگردادارابگرد نزديك شهر دار   

  مانند نقوش طاق بستان كه در داخل پرديسي قـرار          ؛داشتند اي قرار  هاي محصورشده  باغ
براي اند،   شده هاي عمومي ايجاد    اول نقوش كه در مكان     ةدستكه  رسد   ه نظر مي  ب. داشت

 نمـايش عمـومي منظـور    شده است و نقوش گروه دوم براي عموم مردم نمايش داده مي  
؛ شـيپمان،   583-607: 1377شـلومبرگر،   ( داشـت    نبوده و در معرض ديد افراد كمـي قـرار         

، 1؛ هرمـان  28-30: 1350؛ لوكونين،   179-199،  125-134: 1350؛ گيرشمن،   159-153: 1383
2000 :45-35(.  

اي براي بيان پيروزي نظـامي،    جنگ تن به تن سواران در هنر ايراني، وسيله     ةماي نقش
 منظوم ةهاي تاريخي و حماس  آن را بايد در روايت  منشأو عنصر فرهنگ ايراني است كه       

 ةجنگ سواران را در بيستون و تنگ سروك از دور         . جو كرد و   يعني شاهنامه جست   ،ملي
 اردشير اول در تنگاب فيروزآبـاد،       ةبرجست  ساساني در نقش   ةدر دور . شناسيم اشكاني مي 

اي بهرام دوم يا بهرام چهارم در زير آرامگـاه           هرمز دوم در نقش رستم، تصوير دوصحنه      
ه داريـوش دوم در نقـش   داريوش بزرگ در نقش رستم، جنگ سـواران در زيـر آرامگـا       

مايـه ديـده      ري و در ايوان بزرگ طاق بـستان ايـن نقـش            ةرفت  ازبين ةبرجست رستم، نقش 
هاي جنگ سواران از نظر حركت حريف در دو طرح           برجسته شناسي نقش  گونه. شود مي

طرحي كه گريز را بازگو     .  از نظر زماني پشت سر هم هستند       شود كه ظاهراً   تميز داده مي  
 رسـتم ايـن     ةبرجـست  در سه نقـش   . يگري تركيبي از رويارويي دو سوار است      كند و د   مي

  .)157، 152-154: 1378گال،  فون( توان خيلي خوب مشاهده كرد موضوع را مي

شده،   به صورت افقي درازتاخت چهارنعل اسب به طوري كه هر دو جفت پا تقريباً         
بـه  . يش داده شده اسـت    هاي ساساني براي بيان حركت سريع سوار نما        برجسته در نقش 
 ساسانيان  ة حركتي است كه به وسيل     ةماي رسد كه تاخت چهارنعل مربوط به نقش       نظر مي 
ـ  هـا نقـش    پيش از ساسـانيان چينـي     .  آگاهانه و به شكلي نو معرفي شده است        كامالً  ةماي

. انـد  سريع سوار به كار برده   حركت   به ويژه    ،تاخت چهارنعل را براي نشان دادن حركت      
 ولي در ايران ابتدا در قرن       ؛ به آسياي مركزي راه يافته است      »هان«ة  مايه در دور   اين نقش 

  .اند سوم ميالدي ساسانيان آن را پذيرفته
                                                           
1. Herrmann 
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ن دوره بـه كـار رفتـه اسـت،          يهاي ا  برجسته ي كه در ساخت نقش    يها كيكي از تكن  ي
ر  شـاپو  ةبرجـست  ن روش در نقـش    يـ  ا ة نمون ؛هاست زي نقش يآم  رنگ كاري و احتماالً   گچ

 پرداخـت  ن صورت كـه سـطح سـنگ را عمـداً    يبه ا . شود ده مي يدوم در تنگ چوگان د    
 سـپس   ،بـه آن بچـسبد    ـ   كه آثار آن هنوز موجود است      ـ نكرده تا آستري آغشته به گچ     

  .)104: 2000هرمان، ( اند كرده زي مييآم  رنگكاري و احتماالً برجسته را گچ سطح نقش
ز مطـرح  يـ گـر از محققـان ن  يها از سوي برخي د برجسته ز بودن نقش  يآم احتمال رنگ 

. داننـد   ن مـي  يوان بزرگ طاق بستان را رنگ     يهاي ا  برجسته نقشكه  اي    به گونه . شده است 
 هـاي مختلـف كـه      جادشده در دوره  يهاي ا  اري از حجاري  ي بس  كه رسد منطقي به نظر مي   

 نظـر را    نيـ ا. ، رنـگ شـده باشـند      داشـتند ي  مني مناسبي در مقابل عوامل جـو      يااوضاع  
گري كـه در مجـاورت طـاق بـستان قـرار دارد و در زمـان                 ي د ةزي شد يآم حجاري رنگ 

كـاربرد رنـگ در نقـش        .)221: 1376رياضـي،   ( كنـد  ت مـي  يجاد شده، تقو  يشاه ا  يفتحعل
  .)61: 1376مهركيان، ( )4( ز مشاهده شده استي بهرام اول در تنگ چوگان نةبرجست

اي از زمان شاپور سوم تـا        هاي صخره  برجسته قشبه نظر برخي از محققان با فقدان ن       
 جـاي آن را     )يكـي از اشـكال تبليغـات سـلطنتي         (خسرو دوم، ظروف زرين و سـيمين      

اي، مانند انتصاب يا پيروزي بـر        هاي صخره  برجسته  اما موضوع اغلب نقش    ؛گرفته است 
ها،  قاببررسي نقوش بش  . )146: 1384شيپمان،  ( شود روميان بر ظروف ساساني ديده نمي     

 ماننـد   ،هـاي مـذهبي و تفريحـي       مايه دهد كه نقش   هاي ساساني نشان مي    ها و پارچ   كاسه
هاي شكار،   داستان بهرام و آزاده، نشستن شاه بر تخت سلطنت يا صحنه           تصاوير ايزدان، 

در مقـام   (محتـوايي   از نظـر    بنـابراين ظـروف ساسـاني       . هاي اصلي نقوش اسـت     مايه بن
هـا قابـل     نگاري، نقوش آن    از نظر شكلي و شمايل     فقط ، نبوده مطرح) اي سياسي  اعالميه

  .استها  برجسته مقايسه با نقش
ي در  ديـا زهـا كمـك      نگـاري و كتيبـه     هاي اليمايي كه شـمايل     برجسته برخالف نقش 

كنـد، شناسـايي هويـت پادشـاهان در          شناسايي هويت اشخاص حاضر در صـحنه نمـي        
 ،هـا سـاخته شـده بـود        كـه مخـصوص آن    ا  ه هاي ساساني از طريق تاج آن      برجسته نقش

افـراد  از طريق   ها و نيز     برجسته هاي نقرشده در نقش    هاي اين دوره، كتيبه    مقايسه با سكه  
 شـمالي نقـش     ةبراي مثال شاپور اول در جبه     ؛  هاي خانوادگي ميسر است     نشان ةبه وسيل 

 به دور آن در دار بر سر دارد كه بر فراز آن گوي بزرگي قرار گرفته و    رجب تاجي كنگره  
دار و برسـمي در دسـت      يا اهورامزدا كه با تاج كنگره     ،  قسمت پيشاني روباني بسته است    

  .شود ه ميتشناخ
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 هنر ، ساساني از مدارك مهم در بازشناسي تاريخ، فرهنگ    ة نقوش برجست  ،در مجموع 
هاي آشكار هنـر ساسـاني بـيش از همـه در             ويژگي. رود و مذهب اين دوره به شمار مي      

ساسانيان توانستند هنر حجاري را بـه اوج        . هاي اين دودمان انعكاس يافته است      حجاري
شناسـيم بـه دوازده فرمـانرواي        هايي كه امروزه مي    برجسته نقش. شكوفايي خود برسانند  

 .اختـصاص دارنـد   ) .م388 تـا    224( يعني از اردشير تا شاپور سـوم         ،نخست اين سلسله  
 پيـروزي بـر دشـمن را        ةدشاه و تعدادي نيز صـحن     ها تجليل از مقام پا     موضوع بيشتر آن  

 حجـاري و تركيـب نقـوش بـه كـار رفتـه در               ةاصـول طراحـي، شـيو     . دهنـد  نشان مـي  
 و پيـشرفت تسلـسل زمـاني سـبك          ههاي ساساني به حد كمال خود رسيد       برجسته نقش

هـاي   ها بـه تجليـل از پيـروزي        اين حجاري . نقوش در آثار اين دوره قابل مشاهده است       
از سـوي خـدايان     را  ييـد پادشـاهي آنـان       أ ت ،پردازد ن ساساني بر دشمنانشان مي    پادشاها

  .تابد مي  غرور و عظمت دودماني جديد و نيرومند را باز ودهد ايراني نمايش مي
هاي سياسي داخلي بر سر دست يافتن به تاج و تخـت و كـسب مـشروعيت                   بحران

ها از ماهيت    ست و بررسي آن    ساساني نمود يافته ا    ةسياسي در شماري از نقوش برجست     
اولين نمونه به شورش نرسـه در  . گيرد قدرت پادشاه ايران در آن دوره آشكارا پرده برمي 

  پادشـاه قـانوني    در مقـام   ميالدي براي بازگرداندن تاج و تخت و معرفي خود           293سال  
  كوشيد تا يـادبود شـاه پيـشين را از   ، زماني كه برتخت شاهي نشست  او. اختصاص دارد 

ستاني بهرام اول از اهورامزدا در تنگ چوگان افزود و            تاج ةاي به صحن   او كتيبه . ين ببرد ب
 سپس دستور داد تـا در زيـر پـاي اسـب بهـرام اول                ،صاحب نقش را نرسه معرفي كرد     

  . يعني بهرام سوم را حجاري كنند،نقشي از دشمن مغلوب خود
 بـه تخـت     ،ه، اردشير دوم  مهتر طايف . بحران بعدي پس از مرگ شاپور دوم پيش آمد        

هـا   ها و سكه   به شتاب در كتيبه   ـ   كه جاي اردشير دوم را گرفت      ـ  اما شاپور سوم   ؛برآمد
  .مشروعيت اين رويداد را اعالم كرد) يعني در اظهارات رسمي خود(

 مبـارزه بـر سـر       ،بـود شـت   خرتر، رويدادي كه اهميت فراوان دا     أدر تاريخي هنوز مت   
 كه از طريـق مـادر بـا         ـ   طوفاني شورش بسطام  ة  د كه در دور   دستيابي به تاج و تخت بو     

فشرد كه خـسرو دوم       بسطام پاي مي   .به وقوع پيوست  ـ    خاندان فرمانروا خويشي داشت   
اين رويـداد چنـدان اهميـت    . حق او را ناديده گرفته و بر تاج و تخت دست يافته است         

 هـاي   هم در يادمـان    ،سيده كه به دست ما ر     كهاي عربي خداي نام    داشت كه هم در ترجمه    
  .هاي ايوان بزرگ در طاق بستان بازتاب يافته است برجسته ها و شايد نقش رسمي سكه

دهـد كـه     اين سه نمونه همراه با جزئيات تبارشناسي تاريخي به روشـني نـشان مـي              
  . زردشتي بوده استة ساساني تابع قانون خانوادةماهيت قدرت پادشاه در دور
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ـ   پادشاهان ساساني از تصوير انسان     ستاني هاي تاج  صحنه  اهـورامزدا، نمـادي از      ةگون
لقب تـازه   . خواند  ايزدان مي  ةاردشير خود را از دود    . خاستگاه ايزدي قدرت پادشاه است    

دار كه اهورامزدا برسر     هاي دندانه   تاج ة پايگاه ايزدي اردشير است و تاجي از گون        نمودار
يكـي از ديگـري     و شاهي برادر يكديگرنـد و گويند وي گفته بود دين  . نهاده است دارد  

 هرچه را پايه نباشد از . پادشاهي است و پادشاهي نگهبان دينةدين شالود. نياز نيست بي
  .)305 و 304، 86-89: 1373يارشاطر، (رود و هرچه نگهبان نداشته باشد تباهي گيرد ميان مي

ــ   ــراي حراســت از قلمــرو خــود و جل ــدار ب ــران در تــالش پاي وگيري از دولــت اي
ايران . دشاندازي همسايگان در شرق و غرب درگير كشاكش با دو قدرت نيرومند      دست

يافتـه و نيـروي نظـامي زيـاد          برابر امپراتوري روم با دولتي بـسيار سـازمان        در  در غرب   
هايي كـه     سياست خارجي، شاپور اول به اتكاي پيروزي       ةدر زمين . پيروزمندانه در ايستاد  
خـود را شاهنـشاه     ـ   ها نوشته  سنگ كه بر تخته  ـ     هايش  در كتيبه  ،ددر غرب به دست آور    

گورديـانوس، والـرين و فيليـپ       : هاي او بر امپراتوران روم     پيروزي. ايران و انيران خواند   
بگرد، نقش رستم و تنـگ چوگـان بيـشاپور بـه نمـايش              اهاي دار  برجسته عرب در نقش  

 شـاپور   ـ ترين مجموعه است   كه كهن ـ   بگردا پيروزي دار  ةبرجست در نقش . درآمده است 
اند كه ايـن     از روي همين كار شاپور حدس زده      . اول تاج پدرش را بر سر گذاشته است       

 وي را در روزهايي كه او در پادشاهي با پدرش شـريك بـود يـا      ةبرجسته پيروزي اولي   نقش
  .نمايد  باز مي) ميالدي كه تاريخ تاجگذاري اوست242يعني پيش از (در فترت پس از آن 

. دشـ ها در پارس متوقف      نگاره ها و كندن سنگ    از پادشاهي اردشير دوم نوشتن كتيبه     
 به نمايش گذاشـته   ، شده وي تاجگذاري خود را در طاق بستان كه در سرزمين ماد نهاده           

 ؛ تمايل به استقالل از مركز ديني اسـتخر بـوده اسـت   دليل اين تغيير مكان احتماالً   . است
 از آن پـس بـه       ،پرسـتيدند   كه ايزد بانوي بزرگ را كـه در آنجـا مـي            نمايد زيرا چنين مي  

هـا    اما آناهيتـا در ميـان آن    ؛دو ايزد در تاجگيري اردشير شركت دارند      . فراموشي سپردند 
، بلكه جـاي آن بـه   هكه تاجگذاري در جنوب انجام نگرفت  دهد    او نشان مي  غيبت  . نيست

  .)593، 317، 305: 1373شاطر، يار(ه است هاي ماد منتقل شد يكي از پرستشگاه
.  ساساني در تنگاب فيروزآباد قـرار دارد       ة دور ةبرجست ترين نقش   مهم ،از نظر تاريخي  
 مـيالدي اتفـاق افتـاده و در سـه           224  جنگ هرمزدگان است كـه در      ،موضوع اين نقش  

ي برپـايي   اپيروزي اردشير اول در اين جنـگ بـه معنـ          .  منفرد توصيف شده است    ةصحن
 اردشـير   تسـ دبـه   ) پـنجم ( ي بوده است كه با كشته شـدن اردوان چهـارم          دولت ساسان 

 يادگار پيروزي اردشير بر ارمنستان      ، اردشير اول در سلماس    ةبرجست نقش. شود محقق مي 
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 قدرت به ساتراپي ارمنستان است و پيـروزي بهـرام دوم بـر اعـراب در تنـگ                   اعطايو  
  .)35: 1378گال،  فون( چوگان بازتابي از حوادث سياسي در زمان بهرام دوم

. اي ساسـاني بـه اهـداف و مقاصـد دودمـان حـاكم كمـك كـرده اسـت                    هنر صخره 
 ؛ تن به تن كنايـه از قـدرت اوسـت          يهاي پيروزي پادشاه بر دشمن خود در نبرد        صحنه

خـورده در    نمـايش دشـمنان شكـست      .وي هرگز چنين نبردي نكرده باشـد      گرچه شايد   
.  البته حاكي از پايگاه پست و ناچيز آنـان اسـت           ،فاتحتر از تصوير پادشاه       كوچك ةانداز

 ةهاي برجست  به تخت نشستن پادشاه و نظاير آن، در حجاري     ،هاي شكار، ميهماني   صحنه
 پادشاه محتشم اسـت     ازها هنوز به قصد تجليل       ها، ظروف سيمين يا نقاشي     روي صخره 

  . داردتطابقم سياسي دولت ساساني ةبا آرمان و انديش و
، ماننـد   شـاهان ساسـاني  ةتصوير ايزدان بـر نقـوش برجـست      : پادشاهيايزدي  ماهيت  

 پادشاهي به اردشير اول، شاپور اول، بهرام اول و اردشير           ة حلق ياهورامزدا در حال اهدا   
ستاني نرسه در نقش رستم و ايوان بزرگ طاق بستان و ميترا در نقش  دوم، آناهيتا در تاج  

سـتاني نمـادي از واگـذاري        آيين تـاج  . ده شده است  اردشير دوم در طاق بستان نشان دا      
 اشـكاني در    ةكـه در دور    چنـان . گيـرد  ييـد ايـزدان قـرار مـي       أپادشاهي است كه مـورد ت     

  شاهان ساساني نيـز    . اقتدار را از ايزدان گرفته است      ة تنگ سروك نيز شاه حلق     ةبرجست نقش
 ديهـيم را    ،ي ايرانـي  ساز در شمايل . خواستند حق ايزدي پادشاهي خود را نشان دهند        مي
يد ايزدي كه با رسيدن آن از خدا به پادشاه قدرت أيتوان بازنماي خورنه شاهي، طالع يا ت     مي

  نقـش رسـتم    ةبرجست اي كه در نقش    متن كتيبه . د، برداشت كرد  شو  قدس مي مو مرجعيت او    
  .كند  بسيار تقويت مي، چنين تصوري داشتهوضاعاين نظر را كه اردشير در اين ااست، آمده 

برجسته كه در اواخر پادشاهي او كنده شـده،          نمايد كه اردشير در اين نقش       چنين مي 
انديـشد نـه قـدرت و        بيشتر به مفهوم الوهيت خود و خاسـتگاه ايـزدي دودمـانش مـي             

 يـت  بلكـه موقع ، خود را جاودان سازد   فقطوي در پي آن بود تا نه        . مرجعيت ناپايدارش 
اين امر در   .  قانوني بخشد  ةد و به آن جنب    ن ببرند نيز تقويت ك     از وي فرمان   بايدكساني را كه    

  .)592 و 591: 1373يارشاطر، ( هاي تاجگيري جانشينان اردشير اول نيز مصداق دارد صحنه
اگرچـه پادشـاهان آغـازگر      .  ديني نبوده است   ةبه قدرت رسيدن ساسانيان بدون جنب     

را آغاز كردند از پشتيباني احتمالي      ني كه آن    اروحانيدر حقيقت    ،اين تحول ديني نبودند   
هنگـامي كـه ساسـانيان در راه ايجـاد دولـت مركـزي              . شاهان ساساني برخوردار بودند   

. داشـت   گام بر مي   يكوشيدند، دستگاه ديني در مسير وصول به چنين مركزيت         نيرومند مي 
به عبارتي قدرت شاهنشاه و نيروي موبدان موبـد دو ترجمـان يـك گـرايش و دو بعـد                    
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رغم رقابت پنهـان و تـنش ميـان دسـتگاه دينـي و حكومـت،                 ه ب ند و  بود اي واحد   يدهپد
  . و منافع مشتركي داشتندبيني جهان

 پيروزي ةستاني، سپس صحن  تاجة صحن،شده بيشترين نقوش در ميان نقوش شناسايي
  .دهد بر دشمنان و بقيه شاه را همراه با مالزمان نشان مي

 . مذهبي محض اختصاص نيافتـه اسـت       ةنقشي به صحن   هيچ   ،اي ساساني  در هنر صخره  
 فقـط توجه به اينكه مذهب زرتشت دين رسمي امپراتوري ساساني است، نقش آتـشدان               با

 پرسـتش   ة صـحن  فقطشود كه     اردشير اول در تنگاب فيروزآباد ديده مي       ةبرجست در نقش 
. اول است ستاني اردشير     تاج ة جزئي از لوازم فرعي حاضر در صحن       اًفصرآتش نيست و    

شوند، نقشي جـز     ها ديده مي   آناهيتا و ميترا كه در صحنه       چون اهورامزدا،  يحضور ايزدان 
 بـرم   ةبرجـست  نقش (،اين نكته جالب توجه است كه با يك استثنا        . اعطاي منصب ندارند  

مـضموني كـه در     . از نشان دادن شاه در برابر آتشدان به هيچ وجه خبري نيـست            ) دلك
  .شويم هاي ساساني همواره با آن مواجه مي اشت و بر سكه هخامنشي شيوع دةدور

 ةبرجـست   در نقـش   ،اي نـشان داده شـده اسـت        برجـسته  اي كه ميترا بر نقش     تنها دفعه 
 أشود هنگـامي كـه بـدانيم منـش         آورتر مي  اردشير دوم در طاق بستان است و اين حيرت        

بـه امـروز هـيچ بنـايي كـه        عالوه بر آن تا     .  ايران است  ،ديني كه با اين ايزد بستگي دارد      
شـالوده و   .  در ايـران شـناخته نيـست       ،بتوان با اطمينان گفت پرستشگاه مهر بوده اسـت        

 بـر پرسـتش ميتـراي ايرانـي         ،ين ميترايي كه در امپراتـوري روم رواج يافـت         يخاستگاه آ 
  .)142: 1383شيپمان، ( استوار بود

دي مغ بزرگ كرديـر  هاي ايران در سده سوم ميال انگيزترين شخصيت يكي از شگفت 
بهـرام عنـوان    . او در زمان بهرام دوم به قدرت فوق العاده و بي نظيري دست يافت             . بود

 او را در رديف بزرگان .»كردير بخت روان ورهران اورمزد موبد  «: غيرعادي به او بخشيد   
. دارد و عالوه بر قدرت ديني نامحدود، باالترين مقام قضايي ايران را به كرديـر داد                قرار

 طوالني در كنار نقوش      نسبتاً ةنوشت اين شخصيت چندان قدرت يافته بود كه چهار سنگ        
 سـخن   يشهاي خـود از ارتقـاي مقـام خـو          كردير در كتيبه   .اي شاهان ايجاد كرد    صخره

گويد و اقداماتي كه در جهت رواج دين مزدايي و تعقيب و آزار يهوديـان، بودائيـان،         مي
مرتــدان (و زنـديكان  ) ؟مانويــان مانـداييان، ( ماكتكــان برهمنـان، نــستوريان، مـسيحيان،  

  .)251-297: 1385هينتس، (دهد  شرح ميانجام داده ) مزدايي
  
  ها و هويت ايراني نگاره سنگ

هاي درخـشان زنـدگي پادشـاهان اشـكاني و           هظاستفاده از هنر حجاري براي نمايش لح      
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 ةشناسـانه و درجـ      زيبـايي  هـاي  عالوه بر بيان مفاهيم و ارزش     ،  ها ساساني در دل صخره   
هـا، طـرز تفكـر،       ار تاريخ، فرهنگ، آرمـان    موداعتالي آن و تجلي ذوق و روح ايراني، ن        

باورها و هويت ايراني است كه به بهترين شكل در هنر انعكاس يافته و خصوصيات هنـري       
 كند  هنرايراني نيز كه خصوصيات ملي را آشكار مي        ،از اين رو  . خود را تداوم بخشيده است    

  .تواند همچون نژاد، زبان، سرزمين، دين و نظام سياسي، هويت فرهنگي ايجاد كند مي
 ،اين نفـوذ  .  نفوذ فرهنگ يونان نيز نتوانست براي هميشه بر روح ايرانيان چيره شود           

هـاي   چنـان از شـيوه    آن،در حقيقـت .  ريشه ندوانيـده بـود  سطحي و موقتي بود و عميقاً  
رستي مفهوم نيفتاد و از بسياري لحاظ بـا سـنن عميـق ايـن         د ايراني دور بود كه هرگز به     

. تناسـب نداشـت  هـا وجـود داشـت،      هاي مرسومي كه براي بيان اين سـنت        شيوه نژاد و 
كشمكشي شديد بين شكل عيني و اشكال قالبي از يك طرف و هنر تجريدي، رمـزي و                 

نيـان از رهبـري     تزئيني، از طرف ديگر، در سرزمين ايران درگرفتـه بـود و بـا اينكـه ايرا                
فطـرت مـردم و طـرز       ، با اين حال     مطلوب محروم و از نظر سياسي منكوب شده بودند        

وفاي مردم ايـران بـه      . شان زنده ماند و پيوند خود را با گذشته حفظ كرد           تفكر و زندگي  
 ولـي باعـث     ،توانست به تنهايي آثار هنري بزرگي بـه وجـود آورد           بودن خود نمي   ايراني

 تجربـه   ةكـه جلـو   نگهداري كرد   اي را    هاي عمده  نوي شد و شيوه   تداوم خصوصيات مع  
 نتوانستند روح فرهنگ ايـران را از        ،رو سنن يونان بودند     روم و بيزانس هم كه دنباله      .بود

هنر ايران در مسير پيشرفت خود در برابر هـر هجـوم و             . راه ديرين خود منحرف سازند    
ايـن وحـدت     .ود را تقويـت كـرد     خـ تضاد و تهـاجمي      بلكه با هر     ،بحران متوقف نشد  

 اساسي و اصل پيوستگي و تـداوم فرهنگـي در تـاريخ هنـر ايـران اهميـت بـسيار دارد                    
  .)64 و 63: 1381پوپ،(

 حكومـت . نظام سياسي و اجتماعي ايران نيز به تغييرناپذيري فرهنگي كمك كرده است           
ود سـخت   هـاي خـ     مخالف تغيير است و به خصوصيات و آرمـان         الطوايفي طبيعتاً  ملوك

هـا    حكومت، مسئوليت را از دوش عامه مردم برمي دارد و آن           ةرفتار پدران . دلبسته است 
پرسـتي بودنـد و       سـنت  ةتمام طبقات زير سـلط    . كند هاي گوناگون معاف مي    را از تجربه  

هـاي قـومي مايـه       هاي مختلف فرهنگ ايران دائما از منبع غني تجربيات و انديـشه            جنبه
 عاليق و ة عقايد عامه اگرچه غيرمضبوط و نامشخص بوده، زمينرسوم و. گرفته است مي

ثير أداده و حتي غيرمستقيم بر سليقه و ذوق پادشـاهان تـ            تمايالت عمومي را تشكيل مي    
  .)74 و 73: 1381پوپ، ( آورده است ميدر گذاشته و نبوغ هنرمندان را تحت فرمان  مي

مذهب  .اريخ فرهنگ بوده است    هنر و مذهب در ايران هميشه از مسائل مهم ت          ةرابط
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تـاريخ هنـر ايـران    . شناسند و هنر را خادم ضروري مـذهب   هنر ميةدهند را نيروي الهام  
  .كند همبستگي هنر و مذهب را اثبات مي
ايرانيان بـا حفـظ فرهنـگ خـود          . فرهنگ آن است   ،اما عامل اصلي وجود يك ملت     

گانـه موجـب نقـض و عـدم          عنصر بي  ،در يك اثر هنري   . ندردمليت خود را فراموش نك    
 موجـب نقـص و      ملـت عبارتي وجود هر عنصر بيگانه در فرهنگ يك          به؛  وحدت است 

ها بايد اين عناصر بيگانـه       سخن در اين نيست كه ملت     .  است ملتعدم وحدت ملي آن     
هـا    بلكه سخن در اين است كه آنچه از اين عناصر بـا زنـدگي ملـت                ، طرد كنند  را كامالً 

 آنچه مورد نياز است بايد در فرهنـگ مللـي           ؛ اما  ضروري است   طردش ،سازگاري ندارد 
ناچار پذيرفته اند مستحيل گردد و رنگ و بوي آن فرهنـگ وارداتـي را فـرا                  كه آن را به   

اقـوامي كـه    . هـا اسـت    ثر فرهنـگ  أثير و تـ   أتاريخ زندگي همه ملت ها حاكي از ت       . گيرد
هـاي وارداتـي را در خـود         ار فرهنـگ  اند آث   توانسته ،اند فرهنگ غني، پويا و زاينده داشته     

  .)164 و 163: 1381فقيه، ( دكننمحو 
اشكانيان با وجود داشتن عظمت و وسعت حكومت، توجه بسياري به دين نداشـتند              

نگريستند و به دين و مـذهب         اغماض مي  ا ب ، رعاياي خود كه از ملل مختلف بودند       بهو  
.  در پذيرفتن دين آزاد گذاشته بودندايشان كاري نداشتند و در حقيقت اهل مملكت خود را  

 دين زردشتي را آيين رسـمي ايـران قـرار    ،اما ساسانيان پس از نشستن بر تخت سلطنت      
  :فرمايد كه فردوسي مي چنان. ها هماهنگي دين و دولت بود اساس سياست داخلي آن. دادند

را بـود   چو دين   / /تو گويي كه از بن ز يك مادرند       / چنان دين و دولت به يكديگرند     
  .)70 و 69، 30، 29: 1374محمدي، ( /تو اين هر دو را جز برادر مخوان/ پادشه پاسبان

هاي بنيادين فرهنگ سياسـي      لفهؤرو پيوند نظام دين و دولت همواره يكي از م           از اين 
 ة پادشاهان در حال گرفتن فر     ، ساساني ةدر بسياري از نقوش برجست    . در ايران بوده است   
گيـري   پيوند نظام سلطنت با ديانت زرتشتي در آغـاز شـكل          . ا هستند ايزدي از اهورامزد  

تـاريخي در  ي و    ايراني و آگـاهي اجتمـاع      ةبخشي جامع  قدرت ساسانيان، در امر وحدت    
 ايرانـي بـه تعـالي روح    ةوحدانيت اشراقي انديش. ثر افتادؤص بهتر هويت ايراني م   يتشخ

  .بخشيدايراني كمك كرد و اين روح به هويت ايراني انسجام 
ها، نمايش اقدامات پادشاهان در طول دوران سـلطنت و شـرح              نگاره  بعد ديگر سنگ  

 عامـل   در مقـام  كـه شـخص شـاه        چنان. هايشان در دفاع از سرزمين ايران است       پيروزي
 ،بنـابراين . اي دارد منافع مشترك نمود ويژهدر جايگاه بخش، و قلمرو و سرزمين     وحدت

بخش نژاد ايرانـي، نگهـدار و نگهبـان سـرزمين،             وحدت در نظام سياسي، پادشاهان نماد    
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سـتيزي و حفـظ حـدود قلمـرو مـشخص            بيگانه. يد اهورامزدا بودند  أيفرهمند و مورد ت   
اجـالل،   صـنيع (دهـد    اصلي هويت ايراني را شكل ميةايراني در تهاجمات دشمنان، شاكل 

  .)162 و 161: 1384
  
  گيري تيجهن

هنـر حجـاري از     . اريخ ايـران رواج داشـته اسـت       اي در طول ت     صخره ةبرجست هنر نقش 
. راني اسـت  ي ذوق و توانمندي هنرمندان ا     ة نشان ،ها ن نوع آن  يتر ها تا عالي   ن تجربه ينخست

. انـد ينما ي آن را مـي    يرپايراني و د  ي ا ةشيادگار مانده، جاودانگي اند   ينقش و نگارهاي به     
هـا، مادهـا،     المـي ي سپس ا  ،شته شد ها بردا   لولوبي ةلين هنر ابتدا به وس    ين ا يهاي آغاز  گام

ان آن را   يي كردند و در آخر ساسـان      يان در تكامل و تعالي آن هنرنما      يان و اشكان  يهخامنش
ن هنـر بـه     يـ  ا ،رگرييدر دوران اسالمي با منع تـصو      . اند ي هنري رسانده  يبه اوج شكوفا  

ر ي نظ،رهن دوي قاجار اين سنت مورد توجه شاهان اةنكه در دوريفراموشي سپرده شد تا ا
  .ن شاه قرار گرفتيشاه و ناصرالد يفتحعل

  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز ها مي برجسته هاي مشترك نقش ژگيياز و
گروهـي از  . يني و تبليغي بوده استيها، مقاصد تاريخي، آ برجسته  هدف از خلق نقش .1

هي و  ثبت و جاودان كـردن رويـداد، نـشان دادن شـكوه پادشـا             با هدف   ها   برجسته نقش
  .استنگاشته شده گروهي ديگر تبليغ قدرت سياسي و مذهبي 

ها را بايد در نشان دادن سلطنت الهي پادشاه يا اهداف             مضمون و مقصود اغلب نقش     .2
  .شد يني جست كه به تحكيم اركان سلطنت و بيان عظمت و مشروعيت آن منتهي مييآ
  . هاست برجسته ي نقش به طور كلي دو موضوع مذهبي و غيرمذهبي، موضوع اصل.3
 نظير اعطاي قدرت و نيايش بيشترين سهم نقوش را ،هايي با موضوع مذهبي مايه  نقش .4

  .دهند به خود اختصاص مي
برخـي از   . ت خاصـي برخـوردار بـوده اسـت        يـ هـا از اهم    برجسته  انتخاب محل نقش   .5

ادي يـ ي ز هـا  هاي مختلف تاريخي نقش    ستون و نقش رستم كه در دوره      ي مانند ب  ،ها مكان
  . هاست  تقدس اين محوطهةدهند اند، نشان جاد شدهيها ا در آن

. د شـده اسـت    يـ كأن وجـه ت   يـ ها بر ا   ها كه در تمامي دوره     برجسته ن بودن نقش  ي نماد .6
 ماننـد نبـرد تـن بـه تـن           ؛هاي باستاني مـشرق زمـين اسـت        هاي سمبليك از سنت    نقش

  .شاهنشاه با دشمن يا حضور ايزدان
م بودند يشتر در فكر القاي مفاهي بلكه ب،دادند را نشان نمينقوش ي يعگرا هنرمندان واق .7

  .د شده استيكأهاي نمادي ت ها بر ارزش  آنةكه در هم
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خي ي تـار  يهـا   در تمام دوره   ،زدي آن يگاه ا يت و مفهوم پادشاهي، خاستگاه و جا      ي ماه .8
  .دنبال داشتت حكومت پادشاه را به يزدي و مشروعيد اييأافت كه تيران انتقال يا

اسـتفاده از گچبـري و      . انـد  جـاد كـرده   يسـازي ا   هـا را بـه روش برجـسته          عموم نقش  .9
  .مشاهده شده استز يها ن برجسته زي در برخي از نقشيآم رنگ

 قبـل خـود اسـت و بـه          ةثر از دور  أ متـ  ،سازي در اوايل هـر دوره       هنر نقش برجسته   .10
كـل روح ايرانـي در آن        ا در  امـ  ؛دهـد  تدريج سبك هنري مخصوص خود را نـشان مـي         

  .متجلي است
  .شود ها ديده مي برجسته ون يوناني و رومي در نقشچثيرات هنري ملل ديگر همأ ت.11
هاي ايراني و     زبان ةها از ديدگاه مطالع    برجسته هاي نقرشده در كنار نقش     نوشته  سنگ .12

  .دغيرايراني اهميت بسيار دار
منصب، بزرگان، مقامات و نيز  اي افراد صاحب  ه  نوع پوشش اعم از لباس و سرپوش       .13
هاي فـاخر، آرايـش مـو و چهـره و            ين لباس يهاي رزمي، نشان دادن جزئيات تز      پوش تن

شناختي ايرانيان،  زيورآالت به كار رفته، جدا از مطالعات تاريخ هنري و معيارهاي زيبايي         
  .طبقات اجتماعي نيز ارزشمند استشناختي و شناسايي   جامعهاز نظر

شناسـي پديدآورنـدگان، از      اي عالوه بر ارضاي حس زيبـايي        صخره ة نقوش برجست  .14
بيني ايرانيان اسـتفاده شـده اسـت كـه           اين هنر به عنوان ابزاري براي بيان عقايد و جهان         

  .اند ها را با تصوير جاودانه كرده آن
نگ ايراني زير   ها به آن اشاره شد، فره      برجسته ثيرات فرهنگي كه در نقش    أرغم ت   علي .15

هاي خود را حفظ      بلكه سنت  ،چتر هيچ فرهنگي قرار نگرفت و رو به انحطاط نيز نرفت          
پويايي فرهنگ ايراني مرهون هويت ملي است كـه اعتمـاد و همبـستگي    . و ترويج نمود 

  .آورد ملي را به ارمغان مي
هاي  اي بخشي از آگاهي ما را به دوران   هاي صخره  برجسته  نقش ،آن چنان كه گذشت   

تـوان بـه تحليـل       در پرتو چنين شـناختي اسـت كـه مـي          . دهد تاريخي ايران تشكيل مي   
 ايـران پرداخـت و مناسـبات حـاكم بـر            ةتاريخي اوضاع هنري، سياسي و مذهبي جامع      

يابد كه در نظر آوريـم در   اين مسئله زماني اهميت مي. جامعه را مشاهده و ارزيابي نمود    
در نتيجـه منـابع مكتـوب       .  بر نقل شفاهي استوار بود     تربيشايران انتقال دانش و معرفت      

درحقيقت از ايران پيش از اسالم      .  تاريخ ايران قبل از اسالم اندك و پراكنده است         ةدربار
در ايـران   را   مشكل منابع    ةتوان بخش عمد   مي. حتي يك كتاب به دست ما نرسيده است       

 ة قابل بحث و از حوصـل      هاي مختلف  جو كرد كه از جنبه    و  نگاري جست  در سنت تاريخ  
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اي   صـخره  ةبنابراين بـا درك اهميـت و جايگـاه نقـوش برجـست            . اين مقاله خارج است   
هــاي دينــي و حــس  تــوان تحــوالت انديــشه و مــسائل فكــري، فعاليــت ســازمان  مــي

هـا را در      چگـونگي آن   ،در ادوار مختلف تاريخي شناخت    را   ايران   ة جامع ةشناسان زيبايي
نگاهي گـذرا بـه     .  اهداف سياسي و ديني آن را نشان داد        سيري تاريخي مشخص كرد و    

ر آن است كه ايران در طـول        مودا ن ،ها برجسته سير تحوالت فرهنگي ايران در پرتو نقش      
ري پـذي   امـا ايـن التقـاط     ؛هاي ديگر آموخته است    پذيري از ملت   تاريخ همواره با انعطاف   

 ايـران نـه     ، تمدن خاورميانه  در متن .  متمايز و مشخص نشده است     يمانع از پيدايي تمدن   
هـاي   ز آن نـوآوري  بلكه اين چهره كه ممي،شود  فرهنگي درخشان ظاهر مي ةبا چهر فقط  
 ،تر از همـه    مهم. باشد  برجسته و محسوس نيز مي     ،آميز و تركيبات ذوقمندانه است     تخيل

 زهاي هنري و ادبيات خاص خود ممتا        ديني، اشكال و قالب    ةاين كشور به داشتن انديش    
هاي فرهنگ مادي، حكومت، جنگ، آداب و رسـوم و           سهم و نفوذ ايران در زمينه     . است

  .ستمشاهده اقابل آيين درباري نيز 
  
  
  
  
  
  

  ها يادداشت
ايـن قـوم   . ها از اقوام ساكن در نواحي غربي فالت ايران بودند كه با ايالميان از يك تبـار نـژادي بودنـد     لولوبي .1

 ديالـه تـا درياچـه اروميـه را     ةهاي زاگرس، يعني بخش وسيعي از قسمت رودخان  يهاي از ارتفاعات و كوهپا     منطقه
  . در نيمه هزاره سوم قبل از ميالد دولتي براي خود تشكيل دادند ،اشغال كرده

 ، شيخ علي خان زنگنـه     ةنام  هجدهم ميالدي جهت نوشتن وقف     ةبرجسته در سد   سفانه قسمت مهم اين نقش    أ مت .2
 1673 همسفر شاردن و سـفير ونيـز در سـال     (M..Grelot)گرلوت  .  تخريب شد  ، صفوي صدر اعظم شاه سليمان   

  .برجسته را بازسازي كنند  بر مبناي آن توانستند نقش...برجسته برداشته بود طرحي از اين نقش
  . تا كنون هويت واقعي اين نقش مشخص نشده كه شخص مزبور كدام بالش از شاهان اشكاني است.3
 كـل يرف، ما : د بـه  ينه نگاه كن  ين زم يدر ا . ز گزارش شده است   يهاي هخامنش ن   برجسته رنگ در نقش  استفاده از   . 4
ص ،  راث فرهنگي كـشور   ي سازمان م  : تهران ؛نژاد اثيي غ ةترجم؛  ديها و حجاران تخت جمش     برجسته نقش؛  )1373(

  .106 كشور، ص نگيراث فرهي سازمان م: تهران؛ديشرح مصور تخت جمش ؛)1375( رضاي؛ شاپور شهبازي، عل21
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