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 چکیده  

 

کردن  برروی صخره ها می باشد که به دو روش کنده  و نقش برر ستر ه انجرام  مری شرده       حجاری شاخه ای از هنر نقش

م ، در عصر باس ان  ادامره   153اواخر هزاره ی سوم میالد تا پایان ساسانیان است .هنر نقش برست ه  صخره ای از دوره ی لولوبیان 

داش ه است .در طول سه دوره هخامنشی اشکانی ساسانی حجاری ها به نوعی بصورت تاریخنگاری و مک رو  از دوره هخامنشری در   

د در عهد اشکانی با کمیت و کیفیت اندک ولری  ایران آغاز شد که اولین ک یبه ها نیز از داریوش بزرگ برسای مانده است.این رویکر

در عهد ساسانیان به رشد و ارتقاکیفی ک یبه ها و نقوش برست ه ای رسید.  این هنر را می توان از عا لی ررین  نشرانه هرای  وو  و    

کانی و مقایته برا آن  عالقه ی هنرمندان  ایرانی دانتت.این نوش ار قصد داردتا با تبیین و تشریح نقش برست ه های هخامنشی و اش

عصر ساسانی تفاوتها را مورد ارزیابی قرار دهد. در مقدمه به بیان متاله طرح سوال پزوهش ،فرضریه اولیره و وگرونگی سمرر آوری     

توصریفی  –اطالعات پرداخ ه ایم.در م ن از حجاری های دوره هخامنشی تا ساسانی صحبت شده  است.این پژوهش بصورت تحلیلی 

 ه نگارش در آمده است.،ک ابخانه ای ب

 

  حجاری ، صخره ، نقش برست ه ، لولو بیان ، ساسانیان ، هنر  کلیدواژه :
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To illustrate carvings of Achaemenid and Ashkanid periods and their 

comparison with Sassanid 
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Abstract 
 

Stone cutting is a branch of the art of inscription on rocks which has been performed in the form of 

carving and relief carving. The art of carving on stones was prevalent in ancient times, from Lulubids in 

the late of 1rd
 millennium to the collapse of Sassanid in 153 AD. During the three dynasties of 

Achaemenid, Ashkanid and Sassanid, carvings were primarily a method of history telling, which was 

started by inscriptions of Darius the Great. This procedure was not that much excellent in Ashkanid 

period, but in Sassanid, there was much concentration on promoting the art of inscriptions and carvings. 

This art can be considered among the most almighty artistic tastes of Iranian`s artists. This study 

attempts to illustrate differences between carvings of Achaemenid and Ashkanid with Sassanid. In 

introduction, issues like statement of the problem, research question and hypotheses, and the method of 

gathering information were considered. In the main text, there are a variety of descriptions concerning 

carvings from Achaemenid to Sassanid. This study was based on analytic, descriptive and library survey. 

 

Keywords: carving, stone, stone relief, Lulubids, Sassanid, art 
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 مقدمه

بیان تا دوران عیالم و هخامنشی و اشکانی تا ساسانی ادامه داش ه سنت ساخت نقش برست ه های صخره ای از دوره ی لولو

و در عصر ساسانیان به اوج کمال رسریده اسرت.در دوره ی ساسرانی هماننرد دوران هخامنشری شراهد انقکرا  وقرایر و حرواد  و          

ه و از زمین فاصله دارنرد  رخدادهای مهم سیاسی و ف وحات در این ک یبه ها هت یم.بیش ر نقوش  بر روی صخره ها کنده کاری شد

و در ارتفاع هت ند .با بررسیهای صورت گرف ه می وان گفت که برای ایجاد نقش برست ه ها به موققیت مکانی و سرن  صرخره هرا    

توسه بتیارشده است.ک یبه های عهد هخامنشی ،اشکانی وساسانی با مح وای تاریخی ماننرد ک یبره ی سره زبانره داریروش اول در      

ن کننده شیوه تاریخنگاری در ایران عهد باس ان می باشد که شیوه نگارششان یکتان ودرباره ف وحات سلو  شاهان و بیت ون تبیی

متایل دیگر می باشد.این پژوهش برمحور این سوال است که نقش برست ه های هخامنشی و اشکانی وه تفاوتی با نقرش برستر ه   

ید گفت که در ادامه و عصر شکوفایی ساسانیان ،پادشاهان ساسانی در تصاویر و های عصر ساسانی دارند.در پاسخ به سوال پژوهش با

هجاریها ی خود از خدایان می را و آناهی ا در کنار اهورامزدا اس فاده کرده و نقش برسم در این حجاریها به وشم میخورد. این نقش 

 نتبت به اعصار گذش ه کرده است. برست ه ها از لحاظ شکل ظاهری یقنی کنده کاری ،پیشرف های بتیار زیادی

قبل از هخامنشیان ،مادها خط میخی را از آشوری ها و عیالمی ها فرا گرف ند و آن را از شکل نموداری و آهنگی به صرورت  

الفبایی در آورند ،این خود گامی مهم برای آسان کردن خط   میخی بود .زیرا ک یبه ها خود به سه زبان پارسی ،عیالمری و آشروری   

( اشارات تاریخی و آثاری که از عصر باس انی خصوصا عهد هخامنشری برر سرای مانرده     13-11:صص 3111نوش ه شده است .)گاور،

گویای آن است که شاهان و فرمانروایان ایرانی به حواد  بزرگ و حفظ اسناد حکوم ی به ویژه ضبط وقایقی که موسبات شرهرت و  

( شارپ ک یبه های هخامنشری را از نررر   353-351:صص 3111خاصی داش ه اند.)محمدی ، آوازه نام آنان را فراهم می کرده عالقه

 موضوع به هفت بخش تقتیم میکند:

.انجرام کارهرای مهرم    5.حدود تقتیمات سغرافیایی 1. اخالو گرایی پادشاهان 1.نتب شناسی و منصب شناسی 2.مذهبی 3

( مجموعره آثرار تراریخی    315:ص 3131ین پادشاهان هخامنشی)شارپ،.نفر1. آرزوهای پادشاهان هخامنشی 1توسط این پادشاهان 

کیلروم ری   11بیت ون یکی از مهم رین و در عین حال منحصرر بفردتررین آثرار باقیمانرده از روزگرار باسر ان اسرت.آثاری کره در         

حل را بغت ان به مقنی خانه کرمانشاه در متیر ساده ای که از این شهر به همدان می رود واقر گردیده است.دیودور سیتیلی این م

خدایان خوانده و یاقوت حموی آنرابهت ان نامیده ،داریوش در ان خا  محل برای پایدار کردن قتم ی از کارهای خود نرری صرابب  

داش ه ورا که در واقر در نزدیکی دروازه بوده که بنا به فرمان داریوش برتخ ه سنگی عریم حجاریهای کرده و ک یبه هرایی نوشر ه   

همان ک یبه هایی که به ک یبه های بیت ون مشهور است.نقش برست ه صرخره ای مربروب بره ک یبره بیتر ون بره واققره بردیرای         

دروغین مربوب است و ده حاکمی که در آغاز سلطنت داریوش هر یک در خطه ای از سرزمین های پهنراور شروریدند و بره هررج و     

رمانروای مدیر و مدبر در بدو سلطنت از عهده نامالیراتی برآمرد کره مری رفرت ترا       مرج پرداخ ند و توضیح می دهد که وگونه این ف

دودمان این خاندان را برباد دهد .شرح این حجاری به این شرح است :در باالفروهر پرواز می کند و داریروش بره تقردی  اهرورامزدا     

پشت خوابیده در پشت سر داریوش دوتن از درباریان دست راست را بلند کرده و پای وپ را برسینه ی گئومات مغ قرار داده که به 

ایت اده اند و در مقابل شاه نه تن از شاهان یاغی دست بتر ه و یکری پر  از دیگرری قررا گرف ره انرد کره در ک یبره مقرفری مری            
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گراره شراه   ن» (قبل از هخامنشیان نیز شاهان گذش ه دس ور به ساخت ک یبه هایی داده اند ماننرد  3-1: صص 3133شوند.)هاشمی،

سال پیش از میالد کنده شده را یاد کرد.در این نگاره انوبنی نی با کمانی در دست وپ  2111لولوبی که به فرمان انوبنی نی حدود 

و تبرزینی در دست راست ،پای وپ را بر سینه ی دشمنی مغلو  نهاده ،که روی زمین اف اده است و الهه ی ایش ار ،در حرال دادن  

او است و با طنابی که در دست دارد دو اسیر دست بت ه را پشت سرخود می کشد.هفت اسیر دیگر زیر تصرویر   حلقه ی حکومت به

 (33: ص 3111کخ،.«)شاه نشت ه اند 

 

در ادامه باید گفت که داریوش اول نیز در ک یبه خود به مانند آنوبنی نی که بر نه دشمن خود متلط گش ه و کان در دست 

 ه شاه دروغین را شکتت داده بود و در ک یبه خود ازاین شاه لولوبی تقلید کرده است. ، وی نیز در مجموع ن

لولو بیان آغاز گر نقش برست ه  های صخره ای در ایران اند . نمونه های دیرین هنر صخره ای در ایران به اواخرر هرزاره ی    

ون در بتیاری دیگرر از آثرار هنرری ایرران بریش از همره       ( نفو  نقش بیت 33:ص 3131سوم قبل از میالد تقلق دارد . )رضابی نیا، 

مقلول این موضوع است که اس ادانی که در نزد هخامنشیان کار میکردند سنت های فرهنگی را که از دیگران اق با  و اتخا  نموده 

مونره هرای هنرری ایرران     بودند در نهایت مهارت مورد عمل قرار داده آن را ترقی می دادند. نقش بیت ون یکی از برستر ه تررین ن  

باس ان است که از لحاظ دقت و ظرافت به هیچ وسه از آثار و نقش های تخت سمشید کم ر نیتت. نقش هرای بیتر ون از آنجرایی    

که تصاویر افرادی وند را نشان می دهد. از لحاظ نمرودن خصرویات و کیفیرات نرژادی ملرت هرای مخ لفری کره سرزو ام راتروری           

یادآورشده که نقش بیتر ون یرک   « ن . خانیکوف»پر ارزشی به شمار می آید. شرو شنا  مقروف روسی  هخامنشیان بودند ، منبر

« ویتربا  »نمایشگاه واققی نژادشناسی است. تصاویر و نقوش بیت ون م مم و مکمل نقوش تخت سمشید و نقش رس م می باشرد.  

 3111زش و مخصوص نژاد شناسی نامیده است. )داندا مرای  ،  نقوش کا  های هخامنشیان و مقبره های آنها را به نام موزه ی پر ار

(  تقریبا همه ی نقوش برست ه بر فراز مقبره های شاهان هخامنشی ، شاه را در حالیکه برابر قربانگاهی کره در آن آترش   323: ص 

یده می شود . برر براالی سرر    شقله ور است ، نشان می دهد که شاه شخصا در حال تقدیم هدایا یا شرکت در مراسم قربانی است ، د

شاه قرصی بال دار است که تقابیر گوناگون تا کنون درباره ی آن توسط خاورشناسان و باس ان شناسران ارابره گردیرده اسرت.  ایرن       

نقش و تصویر بر فراز نقش بر ست ه  بیت و ن و در پاره ای از ساخ مانهای  تخت سمشید دیده  می شود این شریوه پیکرر نگراری    

دی از مصریان است و ونرین تصرویری ترسریمی  از هررو  خردای  برزرگ ، خردای آسرمان  و مقرروف و مرهرر آن  اسرت            تقلی

 (131\3: 3131.)خدادادیان،

تصویری که از نقش برست ه های دوره هخامنشی انقکا  می یابد بزرگی و قدرت پادشاه و دقت در حجاریها می باشد.شراه  

جاریها دیده می شود و همیشه در حالت و پوشش رسمی است. در واقرر ایرن هنرر متریر تکامرل      همیشه بزرگ ر از سایر افراد در ح

 خود را از نقوش و ک یبه های لولوبیان تا مادها و مصریان س ری کرده است.

کیلو م ری  شهر کرمانشاه  در نمای باال ی  ورودی  گوردخمره ی بزرگ رصرحنه     11گور دخمه  صحنه  درسرا   صحنه  

ورشیدی  بالدار حجاری شده  وسمبلی  است  که اب دا  آشوریها  وبقد ها مادها  وهخامنشی ها  آنرا مورد اس فاده قررار داده  نقش خ

(  بر سر راه کرمانشاه  به پاوه در دهت ان   روانتر ، شکل ظاهری  تصویر  شربا ه ری   بره     15: ص3131اند )سرفراز و فیروزمندی، 
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شوش  وتخت  سمشید  که  یادگاری  عصر هخامنشیان  می باشد دارد . تداوم سنت شمایل  نگراری هخرا   انتا ن با لدار کا خها ی 

منشی  را در باالی   آرامگاه  قیز قا یان می بینیم .نمایش دو مرد  دو سوی  آتشدان  ونماد قرص  ماده وپیکره ای واقر  در دایره برا  

هخامنشی است . نوعی دیگر از حلقه بالدار  ساده نیز در ورودی آرامگاه صحنه حجراری  لدار و نتخه ای  نا شیا نه از  نماد  پردازی  

شده است. در فهلیان، ممتنی فار ، در کوه اونری، در آن سوی تنگ شیر، یک اثر تاریخی و باس انی در بدنه ی بلند کروه خرود را   

می دهد. این اثر از نرر پالن پاس ون ها و سر سر ون هرای   به عنوان یک گور صخره ای به نام داودخ ر به مقنی مادر و دخ ر نشان 

حلزونی شکل قابل مقایته با گور دخ ر قیزقاپان می باشد. با مقابر صخره ای واقر در نقش رس م و تخت سمشید شباهت پیدا مری  

صرلیب( برر سرینه ی کروه     کند. آرامگاه بتیاری از پادشان هخامنشی به شکل اس ودانی است  که در مرکز بنایی به شکل ولی را )  

کنده شده است. در شاخه باالیی این بنا نقش پادشاه در حالیکه کمان بر دست ورپ گرف ره و دسرت راسرت خرود را بره نشرانه ی        

نیایش و اح رام به سوی آتشدان و فرش ه فروهر بلند کرده است. بر روی تخ ی دیده می شود که نمایندگان ملل مخ لر  آن را برر   

و گویی قصد دارند با عزت و اح رام پادشاه را به سوی منزلگاه ابدیش همراهری کننرد. در شرش کیلروم ری شرمال      دوش گرف ه اند 

غربی تخت سمشید و بر سینه ی صخره ای بلند مقبره وهار تن از پادشاهان هخامنشی وون داریوش برزرگ، خشایارشرا ، اردشریر    

بزرگ ساسانی حک شده است. در آرامگاه داریروش برزرگ ک یبره ای بره      اول و داریوش دوم و همچنین تصاویری از نبرد پادشاهان

: 3133خط میخی وسود دارد که حاوی اندرزهای نیکویی است که از این پادشاه بزرگ ایران زمین به یادگار مانده است. )محمدپناه،

ز از اهرورامزدا خردای برزرگ از    ( اردشیر دوم )ممنون یقنی با حافره( برخالف داریوش که در ک یبه های خویش سر 312-311ص 

خدایان دیگر به نام و نشان یاد نمی کند. در طی وند ک یبه ی خود برای اولین بار )می را( و آناهی ا را نیز در ردیر  نرام اهرورامزدا    

کره     کر می کند و از این هر سه خدا برای حفظ سلطنت خود و کارهای خود یاری می سوید. در نزد بقضی از محققران  امریترت  

در تاریخ  عقاید  هخامنشی  ها تازگی دارد و  غالبا آنرا نشان  تحول بارزی می دانند  که در طی زمران در عقایرد و ادیران ایرانیران     

پیش آمده است و مح مل است که از تاثیر  بابل و آنا طولی خالی  نباشد. الب ه   کر نام این دو ایزد در ردی  اهورا مرزدا در ک یبره    

دشیر باید م ضمن  مقنایی باشد که حاکی  از ارتباب  آنها  با شخص  اردشیر  باشد .این توسل  اردشیر به آناهی را  و می ررا   های  ار

گمان  می رود مخصوصا  بخاطر  تاثیر ی باشد  که این دو خدای دیگر مخصوصا در حفرظ و حمایرت   از وسرود  وی سرلطنت وی     

( منابر  تاریخنگاری  صخره ای  در عهد اشرکانیان نتربت بره هخامنشریان      332: ص3131 وکارهای وی داش ه  اند . ) زرین کو ،

بتیار اندک  می باشد و ک یبه های  بدست آمده از این دوره محدود بوده  وبیشر ر  از منطقره  میرا ن  رودان بدسرت آ مرده .ایرن       

ی  ما از این دوره  بیش ر  از طریق  منابر  یونرانی  ورومری   متاله  دالیل مخ لفی   داش ه   که سای   تامل  دارد  واطالعات  تاریخ

بدست آمده وعالوه بر آنها سکه  های این دوره  نیز  خود  منبر  مهمی  برای کتب  اطالعرات  تراریخی   مری باشرد  کره توسرط        

هنر مشرو زمین  نهف ره اسرت     ( ریشه وپایه  هنر اشکانی در311: ص 3131مورخین  مورد اس فاده قرار گرف ه  است .)یار شاطر ، 

نه در آنچه  از یونان به وام گرف ه  است . طرح ومایه روحانی وعالقه به ریزه کاری بتیار وپر داخ ن به سز ییات تزیین از این  منبر  

انی اثرر  شرقی سروشمه میگیرد .  تصویرهای از سنگ خدایان وقربانی و شکار و ضیافت و صحنه های اصلی این هنر است. هنر یونر 

عمقی بتیار کم برای تمایالت شرقی گذاشت. اشکانیان تنها آن وه دوست می داش ند از هنر یونان بر می گرف نرد. در ن یجره هرر    

وند میبینیم که هنرمندان اشکانی مایه ها و نقش های بتیاری را از یونانیان گرف ه اند در هنر اشکانی اثری از هنرر اب ردابی قبیلره    
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د ، زیرا هنر اشکانی هنری است که در شقرها رشد کرده است اثری که هنر اشکانی بر دوره های بقد از خرود نهراد   ای دیده نمی شو

که در برابر  رواج تصویر تمام ر  در بتیاری از آثار هنری است. نقشی از دوره اشکانیان م قلق به مهرداد دوم در بیت ون وسود دارد

نی ایت اده اند، این ساتراپ های محلی به ترتیرب بره اهمیرت در پر  هرم قررار دارنرد و نریم         مهرداد دوم وهار نفر از بزرگان اشکا

رخشان به سوی مهرداد، و مهرداد هم نیمی از صورتش به طرف آن ها است. نقش ادامه نقش برست ه های هخامنشری اسرت ولری    

نمونه خو  دیگری از این نقش برست ه هرا مری   ( 131: ص 3111ظرافت هنری در آن از میان رف ه است. )سرافراز و فیروزمندی، 

میالدی (اشاره کرد که از پالمیر به دست آمده است و وهره ی نجیب و  333یا  331تا  313یا 313توان به نیم تنه ی بالش سوم )

پیکرره ی  ( دو 331-332،ص 3131آرام و گویای آن را می توان یکی از شاهکارهای هنرری دوره پارتیران بره شرمار آورد .)رسبری،     

سنگی در بیت ون که شکل ناقصی از آن ها باقی مانده و در پای صخره ای قرار دارند که ک یبه داریوش بر آن کنرده شرده بره ایرن     

شخص اشاره دارند. ک یبه یونانی کنار تصویر شخص اخیر را شاه بزرگ می رادات یقنی مهرداد دوم نام می برد و وهار ترن از اعیران   

شهربان شهربانان یک نام که ناخواناست مهرداد که دارای لقب یونانی )عضو شورای محرمانره( اسرت و کوفاسران     عبارتند از گودرز 

که صورت اولیه نام کوهزاد است. در این پیکره پیداست که گودرز یکی از بلند پایه ترین کارگزاران شاهی در ایام این سطلنت برود.  

در کوه  خواسه سیت ان  آثار  نقاشی های دیواری  اشکانی  پیردا شرده اسرت  . ایرن     (.  در شرو ایران   311: ص3131)یار شاطر،

نقاشی  که دیوارهای   تاالر  بزرگ کا   را تزیین میکرد ه م قلق به قرن  اول میالدی   است  .در این نقشرها خردایان   کره بخرش     

ت . همه به صورت تمام ر   ایت اده  اند . در دیروار براالی    قتم ی  از پیکرهریک  از آنان  پشت  پیکر  خدای دیگر قرار گرف ه   اس

تاالر نقشی از شاه  است. همه به صورت تمام ر   ایت ا ده اند. در دیوار باالی  تاالر نقشی از شاه  وزنش دیده  می شود  . در اینجرا  

تماشا گران  نقش شرده انرد   کره تصرویر  شران       وهره ها  به حال ی میان  نیم ر   وتمام  ر   است.  در اطراف پنچرهای  تاالر  و 

تمام  ر   است  . سامه خدایان  یونا نی است یکی از آنها کالهی بالدار  مانند هرم  پتر زبو   )خدای  خدایان  یونان (  برر سرر   

.  روی هم رف ره  آثرار کروه     دارد . هروند کاله  این تصویر   دارای سه بال   است .  به اح مال قوی منرور  از آن ایزد  بهرام  است

خواسه  نشان  میدهد که به خالف  تاثیر قوی هنر اشکانی    در مغر    ایران  وح ی  درنواحی زیر سلطه روم  در شرو تاثیر هنرر  

واققری    یونانی دوام  آورده است . به اح مال  این مقنی  را باید  ناشی از تاثیر حکومت یونانی ودولت با خ ر دانتت ولی هنوز علرت 

( نقش بر ست ه های ساسانی  مشرهور و از  منرابر  و   131- 131:صص 3111آن وندان  روشن نیتت . )سر فراز و فیروز مندی ، 

را بایرد   دوره ی  ساسرانی      مهم   در مطا لقات  باس ان شناسی  و هنر این دوره  است .   دوره ی  درخشران  هنرر حجراری    ماخذ

دقت  ومهارت   هنر مندان  به اوج رسید .بیش ر  نقشهای  بره سرا مانرده  از ساسرانیان       یبایی  و ظرافت ودانتت  . درا ین دوره   ز

 مربوب    به اوایل   دوره  ساسانی  واندکی  نیز  مربوب    به اواخر  دوره   ساسانی  تاکنون  و بین  این  دو زمران   از  شراپور سروم    

م(هیچ    نقش بر ست ه ی صخره ای   شناسایی   نشده  . بیش رین نقشرها مربروب بره    123-531م( تا خترو  پرویز  )131-133)

( تاریخنگاری   ساسانی   و امدار  داس انها ی مذهبی  وحمرا سری    133: ص 3133م( است )هر تتفلد ،231 -211بهرام   دوم    ) 

تیان   در  مشرو   و شمال  شرو  ایرران   یقنری  خراسران      درباره ی   پیشدادیان وکیا نیان  و رو ای های  حماسی  وتاریخی   پار  

قدیم   واساطیر  وموسود   در اوس ا   واخبار   شاهان   ساسانی   است . در واقر   حماسه های باس انی    به   صرورت  گزارشرهای     

ای به تاریخی در آمدند و مورخران  در براره   تاریخی  در آمدند و مورخان   درباری  مطابق     با عملکرد  پادشاهان  ساسانی  اشاره 
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( قردیمی  تررین   کنرد      11:ص  3111ی مطا بق  با عملکرد    پادشاهان  ساسانی تاریخ را به صورتی گزینشی نوشر ن .) فریره ،   

قررار  دا دهرای      کاریهای    صخره  ای   ساسانی  در فیروز آباد  قرار دارد  ومنتو   به  اوایل  سلطنت اردشیر  اول  اسرت وهنروز  

هنری  پارتی   را باز تا   می  دهد. خود  نقش  بر ست ه   بتیار  کوتاه    است  وسزییات  با قلم   کنی  های   بتیار کوتاه   زیبرا   

ارایه  شده واشکال آن سنگین و  فشرده ولی  خالی  از شکوه عرمت  نیتت . در یکی از صحنه ها اردشیر نشت ه برر پشرت اسرب    

ر نقل( می تازد و دشمن خود اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی را فرو می کوبد.در صحنه دوم وزیر اشکانی پ  از حمله شراپور  )وها

(. از شروع هنر 11: ص 3111اول فرزند اردشیر فرو می اف د. در آخرین صحنه هم مبارزه بین دو سرباز تصویر شده است. )بوسایلی،

گاره ها و سزبیات نقش پردازی حجاری بر روی آن سوانه زد. بنابراین برای داوری درباره ی نقرش  ساسانی نقاشی شاخه ای بود که ن

برست ه های حجاری شده بر دل کوه ها و سینه صخره ها باید به آن ها به وشم تابلوی مجتم شرده نگریترت و نره صرحنه هرای      

سب، شاه ور سوار بر است در حالی تصویر شرده اسرت کره    رنگ آمیزی شده بر دیوارها. در کنار نقش برست ه ی اردشیر در نقش ر

سمقی از پیادگان او را دنبال می کنند. این سوار شباهت به تصویر اردشیر دارد و پیادگان سر پل فیروزآبادند. اما اسلو  حجاری به 

های کم ارتفراع ترر تبردیل     کلی عوض شده و می توان گفت که شیوه ای یک ا است. نقشی است واققا  برست ه که تدریجاً به نقش

(اغلب این برست ه کاری ها اخ صاص به دو مضمون دارند که هر دو به توسرط اردشریر ارابره     133:ص  3133می شود )هرتتفلد، 

شده اند. یکی اعطای منصب شاهی از سانب مقامی ربانی که عموما اهورامزدا بود و دیگری پیروزی پادشراه ساسرانی برر دشرمنانش     

مضمون در نقش برست ه بی هم ای اردشیر در نقش رس م نزدیک شهر اس خر به اسرا درآمده اند. این نقشه برست ه را .این هر دو 

( در این نقش برست ه اردشیر 11: ص 3111بتیاری از پژوهشگران )شاهکار( منحصر به فرد پیکرتراشی ساسانی دانت ه اند.)فریه ، 

ر حالت بتیار رسمی و پیش رونده نشان داده شده اند. زیر سمهای یکری از اسربان بردن    و اهورامزدا نشت ه بر روی اسبان خود و د

اهریمن قرار دارد که تجتمی از شر می باشد و  در سیمهای   اسب  دیگر  اردوان  پنجم  اف اد ه اسرت  . برن  مایره و برر مضرمون        

نقش های  بر ست ه  ی   دیگری  در همین  محل  ان صرا    بدن  لگد   کو   شده  دشمن   یکی ازنمونه های   عادی  این   نوع  

شا  ه ور    را از  سوی  ایزد به مقام سلطنت  تصویر  کرده  است  . شاه  وایزد  بر طبق    سن ی   که اکنون درهنرر ساسرانی   بره    

را شکترت    میرد هرد    وام راترور         م  شراه ور سر اه   روم  211صورت   قانون   در آ مده   بود   سوار   بر اسب   می باشند  .در 

(شررا پررور گررزارش   ایررن پیررروزی  رادر ک یبرره  ی اسرر   نایی       133: ص  3133والرررین  را برره اسررارت   میگیرررد. )هررر تتررفلد  ، 

برر سرا      وبتیارمهم    روی   دیوارهای  برج  سنگی  به  نام   کقبه   زردشت    که  ازز مان   هخامنشیان  در محل  نقش  رسر م 

(ک یبه  شاپور اول  در نقش  رسب  کره    بره  سره زبران پهلروی   اشرکانی         11: ص 3111مانده  بود حک  کرده   است  .  ) فریه، 

(  15: ص3133ویونانی  نوش ه   شده است    ونشان  میدهد که نقش   م قلق به شاپور   پتر اردشیر  اسرت  . ) کرر یتر ین سرن،    

شه  ها   نقش   بر  ست ه   ی   عریم  نقش رس م   در پایین   آرامگاه    داریوش   است  . شراه    سروار برر    پیش     نمونه این نق

اسب   است .  والرین   در برابرش    زانو   زده   وبخشش  وترحم   ال ما   می  کند. در پشت  شخصی ی    رومی  ایتر اده   کره     

ن  دست  شاه   را پو شانده  که حرک ی   کامال   ایرانی بوده  است   و  برای   نخت ین  بار شاه  دست  او  را گرف ه   است  .  آس ی

 ( 121: ص 3133و آرامگاه   اردشیر    )دوم   یا سوم (    در تخت سمشید   دیده  می شود  .  )هرتتفلد ، 
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ن   شبیه و الهام گرف ه از  نقرش برر ستر ه ی     با توسه به م ن فوو باید اشاره کرد که  نقش   بر ست ه  ی   اسارت  والری 

 آنوبنی نی وک یبه ی بیت ون   داریوش   اول  می باشد..

نمادپردازی نقشها همچنین در این است کره اسر ادان سرازنده ی ایرن نقروش هرگرز       » رضابی نیا در مقاله خود می نویتد:

یر رده های سنگجویان با نررم و ترتیرب خراص و بره یرک      کوشش در تصویر سنبه های فردی شخصی های سداگانه نکرده اند. تصو

شکل تکرار شده و لباسها در طرز ایت ادن یکتانشان تصویری روشن از شماره بتیار افراد گاردشاهی پدید آورده است. هدف عمرده  

رسه هرای آنهرا در نقرش    ی هنرمند حجار نشان دادن خطوب وهره ی شاه و درباریان نبوده، بلکه حالت آنان،سایگاه،کاله،نشانها و د

اهمیت داش ه است. در نقش برست ه های ساسانی نه تنها رویدادهای تاریخی و عرمت پادشاه و آیین او مجتم شرده بلکره در آن   

سیاست و عقیده مقین به بیان نمادین در آمده است. نقش برست ه های ساسانی در تداوم نقش برست ه سازی اشکانی است. امرا از  

گیزه های نمادین کامل ر است. بی توسهی به رعایت تناسبات، مانند م ناسب بودن اسب و سروار در نقرش برستر ه ی    نرر فنی و ان

اردشیر اول در نقش رس م دیده می شود. ونان که شاه و اهورامزدا بزرگ ر از اسبهای خود نقش شده اند. اما در نقرش هرای بهررام    

( در نقش برستر ه ی  31-31: 3131ی تر شده و کیفیت آنها به ر است.)رضابی نیا،اول، تناسبات بیش ر رعایت شده، نقش ها طبیق

م( که طبق ان رار صحنه دیهیم بخشی به وی را نشان میدهد دیده می شود. بتیاری از دانشمندان این 211-211بهرام اول )حدود 

برست ه ی خود ک یبه ای باقی گذاش ه که در آن  نقش برست ه را اوج پیکره تراشی قدیم ساسانی میدادند. بهرام اول در کنار نقش

م( تقدادی پیکره نقر کرد که به کلی تازگی دارد گروه اولرین نقرش   211-231اسم لقبها و نتب نامه ی وی آمده است. بهرام دوم)

کرر ترراش یرا    برست ه ی او که کنارش نقش برست ه ی پدرش در بیشاپور نقر گردیده شبیه به آن است و اح ماالً توسط همران پی 

پیکرتراشان دیگر تراشیده شده، موضوع آن م فاوت است. در این نقش برست ه شاه سوار بر اسب فرس ندگان عر  را که خرراج یرا   

پیشکشهایی را به صورت اسب و ش ر تقدیم می کنند، به حضور می پذیرد. در یک نقش برست ه ی دیگر بهرام کره روی کروهی در   

-331: صرص  3111حالیکه سروار برر اسرب، شریری را مری کشرد نمرایش داده شرده اسرت.)هرمان،          سر مشهد کنده شده، شاه در

(بهرام با دست وپ از ملکه که در طرف وپ او قرار گرف ه است، حفاظت می کند. لبا  شاه و ملکه در این نقش مانند لبرا   333

ی شود به خوبی نمایان اسرت و تراج گروی ماننرد     نرسی و مرهر آناهی ا است در نقش رس م. وینهای لبا  که تا پشت پا کشیده م

شهریار ساسانی بر تارکش روی زلفان پر پشت او مشاهده می شود. مقداری از زلفران او افشران و از براالی دو شرش بره پشرت سرر        

ایرن نقرش را   ریخ ه است دو نفر که از وزرا و رسال درسه اول درباری هت ند پشت سر شاه و ملکه به حال اح رام ایت اده انرد، زن  

مرهر آناهی ا)ناهید( نیز گف ره انرد، زیررا بره طروری کره گف ره شرده لبرا  او عینرًا م رل لبرا  مرهرر آناهی را در نقرش رسر م                 

( از دوره نرسی تناسبات در نقشها از بین رفت. پیکره های بی تناسب در نقش برست ه ی نرسری در  325/2:ص 3133است.)سامی،

و وین اغراو آمیز و بی روح لباسها نشان داده شده است. نقوش کامالً تمام ر  شده و صرورتها از  نقش رس م در عرض زیاد شانه ها 

حالت نیم ر  در آمده و به سه ربر ر  تبدیل شده است. گروه نقشها از زمان بهرام دوم تمام ر  بوده است. آن زمان برای نخت ین 

ت ه ی نرسی، و بار دیگر در ایوان بزرگ طاو سر ان صرحنه ی تراج سر انی     بار اینگونه شده است.تاج س انی از آناهی ا در نقش برس

خترو دوم از اهورا مزدا در حضور آناهی ا، تصویر شده است. به تدریج نقش برست ه ها به تکامل رسریده صرورتها از حالرت کلری و     

خت مالیم پیکره ها، وین لباسها،توسه آرمانی بیرون آمده است و خصوصیات فردی را نشان میدهد. پرداخ ن به حجم نقشها و پردا
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به ریزه کاریهای فراوان،لباسها،سرپوشها،سالحها،نشانها، آرایش وهره ها و سواران در نرر هنرمنردان ساسرانی قررار گرف ره اسرت و      

در این  پیشرف های بتیاری را نشان میدهد. با توسه به اینکه موضوع سر صحنه ی پیروزی نقش برست ه های شاپور اول یکی است،

نقشها آزادی و تنوع ترکیب بندی دیده می شرود. ونرین ترکیرب بنردی در صرحنه هرای شرکار طراو بتر ان نیرز شرایان توسره             

(نرسی کیفیت تاسگذاری و سلطنت خداداد خود را بر تخ ره سرنگ نقرش رسر م حجراری       33- 31: صص 3131است.)رضابی نیا، 

پادشاه حلقه نوار را که عالمت سلطنت است از دست خداوند میگیرد.خردا در  کرده است و این همان طرز مقروف قدیم است. یقنی 

اینجا زنی است تصور میشود آناهید باشد .پادشاه نیم تنه تنگ مقمولی را پوشیده است .تاسی که در بقضی سکه ها ی نرسی دیرده  

گرف ه است،گیتوان مجقد کره بره مقردار    میشود ، شکل کاله کوتاهی با خطوب عمودی دارد که گویی بزرگ منتوج برروی آن قرار

زیاد بر شانه هایش اف اده و ریش نوک دار که ان های آن در یک  حلقه قرار گرف ه و نوارهایی که در پشرت سرر او مروج مری زنرد و      

دی رابرر سرر   گردنبند مرواریدی که انداخ ه تمام اینها را به همان اسلو  مقمول باس انی نقش کرده اند.الهه تاج کنگره دار سرگشرا 

گذاش ه که حلقه های مجقد موی از فراز آن پدیردار اسرت و ایرن تراج مخصروص خردایانی اسرت کره در نقروش ساسرانیان دیرده            

میشود،گیتوان باف ه او بر گردن و شانه اش فروریخ ه است . قبای او به وسیله تکمه های منقوش در زیر گردنبند مرواریرد برر روی   

ی بر آن بت ه شده است بین شاه و الهه صورت طفلی دیده میشود که بتیار ضرایر شرده و شراید پترر     سینه اتصال یاف ه و کمربند

نرسه باشد که بقد ها به نام هرمز دوم به سلطنت رسید در پشت شاه یکی از نجبای بزرگ ایت اده که کلالهی بلنرد بره شرکل سرر     

( دریایی در ک رابش آورده  211،ص  3133 ه است.)کریت ین سن،اسب بر سر دارد و به حالت اح رام مقمول دست را بلند نگاه داش

دقیقاً از زمان شاپور دوم خلق یادمانهای ساسانی در پار  م وق  می شود و در شمال غر  ایران ادامه می یابد. اح مراالً برا   »است 

تیتفون و خوزس ان کره شراپور دوم   رواج القا  و وهره ی سدیدی از پادشاه کا  سلطن ی سدیدی نیز الزم بوده است و مکانی  به 

بیش ر اوقاتش را آنجا می گذراند، نزدیک ر باشد. سبک هنری این آثار با آثار موسود پار  اساساً م فاوت است. در این زمران تصرویر   

هر)می ررا(  می را و اورمزد اهمیت بیش ری یافت. برخی از پژوهشگران برآنند که نقش برست ه ی طاو بت ان در واقر شاپور دوم و م

و اورمزد را در دوسوی او نشان می دهد و شاپور این سنگ نگاره را به یاد پیروزی اش بر یولیانو  نقش کرده است. نقش برستر ه  

( تراج سر انی   11: ص 3133)دریرایی،  « ی دیگر در سمت وپ بنابر ک یبه ها، قطقاً شاپور دوم و شاپور سروم را نشران مری دهرد.     

از اهورامزدا در سمت راست ایوان کووک پیکره ی شاپور سوم و پدرش شاپور دوم در ایوان کوورک کره   م( 131-113اردشیر دوم)

ک یبه ای به خط پهلوی دارد. تاج س انی خترو دوم را اهورامزدا در بخش براالیی دیروار ان هرایی ایروان برزرگ. سروارکار در بخرش        

سانبی ایوان بزرگ، در دیوار سمت راسرت، صرحنه ی شرکار گروزن و در     پایینی دیوار ان هایی ایوان بزرگ، شکارشاهی در دیوارهای 

دیوار سمت وپ صحنه ی شکارگزار نقش شده است. نقش برست ه های ساسانی همگی در تجلیرل از مقرام پادشراه و نشران دادن     

تقویرت ایرن اصرل)ارج    قدرت اوست. صحنه های تاج س انی و پیروزی بر دشمنان موید این امر است. موضوعات دیگر نقوش نیز در 

نهادن به مقام و منزلت پادشاه( است. حضور اهورامزدا و ایزدان مهر و آناهی ا در نقشها نیز برای بیان مشروعیت و نشان دادن شرکوه  

عرمت است. نمایش پیکره ی بزرگ شاه در تمامی صحنه ها ، که گاهی ارقا  نقش برست ه بیرون می زند. تاکیردی برر اهمیرت و    

شرراه اسررت. هرردف عمررده ی هنرمنررد حجررار نشرران دادن خطرروب وهررره ی شرراه و درباریرران نبوده،بلکرره حالررت       عرمررت پاد

آنان،سایگاه،کاله،بزرگ ترین و کهن ترین نقش برست ه ی ساسانی مربروب بره پیرروزی اردشریر اول برر اردوان وهرارم در تنگرا         
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تاخرت وهرار نقرل اسرب را، بره      »ت سریر سوار می نویتد:(شی مان برای بیان حرک31-31:صص 3131فیروزآباد است.) رضابی نیا، 

طوری که هر دو سفت پا تقریباً به صورت افقی دراز شده، در نقش برست ه های ساسانی برای بیان حرکت سریر سوار نمایش داده 

تحرک و تجترم   اند. اینگونه تصاویر مبین شیوه ی حرکت طبیقی یک اسب نیتت. بلکه حرک ی صرفاً تخیلی است که برای نمایش

صحنه، به منزله الگویی هنری تکامل یاف ه است. بنرر میرسد که تاخت وهار فقل مربوب به نقش مایه حرک ی است که ساسرانیان  

کامالً آگاهانه و به شکلی نو مقرفی کرده اند. پیش از ساسانیان،وینیها نقش مایه ی تاخت وهار فقرل را بررای نشران دادن حرکرت     

برده اند. این نقش مایه در دره هان به آسیای مرکزی راه یافت،ولی در ایران، اب ردا در قررن سروم مریالدی آن را      سریر سوار به کار

پذیرف ند. نقش مایه ی اسب نشت ه روی دوپای عقب در نقش برست ه های نقش رس م در سواران خصم دیده می شود،روی ظرف 

شن سی تصویر شده است. یال و دم نیز کامالً از سرن های ساسرانی پیرروی    سیمین حلقه ای شکل دوره ی تانگ از سیان در ایالت 

می کند. از این گذش ه،ظرف سیمین حلقه ای شکل سیان می تواند به ما نشان دهد که تصویر اسرب دوره ی تانرگ در مقایتره برا     

مقایته ی تصویر اسرب ساسرانی برا    تصویر ترسیمی دوره ی هان تا وه حد برست ه تر و طبیقی تر است.مانند همین را می وان در 

اسب پارتی برای هنر ایرانی ابراز کرد.الب ه با این توضیح که نوع اسب ساسانی در ارابه شکل،عضالت و وشرمها شردیداً ترابر نمونره     

های رومی است. اسب تصویر بزرگ پیروزی شاپور اول در نقش رس م این متئله را آشکارا نشان میدهرد. طررح ساسرانی اسرب در     

ال سقوب ، دست کم در طرح نقش برست ه ی هرمز دوم،نمونه ای رومی اق با  شده است. امرا هنرر رومری و هرم ونرین هنرر       ح

-351: صرص 3131وینی دوره ی هان که سقوب آزاد به حالت رها و سدا از زمین را ندارد، اح ماالً منبقی اثرگذار است.)شری مان، 

ای این دوره بکار رف ه است گچ کاری و اح ماالً رنگ آمیزی نقشهاست. بره ایرن   ( یکی از فنونی که در ساخت نقش برست ه ه353

صورت که سطح سنگ را عمداً پرداخت نکرده اند تا آس ری آغش ه به گچ به آن بچتبد س   سطح نقش برست ه را گرچ کراری و   

دوم، نقوش ظرروف زریرن و سریمین در مقرام     اح ماالً رنگ آمیزی میکرده اند. بنرر برخی از محققان، از زمان شاپور سوم تا خترو 

یکی از اشکال تبلیغات سلطن ی سانشین نقوش برست ه ی صخره ای شد. اما موضروع بیشر رنقوش برستر ه ی صرخره ای یقنری      

ان صا  یا پیروزی بر رو میان،بر ظروف ساسانی دیده نمی شود بررسی نقوش بشقابها و کاسه ها و پاروهای ساسرانی نشران میدهرد    

قش مایه های دینی و تفریحی مانند تصاویر ایزدان و داس ان بهرام و آزاده و نشت ن شاه بر تخت و صحنه های شکار، بن مایره  که ن

ی اصلی نقوش است. بنابراین ظروف ساسانی به لحاظ مح وا )محل تبلیغ سیاسی( مطرح نبوده و تنها از نرر شکل و شمایل نگاری 

ا مقایته کرد.درنقش برست ه های ساسانی می وان شاهان را از طریق شکل تاج آنان) با مقایته برا  می وان آنها را با نقش برست ه ه

سکه های آن دوره( و ک یبه های نقرشده در نقوش، و افراد را از طریق نشانهای خانوادگیشان شناخت. م الً شاپور اول در سبهره ی  

آن گویی بزرگ قرار گرف ه و به دور آن در قتمت پیشرانی نرواری بتر ه    شمالی نقش رسب تاسی کنگره دار بر سر دارد که بر فراز 

است. تاج بهرام دوم نیز به شکل بال عقا  و گویی در میان است.نقش کرتیر، موبد مو بدان در اوایل دوره ی ساسانیان، نیز از طریق 

 یبه ای که در آن خود را مقرفی کررده)در نقرش   صورت بی مو و کاله اس وانه ای با نشان قیچی)نشان ویژه ی کرتیر( بر آن و نیز ک

برست ه تاج س انی اردشیر اول از اهورامزدا در نقش رسب و در نقش برستر ه ی بهررام دوم در نقرش رسر م و سرر مشرهد( قابرل        

ت واققری  شناسایی است. اهورامزدا نیز با تاج کنگره دار و ترسیمی که در دست دارد شناخ ه می شوند. الب ه محققان برر سرر هویر   

 (311-33: صص 3131تقدادی از کتان در نقوش ساسانی، مانند نقش برست ه ی طاو بت ان، تردید و اخ الف دارند.)رضابی نیا،
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 نتیجه گیری  

با بررسی و مطالقه منابر تاریخ نگاری صخره ای ایران باس ان می توان ونین ن یجه گرفت که بخش مهمی از آگراهی هرای    

از تاریخ ایران باس ان ازحجاریها و ک یبه های صخره ای اس خراج می شود. ک یبه هایی که برر روی سرنگهای   تاریخی دست اول ما 

سخت حکاکی شده و این کار طاقت فرسا باعث ماندگاری آنها در طول قرون م مادی گش ه است. بهر سو، هنر حجاری، از نخت ین 

نمندی هنرمندان ایرانری اسرت. گامهرای آغرازین ایرن هنرر را لولوبیهرا در ایرران         تجربه ها تا عالی رین نوع آنها، نشانه ی  وو  و توا

برداش ند. و بقد از آنها عیال میان و مادهرا و هخامنشریان و اشرکانیان در تکامرل و تقرالی آن کوشریدند و ساسرانیان آن را بره اوج         

اشکانی و ساسانی بوده اسرت.هدف از خلرق نقرش    شکوفایی رساندند. بیش رین اس فاده از نقش برست ه های صخره ای در دوره ی 

برست ه ها، مقاصد تاریخی و آیینی و تبلیغی بوده است و در کل دو موضوع دینی و غیر دینی موضوع اصلی نقش برست ه هاست و 

اده موضوعات دینی تقلید اعطای قدرت و نیایش و غیر دینی صحنه های سنرگ و پیرروزی و خرانوادگی و .... بره خرود اخ صراص د      

است. بیش ر نقش برست ه ها در داخل قا  مت طیل شکل قرار گرف ه است. نقش ها را به روش برست ه سازی ایجاد کرده اند. گچ 

بری و رنگ آمیزی در برخی از نقش برست ه ها نیز دیده می شود. تاثیرات هنری ملل دیگر م ل آشوری و یونانی و وینی و رومری  

ه می شودو نمایش بدن به صورت تمام ر  و سر و پاهای نیم ر  همواره از قواعد کهرن هنرر شررقی و    و .... در نقش برست ه ها دید

شرو دور است و هنر نقش برست ه سازی از این سنت کهن م اثر بوده است. نقش برسم هم تنها در دست ایزدان در نقش برست ه 

 های ساسانی و نقش برست ه ی دکان داود دیده شده است.
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