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دريافت1مقاله:1396/10/141

پذيرش1مقاله:1397/04/171

چكيده
نقش1برجسته1های1ساسانی1كه1بر1سينه1كوه1ها1اجرا1شده1اند،1بخش1مهمی1از1ميراث1هنری1اين1دوره1باستانی1را1
تشکيل1می1دهند1اما1با1ظهور1اسالم1و1ورود1آن1به1ايران،1هنر1نقش1برجسته1سازی1از1ميان1رفت1تا1آن1كه1بار1ديگر1
سلسله1قاجاريه1)به1خصوص1فتحعلی1شاه(1پس1از112001سال1اين1هنر1را1احيا1كردند؛1در1نتيجه1نقش1برجسته1هايی1
نيز1از1دوره1قاجار1به1يادگار1مانده1است1كه1شباهت1های1معنی1داری1با1آثار1ساسانی1دارد.1هدف1اين1پژوهش1عالوه1
تاريخی،1 بر1معرفی1دقيق1مختصات1نقش1برجسته1ها،1مقايسه1ای1تطبيقی1است1ميان1نقش1برجسته1های1دو1دوره1
تا1همسانی1ها1و1تفاوت1های1آنها1آشکار1گردد.1اين1مقاله1به1دنبال1يافتن1پاسخ1به1اين1پرسش1است1كه1آيا1قاجاريه1
نقش1برجسته1های1خود1را1متأثر1از1ساسانيان1خلق1كرده1و1از1ايشان1الگو1برداری1كرده1اند؟1هم1چنين1اين1الگوبرداری1
احتمالی1آيا1فقط1در1قالب1آثار1بوده1يا1در1محتوا1نيز1تحت1تأثير1ساسانيان1هستند؟1پژوهش1به1روش1تطبيقی_توصيفی1
انجام1گرفته1و1اطالعات1ارائه1شده1در1آن،1تركيبی1از1تحقيقات1كتابخانه1ای1و1ميدانی1است.1يافته1ها1نشان1می1دهند1كه1
قاجاريه1از1هنر1ساسانی1تأثيری1همه1جانبه1گرفته1و1با1ايشان1اهداف1مشتركی1داشته1اند1كه1از1جمله؛1تبليغات1جهت1
تثبيت1قدرت1مركزی1و1ايجاد1نوعی1هم1گرايی1ملی1پيرامون1شخصيت1شاه1بوده1است.1اما1هدف1واحد1در1زمان1های1
مختلف1الزاما1ًنتايج1يکسانی1به1بار1نمی1آورد؛1از1همين1رو1علی1رغم1شباهت1های1بسيار1مياِن1نقش1برجسته1های1ساسانی1

و1قاجاری،1تفاوت1های1قابل1مالحظه1ای1نيز1به1چشم1می1خورد.

كليد واژه ها:1نقش1برجسته1سازی،1قاجاريه،1ساسانی،1فتحعلی1شاه.
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مقدمه 

پيشينه1ايجاد1نقش1و1نگار1بر1روی1سنگ،1سابقه1ای1به1
درازای1حضور1انسان1در1كره1خاكی1دارد1اما1عصر1هخامنشی1
و1به1ويژه1ساسانی1را1می1توان1دوران1شکوفايی1اين1هنر1به1شمار1
آورد.1341نقش1برجسته1صخره1ای1اغلب1با1مضامين1روايی1از1

اين1ايام1به1جا1مانده1است.1
با1آمدن1اسالم1و1سقوط1سلسله1ساسانی،1تحوالت1بنيادی1
هنر1 از1جمله1 و1 پيوست1 به1وقوع1 ايران1 فرهنگ1 و1 هنر1 در1
نقش1برجسته1سازی1از1ميان1رفت.1شايد1ديدگاه1ترديدآميز1
اسالم1نسبت1به1آفرينش1تصاوير1موجودات1ذی1روح1را1بتوان1
در11اين1امر1مؤثر1دانست.1اگر1نقش1های1تاق1بزرگ1بستان1
در1كرمانشاه1را1كه1به1عهد1خسروپرويز1يعنی1اواخر1دوران1
ساسانی1مربوط1می1شوند،1آخرين1نمونه1هنر1نقش1برجسته1سازی1
به1شمار1آوريم1-1حدود16001م1–1با1اولين1نقش1برجسته1های1
قاجاری1بيش1از112001سال1فاصله1زمانی1دارد1كه1بسيار1

قابل1تأمل1است.
اما1فتحعلی1شاه1قاجار1)حکومت12121-1250ه.(1احياگر1
برخی1سنت1های1باستانی1از1جمله1هنر1نقش1برجسته1سازی1
پس1از1121سده1است.1از1عهد1قاجاريه191اثر1نقش1برجسته1با1
مختصاتی1نزديك1به1آثار1ساسانی1بر1جای1مانده1است1كه181
تای1آنها1مربوط1به1سال1های1حکومت1فتحعلی1شاه1و1يك1نمونه1
يادگار1عهد1ناصری1است.1گمان1می1رود1با1مقايسه1تطبيقی1
نقش1برجسته1های1دو1دوره1بتوان1عالوه1بر1وجوه1اشتراك1و1
افتراق1نقش1برجسته1ها،1اهداف1قاجاريه1را1از1احيای1هنری1

باستانی1روشن1كرد.1
خلق1 برای1 قاجاريه1 آيا1 كه1 است1 اين1 اصلی1 پرسش1
نظر1 ساسانی1 به1ويژه1 باستانی1 الگوهای1 به1 نقش1برجسته1ها1
داشته1اند؟1درصورتی1كه1پاسخ1مثبت1باشد1پرسش1فرعی1اين1
خواهد1بود1كه1انگيزه1آنان1از1احيای1هنری1باستانی1چه1بوده1

است؟
برخی1انديشمندان،1پژوهش1هايی1را1درباره1نقش1برجسته1های1
ساسانی1و1پيش1از1آن1انجام1داده1اند1)كه1از1منابع1مورداستفاده1
اين1نوشتار1به1شمار1می1روند(،1اما1در1مورد1آثار1قاجاری1نه1تنها1
تحقيقی1صورت1نگرفته1بلکه1حتی1معرفی1دقيقی1نيز1از1اين1

نقش1برجسته1ها1به1عمل1نيامده1است.
با1توجه1به1پراكندگی1جغرافيايی1 مؤلف1كوشيده1است1
نقش1برجسته1ها،1ضمن1سفرهای1متعدد1و1در1پروسه1ای1طوالنی1
مختصات1نسبتا1ًدقيق1آثار1را1ثبت1نموده1و1هم1گام1با1منابع1
مکتوب،1مقايسه1ای1تطبيقی1ميان1دو1مجموعه1تاريخی1به1عمل1

آورد،1باشد1كه1برخی1ارزش1های1مغفول1آشکار1شوند.

پيشينه تحقيق 

 پژوهش1در1راستای1تأثيرپذيری1قاجاريه1از1فرهنگ1و1
هنر1ايران1باستان،1پيشينه1چندانی1ندارد1اما1تحقيقاتی1كه1
به1گونه1ای1در1راستای1اين1موضوع1قرار1می1گيرند1عبارتند1از:

محمد1مرتضايی،1مريم1دهقان1و1يداهلل1باباكمال1)1393(1در1
مقاله1ای1با1عنوان1»بررسی1و1تحليل1نقش1برجسته1های1قاجاری1
مجموعه1سنگ1تاق1بستان1كرمانشاه«،1تعداد1471قطعه1سنگ1
دارای1نقش1برجسته11موجود1در1مجموعه1تاريخی1تاق1بستان1را1
كه1محتماًل1به1دوره1فتحعلی1شاه1مربوط1می1شود1موردبررسی1
قرار1می1دهند.1نگارندگان،1نقش1برجسته1های1قاجاری1را1به1لحاظ1
مضمون،1دسته1بندی1كرده1اما1اشاره1ای1به1نقش1برجسته1های1

صخره1ای1عهد1قاجار1ندارند.1
با1عنوان1 باباكمال1)1391(1در1مقاله1ای1 يداهلل1حيدری1
"نقش1برجسته1شکارگاه1خسرو1دوم1در1تاق1بستان1و1الگوبرداری1
از1آن1در1نقش1برجسته1تنگه1واشی1فتحعلی1شاه1قاجار"،1اين1دو1
اثر1تاريخی1را1به1لحاظ1محيط1جغرافيايی،1ويژگی1های1مضمونی1
و1زيباشناسی1بررسی1می1نمايد1و1معتقد1است1كه1نقش1برجسته1

قاجاری1با1تأثيرپذيری1از1اثر1ساسانی1پديد1آمده1است.
كامران1سخن1پرداز1)1388(1در1مقاله1خود1با1عنوان1"بازتاب1
هنر1ايران1باستان1در1تزيينات1وابسته1به1معماری1خانه1امام1جمعه1
و1خانه1منسوب1به1اميركبير"،1فقط1تزيينات1باستان1گرايانه1
به1كار1رفته1در1اين1دو1بنای1تاريخی1بر1جای1مانده1از1عهد1قاجار1

در1تهران1را1بررسی1می1نمايد.1
علی1اكبر1وحدتی1)1385(1در1نوشتار1خود1با1عنوان1"تجديد1
حيات1هنر1ايران1باستان1در1نقوش1برجسته1دوره1قاجار"1می1كوشد1
تا1عوامل1مختلفی1را1كه1در1احيای1هنر1نقش1برجسته1تراشی1در1
دوره1زمامداری1دومين1شاه1قاجار1نقش1اساسی1ايفا1می1كنند،1

بازگو1نمايد.1
سولماز1حاجی1عليلو1)1384(1در1مقاله1ای1با1عنوان1"بررسی1
در1 اسالم1 از1 پيش1 ايران1 از1 الگوبرداری1 موارد1 و1 اثرپذيری1
عصر1قاجار1با1تکيه1بر1نقش1برجسته1های1قاجاری"،1هر1چند1
به1نقش1برجسته1های1ساسانی1و1قاجاری1اشاره1می1كند1اما1
تأثيرپذيری1قاجاريه1را1از1كلّيت1فرهنگ1ايران1باستان1مدنظر1

دارد1نه1صرفا1ًعصر1ساسانی.1
هم1چنان11كه1مالحظه1شد،1هيچ1كدام1از1مقاالت1و1ديگر1
اين1تحقيق1قرار1گرفته1اند،1ميان1 منابعی1كه1مورداستفاده1
نقش1برجسته1های1دو1دوره،1مقايسه1تطبيقی1انجام1نداده1اند1
و1عموما1ًبه1بخش1هايی1از1نقش1برجسته1ها1پرداخته1اند1نه1به1
همه1آنها.1مقاله1حاضر1می1كوشد1عالوه1بر1بهره1مندی1از1نتايج1
تمامی1 مختصات1 و1 بوده1 جامع1نگر1 پيشين،1 پژوهش1های1
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نمودارها1 و1 جداول1 ارائه1 با1 را1 دوره1 دو1 نقش1برجسته1های1
بر1 تا1عالوه1 قرار1دهد1 تطبيقی1 بررسی1های1 و1 موردمطالعه1
روشن1شدن1شباهت1ها1و1تفاوت1ها،1پشتوانه1های1نظری1و1ريشه1های1

باستان1گرايانه1نقش1برجسته1های1قاجاری1تبيين1گردد.1

روش تحقيق 

اين1پژوهش1به1روش1تطبيقی_توصيفی1انجام1گرفته1و1جامعه1
آماری1آن1شامل1341اثر1نقش1برجسته1بر1جای1مانده1از1عصر1
ساسانی1و191اثر1دوره1قاجاريه1است1و1اطالعات1ارائه1شده1در1
آن،1تركيبی1از1پژوهش1های1كتابخانه1ای1و1ميدانی1است1اما1
به1جهت1فقر1منابع1مکتوب1درباره1آثار1عصر1قاجار،1اين1بخش1

عمدتا1ًبا1تحقيقات1ميدانی1مّيسر1گشته1است.

نگاهی به نقش برجسته های ساسانی 

اگر1»نقش1برجسته11را1اثر1سه1بعدی1اجرا1شده1بر1روی1سطح1
)در1اينجا1سنگ(1به1نحوی1كه1نقوش1يا1پيکرها1تا1اندازه1ای1
از1اين1سطح1برون1آيند«1)پاكباز،15241:13941(1بدانيم،1از1
دوران1حاكميت1سلسله1ساسانی1)224-1652م(1تعداد121341
اثر1نقش1برجسته1به1يادگار1مانده1است1كه1با1مضامينی1روايی1
يا1نمادين1بر1سينه1كوه1ها1و1صخره1ها1اجرا1شده1اند.1عمده1اين1
نقش1برجسته1ها1به1يکصد1سال1آغازين1و1دوران1تثبيت13اين1
سلسله1مربوط1است.1جدول11كه1با1استفاده1از1منابع1متعدد14
تاريخی1و1برخی1مطالعات1ميدانی1حاصل1آمده1است،1پراكندگی1
جغرافيايی1و1ديگر1آگاهی1های1الزم1را1درباره1نقش1برجسته1های1

ساسانی1به1دست1می1دهد.

نگاهی به حكومت فتحعلی شاه و نقش برجسته های قاجار 

از1آن1رو1كه1نقش1برجسته1های1قاجاری1يا1مستقيم1به1سفارش1
فتحعلی1شاه1پديد1آمده1اند1يا1به1دست1حّکام1محلی1كه1فرزندان1
و1گماشتگان1وی1بودند،1پس1می1توان1فتحعلی1شاه1را1احياگر1

هنر1نقش1برجسته1سازی1در1دوره1اسالمی1دانست.1
عصر1 فرهنگی_هنری1 و1 اجتماعی1 اوضاع1 در1 تأمل1 با1
فتحعلی1شاه1در1می1يابيم1كه1عالقه1وی1به1فرهنگ1باستانی1
فقط1به1خلق1نقش1برجسته1ها1محدود1نمی1شده1است،1بلکه1در1
ديگر1عرصه1های1اجتماعی1و1فرهنگی1نيز1تقليد1از1آيين1های1
باستانی1به1چشم1می1خورد.1او1می1كوشد1خود1را1نه1تنها1حاكم1
شرعی1و1ظل1اهلل1فی1االرض1كه1ميراث1دار1شاهنشاهان1باستانی1

نيز1معرفی1كند.1
از1عوامل1پيدايش1اين1عالقه1مندی1در1فتحعلی1شاه1می1توان1
به1اين1موارد1اشاره1كرد:1اقامت1وی1به1هنگام1واليتعهدی1در1
شيراز1و1آشنايی1او1با1ميراث1كهن1پيرامون1آن1شهر،1آموزش1های1
مناسب1ادبی1و1هنری1و1در1نتيجه1عالقه1شديد1وی1به1شاهنامه1

فردوسی1(Diba, 1998: 35)،1هم1نشينی1با1برخی1سفيران1
انديشمند1اروپايی1كه1آغازگران1باستان1شناسی1در1ايران1به1شمار1
می1روند1)از1جمله؛1سرجان1مالکومS.j. Malcom1،1سرگوراوزلی1
1S. Core Ouseleyو1جيمز1موريه1J. Morier1سفيران1انگليس1
در1ايران(،1فعاليت1آذر1كيوانيان1و1پيدايش1ادبيات1دساتيری1
كه1نوعی1عرفان1نو1زرتشتی1را1تبليغ1می1كرد1)توكلی1طرقی،1

1.)17-151:1381
از1اين1رو1است1كه1دربار1پرطمطراق1فتحعلی1شاه،1آغازگر1
نوعی1باستان1گرايی1در1ايران1به1شمار1می1رود1كه1نمودهايش1
را1در1شاخه1های1مختلف1هنر1و1فرهنگ1به1تواتر1می1توان1ديد.1
نتيجه1اين1باستان1گرايی1اين1است1كه1وی1خود1را1به1صراحت1از1
اعقاب1كيومرث1و1كيکاوس1و1جمشيد1معرفی1می1كند1و1دارای1
فّر1فريدونی1برمی1شمارد1)نفيسی،7471:13831-744(،1بر1
اورنگ1شاهنشاهی1تکيه1می1زند،1تاج1كيانی1بر1سر1می1گذارد1
و1سالم1نوروزی1برپا1می1دارد1)ذكاء،11:13491(1و1درباری1
باشکوه1مشابه1بارگاه1دارا1و1انوشيروان1و1ديگر1شاهان1افسانه1ای1
يا1باستانی1ترتيب1می1دهد.1حال1كه1او1در1آيين1و1آداب1و1سنن1
و1القاب1از1ايران1باستان1تقليد1می1كند،1طبيعی1است1كه1از1
هنرها1و1به1خصوص1شناخته1شده1ترين1ميراث1باستانی1يعنی1
نقش1برجسته1ها1نيز1تقليد1كند؛1به1همين1دليل1است1كه1از1
سال1های1حاكميت1سلسله1قاجاريه1)1202-11344ه.(1تعداد191
اثر1نقش1برجسته1بزرگ1با1مضامين1روايی1و1مختصات1كلّی1كه1
يادآور1آثار1ساسانی1است1به1يادگار1مانده1،5كه1هشت1اثر1مربوط1
به1عهد1حاكميت1فتحعلی1شاه1و1يك1اثر1مربوط1به1سال1های1
حکومت1ناصرالدين1شاه1است.1جدول121كه1حاصل1مطالعات1
ميدانی1است،1آگاهی1های1الزم1را1درباره1نقش1برجسته1های1

قاجاری1به1دست1می1دهد.

مقايسه تطبيقی نقش برجسته های ساسانی و قاجاری 

الف: وجوه اشتراک ميان نقش برجسته های دو دوره
هر1چند1با1مقايسه1جدول1های1شماره111و121شباهت1های1
بسيار1دو1گروه1آثار1را1می1توان1تشخيص1داد،1اما1در1اينجا1با1

نگاهی1دقيق1تر1وجوه1اشتراك1آنها1برشمرده1می1شود.

استقالل ذاتی نقش برجسته ها 

در1دوره1ساسانی1و1قاجار1نقش1برجسته1ها،1آثار1هنرمندانه1
ديگری1 هنر1 به1هيچ1 و1 ذاتند1 به1 قائم1 كه1 مستقلی1هستند1
وابستگی1ندارند؛1اين1در1حالی1است1كه1در1اعصار1درخشانی1
هم1چون1هخامنشی1كه1اين1هنر1عيار1و1اعتبار1وااليی1داشت،1
وابسته1به1هنر1معماری1و1در1خدمت1آن1بود.1به1بيان1ديگر،1
نقش1برجسته1های1هخامنشی1بخشی1از1ديوار1بناها1و1كاخ1ها1
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جدول1.11معرفی1نقش1برجسته1های1ساسانی

موضوع رديف
اندازه به بانینقش برجسته

افراد حاضر در صحنهكتيبهتاريخ اجرامحل اثرمتر

پيروزی1اردشير1بر11
ندارد1224متنگاب،1فيروزآباد4×18اردشيراردوان1پنجم

شاپور،1 وليعهدش1 اردشير،1
نديم1اردشير،1اردوان1پنجم،1
وزير1اردوان،1دالور1ناشناس1

)هينتس،13851(

ديهيم1ستانی1اردشير21
پهلویح12301متنگاب،1فيروزآباد7/3×7اردشيراول1از1اهورامزدا

نديم1 اهورامزدا،1 اردشير،1
اردشير،1وليعهد1و1دو1تن1از1
خاندان1سلطنتی1)هينتس،1

1)1385

ديهيم1ستانی1اردشير31
نداردح12301منقش1رجب،1فارس3×5اردشيراول1از1اهورامزدا

اردشير،1اهورامزدا،1نديم1
اردشير،1وليعهد،1دو1

شاهزاده،1شهبانو1و1خواهر1
شاه1)هينتس،13851(

ديهيم1ستانی1اردشير41
پهلوی،يونانیح12301منقش1رستم،1فارس3×9/3اردشيراول1از1اهورامزدا

نديم1 اهورامزدا،1 اردشير،1
و1 پنجم1 اردوان1 اردشير،1
اهريمن1)هينتس،13851(

اعطای1مقام1به1حاكم51
سلماس،8/21×5اردشيرارمنستان1و1وزير1اعظم

ندارد1238مآذربايجان
اردشير،1شاپور،1ارشك1دوم1
ساتراپ1ارمنستان1و1وزير1اعظم1

اردشير1)هينتس،13851(

ديهيم1ستانی1اردشير61
)هينتس،1يونانی1241منقش1رجب،1فارس3×7/6شاپوراول1از1اهورامزدا اهورامزدا1 شاپور،1

)1385

پهلوی،يونانی1242منقش1رجب،1فارس5/3×1/7شاپورشاپور1اول1و1همراهان7

شاپور1و151درباری1مرد1از1جمله1
شاهزاده؛1 چهار1 و1 وليعهد1
12فرزند1و121نوه1)هينتس،1

)1385

پيروزی1شاپور1بر81
ندارد1260مداراب1فارس4/5×10/9شاپورامپراطوران1روم

امپراطور1 سه1 و1 شاپور1
شکست1خورده1روم1و1عده1ای1
افسران1 و1 ايرانی1 نجيب1زاده1

رومی1)هينتس،13851(

شاپور1اول1در1حال91
شاپور1)هينتس،13851(نداردح12601مداراب1فارس؟شاپوركشتن1شير

10
دريافت1ديهيم1و1
پيروزی1شاپور1بر1
والرين1امپراطور1روم

تنگه1چوگان،5/51×2/9شاپور
نداردح12601مبيشاپور

بيدخش1 شاپور،1
)نايب1السلطنه(121رويداد1در1
يك1كادر1با1161سال1اختالف1

زمانی1)هينتس،13851(

پيروزی1شاپور1بر111
تنگه1چوگان،6/41×4/12شاپورامپراطوران1روم

شاپور،1اهورامزدا1و1سه1قيصر1نداردح12601مبيشاپور
رومی1)هينتس،13851(
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موضوع رديف
اندازه به بانینقش برجسته

افراد حاضر در صحنهكتيبهتاريخ اجرامحل اثرمتر

پيروزی1شاپور1بر121
تنگه1چوگان،2/41×4/12شاپورامپراطوران1روم

نداردح12601مبيشاپور
رومی1 قيصر1 سه1 و1 شاپور1
به1عالوه1وليعهد1و1نايب1السلطنه1

)هينتس،13851(

پيروزی1شاپور1بر131
يونانیح12601منقش1رجب،1فارس2/4×11شاپورامپراطوران1روم

رومی1 قيصر1 دو1 و1 شاپور1
افزوده1 به1عالوه1كرتير1)بعدا1ً

شده(1)هينتس،13851(

نقش1كرتير14
كرتير1)هينتس،13851(پهلویح12801منقش1رجب،1فارس؟كرتير)مغ1بزرگ(

ديهيم1ستانی1بهرام151
اول1از1اهورامزدا

بهرام1
تنگه1چوگان،41×5/9اول

بهرام1ـ1اهورامزدا1)هينتس،1نداردح12751مبيشاپور
)1385

پيروزی1بهرام1دوم1بر161
هرمز1دوم

بهرام1
تنگه1چوگان،1؟دوم

ندارد1283مبيشاپور

بهرام1و1گروه1كثيری1از1بزرگان1
و1سپاهيان1كه1در1دو1رديف،1
گرفته1اند1 را1 او1 طرفين1

)هينتس،13851(

پيروزی1بهرام1دوم1بر171
اعراب

بهرام1
تنگه1چوگان،1؟دوم

بهرام1دوم،1خيلی1از1اسيران1نداردح12901مبيشاپور
و1درباريان1)هينتس،13851(

كرتير،1ندارد1290مسرمشهد،1كازرون2×4/65بهرام11دومنبرد1بهرام1دوم1با1شير18 شهبانو،1 دوم،1 بهرام1
بيدخش1)هينتس،13851(

بهرام1دوم1همراه1با191
ندارد1292منقش1رستم،1فارس2/5×5/4بهرام11دومبزرگان1دربار

13 شهبانو،1 دوم،1 بهرام1
شاهزاده،1كرتير،131ساتراپ1
)اجرا1شده1روی1اثری1ايالمی(1

)هينتس،13851(

بهرام1دوم1همراه1با201
نقش1بهرام،8/31×9/2بهرام11دومبزرگان1دربار

ندارد1292مفهليان
بهرام،1كرتير،1نايب1السلطنه1و1
وليعهد1و1نديم1شاه1)هينتس،1

)1385

بهرام1دوم1در1حال211
گويم،1قوام1آباد،7/11×1/2بهرام11دومنيايش

بهرام1دوم1)دادور1و1غربي،1ندارد1292مفارس
)1391

بهرام1و1كرتير1در1كنار221
بهرام،1كرتير1)هينتس،13851(ندارد1230مبرم1دلك،1فارس8/1×15/2بهرام11دومآتشدان1مقدس

نبرد1هرمز1دوم1با231
نداردح13021منقش1رستم،1فارس5/5×6/6هرمز11دومبيدخش1سركش

بيدخش1 بابك1 دوم،1 هرمز1
)هينتس،1 شاه1 پرچم1دار1 و1

)1385

نرسه،1آناهيتا1وليهعد1و1احتماال1ًنداردح13021منقش1رستم،1فارس2/3×8/5نرسهتاج1گذاری1نرسه24
وزير1اعظم1)هينتس،13851(

نرسه1به1شهبانو1گل251
شهبانو،1نرسه1عموی1شاهپهلوی؟برم1دلك،1فارس2×5/2نرسهانار1تقديم1می1كند

)هينتس،13851(

ادامه1جدول1.11معرفی1نقش1برجسته1های1ساسانی
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موضوع رديف
اندازه به بانینقش برجسته

افراد حاضر در صحنهكتيبهتاريخ اجرامحل اثرمتر

بهرام1و1دشمن1شکست1خورده1نداردح14201منقش1رستم،1فارس؟بهرام11پنجمنبرد1بهرام1پنجم26
)هينتس،13851(

نبرد1بهرام1پنجم1با271
بهرام1و1پادشاه1شکست1خورده1نداردح14201منقش1رستم،1فارس؟بهرام11پنجمهپتال1ها

هپتال1ها1)هينتس،13851(

28
نبرد1بهرام1ششم1

)چوبين(1با1
خسروپرويز1)ناتمام(

نداردح10951مكوه1سرسره،1ری؟بهرام11ششم
خسروپرويز1 و1 ششم1 بهرام1
1)301 )كريمان،1:1349

)دادور1و1غربي،13911(

شاپور1دوم1و1وليعهدش1شاپور1پهلویح19031متاق1بستان،كرمانشاه6/5×6/5شاپور1دومشاپور1دوم،1شاپور1سوم29
سوم1)دادور1و1غربي،13911(

ديهيم1ستانی1اردشير301
نداردح10821متاق1بستان،كرمانشاهح6×4خسروپرويزدوم1از1اهورامزدا

آناهيتا1 اهورامزدا،1 اردشير،1
شکست1خورده1 پادشاه1 و1
غربي،1 و1 )دادور1 كوشان1ها1

)1391

اهورامزدا،311
اهورامزدا،1خسروپرويز،1آناهيتا1نداردح10061متاق1بستان،كرمانشاه؟خسروپرويزخسروپرويز،1آناهيتا

)دادور1و1غربي،13911(

خسروپرويز1سوار1بر321
خسروپرويز1)دادور1و1غربي،1نداردح10061متاق1بستان،كرمانشاه؟خسروپرويزشبديز

)1391

33
خسروپرويز1در1ميان1
اطرافيان1در1حال1

شکار1آهو
خسروپرويز1و1خدمه1)دادور1نداردح10061متاق1بستان،كرمانشاه3/9×5/8خسروپرويز

و1غربي،13911(

34
خسروپرويز1در1ميان1
اطرافيان1در1حال1

شکار1گراز
نداردح10061متاق1بستان،كرمانشاه4/1×5/7خسروپرويز

و1 خدمه1 خسروپرويز،1
غربي،1 و1 )دادور1 رامشگران1

)1391
)نگارنده(1

به1شمار1می1رفتند1)به1استثنای1نقش1بيستون(،1در1حالی1كه1
قاجاريه1به1تقليد1از1ساسانيان1مضامين1دلخواه1را1بر1سينه1

سنگی1كوه1ها1نقش1زده1اند.

اسلوب های مشترک اجرا 

گمان1می1رود1برای1خلق1يك1اثر1نقش1برجسته1سنگی1در1
عصر1ساسانی1و1قاجار،1مراحلی1از1اين1قبيل1پشت1سرگذاشته1
شده1باشد؛1ابتدا1محوطه1ای1مناسب1انتخاب1می1شد1و1سپس1
نقطه1ای1خاص1توسط1شاه1يا1ديگر1صاحبان1قدرت1كه1به1لحاظ1
ارزش1های1بصری1و1ديگر1موقعيت1های1تبليغی1مطلوب1بود،1
تعيين1می1گرديد1و1البته1به1كيفيت1و1يکپارچگی1سنگ1نيز1
توجه1خاص1می1شد،1سپس1هماهنگی1و1هم1فکری1با1هنرمندان1
جهت1آماده1سازی1طرح1اوليه،1تراشيدن1و1صاف1كردن1صفحه1

اصلی،1آن1گاه1انتقال1طرح1بر1روی1گسترۀ1مزبور1و1بعد1از1آن1
تراشيدن1و1خراشيدن1سنگ1با1قلم1و1پتك1و1ديگر1ابزارها1با1
ظرافتی1درخور1تا1بدان1جا1كه1با1گودافتادن1زمينه،1نقوش1
نمايان1گردند.1در1اين1روِش1اجرا1كه1نوعی1اسلوب1كاهشی1
به1شمار1می1رود،1خطای1فنی،1جبران1ناپذير1خواهد1بود.1مقدار1
برجستگی1نيز1در1نقش1برجسته1های1ساسانی1و1قاجاری1تفاوت1

چشمگيری1ندارد.

رنگ آميزی نقوش 

بر1مبنای1منابع1تاريخی16قاجاريه1نقش1برجسته1ها1را1پس1از1
اتمام1رنگ1آميزی1می1كردند.1هر1چند1اغلب1نقش1برجسته1های1
قاجاری1امروزه1در1اثر1عوامل1طبيعی1و1گذر1ايام1رنگ1های1خود1
را1از1دست1داده1اند،1اما1برخی1نمونه1های1موجود1كه1موقعيت1

ادامه1جدول1.11معرفی1نقش1برجسته1های1ساسانی
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حفاظتی1بهتری1داشته1اند1هنوز1رنگ1آميزی1های1خود1را1حفظ1
كرده1اند؛1از1جمله1نقش1برجسته1دولتشاه1در1تاق1بستان1يا1

شکار1شير1حسينعلی1ميرزا1در1تنگه1اهلل1اكبر1شيراز.1
از1سوی1ديگر،1اگر1چه1هيچ1يك1از1نقش1برجسته1های1ساسانی1
امروزه1رنگی1به1رخ1ندارند،1اما1برخی1منابع1تاريخی،1روشنگر1
رنگ1آميزی1نقش1برجسته1ها1است؛1از1جمله1محمدبن1زكريای1
قزوينی1در1كتاب1آثار1البالد1و1اخبار1العباد1كه1در1سده1هشتم1
هجری1تأليف1شده1است1درباره1نقوش1تاق1بستان1كرمانشاه1
می1نويسد:”1شگفت1اينجا1است1كه1صورتگر1در1اين1نقش،1هر1
رنگی1را1جداگانه1به1تناسب1در1جای1خود1به1كار1برده1است.1
رنگ1قرمز،1رنگ1سفيد1و1رنگ1های1گوناگون1ديگر1كه1در1
تصوير1به1كار1رفته1چنين1به1نظر1می1آيد1كه1صورتگر1در1هنر1

رنگ1سازی1و1رنگ1آميزی1بسيار1مهارت1داشته1و1شگردی1را1
به1كار1برده1كه1هنوز1ناشناخته1است.1ظرف1ساليان1دراز1هيچ1
رنگی1از1اين1رنگ1ها1ابدا1رنگ1نباخته1و1گويی1هنوز1هستند1و1

هرگز1كهنه1نمی1شوند.17"1)قزوينی،1181:13711(.

اشتراک انگيزه 

ساسانيان1ديواره1سنگی1كوه1ها1را1تراش1داده،1نقوش1برجسته1
شاه1و1ديگر1صاحبان1قدرت1سياسی1را1به1شيوه1روايی1و1توصيفی1
به1تصوير1 به1مضامين1 توجه1 با1 اجرا1می1كردند.1 آن1 بر1روی1
درآمده،1از1اهداف1اصلی1ايشان1نوعی1تبليغات1در1راستای1
البته1معنوی1خود1بوده1است.1 تثبيت1حاكميت1سياسی1و1
قاجاريه1نيز1)به1ويژه1فتحعلی1شاه(1در1راستای1مشابه1سازی1
خود1با1قهرمانان1و1شاهنشاهان1ادوار1باستانی1و1بهره1مندی1

موضوع رديف
افراد حاضر در صحنهكتيبهتاريخ اجرامحل اثراندازه به متربانینقش برجسته

1
جلوس1

فتحعلی1شاه1بر1
تخت

فرمانفرما1
تنگه1اهلل1اكبر،41×4/4)حسينعلی1ميرزا(

شيراز
11218
ندارده.1ق.

فتحعلی1شاه،1حسينعلی1ميرزا1
تيمور1 )فرزند1فتحعلی1شاه(،1

ميرزا1)نوه1شاه(

فرمانفرماشکار1شير2
تنگه1اهلل1اكبر،2/21×4/2)حسينعلی1ميرزا(

شيراز
1218
حسينعلی1ميرزاندارد1ه.1ق.

شکارگاه31
تنگه1واشی،71×9فتحعلی1شاهفتحعلی1شاه

فيروزكوه
11233
دارده.1ق.

عباس1 وليعهد1 فنحعلی1شاه،1
ميرزا1و1141تن1از1شاهزادگان1

و151نفر1از1خدمه

نقش1قهرمانان41
شاهنامه

فرمانفرما1
كاخ1خورشيد،21×18)حسينعلی1ميرزا(

شيراز
11234
از1دارده.1ق. تن1 120 به1عالوه1 رستم1

قهرمانان1شاهنامه

نقش1دولتشاه51
)محمدعلی11ميرزا(

آقاغنی1
تاق1بستان،31×4خواجه1باشی

كرمانشاه
11237
دولتشاه،1دو1فرزندش1به1عالوه1دارده.1ق.

آقاغنی1خواجه1باشی

نقش1تيمورشاه61
پل1آبگينه،2/51×5/5تيمور1ميرزا)تيمور1ميرزا(

كازرون
11245
تيمورشاه1)نوه1فتحعلی1شاه(1دارده.1ق.

و1چهار1تن1از1نزديکان1وی

شکار1شير71
11246كوه1سرسره،1ری4×6فتحعلی1شاهفتحعلی1شاه

فتحعلی1شاهدارده.1ق.

چشمه1علی،5/301×10/70فتحعلی1شاهنقش1خاقان8
ری

1248
دارده.1ق.

عباس1 وليعهد1 فتحعلی1شاه،1
ميرزا1و1151تن1از1شاهزادگان1

به1عالوه1چتردار.

ناصرالدين1شاه1و91
تنگه1بند1بريده،41×8ناصرالدين1شاههمراهان

مازندران
1295
از1دارده.1ق. تن1 ده1 و1 شاه1 ناصرالدين1

اركان1دولت
)نگارنده(

جدول1.21معرفی1نقش1برجسته1های1قاجاری
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از1مواهب1آن1و1در1نبود1رسانه1های1تبليغی1امروزی1و1در1پی1
نوعی1مشروعيت1سياسی1و1تبليغات1حکومتی،1اقدام1به1خلق1

حجاری1ها1بر1سينه1كوه1ها1نموده1اند.

بهره مندی از اعتبار تاريخی محل اجرا 

سابقه1 و1 محل1 باستانی1 و1 فرهنگی1 اعتبار1 از1 استفاده1
تاريخی1آن،1از1جمله1اهداف1مشترك1ساسانيان1و1قاجاريه1در1
انتخاب1محل1اجرای1نقوش1بود.1نقش1برجسته1های1ساسانی1
غالبا1ًدر1مناطقی1قرار1دارند1كه1در1آن1روزگار1جنبه1های1
باستانی1داشته1و1توسط1اقوام1و1سلسله1های1پيشين1)به1ويژه1
هخامنشيان1كه1ساسانيان1خويشتن1را1از1اعقاب1ايشان1بر1

می1شمردند(1موردبهره1برداری1قرار1گرفته1بود؛1برای1مثال171
حجاری1موجود1در1نقش1رستم1در1جوار1گوردخمه1ها1و1ديگر1
يادگار1های1هخامنشی1و1ايالمی1قرار1دارد،1نقش1برجسته1های1

نقش1رجب1هم1در1كنار1تخت1جمشيد1هستند.
از1چنين1 نقش1برجسته1های1قاجاری1به1درجه1بيشتری1
امکانی1بهره1برده1اند،1اين1نقوش1اغلب1در1كنار1آثار1ساسانی1
پديد1آمده1اند؛1دو1نقش1برجسته1شهر1ری1يکی1در1كنار1و1
ديگری1بر1روی1اثری1از1عهد1ساسانی1،8دو1اثر1تنگه1اهلل1اكبر1
در1مکانی1باستانی1و1در1جوار1حجاری1های1گويم1و1در1مسير1
تخت1جمشيد1و1نقش1رستم،1نقش1برجسته1محمدعلی1ميرزا1
دولتشاه1در1كنار1نقوش1پرشکوه1خسروپرويز1در1تاق1بزرگ1

نمودار1.11اشتراكات1مضامين1ميان1نقش1برجسته1های1ساسانی1و1قاجاری1و1درصد1فراوانی1آنها1)نگارنده(

جدول1.31الگوهای1ساسانِی1نقش1برجسته1های1قاجاری

الگوی ساسانِی نقش برجسته قاجارینقش برجسته قاجاری

شکار1شير1بهرام1دوم،1سرمشهد،1فارس1و1شکار1شير1شاپور1در1دارابشکار1شير1حسينعلی1ميرزا1در1تنگه1اهلل1اكبر،1فارس

شکار1شير1بهرام1دوم،1سرمشهد،1فارس1و1شکار1شير1شاپور1در1دارابشکار1شير1فتحعلی1شاه،1كوه1سرسره،1شهر1ری

شکــــارگاه1خسرو1پرويز،1تاق1بستان،1كرمانشاهشکارگاه1فتحعلی1شاه،1تنگه1واشی،1فيروزكوه1

بهرام1دوم1در1ميان1بزرگان1دربار،1نقش1رستم،1فارس1ناصرالدين1شاه1در1ميان1درباريان،1بند1بريده،1مازندران

حمايت1فرشته1خوشبختی1)نيکه(1از1شاه،1تاق1بستان،1كرمانشاهحمايت1فرشته1از1شاه،1تنگه1واشی،1فيروزكوه

شاپور1اول1و1همراهان،1نقش11رجب،1فارسنقش1خاقان،1چشمه1علی،1شهر1ری
)نگارنده(
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بستان1و1نقش1برجسsته1تيمورشاه1در1نزديکی1پل1و1جاده1ای1
تاريخی1و1نقش1ناصرالدين1شاه1و1همراهان1در1كنار1بقايای1

جاده1ای1باستانی1از1دوره1ساسانی.

موقعيت تفرجگاهی مشترک 

هر1چند1ما1از1شرايط1تفريح1و1تفرج1در1عهد1ساسانی1
چندان1آگاهی1نداريم،1اما1موقعيت1های1دلچسب1طبيعی1با1
وجود1آب1و1سايه1سار1و1چشم1اندازهای1روح1نواز،1هر1زمانی1
می1توانند1تفرجگاه1به1شمار1روند1و1آدمی1نيازمند1حضور1در1
چنين1فضاهايی1است.1غالب1و1شايد1تمامی1نقش1برجسته1های1
بر1جای1مانده1از1عهد1ساسانی1در1چنين1مناطقی1پراكنده1اند1
و1آثار1قاجاری1نيز1از1همين1موقعيت1ها1بهره1مند1هستند.1تنگه1
واشی،1چشمه1علی،1تاق1بستان1و1تنگه1اهلل1اكبر،1امروزه1نيز1
محل1گلگشت1و1سير1و1سياحت1هستند.1نقش1برجسته1های1
هر1دو1دوره1ارتفاع1چندانی1از1زمين1های1اطراف1ندارند1و1
اغلب1در1دسترس1هستند1)نقوش1هخامنشی1در1نقاط1مرتفع1

و1دور1از1دسترس1اجرا1می1شدند(.

قرارگرفتن در كنار آب 

نقش1برجسته1های1ساسانی1و1قاجاری1عموما1ًدر1كنار1آب1قرار1
دارند؛1آبی1جاری1و1گوارا.1تقدس1آب1نزد1ايرانيان1باستان1كه1آن1
را1يکی1از1عناصر1چهارگانه1پديد1آورنده1جهان1بر1می1شمردند،1
سابقه1ای1كهن1دارد1و1آناهيتا1الهه1بزرگ1آب1ها،1مظهر1باروری1

و1آبادی1به1شمار1می1رفت.1در1سرزمين1كويری1هم1چون1ايران،1
طبيعی1است1سرود1و1نيايش1و1معبد1برای1آب1برپا1دارند.1در1
دوره1اسالمی1نيز1تعاليم1دينی،1احترام1به1آب1را1تأييد1می1كرد؛1
پس1در1هم1جواری1نقش1برجسته1ها1با1آب،1نوعی1اهداف1آيينی1

مدنظر1بوده1است.

موقعيت تبليغی مشترک 

با1مقايسه1نقش1برجسته1های1عهد1ساسانی1و1قاجار1می1توان1
به1اين1نتيجه1رسيد1كه1عمده1آثار1در1كنار1شاهراه1های1اصلی1و1
گذرگاه1های1كاروان1رو1كه1بخش1های1مختلف1مملکت1را1به1يکديگر1
متصل1می1كرد،1قرار1دارند1)شايد1الگوی1اوليه1اين1آثار،1كتيبه1
جاودانه1داريوش1هخامنشی1در1كوه1بيستون1باشد1كه1از1چنين1
شرايطی1برخوردار1بود(؛1تنگه1اهلل1اكبر1)دروازه1قرآن(1راه1ارتباطی1
شيراز1با1شمال1كشور1و1اصفهان،1تنگه1واشی،1گذرگاهی1تابستانی1
از1فيروزكوه1به1ييالقات1شمال1و1استرآباد1و1گرگان،1چشمه1علی1
ری،1مسير1عبور1از1تهران1به1صفحات1ری1و1ورامين1و1قم،1پل1
آبگينه،1گذرگاهی1بر1سر1راه1شيراز1به1كازرون1و1خليج1فارس.1
روشن1است1كه1در1فقدان1رسانه1های1كارآمدتر،1كاروانيان،1حامالن1
بدی1برای1انتقال1اخبار1نبودند.1در1گذشته،1خبر،1تحفه1ای1بود1كه1
هر1سفركردۀ1دنيا1ديده1ای1مقداری1از1آن1را1در1صندوق1سينه1
خود1داشت،1ويژه1آن1كه1نقوش1مزبور1در1نقاطی1قرار1داشتند1
كه1كاروانيان1به1واسطه1آب1و1سايه1سار1در1آنجا1اتراق1می1كردند،1

پس1اهداف1تبليغی1در1حد1مطلوبی1برآورده1می1شد.

جدول1.141تفاوت1های1نقش1برجسته1های1ساسانی1و1قاجاری1

نقش برجسته های قاجارینقش برجسته های ساسانی

پيکر1اصلی1در1غالب1آثار،1ايستاده1)يا1بر1روی1اسب(1به1تصوير1درآمده1است.
%125از1پيکرها1به1اندام1زنان1اختصاص1دارد.

%113پيکرها1به1شهبانو1اختصاص1دارد.
در1%116آثار،1روحانيان1)موبدان(1شاه1را1همراهی1می1كنند.

در1%135آثار،1دشمنان1در1حالتی1زبون1و1شکست1خورده1به1تصوير1درآمده1اند.
شخصيت1های1دينی1و1رب1النوع1ها1)اهورامزدا،1آناهيتا1...(1شاه1را1همراهی1می1كنند.

تمركز1نسبی1آثار1در1مناطقی1محدود،1341اثر1در1111نقطه.
اتکا1به1نوشتار1)كتيبه(1چشمگير1نيست.

هيچ1اشاره1ای1به1نام1هنرمندان1خالق1آثار1نشده1است.
غالب1پيکرها1نيم1رخ1و1بعضا1ًسه1رخ1يا1روبرو1تصوير1شده1است.

شکستن1كادر1تصوير1در1بخشی1كه1سر1شخصيت1اصلی1–1شاه1–1با1آن1در1تماس1است.
اجراهای1متعدد1از1يك1رويداد1در1نقاط1مختلف.1

اجرای1نقش1برجسته1توسط1برخی1خاندان1های1غيرسلطنتی1از1جمله1كرتير.

پيکر1اصلی1در1غالب1آثار،1نشسته1)بر1روی1تخت(1به1تصوير1درآمده1است.
هيچ1زنی1در1نقش1برجسته1ها1به1چشم1نمی1خورد.
پيکر1هيچ1شهبانويی1به1تصوير1در1نيامده1است.

هيچ1شخصيت1روحانی1در1نقوش1ديده1نمی1شود.
پيکر1هيچ1دشمنی1در1نقش1برجسته1ها1ترسيم1نشده1است.

هيچ1شخصيت1دينی1در1نقش1برجسته1ها1به1چشم1نمی1خورد.
پراكندگی1نسبی1آثار1در1نقاط1مختلف،191اثر1در171نقطه.

نوشتار1بيشتر1است1و1جنبه1های1هنری1و1ارزش1بصری1باالتری1دارد.
در1%170آثار،1نام1هنرمندان1خالق1آثار1ذكر1شده1است.19

غالب1پيکرها1از1روبرو1و1بعضا1ًسه1رخ1تصوير1شده1اند.
كادرها1مستطيل1كامل1هستند1و1شکستگی1تعمدی1ندارند.
در1نقش1برجسته1ها1موضوع1يا1رويداد1تکراری1ديده1نمی1شود.

انحصار1ايجاد1نقش1برجسته1در1خاندان1سلطنتی.

)نگارنده(
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جدول1.51مقايسه1كتيبه1ها1در1نقش1برجسته1های1ساسانی1و1قاجاری

ويژگی كتيبه ها در آثار قاجاریويژگی كتيبه ها در آثار ساسانی
%121نقش1برجسته1ها1كتيبه1دارند.

كتيبه1ها1اغلب1به131زبان1نوشته1شده1اند.
كتيبه1ها1جنبه1هنری1و1تزيينی1ندارند.

كتيبه1بخشی1از1تركيب1بندی1نيست1و1گويی1موقعّيتی1از1پيش1انديشيده1شده1
ندارد.

كتيبه1ها1در1يك1نقطه1متمركز1هستند.
كتيبه1ها1به1شکل1گود1)منقور(1اجرا1شده1اند.

مضمون1كتيبه1ها،1ستايش1شاه1و1دودمان1او1است.
شناسايی1افراد1از1طريق1تاج،1پوشاك1و1آرايش1امکان1پذير1است1.

كتيبه1ارزش1بصری1ويژه1ای1ندارد.

%125نقش1برجسته1ها1كتيبه1دارند1.
كتيبه1ها1فقط1به1يك1زبان1و1خط1نوشته1شده1اند.

كتيبه1ها1در1قاب1های1آراسته،1به1خطی1هنرمندانه1نوشته1شده1و1جنبه1های1
تزيينی1و1اعتبار1هنری1دارند.

مکان1و1اندازه1كتيبه،1بخشی1از1تركيب1بندی1است1و1در1ساختار1اثر،1موقعيتی1
تثبيت1شده1دارد.

كتيبه1ها1در1پيرامون1كادر1چيده1شده،1در1گستره1تصوير1نيز1پراكنده1اند.
كتيبه1ها1با1تراشيدن1پيرامون،1به1شکل1برجسته1ارائه1شده1اند.

مضمون1كتيبه1ها،1ستايش1شاه1و1دودمان1او1است.
افراد1حاضر1در1صحنه1با1كتيبه1هايی1در1پيرامون1سرشان1معرفی1می1گردند.

كتيبه1بخشی1از1ارزش1بصری1اثر1را1به1خود1اختصاص1می1دهد.

)نگارنده(

اشتراک مضمون 

مضمون1های1مشترك1از1ديگر1بسترهايی1است1كه1الگوپذيری1
قاجاريه1از1آثار1ساسانی1را1تقويت1می1كند.1نمودار11بيانگر1
اشتراكات1مضامين1ميان1نقش1برجسته1های1دو1دوره1و1فراوانی1

هر1كدام1است.
جدول131عالوه1بر1آن1كه1اشتراك1مضامين1نقش1برجسته1ها1
را1به1طور1موردی1نشان1می1دهد،1الگوی1احتمالِی1ساسانی1هر1

يك1از1نقش1برجسته1های1قاجاری1را1نيز1روشن1می1كند.
مضمون1احراز1مقام1سلطنت1كه1در1هر1دو1دوره1فراوانی1
قابل1مالحظه1ای1دارد،1به1دو1شيوه1متفاوت1در1نقش1برجسته1ها1
نمايش1داده1شده1است.1در1آثار1ساسانی1لحظه1دريافت1ديهيم1
از1رب1النوع1ها1به1ويژه1اهورامزدا1به1تصوير1درآمده1در1حالی1كه1
در1آثار1قاجاری1زمانی1بعد1از1احراز1اين1مقام1و1جلوس1بر1اورنگ1
سلطنت1تصوير1گرديده1است.1در1هر1دو1گروه،1وليعهد1)نايب1
السلطنه(1و1بعضا1ًديگر1وارثان1تاج1و1تخت1)شاهزادگان(1هم1

حضور1دارند.
موضوع1شکار1نيز1نه1فقط1در1نقش1برجسته1ها1كه1در1ديگر1
هنرهای1تصويری1هر1دو1دوره1جايگاه1پررنگی1داشته1است؛1
از1ميان1341اثر1ساسانی141اثر1به1اين1موضوع1اختصاص1
دارد1و1از191نقش1برجسته1قاجاری1نيز131اثر.1شکار1شير1
نهايت1دالوری1است1كه1حداقل1در1نقش1برجسته1ها،1برخی1
شاهان1مدعی1آن1بوده1اند1از1جمله1شاپور1اول1و1بهرام1دوم1

و1فتحعلی1شاه.

اشتراک در ساختار بصری و تركيب بندی 

كادر1غالب1نقش1برجسته1های1هر1دو1دوره،1مستطيل1افقی1
است.1ساختار1تركيب1نقش1برجسته1ها1در1موضوع1جلوس1بر1
تخت1سلطنت،1تركيبی1ايستا1با1تمايل1به1تقارن1است؛1در1حالی1
كه1مضامينی1هم1چون1مجلس1شکار،1به1ضرورت1موضوع،1تركيبی1
پويا1و1پرتحرك1دارند1)صحنه1های1نبرد1در1آثار1ساسانی1نيز1
تركيبی1پويا1دارند1اما1اين1موضوع1قرينه1ای1در1آثار1قاجاری1
برای1شخصيت1های1 مقامی1 پرسپکتيو1 لحاظ1كردن1 ندارد(.1
محوری1در1هر1دو1دوره1معمول1است1و1موقعيت1مركزی1و1
ثقل1بصری1تركيب1و1كادر1در1هر1دو1گروه،1بر1شاه1يا1شخصيت1

اصلی1روايت1اختصاص1می1يابد.

ب: تفاوت های ميان نقش برجسته های دو دوره
فراوان،1 مشترك1 نقاط1 كنار1 در1 كه1 است1 پيدا1 ناگفته1
تفاوت1هايی1نيز1ميان1اين1دو1گروه1آثار1تاريخی1وجود1دارد1
كه1نتيجه1دگرگونی1در1مبانی1عقيدتی1و1تحوالت1تدريجی1در1
فرهنگ1عمومی1جامعه،1زيباشناسی1و1واقعيتی1به1نام1گذر112001
سال1زمان1است.1جدول141تفاوت1های1عمده1نقش1برجسته1های1

دو1دوره1را1نشان1می1دهد.
نقش1برجسته1های1هر1دو1دوره1تاريخی1غالبا1ًدر1گسترۀ1
خود1كتيبه1هايی1دارند.1هر1چند1همراهی1نوشته1و1تصوير،1
نقطه1اشتراك1مهمی1برای1اين1طيف1از1آثار1تجسمی1است،1
اما1ويژگی1های1عمومی1و1مفاهيم1اين1كتيبه1ها1الزاما1ًيکسان1
نيست1و1اهداف1متفاوتی1را1نشان1می1دهند.1جدول1شماره151

مختصات1كتيبه1در1آثار1ساسانی1و1قاجار1را1روشن1می1كند.
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نتيجه گيری 
مقايسه1تطبيقی1نقش1برجسته1های1بر1جای1مانده1از1عهد1قاجاريه1با1نمونه1های1مشابه1ساسانی1روشن1كرد1كه1
قاجاريه1نه1تنها1متأثر1از1هنر1ساسانی1بوده1اند،1بلکه1از1نقش1برجسته1های1باستانی1تقليد1كرده1اند1نه1فقط1در1قالب1

آثار1كه1در1محتوا1نيز؛1زيرا:1
1-1نقش1برجسته1های1هر1دو1دوره1استقالل1ذاتی1دارند1و1وابسته1به1هنر1ديگری1نيستند.1

2-1روش1و1اسلوب1های1اجرا1در1هر1دو1گروه1مشترك1است.1
3-1قاجاريه1نيز1همانند1ساسانيان1نقش1برجسته11را1پس1از1اتمام1رنگ1آميزی1می1كرده1اند.1

4-1هر1دو1دولت1از1اين1آثار1به1عنوان1رسانه1ای1تبليغی1جهت1مشروعيت1بخشی1به1حاكميت1خود1سود1می1بردند.1
به1اجرا1در1 باستانی1 آثار1 را1در1كنار1 نقش1برجسته1ها1 و1 برده1 بهره1 فرهنگی1 اماكن1 پيشينه1 از1 5-1هر1دو1دولت1

می1آوردند.1
6-1هر1دو1دولت1برای1موقعيت1های1تفرجگاهی1ارجحيت1قائل1بوده1و1آثار1خود1را1در1چنين1نقاطی1پديد1می1آوردند.1

7-1هر1دو1دولت1به1اهميت1و1قداست1آب1در1فرهنگ1ايرانی1نظر1داشته1و1آثار1را1در1كنار1آب1اجرا1كرده1اند.1
8-1ارزش1های1بصری1و1موقعيت1تبليغاتی،1از1جمله1عوامل1مؤثر1در1انتخاب1محل1اجرا1در1هر1دو1دوره1است.1

9-1مضامين1نقش1برجسته1های1دو1دوره1مشترك1است.1
10-1تركيب1بندی1ها1و1ساختار1تجسمی1در1نقش1برجسته1های1دو1دوره1تقريبا1ًيکسان1است.1

تأثيرپذيری1قاجاريه1از1ساسانيان1به1حدی1است1كه1حتی1می1توان1الگوهای1ساسانی1نقش1برجسته1های1قاجاری1
را1شناسايی1و1معرفی1كرد1)جدول31(.1

با1اين1همه،1تفاوت1های1قابل1مالحظه1ای1نيز1ميان1دو1گروه1آثار1تاريخی1وجود1دارد1تا1اثبات1كننده1اين1واقعيت1
باشد1كه1پرسش1واحد1در1زمان1های1مختلف1الزاما1ًپاسخی1مشابه1دريافت1نخواهد1كرد.1

اما1در1پاسخ1به1پرسش1ديگر1پژوهش1كه1انگيزه1قاجاريه1به1خصوص1فتحعلی1شاه1از1احيای1هنری1باستانی1چه1
بوده1است؟1مشخص1شد1كه1وی1به1دنبال1تثبيت1قدرت1مركزی1و1در1رأس1آن1اعتباربخشی1به1شخص1خود1به1عنوان1
حاكم1مطلق1بوده1است1و1در1اين1راستا1از1همه1امکانات1تجسمی1و1تصويری1بهره1برده1است؛1حتی1برخی1امکانات1

كه1تا1آن1روز1چندان1شناخته1شده1نبوده1اند.1
حمايت1گسترده1از1هنرها1و1هنرمندان1و1سفارش1انواع1گوناگونی1از1تصاوير1شاهانه1به1نقاشان1را1نيز1بايد1در1اين1
راستا1محسوب1داشت.1از1نقاشی1های1بزرگ1رنگ1روغنی1كه1بر1ديوار1كاخ1ها1نصب1می1شد1تا1تصويرهای1ريزنقشی1
كه1بر1كتاب1ها1روی1جواهرات1و1ظروف1و1قلمدان1ها1نقش1می1بست،1فتحعلی1شاه1است1كه1اولين1سکه1های1تصويری1
پس1از1اسالم1را1ضرب1می1كند1و1بدين1ترتيب1شاه1تکثير1شده1به1خانه1ها1و1كاشانه1ها1راه1می1يابد.1هم1او1است1كه1
تاج1كيانی1بر1سر1می1گذارد،1سالم1نوروزی1برپا1می1دارد1و1خود1را1از1تخمه1كيومرث1و1دارای1فّر1فريدونی1به1شمار1
می1آورد.1توجه1به1هنر1نقش1برجسته1سازی1را1نيز1بايد1در1همين1راستا1ارزيابی1كرد؛1در1تمامی1آثار1تصويری1بسيار1
متنوعی1كه1از1عهد1وی1بر1جای1مانده،1شاه1مركز1ثقل1نيروهای1بصری،1حاكم1مطلق،1پيروز1و1مقتدر،1آرام1و1باوقار1

با1آرايش1ثابت1و1تغييرناپذير1از1گذر1ايام1و1جاودان1نما1به1تصوير1درآمده1است.
فتحعلی1شاه1با1توجه1به1ارزش1های1باستانی1از1جمله1هنر1نقش1برجسته1سازی1می1كوشد1تا1گذشته1ايران1را1به1دو1
پاره1قبل1و1بعد1از1اسالم1تقسيم1نکند،1بلکه1پلی1بزند1ميان1فرهنگ1باستانی1و1تمدن1اسالمی،1باشد1كه1دو1سوی1
دره1ای1به1وسعت112001سال1به1هم1بپيوندند؛1از1اين1رو1است1كه1او1هم1القابی1هم1چون1ظل1اهلل1را1يدك1می1كشد1هم1

شاهنشاه1همايونی1را.1او1هم1نماينده1ايران1اسالمی1و1هم1نماينده1ايران1باستان1است.1
شمايل1چنين1نماد1و1نماينده1ای1طبيعی1است1كه1تکثير1شود1در1اشکال1و1اندازه1های1متنوع1و1در1همه1جا1پراكنده1
گردد1تا1نشانی1از1حضور1او1باشد.1تصوير1او1حامل1نوعی1نفوذ1و1عامل1گونه1ای1پيوند1و1هم1گرايی1در1ميان1توده1ها1

است1چه1در1محفل1چه1بر1سينه1كوه.1
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او1با1اين1نقش1برجسته1ها1از1محدوده1تنگ1كاخ1و1دربار1بيرون1آمده1به1ميان1مردم1می1رود1و1در1دسترس1رعيت1
قرار1می1گيرد.1اما1آن1گاه1كه1دوره1تثبيت1حکومت1قاجار1سپری1شد،1هنر1نقش1برجسته1سازی1نيز1رو1به1فراموشی1

رفت1هم1چنان1كه1در1عهد1ساسانی1چنين1شد.1
پس1از1حصول1اين1نتيجه1كه1قاجاريه1در1هنر1نقش1برجسته1سازی1از1آثار1ساسانی1الگوبرداری1كرده1اند،1آيا1می1توان1
اين1يافته1پژوهشی1را1به1ديگر1هنرها1نيز1تعميم1داد؟1آيا1ديوارنگاری1ها1و1نقاشی1های1قاجاری1نيز1از1الگوهای1ساسانی1
پرتوهای1 اين1دست،1 از1 و1موسيقی1چطور؟1جستجوهايی1 ادبيات1 معماری،1 تبعيت1می1كنند؟1هنرهايی1هم1چون1

روشنگری1بر1زوايای1تاريك1تاريخ1هنر1و1فرهنگ1ما1خواهد1افکند.1

پی نوشت
1. Relief

21 1آوردن1عددی1خاص1برای1شمارش1نقش1برجسته1های1ساسانی1ممکن1است1چندان1دقيق1نباشد،1زيرا1برای1مثال1حّجاری1بهرام1.
پنجم1در1نقش11رستم1فارس1كه1وی1را1در1حال1نبرد1با1هپتال1ها1نشان1می1دهد،1دو1موضوع1مشابه1و1به1هم1پيوسته1است،1آيا1بايد1
آنها1را1ذيل1يك1شماره1آورد1يا1دو1شماره؟1نقش1برجسته1های1تاق1بستان1در1كرمانشاه1را1چطور؟1نقش1بهرام1دوم1و1كرتير1در1برم1
دلك1فارس1نيز1چنين1مشکالتی1دارد.1از1آن1رو1است1كه1در1منابع1مختلف1ممکن1است1اعدادی1كه1برای1شمارش1نقش1برجسته1های1
ساسانی1آورده1می1شود1يکسان1نباشد.1اميد1است1كه1جداول1ارائه1شده1در1اين1نوشتار،1پژوهش1های1آتی1را1تسهيل1كند.1قابل1ذكر1
آن1كه1مقصود1از1نقش1برجسته1در1سر1تا1سر1اين1مقاله،1آثار1تصويری1صخره1ای1است1و1ديگر1انواع1نقش1برجسته1از1جمله1مجموعه1
كتيبه1ها1را1شامل1نمی1شود،1چون1گروهی1از1ميراث1صخره1ای1ساسانی1فقط1حاوی1متن1هايی1اغلب1به1خط1پهلوی1يا1ديگر1خطوط1

باستانی1هستند1و1فاقد1تصوير1كه1موضوع1بحث1اين1نوشتار1نيستند1و1در1اين1شمارگان1لحاظ1نشده1اند.
31 "هارپر1معتقد1است1نقش1برجسته1های1صخره1ای1به1دوره1تثبيت1دودمان1ساسانيان1تعلق1دارند1و1به1قصد1بيان1مشروعيت1سلسله1.

جديد1ساخته1شده1اند.1به1محض1آن1كه1يك1حکومت1مركزی1يا1سازمانی1قوی1از1اوايل1قرن1چهارم1در1ايران1مستقر1گشت،1انگيزه1
ايجاد1اين1گونه1آثار1كاهش1يافت."1)خليلی،521:13831(.

41 بخش1غيرميدانی1اين1جدول1را1بيشتر1از1كتاب1والتر1هينتس1با1عنوان1يافته1های1تازه1از1ايران1باستان1)هينتس،1611-3481:13851(1.
كه1دقت1ويژه1ای1در1توصيف1برخی1جزئيات1داشته1است1بهره1برده1ام1و1برخی1را1نيز1از1كتاب1هايی1چون1تمدن1ساسانی1)سامی،1
1611:1388-108(1و1باستان1شناسی1و1هنر1ساسانی1)محمدی1فر1و1همکار،2421:13941-2031(1و1مطالعه1تطبيقی1نقوش1برجسته1
هخامنشی1و1ساسانی1در1ايران1)1دادور1و1غربي،2001:13911-131(،1اما1هيچ1كدام1از1اين1بزرگواران1و1هيچ1منبع1مکتوب1ديگری1

اطالعات1موردنياز1چنين1جدولی1را1فراهم1نکرده1بودند.
51 بديهی1است1كه1كتيبه1های1بدون1تصوير1عهد1قاجار1در1اين1شمارگان1لحاظ1نشده1اند1و1نيز1چندين1سنگ1قبر1منقوش1بر1جای1.

مانده1از1دوران1قاجاريه1نيز1به1لحاظ1اين1كه1كاربردی1متفاوت1داشته1و1همانندی1در1عصر1ساسانی1برای1آنها1شناخته1نيست1در1نظر1
گرفته1نشده1اند1از1جمله1سنگ1قبر1هنرمندانه1فتحعلی1شاه1و1محمدشاه1و1ناصرالدين1شاه1قاجار.

61 كلمنته1آگوستوس1بارون1دوبد1Celemente1Aogustus1Baron1Debod1ديدار1خود1را1به1سال1)11256هـ118411/1م(1از1نقش1برجسته1.
تيمور1ميرزا،1نوه1فتحعلی1شاه1در1پيرامون1كازرون1اين1گونه1گزارش1می1كند:"1در1منتهی1اليه1دماغه1كوه،1نزديك1جاده،1نقش1نازيبايی1
از1تيمور1ميرزا1يکی1از1پسران1فرمانفرمای1متوفی1فارس1با1شير1موردعالقه1اش1حجاری1شده1است.1شاهزاده1جوان1اين1شير1را1از1
بچگی1طوری1تعليم1داده1بود1كه1چون1سگی1به1دنبال1او1می1افتاد.1آن1چه1اين1نقش1را1بد1نما1می1كند1رنگ1آميزی1آن1است1كه1مانند1
مجموعه1اشکال1جديد1واقع1در1غار1تاق1بستان1نزديك1كرمانشاه1رنگ1آميزی1شده1و1در1آن1نقش1محمدعلی1ميرزای1متوفی1بر1

باالی1نقوش1سلطنتی1به1نحوی1حجاری1شده1كه1او1را1در1حلقه1درباريان1نشان1می1دهد."1)دوبد،1291:13711(.
71 منابع1ديگری1نيز1به1رنگ1آميزی1نقوش1ساسانی1در1تاق1بستان1اشاره1دارند1از1جمله:1حيدری1باباكمال1به1نقل1از1گلزاری1]گلزاری،1.

571:1350[می1نويسد:1»ياقوت1حموی1در1قرن1هفتم1هجری1بقايای1آثار1رنگ1را1در1تاق1بستان1تشخيص1داده1است«1)حيدری1
باباكمال،771:13911(1آيا1چنين1اشارات1مختصری1كافی1است1تا1رنگ1آميزی1ديگر1نقش1برجسته1های1ساسانی1را1هم1بپذيريم؟

81 نقش1شکار1شير1فتحعلی1شاه،1تنها1نقش1برجسته1دوره1قاجار1بود1كه1خود1به1بهای1نابودی1اثری1باستانی1از1عهد1ساسانی1و1در1جای1.
آن1پديد1آمده1بود.1اين1اثر1در1پايين1دز1رشکان1مکانی1معروف1به1كوه1سرسره1قرار1داشته1و1به1سال112461ه.1به1دستور1فتحعلی1شاه1
اجرا1شده1بود،1اما1متأسفانه1در1جريان1فعاليت1كارخانه1سيمان1ری1در1دهه1چهارم1سده1اخير1آسيب1ديده1و1از1مکان1خود1جدا1شده1و1
سقوط1كرده1و1امروزه1می1توان1گفت1از1ميان1رفته1است1)نك:1كريمان،13021:13491-299(1هم1چنين1)كريمان،14541:13551–4511(.

91 بر1مبنای1جدول1،21نقش1برجسته1های111و121و141نام1حّجار1ندارند.1نقش1برجسته1311و171و181اثر1عبداهلل1خان1و1نقش1برجسته1511اثر1.
ميرزاجعفر،1نقش1برجسته1611اثر1احمد1حّجار1و1نقش1برجسته11شماره191اثر1علی1اكبر1حجار1است.1اين1اطالعات1حاصل1تحقيقات1

ميدانی1نگارنده1است.1
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منابع و مآخذ

1 پاكباز،1رويين.1)1394(.1دايرة المعارف هنر.1چاپ1اول،1تهران:1فرهنگ1معاصر.-
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Abstract

Sassanid stone reliefs that were carved on the mountains are the main part of the artistic 
heritage of this ancient era, but the art of stone reliefs have worn by the rise of Islam and 
its spread through the country, then Qajar dynasty, especially Fath Ali Shah, has revived 
this art after 1200 years. There are some stone reliefs remained from Qajar era, that have 
significant similarities with Sassanian artworks.  The purpose of this study is to compare 
the stone reliefs of the two historical eras to determine their similarities and differences, 
and also to introduce the characteristics of the stone reliefs accurately. This study seeks 
to answer this question that; Does Qajar dynasty create their own stone reliefs affected 
by the Sassanids? This study uses the descriptive-comparative method, and the presented 
information is the combination of library and field research. The results show that Qajar 
dynasty has been affected by the Sassanian art, they have had common purposes such as; 
propaganda to stabilize the central power and create a kind of national convergence about 
the character of the king. But the single purpose does not necessarily lead to the same 
results; therefore, despite many similarities between the stone reliefs of Sassanid and Qajar 
eras, the significant differences are also visible.
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