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 چكيده 
شامل ساساني را  ۀدور یها ادمانيهايي است كه مجموعة كاملي از  كانساساني، از م ةبرجستنقش رستم مرودشت با هشت نقش

. پنجمين نقش اين مجموعه با اند شده با توجه به سالمتي نسبي بارها بررسي ،موجود ةبرجست. هفت نقش از هشت نقششود مي

 از رخ وكه تمام دهد را نشان مي نيپادشاهي ساسااين اثر  است. شدهن و معرفي بررسيكامل كنون به طور تاتوجه به صدمات وارده 

. خورد نيز به چشم ميها و ظروف دورۀ ساساني  سكه بر روی ساير نقوش ساساني وشده است. اين شيوۀ نمايش  تصويررو هروب

سالة  70كه از دورۀ  م( معرفي شده است. با توجه به اين903-973شاپور دوم ) شدارپادشاه اين نقش با توجه به تاج كنگره

نقش به دورۀ شاپور ، انتساب دورۀ طوالني منسوب كرد يافت نشدهكه بتوان با اطمينان آن را به اين  يلطنت شاپور دوم نقشس

هنری آن با ساير نقوش   با بررسي اين اثر از نزديك و مقايسة ويژگيپژوهشگران مواجه شده است. در اين مقاله  دوم با اقبال

اول، آذر نرسي، هايي چون شاپور  و از بين گزينهقرار گرفته  مورد بحثشاه ساساني  اين هويت دربارۀ نظرات ارائه شده ،ساساني

 مورد بررسي قرار  و انتساب آن به شاپور اول ستهبرج، داليل مختلف در تعيين هويت پادشاه اين نقشسوموم و شاپور شاپور د

 گيرد. مي

 

  ، شاپور دوماپور اولبرجسته، ساساني، نقش رستم، شنقش: يكليدهاي واژه
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 مقدمه. 2

 وسيع گسترۀ تاريخي، یها ادماني از ای مجموعه عنوان به ،ساساني دورۀ از ماندهبرجای ای صخره برجستة نقوش

 تعداد بيشترين ميان اين در شود. مي شامل را كرمانشاه و آذربايجان پارس، های ايالت شامل ساساني ايران جغرافيايي

 است. شده ايجاد ،ساسانيان خاستگاه پارس، ايالت در سلسله اين پادشاهان نخستين از ماندهبرجای ایصخره نقوش

 تاريخ اين از ام ا يابد. مي ادامهم( 903-903) دوم هرمزد زمان تا و ازآغ سلسله بنيانگذار اول اردشير دورۀ از نقوش اين

 درم( 989-988) سوم شاپور وم( 973-989) دوم ردشيرا توسط آن از پس و شده متوقف پارس سرزمين در نقوش ايجاد

 و متوقف بعد به سوم شاپور دورۀ از ساساني تراشيبرجستهنقش پربار هنر اما شود. مي سرگرفته از كرمانشاه بستان تاق

ه ب گردد. مي احيا مجددا م(  030-838) خسروپرويز عصر در و ساساني  دورۀ اواخر در ساله 300 مدتطوالني وقفة يك با

 اين نخستين پادشاه يازده به مربوط ،ماندهبرجای نقوش تعداد بيشترين گرفته صورت هایبررسي در ،كلي طور

 اردشير از متعددی نقوش تاكنون كه حالي در گيرد. مي دربر راای ساله 080 حدودا  زماني بازۀ نقوش اين است. سلسله

 عجيب نكتة ،است شده معرفي و شناسايي پارس ايالت در دوم رمزده و ينرس دوم، بهرام اول، بهرام اول، شاپور بابكان،

 دوم شاپور به اطمينان با را آن بتوان كه ندارد وجود پارس ايالت در ایشدهشناخته برجستةنقش هيچ كه است اين

 داد نسبت است كرده فرمانروايي ميالدی چهارم قرن اعظم بخش در و سال هفتاد مدت به كه م( 973-903)

(Herrmann, 2000: 36). پژوهشگران تمامي كه ای شده شناخته برجستهنقش هيچ تاكنون كه معناست نيبد اين 

 رخدادهای بررسي كه است حالي در اين است. نشده شناخته باشند داشته نظر اتفاق دوم شاپور به آن انتساب در

 های سوژه از برجستهنقوش بر نمايش رایب او زمان هنرمندان كه است نكته اين بيانگر دوم شاپور دورۀ تاريخي

 گرجيان و ارمنيان بر پيروزی مسيحيان، سركوبي رومي، همتايان بر پيروزی عرب، قبايل شكست چون: متعددی

 پارس ايالت در كه متعددی برجستة نقوش بر دوم شاپور دورۀ از قبل دست اين از موضوعاتي اند.بوده برخوردار

 هنر زوال معنای به دوم شاپور دورۀ در رسمي برجستة نقوش نبود ،كلي به طور است. هدهمشا قابل اند شده تراشيده

 نمايش كه دوم شاپور دورۀ از مانده برجای سيمين ظروف فراواني ؛نيست ميالدی چهارم قرن در تراشيبرجستهنقش

 جايگزين ظروف اين بر پادشاه اقتدار نمايش زياد احتمال به كه است نكته اين بيانگر تسا متنوعي موضوعات دهندۀ

 شاپور دورۀ در كه است دست در تاريخي شواهدی زيرا است. شده بحث مورد دورۀ در تراشيبرجستهنقش پرتكلف هنر

 بنابراين .(88: 0930)دريايي، است كرده مي هديه مجاور های سرزمين حكمرانان به را ظروف اين ساساني پادشاه دوم،

 نقوش معدود از يكي است شده سعي مقاله اين در دوم، شاپور دورۀ از ماندهبرجای ستةبرج نقوش كمي به توجه با

 د.ندار قرار مرودشت رستم نقش مجموعة در برجسته نقوش اين گيرد. قرار بررسي و بحث مورد دوم شاپور به منسوب

 دوم شاپور به اثر اين گرفته صورت هایبررسي در است. شدن محو حال در و ديده صدمه شدت به تاريخي اثر اين

 است. گرفته قرار بررسي و بحث مورد نيز ساساني پادشاهان ساير به اثر اين انتساب امكان هرچند است. شده منسوب

اساسي تحقيق اين است كه پادشاه نمايش داده شده بر روی اين نقش قابل تطبيق با  پرسشبنابراين 

 كدام پادشاه ساساني است؟ 
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انتساب پادشاه اين نقش به شاپور دوم به ديدۀ شك و ترديد مبني بر غالب  فرضية در رسد بايد به نظر مي

و وضعيت كادربندی آن امكان از نزديك برجسته تحقيقات ميداني و بررسي اين نقشبا توجه به نگريست. 

 است.  تر انتساب اين اثر به دورۀ شاپور اول محتمل

 

 شده رائهپيشينة مطالعاتی تحقيق و نقد نظرات ا. 1

های تاريخي ايالمي، هخامنشي و ساساني را شامل  دوره ،مرودشت موجود در مجموعة نقش رستم يآثار باستان

برجسته است كه هفت عدد آن در معرض آثار ساساني اين مجموعه شامل هشت نقش شود. در اين ميان،  مي

به طور كلي، اين نقوش اند.  لعه قرار گرفتهبارها مورد بررسي و مطا سالمت نسبي توجه به ابديد قرار دارند و 

 به ترتيب زير معرفي كرد: (0)گذاری مرسوم شدۀ واندنبرگ بر مبنای شمارهتوان  برجسته را مي

 گيری اردشير بابكان و صحنة شكست اردوان چهارم برجستة تاجـ نقش 0

 برجستة بهرام دوم در جمع درباريانـ نقش 3

 سواران برجستة جنگـ نقش 9

 برجستة نبرد هرمزد دومـ نقش4

 برجستة محو شده.ـ نقش 0

 برجستة پيروزی شاپور او ل بر روميانـ نقش8

 سواران )دو صحنه(  برجستة جنگـ نقش7

 گيری نرسي  برجستة تاجـ نقش8

نقش پنجم آن به علت صدمات وارده و محوشدن  ،برجستة ساساني اين مجموعهام ا از مجموع هشت نقش

آن در باالی  داشته وقرار  م(903 -903)برجستة نبرد هرمزد دوم بر باالی نقشاين اثر  .است مشاهدهل كمتر قاب

در شناس فرانسوی  باستانرومن گيرشمن را اين اثر  .قرار دارد پ.م(434 - 480)« اردشير او ل هخامنشي»مقبرۀ 

ن كاشف اين اثر تاريخي معرفي چه در آثار محققين گيرشمن به عنوااگر. كردمعرفي م 0300خ/0933سال 

اين اثر را در عبارتي كوتاه و مختصر معرفي  م0340بار در سال كه برای نخستينبود  (3)شده اما اين هرتسفلد

ف يگونه توص گيرشمن در نخستين گزارش خود صحنة مركزی نقش را اين .(Herzfeld,1988: 319) كند مي

كه دست بر  رو، در حاليهته بر اريكة سلطنت، تصوير شده از روبدار، نشس پادشاهي با تاجي كنگره»كند:  مي

 -973)رخ را متعلق به شاپور دوم ن نقش تمامياو ا« قبضة شمشيری دارد كه در ميان پاهايش قرار گرفته است.

حدس  .(Ghirshman, 1950: 97) كند داند و عامل تخريب نقش را فرسايش و هوازدگي عنوان مي مي م(903

چند هر .(9)در شناسايي پادشاه به عنوان شاپور دوم بعدها مورد توجه ساير پژوهشگران نيز قرار گرفتگيرشمن 

، ام ا در اثر كند نمي عنوانجهت اثبات اين انتساب در دليلي  م0300برجسته در سال او در معرفي اولية نقش

كه در آن پادشاه را  چوگان در تنگ  8برجستة بيشاپورشود، نقش منتشر مي م0370اش كه در سال  بعدی

برجستة داند، و آن را با نقش ميبه نوع تاج منسوب به شاپور دوم  با توجه ،رو تصوير شده استهساساني از روب

برجستة نقش هاناز آنجايي كه پادشا .(Ghirshman, 1971: 87, 88) كند مقايسه مي 0رستمشدۀ نقشمحو

اند، شناسايي هويت اين پادشاه با  رو، تصوير شدههبكي مشابه، يعني از روبدقيقا  به س 0رستمو نقش 8بيشاپور

های بعدی باشد. از سوی ديگر، چون نقش  ای در انتساب كنندهتواند عامل مشخص تأكيد بر نوع تاج مي
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به تواند  برخوردار است، شناسايي هويت پادشاه اين نقش مي 0رستماز وضعيت بهتری نسبت به نقش 8بيشاپور

صورت گرفته نظرات  یها پژوهشدر  ،شده در نقش رستم نيز كمك كند. با اين حالشناسايي شاه نقش محو

 ده است.ش بيان 8شاپوريمتفاوتي در شناسايي پادشاه ب

 داند ميم( 339 - 378) «دوم بهرام» به متعلق را 8بيشاپور برجستةنقشه (V. G. Lukonin) لوكونين

ت اس كرده منتسب م(3/370 – 393) او ل شاپور به را آن هرتسفلد كه صورتي در .(903و908: 0973، لوكونين)

(Herzfeld, 1988: 318-319). رد را او ل شاپور به 8بيشاپور برجستهنقش انتساب در هرتسفلد ةنظري گيرشمن 

 است مهاجم انسرباز و عريان زندانيان بريده، سرهای شامل كه برجستهنقش اين موضوع است معتقد و كند مي

 آن از و اثر هنری ييها يژگيو بررسي با گيرشمن دارد. تضاد او ل شاپور های برجستهنقش موضوع با كلي طور به

 چهرۀ او داند. مي ميالدی چهارم قرن اواخر دررا  اثر اين ايجاد، حجاری متریسانتي 8 الي 0 برآمدگي جمله

 از را او بلند پيراهن جلوی و شاهي، سربند تاج، تراش نحوۀ سر، موی تودۀ دو پادشاه، جدی و سخت

 مطرحگيرشمن  ي كهداليل .(Ghirshman 1971: 79, 86, 87) داند مي دوم شاپور زمان هنری های شاخصه

 دوم شاپور 8بيشاپور نقش پادشاه  نيز ها پژوهش ساير در و گرفته قرار پژوهشگران ساير پذيرش مورد ،كندمي

 روهروب از پادشاه كردن تصوير شيوۀ اما .(Vanden Berghe, 1959: 125؛ 004: 0973 ،هرمان) است شده معرفي

  از پادشاه (4)«بهرام نقش» در دوم بهرام برجستةنقش در جمله از دارد؛ ساساني هنر در نيز تر قديمي نمونة

 تاج شكل دوم شاپور و دوم بهرام بين زيتما وجه اما .(908 و 907: 0973ن، لوكوني) است شده تصوير روهروب

 برجستةنقش در كه جا آن از دارد. تفاوت دوم بهرام تاج با و است داركنگره تاجي دوم شاپور تاج آنهاست.

 است، داده تشخيص گيرشمن كه چنان دارد، سر بر داركنگره تاجي محتمال  شاه ،0رستم نقش محوشدۀ

 دوم. بهرام تا تاس دوم شاپور به شبيه بيشتر پادشاه اين تاج بنابراين

 بود، همراه اثر اين از تصويری ارائةبا  كه ،0رستمنقش برجستةنقش معرفي در گيرشمن مطالب انتشار از بعد

 (0)اشميت اريك شد. مطرح اثر نيا در شده داده شينما پادشاه تيهو شناسايي در نيز ديگری متفاوت نظرات

 شاپور برادر و دوم هرمزد فرزند م(903) «نرسي آذر» به را همحوشد نقش رستم،نقش يساسان نقوش يبررس در

 كند مي معرفي ،است نرسيده پايان به هرگز كه نامشخص ابعاد با نقشي را آن منتسب كرد. او دوم

(Schmidt,1970: 136). داند شهبازی نيز با تأييد نظرية اشميت، نقش محو شده را مربوط به آذرنرسي مي

 توجهجالب ای نظريه نرسي آذر به برجستهنقش انتساب درو شهبازی  اشميت نظرية (.397-398: 0939)شهبازی،

 سلطنت كوتاه دورۀ از ایسكه هيچ تاكنون كه چرا ندارد. وجود آن اثبات برای مدركي يا دليل هيچ اما است،

وتاهي مدت كتوان حدس زد  در اين مورد مي است. نيامده دستهب جهت شناسايي چهره و تاج اوبه  نرسي آذر

 برجستةنقش هيچ پادشاه اين از ديگر، طرف از .نشود از اين پادشاه ضرب ای سكه هيچ كه شده سبب سلطنت

 ندارد. وجود اشميت  ةنظري اثبات و مقايسه برای اینمونه هيچ عمال  بنابراين است، نشده شناخته ديگری

)سال  كوتاهي مدت برای پدرش از پس كه است دانسته دوم هرمزد فرزند را نرسي آذر (Nöldeke) نولدكه

 اسالمي، منابع اظهارات خالف بر و كلي به طور .(0نت  890: 0978 ،نولدكه) نشيند مي سلطنت تخت بر م(903

 هرمزد كه كنند مي ثابت رومي های نوشته است، نداشته جانشيني برای فرزندی دوم هرمزد كه  اين بر مبني

 به حال، هر به .(984و  989: 0983، شهبازی) است داشته نام نرسي آذر او ارشد ندفرز و بوده پسر فرزند سه دارای

 رسيدن قدرت به تا دوم، هرمزد پدرش، مرگ بين فترت دورۀ در است شده موفق نرسي آذر رسد مي نظر
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 :0980، فردوسي) داندمي روز چهل را فترت دورۀ اين فردوسي كند. حكومت كوتاهي مدت دوم شاپور برادرش

 فردوسي نظريه برای نولدكه .(890: 0988 ،بلعمي) است دانسته ماه شش را مدت اين بلعمي اما .(0094و0099

 در .بلعمي ذكر شده توسط ماهة شش فترت دورۀ تا است قائل بيشتری اعتبار روزه چهل فترت دورۀ بر مبني

و  89: 0978، نولدكه) شدمي ذكر انپادشاه نام فهرست در نامش بود كرده سلطنت سال يك نرسي آذر اگر واقع،

 حكومت ماه شش نهايتا  يا روز چهل است شده موفق تنها كه پادشاهي پذيرفت توان مي سختي به بنابراين .(493

 باشد. شده هبرجستنقش ايجاد به موفق است، نشده نيز مستقل ایسكه ضرب به موفق دوره اين در حتي و كند

 كوتاهي با را ة مورد بحثبرجستنقش نرسيدن پايان به و ماندن ناتمام كند مي شتال شميتا كه ييجاآن ازالبته 

 به را آن شدن محو يا نقش ماندن ناتمام بتوان شايد ،سازد مرتبط سال( يك الي ماه )چند نرسي آذر سلطنت

 آذر تمگریس و خشونتبارۀ رمطالبي د (8)زوناراس در كتاب جمله از و رومي منابع در داد. نسبت عمدی تخريب

 اقدامات توان مي در صورت درست بودن اين اطالعات .(984و  989 :0983، شهبازیبه نقل از ) وجود دارد نرسي

 كرد. عنوان برجستهنقش تخريب عامل را نرسي آذر مرگ از پس جويانة تالفي

 برجستة شنق پادشاه بحث، مورد برجستةنقش بررسي از بعد ،(De Waele) وال دو اريك بعدی پژوهشگر

 با دوم شاپور تاج شباهت محتمال  .(De waele, 1977:77) كند مي معرفي م(988-989) سوم شاپور را شده محو

 نمايش چگونگي بررسي به (Harper) هارپر بعدی پژوهش در است. شده انتسابي چنين سبب سوم شاپور تاج

 مطالعه مورد نيز را ساساني برجستة نقوش راستا اين در و است پرداخته ساساني هنر در اريكة سلطنت بر شاه

 پادشاه تاج از چنداني نشانة عمال  و ديده زيادی صدمات 0رستم نقش برجستةنقش كه آنجايي از اما دهد.مي قرار

 مختلف نظرات ذكر به فقط و كندمين منتسب ساساني شاهان از يكهيچ به را نقش اين وی است نمانده باقي

 .(Harper, 1979: 51note12) كندمي اكتفا سوم شاپور و نرسي آذر دوم، شاپور به برجستهنقش انتساب بر مبني

 نيا دييتأ ضمن او است. گرفته صورت (Vanden Berghe) واندنبرگ ييلو توسط اثر اين دقيق بررسي آخرين

     مركزی ةصحن به بيشتر پژوهشگران ساير كه حالي در و است دوم شاپور نشستهبرتخت پادشاه كه هينظر

 برجستة نقوش ساير با را نمايش مورد موضوع و كلي صحنه اند، كرده توجه نشستهبرتخت شاه و برجستهنقش

 واندنبرگ كند. مي مقايسه 8بيشاپور در دوم شاپور و «بهرام سراب » در دوم بهرام برجستة نقش جمله از ساساني

 نقش روی بر نيز را ايستاده مرد دو چهرۀ توان مي 0رستم نقش در نشستهبرتخت شاه بر عالوه است معتقد

 درباريان جمع در را پادشاه كه 8بيشاپور و بهرام سراب نقوش با توانمي را 0رستم نقش بنابراين داد. تشخيص

 زين (Schippmann) پمانيش .(Vanden Berghe, 1984: 84,16) كرد تطبيق و مقايسه دهد مي نشان

، شيپمان) است مانده یبرجا دوم شاپور دورۀ از كه داند يم ينقوش تنها را 8شاپوريب و 0رستم نقش برجستة نقش

0984 :40). 
يك نقش ديگر نيز به شاپور  0رستمو نقش 8البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه به غير از نقوش بيشاپور

ای  برجستهبه نقش «ارمنستان ةسفرنام»كتاب  ردم 330838ر سال هاوپت د  دوم منسوب شده است. لمان

كند. او در بررسي خود از اين اثر، پادشاه اين نقش را  در شرق تركيه و در نزديكي روستای بوشآت اشاره مي

چند احتمال انتساب آن به اردشير بابكان را نيز هر .(3 ۀ)بنگريد به تصوير شماركند  محتمال  شاپور دوم معرفي مي

 قابل ذكر است اين اثر در تحقيقات جديدتر  .(Lehmann-Haupt,1910: 419, 490, 984) گيرد ناديده نمي

گذاری شده است. او ۀ دوم و ابتدای سدۀ سوم ميالدی تاريخد، يعني اواخر سها پارتاواخر دورۀ به مارك نوگر 
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با  اما .(Nogaret, 1983: 231, 232) داند اين اثر را مربوط به يكي از اشراف يا شاهزادگان پارتي ارمنستان مي

 ،برجسته و تخريب سر و چهرۀ پادشاه تشخيص هويت پادشاه بر مبنای تاجتوجه به صدمات زياد وارده به نقش

 (.098: 0939)حسني، پذير نيست  امكان

« شاپور او ل»برجسته را به ای كه به آن خواهيم پرداخت نظرية هرتسفلد است. او اين نقش آخرين نظريه

كه در ابتدای بحث اشاره شد متقدم بر ساير  كند. هرچند، نظرية هرتسفلد چنان تسب ميمنم( 393-3/370)

ها اشاره شد از نظر پژوهشگران پنهان مانده است.  نظرات است اما به نحو عجيبي در تمامي تحقيقاتي كه بدان

       بار ينمنتشر شد برای نخست م0340كه در سال « ايران در شرق باستان»در اثر معروفش  ،هرتسفلد

رخ پادشاه تمام 8برجستة بيشاپوركند. او هنگام بررسي نقش را معرفي مي 0رستمشدۀ نقشبرجستة محونقش

كردن پادشاه در هنر رو تصويرهرخ يا از روب به بررسي سبك نمايش تمام . ویكند را شاپور او ل معرفي مي

كند:  پردازد و سرانجام اشاره مي ساساني مي  كوشاني های از جمله بر روی سكه جوار همساساني و هنر اقوام 

 «رو تصوير شده استهرستم كامال  از روبديده در نقش برجستة آسيبشاپور او ل در بيشاپور و نقش»

(Herzfeld, 1988: 319).  هرچند، اين . كندبيان نمياما دليلي برای اثبات انتساب پادشاه اين اثر به شاپور اول

برجسته به شاپور او ل را در توان فرضيه او در انتساب نقش فلد شهرت چنداني پيدا نكرد، اما ميهرتس ةنظري

كنار ساير فرضيات از جمله انتساب نقش به آذر نرسي، شاپور دوم و شاپور سوم مورد بررسي بيشتر قرار داد. 

  كه بقايای تاج پادشاه در ست ا كرد اين بيانتوان  ين فرضيه ميقوت بخشيدن به ا یاولين دليلي كه برا

تاج  یها يژگيوت را از يدار است. هرچند، گيرشمن اين وضع دهندۀ تاجي كنگره نشان ،شدهبرجستة محونقش

 .(Ghirshman, 1971, 88) داند شاپور دوم مي

تصوير ) دار است نيز كنگره تاج او شباهت زيادی به تاج شاپور دوم دارد و ا تاج شاپور او ل نيز در جزئياتام

را هم به شاپور او ل و هم به  0 رستمنقش توان پادشاه های تاج مي و مشخصه بنابراين با تأكيد بر ويژگي .(0

شاپور دوم منسوب كرد. نكتة بعدی كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است توجه به وضعيت كادربندی نقش 

معمول، تمامي نقوش شناخته  به طوراست. برجستة مورد بحث قرار گرفته نقش نييپاهرمزد دوم است كه در 

چند، گاه اين به شكل مربع يا مستطيل است. هر كه عموما  هستندساساني دارای كادربندی دقيقي  ۀشد

اكثر  ةاگر نظري .(7)هم ريخته استای به برجسته يا كتيبههای بعد با اضافه شدن نقش بندی در دوره كادر

اين نقش بايد از  ،را بپذيريم( م973-903) «شاپور دوم»شده به دورۀ حوبرجستة مپژوهشگران در انتساب نقش

آمده باشد. دقت در لبة كادربندی نقش  به وجود( م903-903) «هرمزد دوم» ةبرجستنظر زماني بعد از نقش

هم ريختگي شده است و قسمت باالی كادر، نقش هرمزد دوم دچار بهدر هرمزد دوم بيانگر اين نكته است كه 

و  ،شده باقي مانده استبرجسته و باالی نقش سوار سرنگونط قسمت كمي از لبة كادر در سمت چپ نقشفق

گيرد و سر پادشاه و فردی كه  موازات سر پادشاه قرار نمي بهمانده هم در يك خط فرضي  اين قسمت باقي

 گيرد. پشت سر اوست باالتر از سوار سرنگون شده قرار مي

رسد در قسمتي كه سوار  هرمزد دوم را به دو بخش تقسيم كنيم به نظر مي ةرجستباگر نقش ،طور كليه ب

و علت اين  ،شده تصوير شده است هنرمند با مشكل كمي فضای كار و محدوديت ارتفاع مواجه بودهسرنگون

فته برجستة هرمزد دوم قرار گردقيقا  باالی اين قسمت از نقش ،شدۀ مورد بحثست كه نقش محوا امر نيز اين

به نحوی كه هنرمند حتي قسمت انتهايي  ،است. اين امر آزادی عمل هنرمند و فضای كار او را محدود كرده
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برجسته در )بنگريد به طرح تهيه شده از اين نقش شده را نيز تصوير نكرده استبدن اسب و پاهای سواركار سرنگون

      شده در زمان ايجاد برجستة محونقش اگر اين حدس درست باشد بيانگر اين نكته است كه .(8تصوير 

كه هرمزد دوم پدر شاپور دوم است قاعدتا  بايد   برجستة هرمزد دوم وجود داشته است. و با توجه به ايننقش

شاپور  ۀشد محو ةبرجستنقش ،نقش هرمزد دوم قبل از نقش شاپور دوم ايجاد شده باشد. يا به عبارت ديگر

اين دليل شايد بتوان  روجود خارجي داشته باشد. بنا بتوانسته  نمي دوم، هرمزدپدرش، دوم در زمان سلطنت 

و ترديد نگريست. اما حدس ديگری كه در  شك  ۀغالب مبني بر انتساب اثر به شاپور دوم به ديد ةدر نظري

مربوط هرمزد دوم را  ةبرجستست كه تخريب كادر نقشا توان عنوان كرد اين مطرح شده مي ةبا نظري تمخالف

اگر فرضا   ،نخست :قبول نيستبرجستة شاپور دوم بدانيم. اما اين امر به دو دليل قابلبه زمان احداث نقش

برجسته در شده در زمان شاپور دوم ايجاد شده باشد هنرمند فضای كافي و مناسب برای ايجاد نقشنقش محو

با رعايت فاصلة مناسب از نقش هرمزد دوم بندی نقش جديد را  توانسته كادر و قاب اختيار داشته است و مي

برجستة خود اقدام به تخريب و ايجاد نقش یبراشاپور دوم كه قبول نيست قابل ،نكهآدليل ديگر  .ايجاد كند

با  .شده است نقش محو بر هوازدگي و فرسايش تأثير. مسئله بعدی (8)كندبرجستة پدرش صدمه زدن به نقش

 ۀشاپور دوم در يك دور منسوب به ۀشدي هم نقش هرمزد دوم و هم نقش محونكه هر دو نقش يع توجه به اين

قبول نيست كه فرسايش و هوازدگي بر دو اثر قابل ،اند از هم ساخته شده اندكيتاريخي و به فاصلة زماني 

با اين بدان معناست كه تأثير هوازدگي بر سطح نقوشي كه تنها چندين دهه  متفاوت عمل كرده باشد. دوره هم

توان حدس زد  يا مي ،در پاسخ به اين نكته تواند اثر تخريبي متفاوتي داشته باشد. هم فاصلة زماني دارند نمي

شاپور »قدمت بيشتر آن است و بنا به نظريه هرتسفلد آن را متعلق به دورۀ  ،رفتن نقش بااليي بين علت از

دوم را پنهان بودن و دفن بخشي از  دبرجستة هرمزكه علت سالم بودن نقش يا اين ؛بدانيم( م3/370-393) «او ل

 به طورتوسط اريك اشميت  م0398در سال  هبرجستنقشن يادانيم كه  آن زير انبوهي از خاك بدانيم. زيرا مي

های  سبب حفاظت اثر از آسيب ها خاكاين وجود شايد  .(40: 0978، گال فون) ه استكامل از زير خاك خارج شد

ندی تقريبي آن كادربشده و ست كه دقت در نقش محو. نكتة قابل ذكر ديگر اين اشده باشد ياحتمال

برجسته بيرون زده است. بيرون زدن تاج مانند پادشاه از لبة قاب نقشگوی  اين نكته است كه تاج  دهندۀ نشان

 .شود هده مينخستين پادشاهان ساساني مشا ۀدورهای متعددی از  برجسته پادشاه از لبة بااليي قاب در نقش

برجسته ابتدا در نقوش شاپور او ل ظاهر دی از لبة قاب نقشممعتقد است تجاوز ع (von Gall) فون گال

   رسد كه از قرن چهارم ميالدی  شود اما به نظر مي مي مشاهدهشود و در همة نقوش برجستة قرن سوم  مي

گذاری احتمالي  توان تاريخ اين ويژگي ميبا توجه به بنابراين،  .(084نت  83: همان) رها شده باشدوه ين شيابعد به

در  اين بدان معناست كه. ردك پيشنهادميالدی را  سوم و چهارم یها سدهبين  ة مورد بحثبرجستنقشجاد يا

(Hermann) كه هرمن برجسته به شاپور دوم نيز بايد جانب احتياط را نگاه داشت چنانانتساب قطعي نقش
ه ب 

طور قطع به شاپور دوم كه عمری طوالني داشت ه توان ب ای را نمي برجستهند هيچ نقشك درستي اشاره مي

 .(Herrmann, 2000: 42, 43) نسبت داد

 شده شناخته نقش ترينكهن را آن توان مي ،او ل شاپور ۀدور به برجستهنقش اين انتساب صورت در بنابراين

 از قبل تا است. شده تصوير سلطنت اريكة بر نشسته و روهروب از ساساني پادشاه آن در كه دانست ساساني دورۀ از
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 بهرام سراب در كه بود دوم بهرام برجستةنقش نمايش، شيوۀ اين از شده معرفي نمونة ترينكهن انتساب اين

  .(3)دارد قرار كازرون

نمايش از  ۀشيوهرتسفلد با بررسي اين شيوۀ نمايش در هنر شرقي و هنر يونانيان شرقي در باكتريا تأثير 

. او معتقد است در هنر كهن شرقي شود ميتأثيری فراگير بر بيننده سبب  داند كه رو را سخت و خشن ميهروب

با تصوير كردن پادشاه به اين شيوه، كاربرد داشته است و های مربوط به الوهيت  مايهاين شيوۀ نمايش در نقش

 .(Herzfeld, 1988: 319)اند  او را مركز طبيعت و قطب جهان پنداشته

برجسته را شاپور اول توان پادشاه نمايش داده شده بر روی اين نقش بندی كلي مي بنابراين در يك جمع

 كند شامل موارد زير است:  معرفي كرد. داليلي كه به تقويت اين نظريه كمك مي

رتي دانست كه در دورۀ ای تأثير پذيرفته از هنر پا توان شيوه رو را ميهسبك نمايش پادشاه از روب -0

 پادشاه نخستين ساساني نيز مرسوم بوده است. 

 برجسته قابل تطبيق با تاج شاپور اول است. دار پادشاه اين نقش تاج كنگره -3

تراشي در دورۀ اين پادشاه احتمال انتساب برجستهوجود نقوش متعدد از شاپور او ل و رونق هنر نقش -9

 كند.  شتر مياين اثر به شاپور اول را بي

برجستة شده بيانگر اين نكته است كه اين اثر قبل از ايجاد نقشبندی نقش محو توجه به وضعيت قاب -4

تواند شاپور  هرمزد دوم )پدر شاپور دوم( وجود داشته است. بنابراين پادشاه اين نقش برخالف نظرات رايج نمي

 پدرش وجود ندارد.  مكان ايجاد نقش شاپور دوم قبل از نقشدوم باشد. زيرا ا
 5برجستة نقش رستم  : نظرات مختلف ارائه شده دربارة نقش2جدول 
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 توصيف نقش برجسته

 رو تصوير شده است.هشاه از روب ديده است. آسيب  نقش م(3/370-393) شاپور او ل 0340 هرتسفلد

 شاه نشسته بر اريكه سلطنت. فرسايش و هوازدگي. م(973-903) شاپور دوم 0300 گيرشمن

برجسته آسيب زيادی نقش شاپور دوم 0304 واندنبرگ

 ديده است.

روی قبضة شمشيرش قرار رو تصوير شده و دستش بر هشاه از روب

 دارد.

نقش با ابعادی نامشخص كه  م(903آذر نرسي ) 0370 اشميت

 هرگز به اتمام نرسيده است.

 شسته بر اريكه سلطنت.شاه ن

رو تصوير شده و دستش بر هشاه بر اريكه سلطنت نشسته و از روب ـــــــــــــ م(988-989) شاپور سوم 0377 دو وال

درباری يا افرادی از خاندان  تنقبضة شمشيرش است و دو 

 اند. شاهي در حضورش ايستاده

 سته بر اريكة سلطنت با دو تن از درباريانشاه نش نقش ناتمام رها شده است آذر نرسي 0373 شهبازی

ا يا شاپور دوم يآذر نرسي  0373 هارپر

شاپور سوم )نقل نظرات ارائه 

 گران(يشدۀ د

نقش ناتمام و دچار هوازدگي و 

 فرسايش است.

رو تصوير شده و دستش بر روی قبضة شمشيرش قرار هشاه از روب

 دارد.

از درباريان  ايستاده  تنسته بر اريكه سلطنت به همراه دو شاه نش فرسايش شاپور دوم 0384 واندنبرگ

 در كنار شاه.

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ شاپور دوم 0330 پمانيش

از درباريان  ايستاده  تنشاه نشسته بر اريكه سلطنت به همراه دو  ـــــــــــــ شاپور اول 3000 حسني

 در كنار شاه.



 13/ 5شدة پادشاه ساسانی در نقش رستم ی در نقش برجستة محوتأملبازنگري و     

 

 

 

 رخ در هنر ساسانی تمام به صورته از نمايش پادشاه بر اريكة سلطنت هاي معرفی شد : نمونه1جدول 
 

 موضوع اثر مكان اثر پادشاه اثر نوع اثر نام اثر 

 شاه در جمع درباريان سراب بهرام كازرون بهرام دوم برجستهنقش سراب بهرام 0

؟ دوم؟ شاپور اولشاپور  برجستهنقش 8بيشاپور  3

 بهرام دوم؟

ا شاه در صحنه پيروزی بر دشمنان ب پور، كازرونتنگ چوگان، بيشا

 حضور درباريان

؟ آذرنرسي؟ شاپور اول برجستهنقش 0نقش رستم  9

 سوم؟ شاپور دوم؟ شاپور

شاه نشسته بر اريكه سلطنت با دو نفر از  نقش رستم مرودشت

 درباريان

بشقاب خسرو )تاس  4

 سليمان(

در های تاريخي  موزۀ مدال خسرو اول ظرف

 خانة ملي پاريسكتاب

 شاه نشسته بر اريكة سلطنت

 شاه نشسته بر اريكة سلطنت ارميتاژ  موزۀ خسرو اول ظرف بشقاب نقره 0

شاه نشسته بر اريكة سلطنت و صحنة  مصر -آنتي نوئه خسرو اول گوبلين بافتة تزئيني 8

 ای حبشهجنگ سواران با سياهان 

 

 نتيجه. 7
كه در باالی نقش نبرد  برجستة آنپنجمين نقشمرودشت،  نقش رستمبرجستة ساساني هشت نقش از مجموع

به علت صدمات وارده و محو شدن جزئيات از وضعيت مناسبي برخوردار نيست. در  سوارۀ هرمزد دوم قرار دارد

رو تصوير شده شاپور دوم معرفي هتحقيقات صورت گرفته پادشاه اين نقش كه نشسته بر اريكة سلطنت و از روب

دار تشخيص داد. اين ويژگي در تاج  توان تاج پادشاه اين نقش را تاجي كنگره مي ،است. از بقايای موجودشده 

توان احتمال انتساب اين اثر به پادشاهان  پادشاهاني چون شاپور اول، دوم و سوم مشترك است. بنابراين مي

دوم، اشتياق وافر پژوهشگران به كشف  نظر قرار داد. شايد دليل اصلي انتساب اثر به شاپور باال را نيز مد 

نقش  ةبرجسترسد نقش مي به نظرباشد. اما  م( 903-973)نقوشي از دورۀ طوالني مدت حكومت شاپور دوم 

-3)شاپور اول    را برخالف نظر غالب در انتساب آن به شاپور دوم، با اطمينان بيشتری بتوان به دورۀ 0رستم 

برجستة هرمزد دوم )پدر شاپور داليل اصلي اين انتساب بررسي شرايط نقشمنسوب كرد. يكي از  م( 370-393

 دنقرار گرفته است. با توجه به ناتمام مان 0شدۀ نقش رستمبرجستة محودوم( است. اين نقش در پايين نقش

برجستة هرمزد دوم شود هنگام ايجاد نقش اثبات مي ،شده در اين نقشاندام انتهايي اسب و سوار سرنگون

بوده  0 رستمبرجستة نقشنرمند با كمبود فضای كار مواجه بوده است و اين امر به دليل وجود داشتن نقشه

     پذير نيست نقش شاپور دوم قبل از  است. در صورت پذيرش اين نظريه با توجه به توالي تاريخي امكان

ايجاد شده شاپور اول   دورۀ در دتوان يمبه احتمال زياد اين اثر  بنابراينبرجستة پدرش وجود داشته باشد. نقش

تراشي در دورۀ برجستهرونق هنر نقش تر مهماز همه  سال( و 93ت حكومت شاپور اول )طوالني بودن مد  .باشد

اگر  كند. تر مي احتمال انتساب اين اثر به دورۀ شاپور اول را قوی ،اين پادشاه و مركزيت سياسي ايالت پارس

شاپور اول اضافه كرد. قابل  مانده از دورۀ جایتوان به مجموعة نقوش بر ته را ميبرجساين چنين باشد اين نقش

رو و نشسته بر اريكة هدانست كه در آن پادشاه ساساني از روب ينقش نيتر يميقدتوان  ذكر است اين اثر را مي

نمونة  نيتر يميقدوان عن برجستة بهرام دوم در سراب بهرام بهسلطنت تصوير شده است. تا قبل از اين نقش

تا زمان  رخ تمام به صورت گذاری شده بود. قابل ذكر است نمايش پادشاهدر هنر ساساني تاريخرخ  نمايش تمام

 دست آمده قابل مشاهده است. ههای ب خسرو انوشيروان بر بشقاب، ظروف و بافته
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 نوشتپی. 2
برجستة نرسي آغاز ودی كنوني اين مجموعه كه با نقش. واندنبرگ مجموعه نقوش موجود در نقش رستم را نه از ور0

. بر مبنای اين شمارش، گذاری كرده است بلكه با نقش اردشير بابكان در سمت غربي مجموعة نقش رستم شماره ،شود مي

گذاری شده است. با توجه به پذيرش اين  ( شماره0) رستم برجستة نقشبه عنوان نقش ،شدۀ مورد بحثنقش محو

گذاری واندنبرگ تبعيت كرده است. )بنگريد به  نگارنده در اين تحقيق از شماره ،ذاری در تحقيقات ساير پژوهشگرانگ شماره

 (09 ۀنقشة استقرار نقوش در تصوير شمار

3. Ernst Emil Herzfeld  ( شرق 0873-0348؛ هرتسفلد )شناس آلماني. شناس و باستان ميالدی 

مدت حكمراني برجسته از دورۀ طوالنيفقدان نقش ،انتساب اين اثر به شاپور دوم ةري. شايد دليل اصلي استقبال از نظ9

 شاپور دوم باشد.

 90های بهرام دوم است كه در راه كازرون به فهليان و در  برجسته يكي از نقش« سرآب بهرام». نقش بهرام يا 4

 كيلومتری شمال بيشاپور قرار دارد.

0. E. F. Schmidt  شناس آمريكايي قرن بيستم كه در تپه حصار دامغان، تخت جمشيد، نقش  : باستان؛ اريك اشميت

 شناسي ايران بود. رستم، استخر و ری حفاری كرد. وی پيشگام شناسايي هوايي به منظور كمك به باستان

8.  John Zonaras  ه دوازدهم ميالدی(.سدي )زانسيب نگار عيو وقا سينو خيراهب، تار؛ 

كادر نقش همچنين و تغيير كرده برجستة شاپور او ل در نقش رستم برای نقر كتيبة كرتير نقش كادربرای نمونه  .7

 است. فه كردن نقش بهرام سوم تغيير دادهاضا به منظورنرسي  رابرجستة بهرام او ل در بيشاپور 

هرمزد وجود  نقش ي،باالي در هنگام ايجاد نقش داند كهدوم را به اين دليل مي  هرمزد صدمه نديدن تاج. شهبازی 8

شود كه اين نقش دقيقا بر باالی نقش سوار داشته و مورد احترام بوده است. اما با دقت در كادر نقش محو شده مشخص مي

 سرنگون شده ايجاد شده و عمال نقش هرمزد در حاشيه قرار داشته است.

 3آمده از اين دوره قابل مشاهده است. )در جدول  . تداوم اين شيوۀ نمايش تا زمان خسرو انوشيروان بر آثار به دست3

 .های متفاوتي از اين شيوۀ نمايش در هنر ساساني معرفي شده است( نمونه

 

 5برجستة محوشدة نقش رستم  شرح تصاوير نقش. 5
ته است با تاج شاپور دوم و شاپور سوم در تاق بستان. )طراحي برگرف 8مقايسة تاج شاپور او ل در نقش رستم :2تصوير 

  (Vanden Berghe, L., 1983. Fig. 7از: 

 (Herrmann, G., 2000. Fig. 2)طرح برگرفته است از:  شباهت شكل تاج شاپور او ل و شاپور دوم.: 1تصوير 

. اين تصوير توسط جورجينا هرمان گرفته شده و بهترين تصوير منتشر 0برجستة محوشدۀ نقش رستمنقش: 7تصوير 

 (Harper, P. O., 1970. Pl. VIIa )تصوير برگرفته است از: ت.شده از اين اثر اس

 )تصوير از نگارنده( .0نقش محوشدۀ نقش رستم :2تصوير 

نشسته قابل قياس با نقش محوشدۀ نقش از شاپور دوم، حالت پادشاه  برتخت 8برجسته بيشاپورطراحي نقش: 5تصوير 

 (Herrmann, G & Howell, R., 1980. Fig. 2)طراحي برگرفته است از:  است. 0رستم

برجستة نبرد هرمزد دوم و نقش محوشدۀ شاپور دوم در باالی آن. بر فراز اين دو نقش آرامگاه نمايي از نقش :6تصوير 

 شود. )تصوير از نگارنده( اردشير اول هخامنشي ديده مي

برجستة هرمزد دوم باالی سوار قشنقش هرمزد دوم و نقش شاپور دوم در باالی آن. بقايای لبة قاب ن: 3تصوير 

 شود. )تصوير از نگارنده( شده مشاهده ميسرنگون
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طراحي صحنة نبرد هرمزد دوم در نقش رستم. در اين طرح مشخص است كه قسمت انتهايي بدن اسب به  : 2تصوير 

  (  Herrmann, G, 2000. P.42, Fig. 11برگرفته از:)علت كمي فضای كار نقش نشده است. 

 Lehmann-Haupt, C. F., 1910. P). 0300برجستة بوشات تركيه از لمان هاوپت در سال طراحي نقش: 3ير تصو

420.) 

رخ و نشسته بر اريكة سلطنت. اين نقش بر بشقاب خسرو  سبك نمايش پادشاه ساساني به صورت تمام  الف :23تصوير 

رخ بر سبك نمايش پادشاه به صورت نشسته و تمام -است. بشود موجود  اول كه در موزۀ كتابخانة ملي پاريس نگهداری مي

 (Herzfeld, 1988. Fig. 406, 408اند از: )تصاوير برگرفته ساساني. -های كوشاني سكه

 رخ بر بشقاب موجود در موزۀ ارميتاژ. نشسته و تمام به صورتسبك نمايش پادشاه )خسرو اول(  الف(  :22تصوير 

 .008شكل  908هنر ايران باستان، ص  پرادا، ايدت.  برگرفته از:

دست ه تصوير پادشاه ساساني )خسرو اول( نشسته بر اريكة سلطنت اين اثر در آنتي نوئه در مصر ب  ای حاوی ب( بافته

 (Dignas, B & Winter, E, 2007. P. 114 Fig. 15برگرفته از:  )آمده است. 

نيز قابل  30ص  0988و ايران، ترجمة كيكاووس جهانداری، اين تصوير در ترجمة فارسي اين اثر تحت عنوان: روم 

 مشاهده است. البته تصوير ارائه شده در ترجمة فارسي اين اثر فاقد كيفيت است. برای تصوير رنگي از اين اثر رجوع كنيد به: 

 .383تصوير  398وشي، ص  گيرشمن، رومن. هنر ايران در دوران پارتي و ساساني، ترجمة بهرام فره

 صورت پذيرفته است.  پور فاطمه خرم، طراحي اين شكل توسط 0برجستة محوشدۀ نقش رستمطراحي نقش :21وير تص

 ,Vanden Berghe)تصوير برگرفته است از:  : نقشة محل استقرار آثار تاريخي در نقش رستم فارس.27 تصوير

L.,1983. p154) 

 

 ضمائم. 6
 

 
دو م و شاپور سوم به استناد نقوش برجسته: طراحی تاج شاپور او ل، شاپور 2تصوير   

 
ا شاپور دومي: تاج شاپور اول 1ر يتصو  
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کينزد يیدر نما 5رستم : نقش7صوير ت  

 

 
 

5رستم : نقش محو شده نقش2تصوير   
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 (6شاپور دوم )بيشاپور  ةبرجست نقش ی: طراح5تصوير 

 

 
 

 آن يباال ةشدهرمزد دوم و نقش محو ةبرجست از نقش یكل ي: نما6 ريتصو
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 هرمزد دوم ةبرجست: نقش3تصوير 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 رستم: صحنه جنگ با نيزه هرمزد دوم در نقش2تصوير 

 
 : طراحی نقش برجستة ساسانی در بوشات تركيه3تصوير 
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 الف                     

 
 ب                                        

 ساسانی-هاي كوشانی سكه -بل. بشقاب خسرو او  -: الف23تصوير 

 
 اي با نقش خسرو انوشيروان : الف( جام نقره22شكل 

 
اي حاوي تصوير پادشاه ساسانی خسرو اول بافته: ب( 22شكل   
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 5شدة نقش رستم محو ةبرجست  نقش ی: طراح21تصوير 

 

 
 : محل استقرار آثار تاريخی نقش رستم27تصوير 

 

 عمناب. 3
، چهارمتقي بهار، به كوشش محمد پروين گنابادی، چاپ محمد ، تصحيحتاريخ بلعمي، (0988)بلعمي، ابومحمدبن محمد، 

 زوار، تهران.
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 ، چاپ اول، ققنوس، تهران.(0300-3004های نويافتة ساساني ) برجستهنقش(، 0939حسني، ميرزا محمد، )

. ترجمة آهنگ حقاني و محمود فاضلي بيرجندی، چاپ اول، كتاب توری ساسانيانهای امپرا ناگفته(. 0930دريايي، تورج، )

 پارسه، تهران. 
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، ترجمة كيكاووس يستيو قدرت جهاني در كشاكش و همزروم و ايران د (،0988) وينتر، انگلبرت و ديگناس، بئاته،

 فرزان روز، تهران. جهانداری، چاپ اول،
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 تهران. دانشگاهي،

De Waele, E., 1977. Nouvelles mites de sculpture rupestre Sassanide ā Naqš-e Rostam, 

Syria, LIV, P. 77. 
Dignas, B and Winter, E, 2007. Rome and Persia in late antiquity, Cambridge university 

Press, New York. 

Ghirshman, R., 1950. À propos des bas-reliefs rupestres Sassanides, dans: Artibus Asiae, 

Vol. XIII 1.2. 

Ghirshman, R., 1971. Bichapour, Vol.I, Fouilles de Chapour Musée du Louvre Departement 

des Antiquités Orientales Série Archéologique Tome VI, Paris. 

Harper, P. O. 1970. Thrones and enthronement, scenes in Sasanian art, Iran XVII), P.51 
Herrmann, G., 2000. The rock reliefs of Sasanian Iran, in John Curtis (ed.), Mesopotamia 

and Iran in the Parthian and Sasanian periods, rejection and revival, 238 BC-AD 642, British 

Museum press, London.  

Herrmann, G and Howell, R. 1980. The Sasanian rock reliefs at Bishapur: Part 1: Bishapur 

III, in Iranische Denkmäler (Lief 9), Berlin. 

Herzfeld, E, 1988. Iran in the ancient east, Hacker Ancient East, NewYork.  

Lehmann-Haupt, C. F., 1910. Armenien einst und jetzt, I, Berlin. 

Nogaret, M., 1983. À propos du relief Sassanide de boşat en turquie orientale, Iranica 

Antiqua, Vol XVIII, PP.231-232. 
Schmidt, E. F., 1970. Persepolis III, Chicago, university of Chicago press. 

Vanden Berghe, L., 1983. Reliefs supestres de l'Iran ancien, Musees Royaux d'Art et 

d'Histoire, Bruxelles. 

Vanden Berghe, L., 1959. Archéologie de l’Iran ancien, Leiden.  

 


