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چكيده
نقش رستم مرودشت با هشت نقشبرجستة ساساني ،از مكانهايي است كه مجموعة كاملي از يادمانهای دورۀ ساساني را شامل
ميشود .هفت نقش از هشت نقشبرجستة موجود ،با توجه به سالمتي نسبي بارها بررسي شدهاند .پنجمين نقش اين مجموعه با
توجه به صدمات وارده تاكنون به طور كامل بررسي و معرفي نشده است .اين اثر پادشاهي ساساني را نشان ميدهد كه تمامرخ و از
روبهرو تصوير شده است .اين شيوۀ نمايش بر روی ساير نقوش ساساني و سكهها و ظروف دورۀ ساساني نيز به چشم ميخورد.
پادشاه اين نقش با توجه به تاج كنگرهدارش شاپور دوم (903-973م) معرفي شده است .با توجه به اين كه از دورۀ  70سالة
سلطنت شاپور دوم نقشي كه بتوان با اطمينان آن را به اين دورۀ طوالني منسوب كرد يافت نشده ،انتساب نقش به دورۀ شاپور
دوم با اقبال پژوهشگران مواجه شده است .در اين مقاله با بررسي اين اثر از نزديك و مقايسة ويژگي هنری آن با ساير نقوش
ساساني ،نظرات ارائه شده دربارۀ هويت اين شاه ساساني مورد بحث قرار گرفته و از بين گزينههايي چون شاپور اول ،آذر نرسي،
شاپور دوم و شاپور سوم ،داليل مختلف در تعيين هويت پادشاه اين نقشبرجسته و انتساب آن به شاپور اول مورد بررسي قرار
ميگيرد.
واژههاي كليدي :نقشبرجسته ،ساساني ،نقش رستم ،شاپور اول ،شاپور دوم
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 .2مقدمه
نقوش برجستة صخرهای برجایمانده از دورۀ ساساني ،به عنوان مجموعهای از يادمانهای تاريخي ،گسترۀ وسيع
جغرافيايي ايران ساساني شامل ايالتهای پارس ،آذربايجان و كرمانشاه را شامل ميشود .در اين ميان بيشترين تعداد
نقوش صخرهای برجایمانده از نخستين پادشاهان اين سلسله در ايالت پارس ،خاستگاه ساسانيان ،ايجاد شده است.
اين نقوش از دورۀ اردشير اول بنيانگذار سلسله آغاز و تا زمان هرمزد دوم (903-903م) ادامه مييابد .اما از اين تاريخ
ايجاد نقوش در سرزمين پارس متوقف شده و پس از آن توسط اردشير دوم (973-989م) و شاپور سوم (989-988م) در
تاق بستان كرمانشاه از سرگرفته ميشود .اما هنر پربار نقشبرجستهتراشي ساساني از دورۀ شاپور سوم به بعد متوقف و
با يك وقفة طوالنيمدت  300ساله در اواخر دورۀ ساساني و در عصر خسروپرويز ( 030-838م) مجددا احيا ميگردد .به
طور كلي ،در بررسيهای صورت گرفته بيشترين تعداد نقوش برجایمانده ،مربوط به يازده پادشاه نخستين اين
سلسله است .اين نقوش بازۀ زماني حدودا  080سالهای را دربر ميگيرد .در حالي كه تاكنون نقوش متعددی از اردشير
بابكان ،شاپور اول ،بهرام اول ،بهرام دوم ،نرسي و هرمزد دوم در ايالت پارس شناسايي و معرفي شده است ،نكتة عجيب
اين است كه هيچ نقشبرجستة شناختهشدهای در ايالت پارس وجود ندارد كه بتوان آن را با اطمينان به شاپور دوم
( 903-973م) كه به مدت هفتاد سال و در بخش اعظم قرن چهارم ميالدی فرمانروايي كرده است نسبت داد
) .(Herrmann, 2000: 36اين بدين معناست كه تاكنون هيچ نقشبرجسته شناخته شدهای كه تمامي پژوهشگران
در انتساب آن به شاپور دوم اتفاق نظر داشته باشند شناخته نشده است .اين در حالي است كه بررسي رخدادهای
تاريخي دورۀ شاپور دوم بيانگر اين نكته است كه هنرمندان زمان او برای نمايش بر نقوشبرجسته از سوژههای
متعددی چون :شكست قبايل عرب ،پيروزی بر همتايان رومي ،سركوبي مسيحيان ،پيروزی بر ارمنيان و گرجيان
برخوردار بودهاند .موضوعاتي از اين دست قبل از دورۀ شاپور دوم بر نقوش برجستة متعددی كه در ايالت پارس
تراشيده شدهاند قابل مشاهده است .به طور كلي ،نبود نقوش برجستة رسمي در دورۀ شاپور دوم به معنای زوال هنر
نقشبرجستهتراشي در قرن چهارم ميالدی نيست؛ فراواني ظروف سيمين برجای مانده از دورۀ شاپور دوم كه نمايش
دهندۀ موضوعات متنوعي است بيانگر اين نكته است كه به احتمال زياد نمايش اقتدار پادشاه بر اين ظروف جايگزين
هنر پرتكلف نقشبرجستهتراشي در دورۀ مورد بحث شده است .زيرا شواهدی تاريخي در دست است كه در دورۀ شاپور
دوم ،پادشاه ساساني اين ظروف را به حكمرانان سرزمينهای مجاور هديه ميكرده است (دريايي .)88 :0930،بنابراين
با توجه به كمي نقوش برجستة برجایمانده از دورۀ شاپور دوم ،در اين مقاله سعي شده است يكي از معدود نقوش
منسوب به شاپور دوم مورد بحث و بررسي قرار گيرد .اين نقوش برجسته در مجموعة نقش رستم مرودشت قرار دارند.
اين اثر تاريخي به شدت صدمه ديده و در حال محو شدن است .در بررسيهای صورت گرفته اين اثر به شاپور دوم
منسوب شده است .هرچند امكان انتساب اين اثر به ساير پادشاهان ساساني نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
بنابراين پرسش اساسي تحقيق اين است كه پادشاه نمايش داده شده بر روی اين نقش قابل تطبيق با
كدام پادشاه ساساني است؟
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به نظر ميرسد بايد در فرضية غالب مبني بر انتساب پادشاه اين نقش به شاپور دوم به ديدۀ شك و ترديد
نگريست .با توجه به تحقيقات ميداني و بررسي اين نقشبرجسته از نزديك و وضعيت كادربندی آن امكان
انتساب اين اثر به دورۀ شاپور اول محتملتر است.
 .1پيشينة مطالعاتی تحقيق و نقد نظرات ارائه شده

آثار باستاني موجود در مجموعة نقش رستم مرودشت ،دورههای تاريخي ايالمي ،هخامنشي و ساساني را شامل
ميشود .در اين ميان ،آثار ساساني اين مجموعه شامل هشت نقشبرجسته است كه هفت عدد آن در معرض
ديد قرار دارند و با توجه به سالمت نسبي بارها مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتهاند .به طور كلي ،اين نقوش
برجسته را ميتوان بر مبنای شمارهگذاری مرسوم شدۀ واندنبرگ( )0به ترتيب زير معرفي كرد:
 0ـ نقشبرجستة تاجگيری اردشير بابكان و صحنة شكست اردوان چهارم
 3ـ نقشبرجستة بهرام دوم در جمع درباريان
 9ـ نقشبرجستة جنگسواران
4ـ نقشبرجستة نبرد هرمزد دوم
 0ـ نقشبرجستة محو شده.
8ـ نقشبرجستة پيروزی شاپور اول بر روميان
7ـ نقشبرجستة جنگ سواران (دو صحنه)
8ـ نقشبرجستة تاجگيری نرسي
اما از مجموع هشت نقشبرجستة ساساني اين مجموعه ،نقش پنجم آن به علت صدمات وارده و محوشدن
كمتر قابل مشاهده است .اين اثر بر باالی نقشبرجستة نبرد هرمزد دوم (903 -903م) قرار داشته و در باالی آن
مقبرۀ «اردشير اول هخامنشي» (434 - 480پ.م) قرار دارد .اين اثر را رومن گيرشمن باستانشناس فرانسوی در
سال 0933خ0300/م معرفي كرد .اگرچه در آثار محققين گيرشمن به عنوان كاشف اين اثر تاريخي معرفي
شده اما اين هرتسفلد( )3بود كه برای نخستينبار در سال 0340م اين اثر را در عبارتي كوتاه و مختصر معرفي
ميكند ) .(Herzfeld,1988: 319گيرشمن در نخستين گزارش خود صحنة مركزی نقش را اينگونه توصيف
ميكند« :پادشاهي با تاجي كنگرهدار ،نشسته بر اريكة سلطنت ،تصوير شده از روبهرو ،در حاليكه دست بر
قبضة شمشيری دارد كه در ميان پاهايش قرار گرفته است ».او اين نقش تمامرخ را متعلق به شاپور دوم (-973
903م) ميداند و عامل تخريب نقش را فرسايش و هوازدگي عنوان ميكند) . (Ghirshman, 1950: 97حدس
گيرشمن در شناسايي پادشاه به عنوان شاپور دوم بعدها مورد توجه ساير پژوهشگران نيز قرار گرفت( .)9هرچند
او در معرفي اولية نقشبرجسته در سال 0300م دليلي در جهت اثبات اين انتساب عنوان نميكند ،اما در اثر
بعدیاش كه در سال 0370م منتشر ميشود ،نقشبرجستة بيشاپور 8در تنگ چوگان را كه در آن پادشاه
ساساني از روبهرو تصوير شده است ،با توجه به نوع تاج منسوب به شاپور دوم ميداند ،و آن را با نقشبرجستة
محوشدۀ نقشرستم 0مقايسه ميكند ) .(Ghirshman, 1971: 87, 88از آنجايي كه پادشاهان نقشبرجستة
بيشاپور 8و نقشرستم 0دقيقا به سبكي مشابه ،يعني از روبهرو ،تصوير شدهاند ،شناسايي هويت اين پادشاه با
تأكيد بر نوع تاج ميتواند عامل مشخصكنندهای در انتسابهای بعدی باشد .از سوی ديگر ،چون نقش
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بيشاپور 8از وضعيت بهتری نسبت به نقشرستم 0برخوردار است ،شناسايي هويت پادشاه اين نقش ميتواند به
شناسايي شاه نقش محوشده در نقش رستم نيز كمك كند .با اين حال ،در پژوهشهای صورت گرفته نظرات
متفاوتي در شناسايي پادشاه بيشاپور 8بيان شده است.
لوكونين ( )V. G. Lukoninنقشهبرجستة بيشاپور 8را متعلق به «بهرام دوم» (339 - 378م) ميداند
(لوكونين908 :0973 ،و .)903در صورتي كه هرتسفلد آن را به شاپور اول (370/3 – 393م) منتسب كرده است
) .(Herzfeld, 1988: 318-319گيرشمن نظرية هرتسفلد در انتساب نقشبرجسته بيشاپور 8به شاپور اول را رد
ميكند و معتقد است موضوع اين نقشبرجسته كه شامل سرهای بريده ،زندانيان عريان و سربازان مهاجم است
به طور كلي با موضوع نقشبرجستههای شاپور اول تضاد دارد .گيرشمن با بررسي ويژگيهايي هنری اثر و از آن
جمله برآمدگي  0الي  8سانتيمتری حجاری ،ايجاد اين اثر را در اواخر قرن چهارم ميالدی ميداند .او چهرۀ
سخت و جدی پادشاه ،دو تودۀ موی سر ،نحوۀ تراش تاج ،سربند شاهي ،و جلوی پيراهن بلند او را از
شاخصههای هنری زمان شاپور دوم ميداند ) .(Ghirshman 1971: 79, 86, 87داليلي كه گيرشمن مطرح
ميكند ،مورد پذيرش ساير پژوهشگران قرار گرفته و در ساير پژوهشها نيز پادشاه نقش بيشاپور 8شاپور دوم
معرفي شده است (هرمان004 :0973 ،؛  .)Vanden Berghe, 1959: 125اما شيوۀ تصوير كردن پادشاه از روبهرو
نمونة قديميتر نيز در هنر ساساني دارد؛ از جمله در نقشبرجستة بهرام دوم در «نقش بهرام»( )4پادشاه از
روبهرو تصوير شده است (لوكونين 907 :0973 ،و  .)908اما وجه تمايز بين بهرام دوم و شاپور دوم شكل تاج
آنهاست .تاج شاپور دوم تاجي كنگرهدار است و با تاج بهرام دوم تفاوت دارد .از آنجا كه در نقشبرجستة
محوشدۀ نقش رستم ،0شاه محتمال تاجي كنگرهدار بر سر دارد ،چنان كه گيرشمن تشخيص داده است،
بنابراين تاج اين پادشاه بيشتر شبيه به شاپور دوم است تا بهرام دوم.
بعد از انتشار مطالب گيرشمن در معرفي نقشبرجستة نقشرستم ،0كه با ارائة تصويری از اين اثر همراه بود،
()0
نظرات متفاوت ديگری نيز در شناسايي هويت پادشاه نمايش داده شده در اين اثر مطرح شد .اريك اشميت
در بررسي نقوش ساساني نقشرستم ،نقش محوشده را به «آذر نرسي» (903م) فرزند هرمزد دوم و برادر شاپور
دوم منتسب كرد .او آن را نقشي با ابعاد نامشخص كه هرگز به پايان نرسيده است ،معرفي ميكند
) .(Schmidt,1970: 136شهبازی نيز با تأييد نظرية اشميت ،نقش محو شده را مربوط به آذرنرسي ميداند
(شهبازی .)397-398 :0939،نظرية اشميت و شهبازی در انتساب نقشبرجسته به آذر نرسي نظريهای جالبتوجه
است ،اما هيچ دليل يا مدركي برای اثبات آن وجود ندارد .چرا كه تاكنون هيچ سكهای از دورۀ كوتاه سلطنت
آذر نرسي به جهت شناسايي چهره و تاج او بهدست نيامده است .در اين مورد ميتوان حدس زد كوتاهي مدت
سلطنت سبب شده كه هيچ سكهای از اين پادشاه ضرب نشود .از طرف ديگر ،از اين پادشاه هيچ نقشبرجستة
ديگری شناخته نشده است ،بنابراين عمال هيچ نمونهای برای مقايسه و اثبات نظرية اشميت وجود ندارد.
نولدكه ( )Nöldekeآذر نرسي را فرزند هرمزد دوم دانسته است كه پس از پدرش برای مدت كوتاهي (سال
903م) بر تخت سلطنت مينشيند (نولدكه 890 :0978 ،نت  .)0به طور كلي و بر خالف اظهارات منابع اسالمي،
مبني بر اينكه هرمزد دوم فرزندی برای جانشيني نداشته است ،نوشتههای رومي ثابت ميكنند كه هرمزد
دارای سه فرزند پسر بوده و فرزند ارشد او آذر نرسي نام داشته است (شهبازی 989 :0983 ،و  .)984به هر حال ،به
نظر ميرسد آذر نرسي موفق شده است در دورۀ فترت بين مرگ پدرش ،هرمزد دوم ،تا به قدرت رسيدن
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برادرش شاپور دوم مدت كوتاهي حكومت كند .فردوسي اين دورۀ فترت را چهل روز ميداند (فردوسي:0980 ،

0099و .)0094اما بلعمي اين مدت را شش ماه دانسته است (بلعمي .)890 :0988 ،نولدكه برای نظريه فردوسي
مبني بر دورۀ فترت چهل روزه اعتبار بيشتری قائل است تا دورۀ فترت ششماهة ذكر شده توسط بلعمي .در
واقع ،اگر آذر نرسي يك سال سلطنت كرده بود نامش در فهرست نام پادشاهان ذكر ميشد (نولدكه 89 :0978 ،و
 .)493بنابراين به سختي ميتوان پذيرفت پادشاهي كه تنها موفق شده است چهل روز يا نهايتا شش ماه حكومت
كند و حتي در اين دوره موفق به ضرب سكهای مستقل نيز نشده است ،موفق به ايجاد نقشبرجسته شده باشد.
البته از آنجايي كه اشميت تالش ميكند ناتمام ماندن و به پايان نرسيدن نقشبرجستة مورد بحث را با كوتاهي
سلطنت آذر نرسي (چند ماه الي يك سال) مرتبط سازد ،شايد بتوان ناتمام ماندن نقش يا محو شدن آن را به
تخريب عمدی نسبت داد .در منابع رومي و از جمله در كتاب زوناراس( )8مطالبي دربارۀ خشونت و ستمگری آذر
نرسي وجود دارد (به نقل از شهبازی 989 :0983 ،و  .)984در صورت درست بودن اين اطالعات ميتوان اقدامات
تالفيجويانة پس از مرگ آذر نرسي را عامل تخريب نقشبرجسته عنوان كرد.
پژوهشگر بعدی اريك دو وال ( ،)De Waeleبعد از بررسي نقشبرجستة مورد بحث ،پادشاه نقش برجستة
محو شده را شاپور سوم (988-989م) معرفي ميكند ( .)De waele, 1977:77محتمال شباهت تاج شاپور دوم با
تاج شاپور سوم سبب چنين انتسابي شده است .در پژوهش بعدی هارپر ( )Harperبه بررسي چگونگي نمايش
شاه بر اريكة سلطنت در هنر ساساني پرداخته است و در اين راستا نقوش برجستة ساساني را نيز مورد مطالعه
قرار ميدهد .اما از آنجايي كه نقشبرجستة نقش رستم 0صدمات زيادی ديده و عمال نشانة چنداني از تاج پادشاه
باقي نمانده است وی اين نقش را به هيچيك از شاهان ساساني منتسب نميكند و فقط به ذكر نظرات مختلف
مبني بر انتساب نقشبرجسته به شاپور دوم ،آذر نرسي و شاپور سوم اكتفا ميكند ).(Harper, 1979: 51note12
آخرين بررسي دقيق اين اثر توسط لويي واندنبرگ ( )Vanden Bergheصورت گرفته است .او ضمن تأييد اين
نظريه كه پادشاه برتختنشسته شاپور دوم است و در حاليكه ساير پژوهشگران بيشتر به صحنة مركزی
نقشبرجسته و شاه برتختنشسته توجه كردهاند ،صحنه كلي و موضوع مورد نمايش را با ساير نقوش برجستة
ساساني از جمله نقش برجستة بهرام دوم در «سراب بهرام» و شاپور دوم در بيشاپور 8مقايسه ميكند .واندنبرگ
معتقد است عالوه بر شاه برتختنشسته در نقش رستم 0ميتوان چهرۀ دو مرد ايستاده را نيز بر روی نقش
تشخيص داد .بنابراين نقش رستم 0را ميتوان با نقوش سراب بهرام و بيشاپور 8كه پادشاه را در جمع درباريان
نشان ميدهد مقايسه و تطبيق كرد ) .(Vanden Berghe, 1984: 84,16شيپمان ( )Schippmannنيز
نقشبرجستة نقش رستم 0و بيشاپور 8را تنها نقوشي ميداند كه از دورۀ شاپور دوم برجای مانده است (شيپمان،
.)40 :0984

البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه به غير از نقوش بيشاپور 8و نقشرستم 0يك نقش ديگر نيز به شاپور
دوم منسوب شده است .لمان  هاوپت در سال 083833م در كتاب «سفرنامة ارمنستان» به نقشبرجستهای
در شرق تركيه و در نزديكي روستای بوشآت اشاره مي كند .او در بررسي خود از اين اثر ،پادشاه اين نقش را
محتمال شاپور دوم معرفي ميكند (بنگريد به تصوير شمارۀ  .)3هرچند احتمال انتساب آن به اردشير بابكان را نيز
ناديده نميگيرد ) .(Lehmann-Haupt,1910: 419, 490, 984قابل ذكر است اين اثر در تحقيقات جديدتر
مارك نوگر به اواخر دورۀ پارتها ،يعني اواخر سدۀ دوم و ابتدای سدۀ سوم ميالدی تاريخگذاری شده است .او
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اين اثر را مربوط به يكي از اشراف يا شاهزادگان پارتي ارمنستان ميداند ) .(Nogaret, 1983: 231, 232اما با
توجه به صدمات زياد وارده به نقش برجسته و تخريب سر و چهرۀ پادشاه تشخيص هويت پادشاه بر مبنای تاج،
امكانپذير نيست (حسني.)098 :0939 ،
آخرين نظريه ای كه به آن خواهيم پرداخت نظرية هرتسفلد است .او اين نقشبرجسته را به «شاپور اول»
(370/3-393م) منتسب ميكند .هرچند ،نظرية هرتسفلد چنانكه در ابتدای بحث اشاره شد متقدم بر ساير
نظرات است اما به نحو عجيبي در تمامي تحقيقاتي كه بدانها اشاره شد از نظر پژوهشگران پنهان مانده است.
هرتسفلد ،در اثر معروفش «ايران در شرق باستان» كه در سال 0340م منتشر شد برای نخستينبار
نقشبرجستة محوشدۀ نقشرستم 0را معرفي ميكند .او هنگام بررسي نقشبرجستة بيشاپور 8پادشاه تمامرخ
را شاپور اول معرفي ميكند .وی به بررسي سبك نمايش تمامرخ يا از روبهرو تصويركردن پادشاه در هنر
ساساني و هنر اقوام همجوار از جمله بر روی سكههای كوشاني  ساساني ميپردازد و سرانجام اشاره ميكند:
«شاپور اول در بيشاپور و نقشبرجستة آسيبديده در نقشرستم كامال از روبهرو تصوير شده است»
) .(Herzfeld, 1988: 319اما دليلي برای اثبات انتساب پادشاه اين اثر به شاپور اول بيان نميكند .هرچند ،اين
نظرية هرتسفلد شهرت چنداني پيدا نكرد ،اما ميتوان فرضيه او در انتساب نقشبرجسته به شاپور اول را در
كنار ساير فرضيات از جمله انتساب نقش به آذر نرسي ،شاپور دوم و شاپور سوم مورد بررسي بيشتر قرار داد.
اولين دليلي كه برای قوت بخشيدن به اين فرضيه ميتوان بيان كرد اين است كه بقايای تاج پادشاه در
نقشبرجستة محوشده ،نشاندهندۀ تاجي كنگرهدار است .هرچند ،گيرشمن اين وضعيت را از ويژگيهای تاج
شاپور دوم ميداند ).(Ghirshman, 1971, 88
اما تاج شاپور اول نيز در جزئيات شباهت زيادی به تاج شاپور دوم دارد و تاج او نيز كنگرهدار است (تصوير
 .)0بنابراين با تأكيد بر ويژگي و مشخصههای تاج ميتوان پادشاه نقشرستم  0را هم به شاپور اول و هم به
شاپور دوم منسوب كرد .نكتة بعدی كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است توجه به وضعيت كادربندی نقش
هرمزد دوم است كه در پايين نقشبرجستة مورد بحث قرار گرفته است .به طور معمول ،تمامي نقوش شناخته
شدۀ ساساني دارای كادربندی دقيقي هستند كه عموما به شكل مربع يا مستطيل است .هرچند ،گاه اين
كادربندی در دورههای بعد با اضافه شدن نقشبرجسته يا كتيبهای بههم ريخته است( .)7اگر نظرية اكثر
پژوهشگران در انتساب نقشبرجستة محوشده به دورۀ «شاپور دوم» (973-903م) را بپذيريم ،اين نقش بايد از
نظر زماني بعد از نقشبرجستة «هرمزد دوم» (903-903م) به وجود آمده باشد .دقت در لبة كادربندی نقش
هرمزد دوم بيانگر اين نكته است كه در قسمت باالی كادر ،نقش هرمزد دوم دچار بههم ريختگي شده است و
فقط قسمت كمي از لبة كادر در سمت چپ نقشبرجسته و باالی نقش سوار سرنگونشده باقي مانده است ،و
اين قسمت باقيمانده هم در يك خط فرضي به موازات سر پادشاه قرار نميگيرد و سر پادشاه و فردی كه
پشت سر اوست باالتر از سوار سرنگون شده قرار ميگيرد.
به طور كلي ،اگر نقشبرجستة هرمزد دوم را به دو بخش تقسيم كنيم به نظر ميرسد در قسمتي كه سوار
سرنگون شده تصوير شده است هنرمند با مشكل كمي فضای كار و محدوديت ارتفاع مواجه بوده ،و علت اين
امر نيز اين است كه نقش محوشدۀ مورد بحث ،دقيقا باالی اين قسمت از نقشبرجستة هرمزد دوم قرار گرفته
است .اين امر آزادی عمل هنرمند و فضای كار او را محدود كرده ،به نحوی كه هنرمند حتي قسمت انتهايي

بازنگري و تأملی در نقش برجستة محو شدة پادشاه ساسانی در نقش رستم13/ 5

بدن اسب و پاهای سواركار سرنگونشده را نيز تصوير نكرده است (بنگريد به طرح تهيه شده از اين نقشبرجسته در

تصوير  .)8اگر اين حدس درست باشد بيانگر اين نكته است كه نقشبرجستة محوشده در زمان ايجاد
نقش برجستة هرمزد دوم وجود داشته است .و با توجه به اين كه هرمزد دوم پدر شاپور دوم است قاعدتا بايد
نقش هرمزد دوم قبل از نقش شاپور دوم ايجاد شده باشد .يا به عبارت ديگر ،نقشبرجستة محو شدۀ شاپور
دوم در زمان سلطنت پدرش ،هرمزد دوم ،نميتوانسته وجود خارجي داشته باشد .بنا بر اين دليل شايد بتوان
در نظرية غالب مبني بر انتساب اثر به شاپور دوم به ديدۀ شك و ترديد نگريست .اما حدس ديگری كه در
مخالفت با نظرية مطرح شده ميتوان عنوان كرد اين است كه تخريب كادر نقشبرجستة هرمزد دوم را مربوط
به زمان احداث نقشبرجستة شاپور دوم بدانيم .اما اين امر به دو دليل قابلقبول نيست :نخست ،اگر فرضا
نقش محو شده در زمان شاپور دوم ايجاد شده باشد هنرمند فضای كافي و مناسب برای ايجاد نقشبرجسته در
اختيار داشته است و ميتوانسته كادر و قاببندی نقش جديد را با رعايت فاصلة مناسب از نقش هرمزد دوم
ايجاد كند .دليل ديگر آنكه ،قابلقبول نيست كه شاپور دوم برای ايجاد نقشبرجستة خود اقدام به تخريب و
صدمه زدن به نقشبرجستة پدرش كند( .)8مسئله بعدی تأثير هوازدگي و فرسايش بر نقش محو شده است .با
توجه به اينكه هر دو نقش يعني هم نقش هرمزد دوم و هم نقش محوشدۀ منسوب به شاپور دوم در يك دورۀ
تاريخي و به فاصلة زماني اندكي از هم ساخته شدهاند ،قابلقبول نيست كه فرسايش و هوازدگي بر دو اثر
همدوره متفاوت عمل كرده باشد .اين بدان معناست كه تأثير هوازدگي بر سطح نقوشي كه تنها چندين دهه با
هم فاصلة زماني دارند نميتواند اثر تخريبي متفاوتي داشته باشد .در پاسخ به اين نكته ،يا ميتوان حدس زد
علت از بين رفتن نقش بااليي ،قدمت بيشتر آن است و بنا به نظريه هرتسفلد آن را متعلق به دورۀ «شاپور
اول» (370/3-393م) بدانيم؛ يا اين كه علت سالم بودن نقشبرجستة هرمزد دوم را پنهان بودن و دفن بخشي از
آن زير انبوهي از خاك بدانيم .زيرا ميدانيم كه اين نقشبرجسته در سال 0398م توسط اريك اشميت به طور
كامل از زير خاك خارج شده است (فونگال .)40 :0978 ،شايد وجود اين خاكها سبب حفاظت اثر از آسيبهای
احتمالي شده باشد .نكتة قابل ذكر ديگر اين است كه دقت در نقش محوشده و كادربندی تقريبي آن
نشاندهندۀ اين نكته است كه تاج گویمانند پادشاه از لبة قاب نقشبرجسته بيرون زده است .بيرون زدن تاج
پادشاه از لبة بااليي قاب در نقشبرجستههای متعددی از دورۀ نخستين پادشاهان ساساني مشاهده ميشود.
فون گال ( )von Gallمعتقد است تجاوز عمدی از لبة قاب نقشبرجسته ابتدا در نقوش شاپور اول ظاهر
ميشود و در همة نقوش برجستة قرن سوم مشاهده ميشود اما به نظر ميرسد كه از قرن چهارم ميالدی
بهبعد اين شيوه رها شده باشد (همان 83 :نت  .)084بنابراين ،با توجه به اين ويژگي ميتوان تاريخگذاری احتمالي
ايجاد نقشبرجستة مورد بحث بين سدههای سوم و چهارم ميالدی را پيشنهاد كرد .اين بدان معناست كه در
انتساب قطعي نقش برجسته به شاپور دوم نيز بايد جانب احتياط را نگاه داشت چنانكه هرمن ( )Hermannبه
درستي اشاره ميكند هيچ نقشبرجستهای را نميتوان به طور قطع به شاپور دوم كه عمری طوالني داشت
نسبت داد ).(Herrmann, 2000: 42, 43
بنابراين در صورت انتساب اين نقشبرجسته به دورۀ شاپور اول ،ميتوان آن را كهنترين نقش شناخته شده
از دورۀ ساساني دانست كه در آن پادشاه ساساني از روبهرو و نشسته بر اريكة سلطنت تصوير شده است .تا قبل از
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اين انتساب كهنترين نمونة معرفي شده از اين شيوۀ نمايش ،نقشبرجستة بهرام دوم بود كه در سراب بهرام
كازرون قرار دارد(.)3
هرتسفلد با بررسي اين شيوۀ نمايش در هنر شرقي و هنر يونانيان شرقي در باكتريا تأثير شيوۀ نمايش از
روبهرو را سخت و خشن ميداند كه سبب تأثيری فراگير بر بيننده ميشود .او معتقد است در هنر كهن شرقي
اين شيوۀ نمايش در نقشمايههای مربوط به الوهيت كاربرد داشته است و با تصوير كردن پادشاه به اين شيوه،
او را مركز طبيعت و قطب جهان پنداشتهاند ).(Herzfeld, 1988: 319
بنابراين در يك جمعبندی كلي ميتوان پادشاه نمايش داده شده بر روی اين نقشبرجسته را شاپور اول
معرفي كرد .داليلي كه به تقويت اين نظريه كمك ميكند شامل موارد زير است:
 -0سبك نمايش پادشاه از روبهرو را ميتوان شيوهای تأثير پذيرفته از هنر پارتي دانست كه در دورۀ
پادشاه نخستين ساساني نيز مرسوم بوده است.
 -3تاج كنگرهدار پادشاه اين نقشبرجسته قابل تطبيق با تاج شاپور اول است.
 -9وجود نقوش متعدد از شاپور اول و رونق هنر نقشبرجستهتراشي در دورۀ اين پادشاه احتمال انتساب
اين اثر به شاپور اول را بيشتر ميكند.
 -4توجه به وضعيت قاببندی نقش محوشده بيانگر اين نكته است كه اين اثر قبل از ايجاد نقشبرجستة
هرمزد دوم (پدر شاپور دوم) وجود داشته است .بنابراين پادشاه اين نقش برخالف نظرات رايج نميتواند شاپور
دوم باشد .زيرا امكان ايجاد نقش شاپور دوم قبل از نقش پدرش وجود ندارد.
جدول  :2نظرات مختلف ارائه شده دربارة نقشبرجستة نقش رستم 5
پژوهشگر

هرتسفلد

0340

شاپور اول (370/3-393م)

نقش آسيبديده است.

شاه از روبهرو تصوير شده است.

گيرشمن

0300

شاپور دوم (973-903م)

فرسايش و هوازدگي.

شاه نشسته بر اريكه سلطنت.

واندنبرگ

0304

شاپور دوم

نقشبرجسته آسيب زيادی
ديده است.

شاه از روبهرو تصوير شده و دستش بر روی قبضة شمشيرش قرار
دارد.

اشميت

0370

آذر نرسي (903م)

نقش با ابعادی نامشخص كه
هرگز به اتمام نرسيده است.

شاه نشسته بر اريكه سلطنت.

دو وال

0377

شاپور سوم (988-989م)

ـــــــــــــ

شاه بر اريكه سلطنت نشسته و از روبهرو تصوير شده و دستش بر
قبضة شمشيرش است و دو تن درباری يا افرادی از خاندان
شاهي در حضورش ايستادهاند.

نام

سال ارائه

پادشاه

وضعيت نقشبرجسته

توصيف نقش برجسته

شهبازی

0373

آذر نرسي

نقش ناتمام رها شده است

شاه نشسته بر اريكة سلطنت با دو تن از درباريان

هارپر

0373

آذر نرسي يا شاپور دوم يا
شاپور سوم (نقل نظرات ارائه
شدۀ ديگران)

نقش ناتمام و دچار هوازدگي و
فرسايش است.

شاه از روبهرو تصوير شده و دستش بر روی قبضة شمشيرش قرار
دارد.

واندنبرگ

0384

شاپور دوم

فرسايش

شاه نشسته بر اريكه سلطنت به همراه دو تن از درباريان ايستاده
در كنار شاه.

شيپمان

0330

شاپور دوم

ـــــــــــــ

حسني

3000

شاپور اول

ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
شاه نشسته بر اريكه سلطنت به همراه دو تن از درباريان ايستاده
در كنار شاه.
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جدول  :1نمونههاي معرفی شده از نمايش پادشاه بر اريكة سلطنت به صورت تمامرخ در هنر ساسانی
نام اثر

نوع اثر

پادشاه اثر
بهرام دوم

مكان اثر

موضوع اثر

0

سراب بهرام

نقشبرجسته

سراب بهرام كازرون

شاه در جمع درباريان

3

بيشاپور 8

نقشبرجسته

شاپور اول؟ شاپور دوم؟
بهرام دوم؟

تنگ چوگان ،بيشاپور ،كازرون

شاه در صحنه پيروزی بر دشمنان با
حضور درباريان

9

نقش رستم 0

نقشبرجسته

شاپور اول؟ آذرنرسي؟
شاپور دوم؟ شاپور سوم؟

نقش رستم مرودشت

شاه نشسته بر اريكه سلطنت با دو نفر از
درباريان

4

بشقاب خسرو (تاس
سليمان)

ظرف

خسرو اول

موزۀ مدالهای تاريخي در
كتابخانة ملي پاريس

شاه نشسته بر اريكة سلطنت

0

بشقاب نقره

ظرف

خسرو اول

موزۀ ارميتاژ

شاه نشسته بر اريكة سلطنت

8

بافتة تزئيني

گوبلين

خسرو اول

آنتي نوئه -مصر

شاه نشسته بر اريكة سلطنت و صحنة
جنگ سواران با سياهان حبشهای

 .7نتيجه
از مجموع هشت نقشبرجستة ساساني نقش رستم مرودشت ،پنجمين نقشبرجستة آن كه در باالی نقش نبرد
سوارۀ هرمزد دوم قرار دارد به علت صدمات وارده و محو شدن جزئيات از وضعيت مناسبي برخوردار نيست .در
تحقيقات صورت گرفته پادشاه اين نقش كه نشسته بر اريكة سلطنت و از روبهرو تصوير شده شاپور دوم معرفي
شده است .از بقايای موجود ،ميتوان تاج پادشاه اين نقش را تاجي كنگرهدار تشخيص داد .اين ويژگي در تاج
پادشاهاني چون شاپور اول ،دوم و سوم مشترك است .بنابراين ميتوان احتمال انتساب اين اثر به پادشاهان
باال را نيز مد نظر قرار داد .شايد دليل اصلي انتساب اثر به شاپور دوم ،اشتياق وافر پژوهشگران به كشف
نقوشي از دورۀ طوالني مدت حكومت شاپور دوم ( 903-973م) باشد .اما به نظر ميرسد نقشبرجستة نقش
رستم  0را برخالف نظر غالب در انتساب آن به شاپور دوم ،با اطمينان بيشتری بتوان به دورۀ شاپور اول (-3
 393-370م) منسوب كرد .يكي از داليل اصلي اين انتساب بررسي شرايط نقشبرجستة هرمزد دوم (پدر شاپور
دوم) است .اين نقش در پايين نقشبرجستة محوشدۀ نقش رستم 0قرار گرفته است .با توجه به ناتمام ماندن
اندام انتهايي اسب و سوار سرنگونشده در اين نقش ،اثبات ميشود هنگام ايجاد نقشبرجستة هرمزد دوم
ه نرمند با كمبود فضای كار مواجه بوده است و اين امر به دليل وجود داشتن نقشبرجستة نقشرستم  0بوده
است .در صورت پذيرش اين نظريه با توجه به توالي تاريخي امكانپذير نيست نقش شاپور دوم قبل از
نقشبرجستة پدرش وجود داشته باشد .بنابراين به احتمال زياد اين اثر ميتواند در دورۀ شاپور اول ايجاد شده
باشد .طوالني بودن مدت حكومت شاپور اول ( 93سال) و از همه مهمتر رونق هنر نقشبرجستهتراشي در دورۀ
اين پادشاه و مركزيت سياسي ايالت پارس ،احتمال انتساب اين اثر به دورۀ شاپور اول را قویتر ميكند .اگر
اين چنين باشد اين نقشبرجسته را ميتوان به مجموعة نقوش برجایمانده از دورۀ شاپور اول اضافه كرد .قابل
ذكر است اين اثر را ميتوان قديميترين نقشي دانست كه در آن پادشاه ساساني از روبهرو و نشسته بر اريكة
سلطنت تصوير شده است .تا قبل از اين نقشبرجستة بهرام دوم در سراب بهرام به عنوان قديميترين نمونة
نمايش تمامرخ در هنر ساساني تاريخگذاری شده بود .قابل ذكر است نمايش پادشاه به صورت تمامرخ تا زمان
خسرو انوشيروان بر بشقاب ،ظروف و بافتههای بهدست آمده قابل مشاهده است.
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 .2پینوشت
 . 0واندنبرگ مجموعه نقوش موجود در نقش رستم را نه از ورودی كنوني اين مجموعه كه با نقشبرجستة نرسي آغاز
ميشود ،بلكه با نقش اردشير بابكان در سمت غربي مجموعة نقش رستم شمارهگذاری كرده است .بر مبنای اين شمارش،
نقش محوشدۀ مورد بحث ،به عنوان نقشبرجستة نقش رستم ( )0شمارهگذاری شده است .با توجه به پذيرش اين
شمارهگذاری در تحقيقات ساير پژوهشگران ،نگارنده در اين تحقيق از شمارهگذاری واندنبرگ تبعيت كرده است( .بنگريد به
نقشة استقرار نقوش در تصوير شمارۀ )09
 Ernst Emil Herzfeld .3؛ هرتسفلد ( 0873-0348ميالدی) شرقشناس و باستانشناس آلماني.
 .9شايد دليل اصلي استقبال از نظرية انتساب اين اثر به شاپور دوم ،فقدان نقشبرجسته از دورۀ طوالنيمدت حكمراني
شاپور دوم باشد.
 .4نقش بهرام يا «سرآب بهرام» يكي از نقشبرجستههای بهرام دوم است كه در راه كازرون به فهليان و در 90
كيلومتری شمال بيشاپور قرار دارد.
 E. F. Schmidt .0؛ اريك اشميت :باستانشناس آمريكايي قرن بيستم كه در تپه حصار دامغان ،تخت جمشيد ،نقش
رستم ،استخر و ری حفاری كرد .وی پيشگام شناسايي هوايي به منظور كمك به باستانشناسي ايران بود.
 John Zonaras .8؛ راهب ،تاريخنويس و وقايعنگار بيزانسي (سده دوازدهم ميالدی).
 .7برای نمونه كادر نقش برجستة شاپور اول در نقش رستم برای نقر كتيبة كرتير تغيير كرده و همچنين كادر نقش
برجستة بهرام اول در بيشاپور را نرسي به منظور اضافه كردن نقش بهرام سوم تغيير داده است.
 .8شهبازی صدمه نديدن تاج هرمزد دوم را به اين دليل ميداند كه در هنگام ايجاد نقش بااليي ،نقش هرمزد وجود
داشته و مورد احترام بوده است .اما با دقت در كادر نقش محو شده مشخص ميشود كه اين نقش دقيقا بر باالی نقش سوار
سرنگون شده ايجاد شده و عمال نقش هرمزد در حاشيه قرار داشته است.
 . 3تداوم اين شيوۀ نمايش تا زمان خسرو انوشيروان بر آثار به دست آمده از اين دوره قابل مشاهده است( .در جدول 3
نمونههای متفاوتي از اين شيوۀ نمايش در هنر ساساني معرفي شده است).

 .5شرح تصاوير نقشبرجستة محوشدة نقش رستم 5
تصوير  :2مقايسة تاج شاپور اول در نقش رستم 8با تاج شاپور دوم و شاپور سوم در تاق بستان( .طراحي برگرفته است
از)Vanden Berghe, L., 1983. Fig. 7 :
تصوير  :1شباهت شكل تاج شاپور اول و شاپور دوم( .طرح برگرفته است از)Herrmann, G., 2000. Fig. 2 :
تصوير  :7نقشبرجستة محوشدۀ نقش رستم . 0اين تصوير توسط جورجينا هرمان گرفته شده و بهترين تصوير منتشر
شده از اين اثر است( .تصوير برگرفته است از)Harper, P. O., 1970. Pl. VIIa :
تصوير  :2نقش محوشدۀ نقش رستم( .0تصوير از نگارنده)
تصوير  :5طراحي نقشبرجسته بيشاپور 8از شاپور دوم ،حالت پادشاه برتختنشسته قابل قياس با نقش محوشدۀ نقش
رستم 0است( .طراحي برگرفته است از)Herrmann, G & Howell, R., 1980. Fig. 2 :
تصوير  :6نمايي از نقش برجستة نبرد هرمزد دوم و نقش محوشدۀ شاپور دوم در باالی آن .بر فراز اين دو نقش آرامگاه
اردشير اول هخامنشي ديده ميشود( .تصوير از نگارنده)
تصوير  :3نقش هرمزد دوم و نقش شاپور دوم در باالی آن .بقايای لبة قاب نقشبرجستة هرمزد دوم باالی سوار
سرنگونشده مشاهده ميشود( .تصوير از نگارنده)
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تصوير  : 2طراحي صحنة نبرد هرمزد دوم در نقش رستم .در اين طرح مشخص است كه قسمت انتهايي بدن اسب به
علت كمي فضای كار نقش نشده است( .برگرفته از) Herrmann, G, 2000. P.42, Fig. 11:
تصوير  :3طراحي نقشبرجستة بوشات تركيه از لمان هاوپت در سال Lehmann-Haupt, C. F., 1910. P ( .0300
)420.

تصوير  :23الف  سبك نمايش پادشاه ساساني به صورت تمامرخ و نشسته بر اريكة سلطنت .اين نقش بر بشقاب خسرو
اول كه در موزۀ كتابخانة ملي پاريس نگهداری ميشود موجود است .ب -سبك نمايش پادشاه به صورت نشسته و تمامرخ بر
سكههای كوشاني -ساساني( .تصاوير برگرفتهاند از)Herzfeld, 1988. Fig. 406, 408:
تصوير  :22الف) سبك نمايش پادشاه (خسرو اول) به صورت نشسته و تمامرخ بر بشقاب موجود در موزۀ ارميتاژ.
برگرفته از :پرادا ،ايدت .هنر ايران باستان ،ص  908شكل .008
ب) بافتهای حاوی تصوير پادشاه ساساني (خسرو اول) نشسته بر اريكة سلطنت اين اثر در آنتي نوئه در مصر به دست
آمده است( .برگرفته از)Dignas, B & Winter, E, 2007. P. 114 Fig. 15 :
اين تصوير در ترجمة فارسي اين اثر تحت عنوان :روم و ايران ،ترجمة كيكاووس جهانداری 0988 ،ص  30نيز قابل
مشاهده است .البته تصوير ارائه شده در ترجمة فارسي اين اثر فاقد كيفيت است .برای تصوير رنگي از اين اثر رجوع كنيد به:
گيرشمن ،رومن .هنر ايران در دوران پارتي و ساساني ،ترجمة بهرام فرهوشي ،ص  398تصوير .383
تصوير  :21طراحي نقشبرجستة محوشدۀ نقش رستم ،0طراحي اين شكل توسط فاطمه خرمپور صورت پذيرفته است.
تصوير  : 27نقشة محل استقرار آثار تاريخي در نقش رستم فارس( .تصوير برگرفته است ازVanden Berghe, :
)L.,1983. p154

 .6ضمائم

تصوير  :2طراحی تاج شاپور اول ،شاپور دوم و شاپور سوم به استناد نقوش برجسته

تصوير  :1تاج شاپور اول يا شاپور دوم
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تصوير  :7نقشرستم  5در نمايی نزديک

تصوير  :2نقش محو شده نقشرستم 5
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تصوير  :5طراحی نقشبرجستة شاپور دوم (بيشاپور )6

تصوير  :6نماي كلی از نقشبرجستة هرمزد دوم و نقش محوشدة باالي آن
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تصوير  :3نقشبرجستة هرمزد دوم

تصوير  :2صحنه جنگ با نيزه هرمزد دوم در نقشرستم

تصوير  :3طراحی نقش برجستة ساسانی در بوشات تركيه
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الف

ب
تصوير  :23الف -بشقاب خسرو اول .ب -سكههاي كوشانی-ساسانی

شكل  :22الف) جام نقرهاي با نقش خسرو انوشيروان

شكل  :22ب) بافتهاي حاوي تصوير پادشاه ساسانی خسرو اول
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تصوير  :21طراحی نقشبرجستة محوشدة نقش رستم 5

تصوير  :27محل استقرار آثار تاريخی نقش رستم

 .3منابع
بلعمي ،ابومحمدبن محمد ،)0988( ،تاريخ بلعمي ،تصحيح محمدتقي بهار ،به كوشش محمد پروين گنابادی ،چاپ چهارم،
زوار ،تهران.
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