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 )با تأکید بر سنگ نگارة اردشیر بابکان در نقش رستم(
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چکیده

سنگ نگاره های ساسانی که تعدادشان نزدیک به سی می رسد، اهمیت بسزایی در شناخت سیر هنر تصویری ایران دارند. هدف این 

پژوهش،گسترش مطالعات بصری، با غور در این آثار و با تأکید بر سنگ نگارة اردشیر  بابکان در نقش رستم می باشد. مقاله حاضر به روش 

توصیفی-تحلیلی و شیوه کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. ابتدا عناصر مشهوِد سنگ نگاره مورد مطالعه قرار گرفته، سپس با 

تجزیه و تحلیل بصری؛ به بررسی ساختار و ترکیب بندی اثر می پردازد. این موارد با جست و جو در اساطیر ایرانی و متن هاي تصویري متقدم، 

در پِی شناخت بُنما یه ها و مفاهیِم پنهان موجود در نگاره، همراه گشته است. نتایج حاصل بر آن است که سنگ نگارة اردشیر، با بهره گیری از 

زمینه های تاریخی- اساطیری ایران و استفاده از تمهیدات و پیام های تجسمی، شمایلی و زبانی ارائه شده است. حضور ایزد وای)تجسمی از 

فضا( و همراهی دو ایزد میترا و باد با مظهر اهورا مزدا، اسطوره و تاریخ را درمی آمیزد. توجه به هماهنگِی سنگ نگاره با مجموعه نقش رستم، 

با استفادة آگاهانه از نور، جهت های باز و بسته در کادر و حذف شکل آتشدان از ترکیب اثر، نشان می دهد که سنگ نگاره با فضا در تعامل 

است. در پی این موارد، ضمن ادامة سنت دیوارنگاری، ویژگی ها و محتوای تبلیغاتی آشکاری ضمیمة مضمون اثر شده است که می توان 

آن را از موارد مهم در بررسی پیشینة تبلیغ محیطی در ایران دانست.
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سنگ نگاره های ساسانی که به سنت های کهن ایرانی می پیوندند، 
تمایزی خاص نسبت به دیگر هنرهای این عصر دارند. اکثر این آثار 
»که تعدادشان نزدیک به سی می رسد در زادگاه خاندان ساسانی، 
یعنی پارس، قرار دارند و متعلق به صد سالۀ اول پادشاهی آنان 
بوده اند. سه صحنۀ یادبود دیگر کنده کاری  شده در سده های چهارم 
و ششم ب م در طاق  بستان)کرمانشاه( و باز یک نقش برجسته 
تک افتاده که متعلق به دورۀ پیشتری بوده در سلماس)آذربایجان( 
برجا مانده اند. اغلب این برجسته کاری ها اختصاص به دو مضمون 
دارند که هر دو توسط اردشیر ارائه شده اند: یکی اعطای منصب 
شاهی از جانب مقامی ربانی، که عموماً اهورامزدا بوده؛ و دیگری 
پیروزی پادشاه ساسانی بر دشمنانش. این هر دو مضمون در 
اجرا  به  یکجا  نقش  رستم،  در  اردشیر   بی همتای  نقش برجستۀ 
درآمده اند«  )فریه،1374 ، 66(. اگرچه  این مضامین توسط اردشیر 
یکم در عصر ساسانی ارائه شد ، اما سابقه  آن به روزگاری بسیار 
کهن تر بر می گردد.»دیرین ترین و از جهاتی چند ارزنده ترین شان 
نقش برجسته های صخره ای-هنر عیالم-  در سر پل زهاب و متعلق 

به حدود 2000 ق م است که آنوبانی نی پادشاه لولوبی را در حال 
تعیین مرزهای کشورش نشان می دهد«  )همان،  19(.

    »کوه نقش  رستم1، نزدیک به تخت  جمشید، مکانی مقدس و 
مورد احترام ادوار باستانی بوده  که مردم برای زیارت آن و قبور 
شاهان خود و دیدن آتشگاه و نثار نذر و نیاز بدانجا می آمده اند. از 
پیش از میالد این محل، آباد و تا اواخر دورۀ ساسانیان دارای اهمیت 
قابل بحثی بوده است« )سامی،1331 ، 66(. از جنبۀ تاریخی»آثار 
موجود در نقش رستم را به چهار دسته می توان تقسیم نمود: آثار 
حجاری عیالمی، هخامنشی، ساسانی، اسالمی« )همان، 69(. با وجود 
ارزش و جایگاه  این آثار در شناخت سیر هنر تصویری ایران، اکثر 
مطالعات دربارۀ سنگ نگاره های ساسانی، به بررسی و طبقه بندی 
آنها با توجه به عواملی نظیر دورۀ تاریخی و موضوع آثار پرداخته اند 
و بررسی ویژگی های بصری آنها همواره تحت تأثیر این عوامل بوده 
است. در این پژوهش؛ جستجوی ما در سنگ نگاره های ساسانی، با 
هدف گسترش مطالعات بصری و با تأکید بر سنگ نگارۀ اردشیر یکم 

در نقش رستم صورت گرفته است. 
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مقدمه

اردشیر: در این اثر ، اردشیر آرام و مصمم ، سوار بر اسب 
در یک مراسم دریافت منصب شاهی، تصویر شده است. هنرمند 
به منظور ایجاد شکوه و عظمت بیشتر در این صحنه، آن را به 
همراه یک صحنۀ پیروزی مجسم می کند ) تصویر1(. پیکر اردشیر 
در سمت چپ و رو به راست قرار گرفته است2. او در حالیکه دست 
چپ خود را به حالت نیمه مشت و با انگشت اشارۀ خم شده3 باال برده، 
دست راستش را برای گرفتن حلقۀ تأیید به سمت مظهر اهورا مزدا 

می گشاید.
چهرۀ اردشیر از نیمرخ است اما چشم و ابروی او به حالت 
تمام رخ مصور شده اند. او نیم تاجی ساده بر سر دارد با آویزه هایی 
که روی قسمت گوش و گردن وی را پوشانده اند. در لبۀ این نیم تاج- 
دور پیشانی- نواری بسته شده که ادامه اش تا پشِت سر و باالتنۀ 
اردشیر آویخته است. بخِش باالی نیم تاج به شکل گوی بزرگی 
است. شاید گوی تلویحاً مبین جهانداری4 اردشیر باشد. ترکیِب گوی، 
نیم تاج و نوار بلند به صورت یک مجموعه دیده می شوند و »تاج او 
شکل قطعی خود را به دست آورده است«   )گیرشمن،1350 ، 133(. 
روی گوی؛ چین ها به صورت هالل های بزرگی مشاهده می شود که 

در باال هالل کوچکی شبیه ماه را در میان دارند )تصویر2(. ترکیب 
گوی و هالل ماه در تاج اکثر پادشاهان بعدی ساسانی به وضوح 

نمایان می شود.
                   

بررسی عناصر سنگ نگارة اردشیر بابکان در نقش رستم
 )بررسی هر عنصر، با رویکردی کل نگرانه دربارة اثر همراه بوده است(

تصویر1- سنگ نگاره اردشیر بابکان، نقش رستم.
)www.cais-soas.com( :ماخذ



تصویر2- سکه رسمی اردشیر یکم، در اینجا تاج او شکل قطعی خود را بدست 
آورده است.

ماخذ: )ملک زاده بیانی، 1349، 40(

اردشیر جامه ای ساده و بدون تزیینات بر تن دارد؛ از لباس او 
پیداست که در یک مراسم شرکت کرده است و صحنۀ پیروزی با 
پیکره های دشمناِن بر خاک افتاده جنبه ای نمادین دارد؛ چرا که در 
سنگ نگاره ای در فیروزآباد، حضور اردشیر در یک میدان جنگ علیه 

اردوان، با زره و زین و برگ مصور شده است)تصویر3(.

تصویر3- سنگ نگاره اردشیر در جنگ بر علیه اردوان، فیروزآباد.
)Ghirshman,1962,126( :ماخذ

مظهر اهورامزدا: مظهر اهورا مزدا5 که استحکام خاصی در 
چهره و حالت بدن دارد، گویی جدا از پیکره های زمینی اردشیر 
و مالزم اوست. با اینهمه او به هیأت انسانی، سوار بر اسب دیده 
می شود. میان تنۀ او تقریباً از روبروست. با دست راست حلقۀ تأیید 
را به اردشیر داده و در دست چپش شاخۀ برُسم است که با آن »به 

شاه برکت و پیروزی می دهد«   )آیت اللهی،1380 ،  156(.
 مظهر اهورامزدا، نگاه به چهرۀ اردشیر دوخته است. چهره، 
محاسن بلند که انتهای آن به طور افقی پیرایش شده، موی سر با 
پیچ های حلزونی شکل و تاج کنگره دارش یادآور هخامنشیان است. 
بخشی از موهای او باالی سر جمع شده و از میان تاج پیداست 
) تصویر4(. تاج کنگره دارِ سرگشاده، در سنگ نگاره های دیگر ساسانی 
نیز برای ترسیم مظهر اهورا  مزدا دیده می شود. نکته قابل توجه  اینکه 
اردشیر نیز در ضرب یکی از سکه های رسمی اش»تاجی کنگره دار با 
نوارهایی آویزان به پشت گردن، و نیز قبه ای کروی شکل بر باالی 
تاج«  )فریه،1374 ،  63( دارد ) تصویر5(. آیا می توان گفت اردشیر با 
ایجاد این شباهت، در پی کسب مشروعیت بوده است؟ بر لبۀ تاج 
مظهر اهورامزدا نیز نواری با خطوط  افقی گره خورده که ادامۀ آن تا 

ردایش سرازیر شده است. نمایش پیچ و تاب  لباس و ردای او بیشتر 
از اردشیر است. 

مالزم اردشیر: در حالی که به نظر می رسد مظهر اهورامزدا 
و اردشیر به هم می نگرند، مسیر نگاه مالزمِ اردشیر به دست های 
آنها و به حلقه تأیید است. گویی وی ناظر صحنه است. مالزم نیز با 
سر و بدن نیم رخ نمایش داده شده است، این شیوۀ نمایش»همواره 
از قواعد کهن هنر شرقی پیروی می کند«  )گیرشمن،1350 ، 173(. او با 
دست راست، بادبزن تشریفاتی- مگس پران- را بر فراز سر اردشیر 

گرفته و دست چپش دیده نمی شود.
 بر روی کاله بلند و نیم گرد مالزم، نشان ویژه ای مصور شده 
است )تصویر6(. این فرد جوان»نزد اردشیر منزلتی واال می داشت، و 
در اکثر نقش برجسته های وی دیده می شود«  )فریه،1374 ،  67(. اما 
در صحنۀ نبرد هرمز دوم در نقش رستم، این نشان بر کاله فردی 
کهنسال قرار دارد که مغلوب پادشاه ساسانی گشته است!؟)تصویر7(. 
آیا این مطلب اشاره به واقعۀ تاریخی خاصی در روند این سلسله 
دارد؟ به هر ترتیب، لبۀ کالهِ نمدی  مانند مالزم، در قسمت پیشانی، 
برشی دارد که جهت کاله را مشخص می کند و در کاله های مشابه 

قبل از ساسانیان، نظیر کاله ماد ها دیده نمی شود. 

                   

حلقه تأیید: حلقۀ تأیید6 که نوعی سربند با نوار شناور است، 
نقطۀ تمرکز اصلی و رابطی میان مظهر اهورا مزدا و اردشیر است 
که دست ها و نگاه ها را به سوی خود دارد. پل ایجاد شده توسط 
حلقه، به صورت نمادین، دو دنیای متمایز، خدا و انسان)پادشاه( را 
به یکدیگر مرتبط می سازد. مظهر اهورا مزدا با احساسی قاطعانه 

زمینه های تاریخی-اساطیری در بنیان های طراحی سنگ نگاره های 
ساسانی
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تصویر4- چهره و تاج مظهر 
اهورا مزدا، نقش رستم.

                                                               )www.livius.org(  :ماخذ

تصویر5- یک سکه رسمی اردشیر 
یکم با تاج ساسانی.

ماخذ: )فریه، 1374، 63(

تصویر7-نشان کاله فرد مغلوِب هرمز دوم، 
نقش رستم.

)www.oi.unchicago.edu( :ماخذ

تصویر6- نشان کاله مالزمِ اردشیر 
یکم، نقش رستم.

          )www.livius.org( :ماخذ
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حلقه را پیش  آورده و اردشیر با حرکتی آرام و موقر دستش را برای 
گرفتن آن  گشاده است. اگر این حلقه نمادی از فّره باشد، »تا زمانی 
که فّره ایزدی با فرمانروایان همراه باشد، پیروزی با آنان یار است 
و به مجرد اینکه فّره از آنان بگریزد7، بخت از آنان روی می تابد« 
بر  فرمانروایی  فّره پیش شرط  »بدین سان  )آموزگار،1388 ،  55(. 
ایران زمین است و بدون آن فرمانروایی ناممکن«  )دریایی،1382 ، 
 35(. »ساسانیان مفهوم فره را به خوبی می دانستند. آنها با کاربرد 
اندیشه های موجود در اوستا که کتاب مقدس ایشان بود، فّره را به 

عنوان نماد حکومت مشروع تبلیغ می کردند«  )همان،  38(. 
پیشانی مظهر  بر  که  به سربندی  کامل  تأیید شباهتی  حلقه 
اهورامزدا و اردشیر بسته شده، دارد. آیا دو سربند )آنکه اردشیر 
در حال گرفتن آن است و آنکه بر پیشانی وی بسته شده( لحظۀ 
قبل و بعدِ دریافت یک سربند را نشان می دهند؟ چنین برخوردی را 
در آثار دیگر ساسانی و  نیز در سنگ نگاره ای در سرمشهد )نزدیک 
کازرون فارس( می توان مشاهده کرد. در آنجا »بهرام دوم خنجرش 
را در سینۀ شیری حمله ور فرو کرده است، ضمن اینکه شیر کشته ای 
هم در جلوی پایش به خاک غلتیده است. نکته شایان توجه اینکه به 
روش خاص هنر ساسانی همان یک شیر منظور نظر بوده که دوباره 
تجسم یافته، یعنی نخست به سوی شاه جهیده و در لحظۀ بعد به 
ضرب خنجر شاه در زیر پایش غلتیده است« )فریه،1374 ، 70(. لذا 
بسیار محتمل است که یک سربند)حلقه تأیید( مورد نظر بوده باشد 

)تصویر8(.

اسب ها: کمی پایین تر، در محور مرکزی افقی، پیکر نسبتاً تنومند 
اسب ها در حالیکه سرهایشان را به طرف هم و به سوی زمین خم 
کرده و یک دستشان را مقابل هم باال آورده اند؛ احساسی از تکریم 
را به تماشاگر منتقل می کند. سکون و آرامش صحنه، با افسارهایی 
که روی گردن اسب ها رها شده، محسوس است. »اسب ها به نیمرخ 
نشان داده شده اند و در تناسب با مردان ایستاده ای که پایشان بر 
زمین است، بیش از حد کوچک می نمایند؛ لیکن آن گونه بازنمایی را 
باید کامالً عمدی به شمار آورد، چرا که آدم ها، که اهمیت بیشتری 
داده  نشان  جانوران  از  بزرگتری  تناسبات  در  عموماً  داشته اند، 
می شده اند«  )پوپ،1387 ،  748(. بر پشت اسب ها، زینپوشی ساده 
مشخص است که با لباس سوارها یکپارچه شده است. زنجیری از 

زیر زینپوش و از روی پهلوی اسب ها رد شده که در پایین، شیئی 
گوه شکل »برای قشنگی و زینت« )سامی،1331، 157( از آن آویزان 
است. مهره هایی روی یراق دور سینه و کپل اسب ها نصب شده 
که فواصل منظم و نقش های ویژه ای دارند. مهره های روی یراق 
اسب اردشیر به شکل قبه هایی است با نقشی از سر شیرهای غران، 
و مهره های یراق اسب مظهر اهورا مزدا، به صورت تخت با طرح 
کمرنگی از گل نیلوفر)لوتوس( است. به نظر نمی رسد که این نقش ها 

در چنین صحنه ای صرفا جنبه ای تزیینی داشته اند.
کتیبه های نوشتاری: روی سینه اسب اردشیر ده سطر نوشته 
و روی سینه اسب مظهر اهورامزدا سه سطر، نقر گردیده است. 
»کتیبه های شاهان و رجال ساسانی به الفبایی که از آرامی گرفته شده 
نوشته شده اند. این الفبا، که ُهزوارش8 دارد، از راست به چپ نوشته 
می شده است« )ابوالقاسمی،1389 ،  133(. این کتیبه ها از »شاهان 
نخستین ساسانی تا زمان نرسه غالبا به پهلوی )= فارسی میانه(، 

پهلوی اشکانی )= پارتی( و یونانی است« )تفضلی، 1386،  83(. 
»بر روی شانۀ اسب اردشیر، کتیبۀ کوچکی به سه زبان پهلوی 
کتیبه( وجود  میان دو  )در  یونانی  باال( و  )در  پارتی  پایین(،  )در 
دارد. تحریر پهلوی و پارتی- هرکدام- دارای سه سطر و تحریر 
یونانی دارای چهار سطر است« )همان،  84( )تصویر9(. ترجمۀ متن 
آن9 چنین است:   » این پیکر خداوندگار مزدیسن اردشیر، شاهان 
ـ ]ـش[ چهر از ایزدان، پور خداوندگار بابک شاه ]است[«  شاه ایران، ک

)ابوالقاسمی، 1389، 187(.
»در همین نقش بر روی اسب اورمزد نیز کتیبه ای به همان سه 
زبان نام برده شامل جملۀ »این پیکر اورمزد بغ« نگاشته شده است. 
کتیبۀ پهلوی در باال و پارتی در زیر آن و کتیبۀ یونانی در زیر کتیبۀ 

پارتی است« )تفضلی،  84،1386(.  
دورۀ  از  پهلوی  کتیبه های  قدیم ترین  کتیبه  دو  این  »ظاهراً 
ساسانی اند«  )همان( و » ادامۀ سنت کتیبه های سه زبانی هخامنشی« 
)گیرشمن،1350 ،  133(. با توجه به این کتیبه ها ، هویت شخصیت های 
اثر تثبیت می شود. اما از جنبه بصری، ترتیب نگارِش زبان ها در دو 

کتیبۀ روبروی هم، متفاوت و پرسش برانگیز است! )تصویر10(.

 

تصویر9- کتیبه نوشتاری بر شانه پیشین اسب اردشیر.
)www.oi.unchicago.edu(  :ماخذ
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تصویر8- تأکید در نمایش دریافت حلقه تأیید به روش خاص 
هنر ساسانی)ایجاد حس حرکت(.

)www.cais-soas.com( :ماخذ



تصویر10- ترتیب نگارش زبان ها در دو کتیبة روبروی هم، بر شانه اسب مظهر 
اهورا مزدا)راست( و اردشیر بابکان)چپ(.

اهورامزدا،  مظهر  اسِب  پای  زیر  در  اردوان:  و  اهریمن 
پیکر»نیروی مخالف او اهریمن یا مظهر تاریکی و پلیدی« )فریه،1374 ، 
 67( در حالیکه موهای سرش شبیه مار است و گوش بلندی دارد ، و 
در زیر پای اسب اردشیر، »دشمن مغلوب وی اردوان پنجم آخرین 
پادشاه پارتی، با نشانۀ کاله اشکانی اش« )همان( به طور وارونه بر 
زمین افتاده اند. نواری که به دور کاله اردوان بسته شده، نظیر نوار تاج  
اردشیر است. بنابراین او هر چند مغلوب گشته اما مقام پادشاهی اش 
با این نشانه نمایان است.  »این صحنه دربردارندۀ شعار سیاسی 
قاطعی است، شکست پادشاه اشکانی به منزلۀ شکست اهریمن بود« 
)سودآور،1383 ، 37(. در توازِن این دو پیروزی مذهبی و سیاسی بر 
نیروهای مخالف، بر همانندی پادشاه و خدا و به تبع آن، بار دیگر 
بر مشروعیِت اردشیر تأکید شده است. همچنین دو وجه مذهبی و 
قدرت نظامِی او را در پایه گذاری حکومت ساسانی می توان دریافت 
کرد. »چنین می نماید که-ایرانیان- اسطوره را به تاریخ مبدل کرده و 
در نمادهای اساطیری خویش این اعتقاد خود را بیان داشته اند که 
شاهِ خوب تجلی روح نیکوکار )سپندمینو( خداست. ایرانیان انتظار 
روزی را داشتند که سلطنت کامل با دین پیوند خورد، زیرا در این 
هنگام است که بازسازی جهان به وقوع می پیوندد« )هینلز، 1386 ، 
 158( و»جهان دوباره به وضع کاملی که پیش از حملۀ اهریمن از 
آن برخوردار بود، بازسازی می شود« )همان،  107(. لذا ایجاد توازن 
بصری در پیکر اهریمن و اردوان، اشاره ای به این زمینه تاریخی- 
اساطیری، در مخالفت  با حکومت اشکانی و تأسیس دولت ساسانی 

بوده است.
 اهریمن ظاهراً عریان است چرا که چین و شکنی برای نمایش 
لباس او کار نشده است. او یک دست خود را زیر سرش گرفته 
و دست دیگرش در امتداد بدن اوست، گویی بیهوش شده و یا به 
خوابی عمیق فرو رفته است )تصویر11(. این حالِت اهریمن، نکته 
جالب توجهی را در اساطیر ایران نشان می دهد؛ »اهریمن هنگامی که 
دید،  پرهیزگار  مرد  از  را  دیوان  همۀ  و  خویش  کارافتادگی  از 
سست)ازکارافتاده و گیج، مدهوش( شد و سه هزار سال  به سستی 

فرو افتاد« )بهار، 1387، 86(.
 میترا: بر فراز حلقه ای که مظهر اهورامزدا و اردشیر را به 
هم می پیوندد، سطح برجسته ای است که»شاید نماد میترا باشد10« 
)آیت اللهی،1380 ،  147(. »صفت خدای همیشه بیدارِ« میترا، که »هرگز 
مقابل  نقطۀ   )20 ، 1388 )آموزگار،  نمی آید«  چشمانش  به  خواب 
فروافتادن و خواب اهریمن در این نگاره است. اردشیر در حالی که 
یک دستش را به طرف حلقه تأیید آورده، با انگشِت دست دیگرش به 

سوی این عنصر اشاره دارد.

مطالعه دربارۀ میترا به ما می گوید؛ »مهر، میتره یا میترا، مفهوم 
پیمان و دوستی دارد. در سنت دینِی زردشتی، میترا آفریدۀ اورمزد 
محسوب می شود. او خدای پیمان است و پیمان ها و نظم و راستی 
را نگاهبانی می کند. وظیفۀ مهم او نظارت بر پیمانهاست«  )همان، 
 19و11(. همچنین» از مهریشت11 بر می آید که مهر نه  تنها وظائفی 
در زمینۀ برکت بخشی بر عهده دارد، بلکه ایزدی جنگاور و نیز حامی 
پیمان ها و داور است« )بهار، 1387 ، 226(. »میترا حکم ایزدی را دارد 
که دستیار اهورامزدا است و در صف مبارزان خیر و راستی نبرد 
)نماد  تأیید  این مطالب، حلقه  بنابر  می کند«  )ورمازرن،1372 ، 17(. 
سلطنت و پیمان شاه با اهورا مزدا( و تصویر غلبه بر دشمنان)اهریمن 
و اردوان( در این صحنه بر حضور میترا صحه می گذارند و گویی 
اردشیر بر باالی اسبش12، با حالت خاص دست و انگشت، نیایشی به 

درگاه مهر انجام می دهد.
یک بررسی تطبیقی با سنگ نگاره های دیگری که پس از این اثر 
و در عهد پادشاهان بعدی ساسانی کار شده اند، حضور الهه هایی 
چون میترا و آناهیتا را تأیید می کند. اما بایستی توجه داشت که 
در این دوران، الهه ها با هیئت انسانی تصویر شده اند. از نمونه های 
نمادین و پیش از نگارۀ اردشیر؛ در آرامگاه های هخامنشی13واقع در 
نقش رستم و تخت جمشید، سطح برجسته ای بر باال و سمت راست 
نگاره ها »به صورت یک هالل در میان یک کره نشان داده شده. شاید 
این رب النوع میترا)مهر( باشد«  )گیرشمن، 1346 ، 234(. البته در اینجا 
نیز تفاوت بین کارکرد این نگاره ها را با نگارۀ اردشیر نباید از نظر 

دور داشت )تصویر 12(. 

تصویر12- حضور میترا )سمِت راست، باال( به صورت یک هالل در میان یک 
دایره، آرامگاه داریوش هخامنشی، نقش رستم.

)www.realhistoryww.com( :ماخذ
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تصویر11- اهریمن، گویی به خوابی عمیق فرو رفته است. در این 
تصویر، تاج اردوان و نشان اشکانی روی آن نیز پیداست.

)www.livius.org( :ماخذ



نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی   شماره 46    تابستان  1390

به وسیلۀ  را  که موضوع هایی  عادت  می گوید:»این  گیرشمن 
به  به مادی ها و سپس  از آشوری ها  نمایند،  نشانه هایی مجسم 
پارسی ها منتقل شده است« ) 1346 ،  234(. نکته چالش برانگیز   بصری 
این است که، چگونه در تصویری واحد، یک عنصر انتزاعی و نمادین 
در کنار عناصر طبیعی قرار می گرفته است؟ جان هینلز در بررسی 
اساطیر ایران پرسش جالب توجهی را مطرح می کند، او می گوید:»در 
تصور ایرانیان، چگونه خدایان می توانند به صورت های گوناگون 
درآیند؟« ) 1386، 41( و ادامه می دهد:»در حالی که موجودات زمینی، 
صورت مادیی به خود می گیرند که مناسب طبیعت آنهاست، موجودات 
آسمانی یا ایزدی نیز می توانند به اشکال گوناگون به صورت مادی 
درآیند« )همان(. »در حالی که بعضی نشان دهندۀ تصورات انتزاعی 
هستند، بعضی دیگر نمادی از پدیده های طبیعی اند. بعضی به زبانی 
که خاص توصیف انسان است، وصف شده اند و بعضی دیگر چنین 
توصیفی ندارند. بنابراین، تنوع بسیاری در تصورات مربوط به 

خدایان مختلف وجود دارد« )همان، 46(.
ساختار و ترکیب : عناصر سنگ نگارۀ اردشیر، در راستای 
دو محور اصلی افقی و عمودی و به موازات سطِح تصویر آرایش 
یافته اند. تقسیمات افقی، راستا و محل عناصر را در طول تصویر 
مشخص می کنند. این خطوط ساختاری، نظم و ارتباط بین شکل ها را 
در طرح برقرار کرده  و تناسب  عناصر  سنگ  نگاره را نشان می دهند. 
فواصل این محورها مطابق با ارتفاع عنصری است که بر فراز حلقۀ 
تأیید قرار دارد و از آن به عنوان نمادی از میترا یاد شد )تصویر13(. 
جالب توجه است که در اساطیر ایران »میتَره و َوُرونه به صورت 
فرمانروایان گیهانی توصیف شده اند که نظم را در جهان خدایان و 

آدمیان برقرار می کنند«  )هینلز،1386 ،  119(.

تصویر13- محورهای افقی در ساختار طرح. فواصل محورها برابر با سطحی 
است که به عنوان نمادی از میترا، از آن یاد شد. 

موضع پیکره ها و اسب ها در عرض)ارتفاع( تصویر  با محورهای 
هنرمندان  می رسد  نظر  به  )تصویر 14(.  می شود  تثبیت  عمودی 
ساسانی با تعیین خطوط ساختاری مبتنی بر نسبت های هندسی 
و نحوه تأثیرگذاری آنها بر طراحی عناصر و روابط آنها، ترکیب 
منسجمی را در کل اثر ایجاد کرده اند. به طوریکه پژوهشگرانی چون  
گ. هرمن )فریه،1374 ،  66( و فریدریش زاره )پوپ،1387 ،  748( آن را 

به »ترکیب بندی نقش  پرچمی یا نشان مانند« تشبیه کرده اند.

تصویر14- محورهای عمودی در ساختار طرح. فواصل محورها برابر با محورهای 
افقی است و موضع پیکر ه ها و اسب ها را مشخص می کند.

تجزیه و تحلیل عناصر اثر به سطوح اصلی و حرکت ها، نشان 
کرده اند  ایجاد  هماهنگی  اثر  کل  در  منحنی  شکل های  که  می دهد 

)تصویر 15(.
مظهر اهورامزدا در سمت راست و اردشیر در سمت چپ، جریان 
اثر  متقابلی از اشارۀ دست ها و جهت نگاه ها را ضمیمۀ مضمون 
کرده اند و دو عنصر بزرگتر توسط سومین و کوچکترین عنصر، حلقه 
تأیید، با یکدیگر متحد شده اند. درونمایه و مضمون اثر که  »هدف از آن 
نیز باشکوه جلوه دادن جنبۀ الهی شاه است که قدرتش را از اهورا مزدا 
دریافت می کند و همچون خدا در مبارزه علیه شر پیروزمند است« 
 )شراتو،1383 ،  676( به همین مورد اشاره دارد. حالت عمودی پیکره ها 
که گویای ایمان راسخ شخصیت آنهاست، با پیکر سترگ اسب ها در 
پایین همراه گشته است. با اینحال بدن و خط پشت اسب ها به عنوان 
یک عنصر موازنه کنندۀ افقی، این عناصر عمودِی قوی را تعدیل کرده و 

انسجام کلیت ترکیب بندی را پدید  آورده است.
کل،  به  نسبت  اجزاء  روابط  اساس  بر  ارتباط دهنده ای،  عوامل 
»هماهنگِی« ترکیب را نشان می دهند. به طور مثال حرکت دست ها در 
پیوند با حلقۀ تایید، با دست اسب ها در پایین استمرار می یابد. چنین 
است اتصال سر اسب ها در مرکز، با سر اهریمن و اردوان در ضلع 
پایینی گسترۀ اصلی. ارتباط میان نوار تاج ها نیز از طریق نوار حلقه 
تأیید در مرکز برقرار می گردد. پیام کتیبه های اثر نیز اردشیر را از 
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تصویر15- حرکت نیروهای موجود در ساختار عناصر سنگ نگاره.



یک سو به اهورا مزدا)آسمانی( و از سوی دیگر به بابک شاه)زمینی( 
پیوند می دهد. 

در نگاه اول، در حالیکه ممکن است حضور مالزم اهمیت چندانی 
در کل ترکیب و حتی مضموِن اثر نداشته باشد، اما از جنبۀ بصری 
چالش برانگیز است. حضور وی در تضاد با فضای خالی پشت سر 
مظهر اهورامزداست و تنها عنصر بصری است که ترکیب قرینه را 
به قرینه در بی قرینگی تبدیل کرده است. بیننده به راحتی فضای 
خالی سمت راست را درک می کند و نمی توان گفت که ردای مظهر 
اهورامزدا در تقارن 14 با مالزم قرار دارد)تصویر16(.   حتی بدون 
تفاوت های ارتفاعی که در نقش برجسته، سطوح مختلف را در برابر 
یکدیگر فعال می سازد، تأثیر کلِی حضور مالزم روشن است. کافی 
است به وزن ناشی از درهم تنیدگِی پیکر مالزم با اردشیر و اسب او 
دقت کنیم. حضور مالزم، ضمِن افزایش پالن تصویر، »تنوع« را در 

ترکیب بوجود آورده است.
در پایین، چشم به سوی اهریمن و اردوان جلب می شود که 
با اشارۀ سر و دست اسب ها مؤکد شده اند. آنها  وارونه بر زمین 
افتاده اند و در قیاس با پیکر مظهر اهورا مزدا و اردشیر جلوۀ کمتری 
دارند. قرار گرفتن آنها در آنسوی پاهای اسب ها موجب شده تا  از 
پیش زمینه فاصله بگیرند، و از طریق روی هم قرار گرفتن عناصر، 
القای ُبعد کنند. از نظر مفاهیم تصویری؛ در صحنه برگزیده شدن 
اردشیر، با حرکت از باال به پایین، سقوِط اهریمن و اردوان و از پایین 

به باال، صعود و پیروزی را می توان مشاهده کرد.

تصویر16- حضور مالزم در آنسوی پیکره ها، ضمن افزایش پالن تصویر، و ایجاد 
تنوع در ترکیب بندی، ترکیب متقارن را به چالش کشیده است. 

فضای منفی)خالی(: الزم به ذکر است که »اندازه ها و تناسبات، 
تنها در فرم های یک نقش وجود ندارند بلکه در فضاهای خالی بین 
فرم  ها نیز حضور دارند و باید مورد محاسبه قرار گیرند و اهمیت 
فضاهای خالی مطلقاً کمتر از فضاهای پر و مثبت نیستند بلکه یک 
نقش عبارت است از فرم های مثبت و منفی متعددی که جمعاً نقش را 
به وجود می آورند« )ممیز،1382 (. شکل قرینه ی موجود در فضای 
خالی بین دست، سینه و سر  اسب ها در مرکز تصویر، برای لحظه ای 
یادآور یک آتشدان است )تصویر 17(. »آتشدان، نماد زردشتیگری 
)کرتیس،  شد«  تبدیل  ساسانی  دولت  رسمی  دین  به  که  است 

.)17 ،1388
                   

تصویر17-)راست( فضای منفی بین اسب ها شبیه به یک آتشدان است. )چپ(
آتشدان بر روی یک سکه رسمی اردشیر یکم. 
)www.cais-soas.com(  ،)ماخذ: )نگارنده

 پیش از این سنگ نگاره، در فیروزآباد در سنگ نگارۀ دیگری 
از اردشیر با همین مضمون )تصویر 18(، »از دو طرف یک آتشدان، 
اهورا مزدا و اردشیر رو به رو می گردند. آتشدان در نقوش برجستۀ 
بعدی ساسانی دیده نمی شود ولی بر روی تمام سکه های ساسانی 

نقش شده است«  )گیرشمن،1350 ، 131(.

تصویر18- سنگ نگاره ای که اردشیر و مظهر اهورا مزدا  از دو طرف یک آتشدان 
روبرو می گردند، فیروزآباد.
)www.livius.org(  :ماخذ

امکان دارد که حذف آتشدان در سنگ نگارۀ نقش رستم، به 
سبب تغییری ظریف در معنا بوده باشد. نظیر توجه به این»قاعدۀ 
نتابد«  آتش  بر  آفتاب  که  زردشت،  شریعت  در  شده  مقرر 

)کریستین سن، 1351 ، 183(.
باد: در بررسی فضای خالی اثر، گستردگِی فضای  وای و 
این  خالی سمت راسِت تصویر جای غور دارد  )تصویر 19(. در 
مورد، گزاره ها و پیام هایی که ما را به تأمل وا می دارند به شرح ذیل 

هستند:
عصر  دیگر  سنگ نگاره های  و  سنگ نگاره  این  مطالعۀ  الف( 
ساسانی نشان می دهد که هنرمند به صورت یک سنت، کادر را تقریبًا 
مماس با لبه های عناصرِ تصویر قرار  داده و حتی در بعضی آثار 
آن را به شکل پله ای درآورده است. بدین ترتیب کادرِ تنگ و فشردۀ 
اثر، با حداقل فاصله با عناصر، موجب می شده تا فضای بی تحرک 
و غیرضروری در هیچ نقطه ای به چشم نخورد. بنابراین آیا حضور 
فضای خالی، بخصوص در بخشی از اثر که به نیروی اهورا مزدا 
اختصاص یافته است، اشاره به معنایی دارد؟ برای شناخت این 
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مطلب در هنر عصر ساسانی، بایستی مبنایی را که این آثار بر آن 
قرار گرفته اند، بیشتر شناخت. یعنی آن اندیشه را بجوییم که موجب 
شده است اثر به روشی ساختار یابد. »در اساطیر زردشتی جهان  
به سه بخش تقسیم می شود: جهاِن َبرین یا جهان روشنی که جهان 
هرمزد است، جهان زیرین یا جهان تاریکی که جهان اهریمن است 
و فضای تهی میان این دو جهان که در ادبیات پهلوی بدان تهیگی یا 
گشادگی می گویند« )بهار،1387،  39(. در ُبْنَدِهش آمده است؛ »میان 
ایشان)نیروهای هرمزدی و اهریمنی( تهیگی15 بود که وای است، که 
آمیزش]دو نیرو[ بِدو است« )همان، 32(. »وای، به معنای فضا و نیز 

نام ایزد جنگ است« )همان،40(.

تصویر19- گسترة فضای منفی)خالی( در سنگ نگاره اردشیر بابکان.

ب( دقت در کل سنگ نگاره نشان می دهد که اهتزاز ردای مظهر 
اهورامزدا و نوار حلقه تأیید در دست وی، تنها عناصری هستند 
که حسی از عنصر باد را نمایش می دهند . با مطالعه در اساطیر 
می بینیم »وای )َویو( تجسمی است از فضا و همچنین از باد. او یکی 
از اسرارآمیزترین خدایان هندوایرانی است«  )آموزگار، 1388 ،  28(. 
تمهید تجسمی در نمایش ایزد »باد«، بر شخصیت آسمانی و غیر 
زمینی مظهر اهورامزدا تأکیدکرده است. به طور متقابل ایزد باد نیز 
ارزش تصویری و ادراکی خود را در ترکیب با مظهر اهورامزدا 
کسب می کند. این مسئله نتیجۀ این اصل منطقی است که یک عنصر 
وقتی در ترکیب با عنصر دیگری به کار می رود، معنای دیگری 

می یابد.
اشاره  »ایزدان«  به  »اورمزد«  بر  اثر، عالوه  کتیبه های  در  ج( 

می شود.
د( پیروزی بر دشمنان در این صحنه. مطالعۀ اساطیر نشان 
می دهد »باد ایزدی است که با صفت پیروز می آید. گاهی شخصیت 

او با شخصیت وای یکی می شود«    )همان ، 36(. 
این موارد نشان می دهند که محتمالً نزد هنرمندان ساسانی، 
فضای خالی اثر، مفهومی از »وای« را دارا بوده است. همچنین نمایش 
اهتزازِ لباس و عناصر دیگر، تجسمی از حضور ایزد »باد« در صحنه 

است)تصویر 20(.

تصویر20- سنگ نگاره شاپور اول، نقش رجب.
)www.cais-soas.com(  :ماخذ

نور: اجرای یک اثر در محیط باز، توجه ما را به عناصر دیگری 
نظیر نور و تأثیر بصری حاصل از آن بر روی کِل اثر جلب می کند. 
نور، تنها عنصری است که به عناصر دیگر صحنه، اضافه و دوباره 
کاسته می شود. نمی توان به علت طبیعی بودن این نور، به آن توجه 
نکرد!؟ زیرا توجه دقیق در سنگ نگارۀ اردشیر و غور در اندیشه های 

آن دوره 16، اهمیت عنصر نور و توجه آگاهانه به آن را نشان می دهد.
 الف( سنگ نگارۀ اردشیر  یکم در سمت غربی محوطه و تقریبًا 
عمود بر دیواره یک صخره، در مجاورت یک سنگ نگارۀ عیالمی )بعدها 

نقش بهرام دوم روی آن کار شد( اجرا شده است)تصویر 21(.

تصویر21- سنگ نگاره اردشیر)=1( در سمت غربی محوطه نقش رستم.
)www.maps.google.com( :ماخذ

ب( با نوری که از سمت راست )جنوب شرقی( و باالِی صخره 
به صحنه می تابد، گویی نیرویی میُنوی از دست17 مظهر اهورا مزدا 

به انگشتان اردشیر منتقل می شود)تصویر 22(.

تصویر22- نور همچون نیرویی میُنوی به دست اردشیر منتقل می شود.
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ج( هنگام غروب، تابش مستقیم نور قرمز-نارنجی خورشید بر 
روی این سنگ نگاره )با قرارگرفتن سنگ نگاره رو به جنوب غربی(، 

انعکاسی از آتش مقدس زردشتی را به خاطر می آورد.
د( عنصر نور، بار دیگر بر حضور میترا )مهر( در این سنگ نگاره 
تأکید می کند؛ »مهر همراه با خورشید از مشرق به مغرب می رود و 
پس از فرو  رفتن خورشید نیز به زمین می آید و بر پیمان ها نظارت 
می کند«  )آموزگار، 1388 ، 20(. آیا تأکید بر قرار گرفتن این سنگ نگاره 
)که تصویری از پیمان اردشیر با اهورا مزداست( در منتهی الیه 
سمت غربی محوطۀ نقش رستم، برای ایجاد هماهنگی بین این صفت 
مهر با خورشید نبوده است؟ چرا که در زمان اردشیر یکم، سطح 
بسیاری از صخره های محوطه برای سنگ نگاری در دسترس بوده 
و در زمان شاهان بعدی ساسانی کار شده اند. بنابراین موارد بسیار 
محتمل است که از طریق توجه دقیق به مسیر خورشید و انتخاب 

محل سنگ نگاره، از نور برای بیانی نمادین استفاده شده باشد.
فضای اثر: شاید قبل از همگی این موارد، بایستی به چگونگی 
تراش لبه های صخره و به عبارتی لبه های کادر  تصویر  پرداخته 
می شد. چه چیزی علت حضور برش هایی آزاد در دو محور عمودی 
تصویر بوده است؟  صرف نظر از جنبه فنی و امکانی که صخره 
در اختیار قرار می داده، از لحاظ بصری، گویی هنرمند سعی داشته 
ضمن حفظ حالت طبیعی مجموعه، یک ورود و خروج برای تصویر 
پیش بینی کند. توجه به اهمیت هماهنگِی اثر با مجموعه،   یعنی اصل 
تطبیق با فضا و بدنۀ عمودی صخره ها در یک میداِن دیدِ باز، می تواند 
بر این امر صحه گذارد. الف( در موقعیتی که این تصویر دارد، به 
نظر می رسد اگر بیش از حد به جزییات ساختاری دیواره پرداخته 
شود آن را عمالً در پیش زمینه قرار خواهد داد. در چنین صورتی 
چشم بالفاصله جلب آن شده و با حرکت افقی از تصویر خارج 
می شود. برخورد ظریفی که هنرمند داشته این است که دیواره را 
با تمام ویژگی طبیعیش به عنوان مرجعی به درون تصویر و نه به 
خارج آن، به خدمت گرفته است. او با ایجاد ابهام )عدم وضوح( در 

محورهای عمودی چنین امکانی را به دست آورده است.
ب( ایجاد جهت های باز و بسته در کادر تصویر، نه تنها در 
سنگ نگاره ها و آثار دیگر هنر ساسانیان، بلکه به صورت یک سنت 
در هنر ایران در سده های بعد نیز دیده می شود. کادرِ تنگ و با حداقل 
فاصله با عناصر، ترکیب بندی فشرده ای را بوجود آورده است که 
در آن، تداوم فضا، در اثرِ شکستن بخشی از دورۀ ظاهری کادر 

صورت می گیرد. بنابراین، سنگ نگاره اردشیر با فضا در تعامل 
اثر  فضای  محدوده،  سنگ نگاره،  این  در  دیگر  عبارت  به  است. 

محسوب می شود.
اثر صحه می گذارند،  اهمیت فضای  بر  ج( موارد دیگری که 
یکی عنصر نور است که بحث شد و دیگری، حذف آتشدان در 
این نگاره است که در بخش فضای منفی)خالی( به آن اشاره شد 
و الزم است در اینجا با یک نگاه دیگر به این موضوع پرداخته شود. 
دقت در دو سنگ نگارۀ اردشیر در فیروزآباد )تصویر 18( و نقش 
رستم )تصویر 1( نشان می دهد که در فیروزآباد، مظهر اهورا مزدا 
و اردشیر هر دو پیاده اند در حالی که در نگاره نقش رستم سوار 
بر اسب اند. اگر این امر اشاره به دو مکان ِ سرپوشیده و باز در این 
دو اثر داشته باشد، آنگاه حذف شکل آتشدان در سنگ نگارۀ نقش 
رستم -در انجامِ شریعت زردشت که آفتاب بر آتش نتابد-  به امری 
مرتبط با فضا و میدان بازِ نقش رستم نیز اشاره دارد. به حضور 
آتشدان هایی در محوطۀ نقش رستم که سنگ نگاره اردشیر را در 
ارتباط و تعامل با آنها می دیدند. بنابراین لزومی در مصورسازی 

تصویر آتشدان وجود نداشته است.
د( در سنگ نگاره های ساسانی، ضمن ادامۀ سنت دیوارنگاری، 
ویژگی ها و محتوای تبلیغاتی آشکاری ضمیمۀ مضمون اثر شده 
است. در این آثار؛ الف( اندیشۀ تبلیغ  رویدادی ملی یا اقدامی شاهانه، 
ب( حضور این آثار در محیط باز و مسیر حرکت یا تجمع مردم، 
ج( همراهی دو عنصر تصویر و نوشتار در کنار هم، د( تأثیر سلیقۀ 
سفارش دهنده گان-که عمدتاً مراکز حکومتی بوده اند- در تولید این 
آثار، نشانی از پیشینۀ »تبلیغ محیطی« در ایران است. مع الوصف در 
مقایسه بین این آثار و تبلیغ محیطی به معنای امروز آن، باید جانب 

احتیاط را رعایت کرد. 
ظاهراً این نگاهِ تبلیغی در سده های بعد نیز ضمیمۀ مضمون 
می نویسد:  اُو. هارپر  پرودِنس  است.  بوده  ساسانی  آثار  برخی 
»با کاهش شمار نقش  برجسته های صخره ای در ایران، افزایشی 
در تولید بشقاب های سیمین سلطنتی پدید آمد. به احتمال قوی، 
بشقاب های دارای صحنۀ شکار را بدین منظور می ساختند که چون 
هدیه به سراسر امپراتوری بفرستند. آنها شکلی از تبلیغات سلطنتی 
پیدا کرده بودند« )اتینگهاوزن،  1379، 119-118(. در اینجا باید افزود 
که در سنگ نگاره ها، این جنبۀ تبلیغی، تنها در محدودۀ اثر خالصه 

نمی شود بلکه به رابطۀ اثر با فضای پیرامون آن هم پیوند دارد.
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این پژوهش سعي کرده است به سنگ نگاره  اردشیر بابکان در 
نقش رستم، به مثابه یک اثر تجسمي نظر بیاندازد و به مدد درک 
نقش هاي ساده شده، زمینه های تاریخی- اساطیری و بازشناسِي 
آنها در اثر ، عناصر و کیفیت هاي ساختاري موجود در آن را بررسي 

کند. از آنچه گذشت، نتایج زیر حاصل می آید:
1( در سنگ نگارۀ اردشیر بابکان در نقش رستم، مشروعیت 
اردشیر، با بهره گیری از زمینه های تاریخی- اساطیری ایران و با 
بیانی نمادین ارائه شده است. این شیوۀ بیان توسط پادشاهان بعدی 
سلسله نیز تکرار شده، چنان  که در این آثار اسطوره و تاریخ با هم 

درمی آمیزند.
به:  می توان  اثر  این  در  اساطیری  تاریخی-  زمینه های  از   )2
سنگ نگاری در مکان مقدس نقش رستم، حضور مظهر اهورا مزدا 
و ایزدان در صحنه، ایجاد شباهت بین چهرۀ مظهر اهورا مزدا و 
هخامنشیان، تصویر شاه و باشکوه جلوه دادن جنبۀ الهی او، دریافت 
نماد سلطنت)فره(، پیروزی بر دشمنان و به تبع آن نمایش پیوند دولت 
با دین، حالت خواب و فروافتادن اهریمن،کاربرد کتیبه های سه زبانی، 

و کاربرد عناصر نمادین در ترکیب اثر اشاره کرد.
3( بر فراز حلقه ای که مظهر اهورا  مزدا و اردشیر را به هم 
می پیوندد، میترا )ایزدی جنگاور و ناظر بر پیمان ها، با صفت خدای 

همیشه بیدار( به صورت نمادین حضور دارد.  
4( محتمالً نزد هنرمندان دورۀ ساسانی، فضای منفی)خالی( اثر، 
مفهومی از »وای« را دارا بوده است. وای تجسمی است از فضا. 
این مطلب همچنین توجه به فضای منفِی اثر را در این دوران نشان 

می دهد.
5( در سنگ نگاره های ساسانی، نمایش اهتزاز لباس و عناصر 
دیگر، تجسمی از حضور ایزد »باد« در صحنه است. باد ایزدی است 

که با صفت پیروز می آید.
6( در سنگ نگارۀ اردشیر در نقش رستم، بسیار محتمل است که 
از طریق توجه دقیق به مسیر خورشید و انتخاب محل سنگ نگاره، از 

نور برای بیانی نمادین استفاده شده باشد.
7( از عناصر و نقشمایه های نمادین در سنگ نگاره اردشیر 
می توان از موارد زیر نام برد: گوی بر باالی تاج، دریافت حلقه 
تأیید به عنوان فره، نماد حکومت مشروع و پیمان شاه با اهورامزدا، 
شیوه نمایش و ترکیب پیکره ها، شاه سوار بر اسب، دست اردشیر 
به صورت نیمه مشت و با انگشت اشارۀ خم شده، جهت قرارگیری 
اردشیر و نوار حلقۀ تایید رو به راست که می تواند اشاره ای به 
مفهوم راه راست )اََشه( باشد. این مطلب بر روی سکه های ساسانی 

نیز دیده می شود که صورت شاه تقریباً همیشه به سوی راست 
است، حالت وارونه و در خواِب اهریمن، نمایش حضور ایزدان در 
همراهی با مظهر اهورا مزدا، توجه به عنصر نور، عالئم تاج ها، ریسۀ 
مروارید )به عنوان گردنبند(، گوش بلند و موهای شبیه به مار بر سر 
اهریمن، مهره های روی یراق اسب ها  با نقشی از سر شیرهای غران 

و گل نیلوفر.
8(  از نظر تجسمی: خطوط، جهت نگاه ها، مسیر دست ها و محل 
قرار گیری، عواملی هستند که به ایجاد یک نقطۀ تمرکز-حلقۀ تأیید- 
کمک کرد ه اند. پل ایجاد شده توسط حلقه، به صورت نمادین، دو 
دنیای متمایز، خدا و انسان)پادشاه( را به یکدیگر مرتبط می سازد. 
تأکید در نمایش حلقۀ تأیید به روش خاص هنر ساسانی)ایجاد حس 

حرکت( صورت گرفته است. 
9( ترکیب بندی این اثر با پرهیز از تقارِن کامل، با ایجاد تعادلی که 
واحدهای مشابه در دو طرف محور تعادل بوجود می آورند، صورت 
گرفته است. لذا این سنگ نگاره نه تنها از آنچه قبالً در سنت های 
تصویری به اجرا درآمده بود، به طور کامل تبعیت نمی کند، بلکه از 
یک سو برخوردار از معنایی برای تاریخ، و از سوی دیگر دارای 

محتوایی برای تکامل  شیوۀ هنری بوده است.
نقش رستم،  با مجموعۀ  هماهنگِی سنگ نگاره  به  توجه   )10
با استفادۀ آگاهانه از نور محیط، ایجاد جهت های باز و بسته در 
کادر و حذف شکل آتشدان از ترکیب عناصر اثر، نشان می دهد که 
سنگ نگاره اردشیر با فضا در تعامل است. به عبارت دیگر در این 

سنگ نگاره، محدوده، فضای اثر محسوب می شود.
11( ایجاد جهت های باز و بسته در کادر تصویر، نه تنها در 
سنگ نگاره  ها و آثار دیگر هنر ساسانیان، بلکه به صورت یک سنت 
در هنر ایران و بخصوص در نقاشی ایرانی در دوران اسالمی نیز 

دیده می شود.
12(  در سنگ نگاره های ساسانی، ضمن ادامۀ سنت دیوارنگاری، 
ویژگی ها و محتوای تبلیغاتی آشکاری ضمیمۀ مضمون اثر شده 

است. این مطلب نشانی از پیشینۀ »تبلیغ محیطی« در ایران است. 
13( در تجزیه و تحلیل عناصر این اثر و مقایسۀ تطبیقی آن 
با سنگ نگاره ها و اسناد دیگر ساسانی، به برخی پرسش ها نظیر: 
مشابهت نشان کاله مالزم جوان اردشیر با نشان کاله فرد کهنسال 
مغلوِب هرمز دوم، و  ناهماهنگی ترتیب نوشتار در دو کتیبۀ روبروی 
هم اشاره شد. پرداختن به این موارد از عهده و مسیر این مقاله خارج 

بود، اما امید است آغازی برای پژوهش های بعدی باشد.
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سپاسگزاری

نگارنده از خانم ها دکتر ژاله آموزگار و دکتر ناهید عبدی، که متن مقاله را مطالعه و راهنمایی های روشنگرانه ای داده اند، کمال تشکر را دارد.
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8  واژه هایی که به زبان آرامی نوشته می شدند و به معادل محلی خود خوانده می شده اند، هزوارش نامیده می شوند.
9  همچنین نک: )پوپ،1387 ،  748( و )کریستن سن،1351 ،112( و )بیانی، 1386، 35(.
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11  » قدیمی ترین نوشتۀ ایرانی دربارۀ ایزد مهر. بخشی از سروده های اوستایی در کتاب یشت ها« )بهار،1385 ، 221( و نک:  )هینلز،1386 ، 120(.

12»سپاهیان در ایران باستان پیش از رفتن به جنگ با کشورهای ضد مهر بر باالی اسبهایشان نیایشهایی به درگاه مهر انجام می دادند« )آموزگار،1388 ، 19(.
13»شایان توجه است که کتیبه های نخستین ساسانیان در کنار سنگ نگاره های هخامنشی در نقش رستم نگاشته شده اند و این ها دالیل و مدارک دیگری هستند 
از آرمان های شاهنشاهی ساسانی در ایجاد پیوند با هخامنشیان. برخی همانندی ها میان کتیبه های ساسانی و هخامنشی، مانند کاربرد موضوعات و زبان، 
نشان می دهند که ... ساسانیان مانند مانویان گنجینه ای مشترک از عبارت ها و تعبیرهای ادبی به کار می بردند که ممکن است پیشینۀ آن حتی به روزگاران 

پیش از هخامنشیان برسد« )دریایی،1382 ، 64(.
14تعادل موجود در بین این دو قسمِت تصویر را نباید با مفهوم تقارن اشتباه گرفت. آندره گدار )1358 ،271(، فریدریش زاره )پوپ ،1387،  748( و اغلب 
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اجزاء دو طرِف یک محور یا یک نقطۀ فرضی ایجاد می کند. معموال تعادل بر اساس مشاهده پایه گذاری شده و روی ترکیب بندی اجزاء متمرکز می باشد. 
تقارن با تعادلی که واحدهای مشابه دو طرف محور تعادل بوجود می آورد متفاوت است«)کالرک، 1387، 157(. سهراب سپهری نیز بحث مفصل و جالب 

توجهی دربارۀ تقارن در هنر ایران دارد، نک: بخش"گفت و گو  با استاد" در : )سپهری، سهراب )1382( ، به کوشش پروانه سپهری، اطاق آبی، نگاه، تهران(.
15 »تهیگی به معنای خالء است«)بهار، 1387، 40( در متن این مقاله، مقصود از تهی همان فضای  بین اهورا مزدا و اهریمن است که شرح آن گذشت. در 
زبان بصری بین واژه های »فضای ما بین« و »تهی یا خالء« تفاوت وجود دارد. گروتر می نویسد: »نوع فضای ما بین؛ تابع اندازه، تناسب و فرم عناصر 
محدودکنندۀ آن است. اگر این سه عامل بر روی فضای ما بین دو چیز اثر نگذارند، فضای موجود را تهی می نامیم. زمانی از تهی کامل صحبت می کنیم که 

اصال هیچ چیز قابل تشخیص نباشد. مثال تاریکی مطلق، یا بر روی دریا هنگامی که آسمان صاف و بدون ابر باشد«)  1386، 236(.
 16پیرامون نجوم در ایران باستان، در بندهش؛ دربارۀ ستارگان و کرات درخشان سماوی صحبت می شود. نک: )بهار،1387 ،54، 134و ص 65  که به کارنامۀ 

اردشیر بابکان اشاره می شود (.
17 جالب توجه است که در نقاشی »آفرینش آدم« اثر میکالنژ و  بر سقف نمازخانۀ سیستین در واتیکان، آدم با تماس دست خدا به حیات فرا خوانده می شود. 
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