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بی کرانگی تصویر و کران مندی زبان در نقش برجسته های ساسانی

ندا اخوان اقدم*1، شهاب پازوکی2
۱  دانشيار پژوهشکدۀ هنر، تهران، ایران.

2   استادیار پژوهشکدۀ هنر، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران.
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چکیده
بررسی نقوش برجستۀ ساسانی نه تنها در مطالعات تاریخ هنر ایران بلکه در بررسی های فرهنگی و هنری این دوره 

اهميت ویژه ای دارد زیرا این نقوش عالوه بر داده های هنری، شواهدی از دولت، جامعه و باورهای رایج آن دوره 

را در اختيارمان قرار می دهند. برخی از این نقوش عالوه بر تصویر دارای متن نوشتاری اند. این جستار سعی دارد 

تا با روش پژوهشی توصيفی-تحليلی و مطالعۀ کتابخانه ای )اسنادی( ارتباط ميان متن زبانی و متن تصویری را 

در نقش برجسته های ساسانی که حاوی زبان و تصویر هستند مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد گرچه هر دو 

بخش درون یک قاب جای می گيرند و یک کل را می سازند اما نگاره ها در این نقوش به دليل ویژگی های تصویری 

و نشانه ای حاوی اطالعاتی فراتر از متن اند و به سبب معنای اسطوره ای و آیينی خود برای بيننده همواره حاضر 

به نظر می آیند، در صورتی که متن نوشتاری از این ویژگی برخوردار نيست و تنها به موضوع و واقعه ای خاص 

مربوط به همان دوره اشاره دارد. بنابراین گرچه تصویر و زبان در یک قاب قرار گرفته اند اما روش تفسيری باید 

در مورد هر بخش متفاوت باشد چنانکه دریافت مان از دو وجه زبانی و تصویری نيز در این نقوش گوناگون است. 
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این مقاله در نظر دارد که نقوش برجستۀ ساسانی را از دید نوینی 
مورد بررسی قرار دهد و نسبت متن نوشتاری با نقوش تصویری را در 
این سنگ نگاره ها با هم مقایسه کند. برای این منظور ابتدا تعریفی از 
زبان و تصویر و نيز رابطۀ بين این دو تبيين می گردد تا مشخص شود 
این دو وجه در نقوش برجستۀ ساسانی هر کدام چه ویژگی هایی دارند و 
سپس هشت نقش برجستۀ ساسانی که عالوه بر نگاره دارای متن زبانی 
هستند معرفی و مورد بررسی قرار می گيرد تا ببينيم نگاره و متون در 
این نقوش چه می گویند و چگونه قابل تفسيراند. زبان و تصویر در این 
نقوش برجسته عاملی برای شناخت دنيای ایران باستان به ویژه دورۀ 
ساسانی است. اما این پرسش را می توان مطرح کرد که زبان و تصویر 
در این نقوش برای شناسایی دورۀ ساسانی سهم یکسانی دارند یا خير؟ 

اینکه زبان را به عنوان الگویی برای تفسير بخش تصویری این نقوش در 
نظر بگيریم اساساً کار درستی است یا خير؟ آیا پيام تصاویر و پيام متن 
کتيبه یکی  است و این پيام را تنها می توان محدود به دورۀ ساسانی 
انگاشت؟ چنين به نظر می رسد که تصاویر در این نقوش در الیه های 
معنایی خود حاوی اطالعاتی اند که فارغ از زمان و مکان قرار می گيرند 
برای نمونه از نظم، عظمت، شکوه و جالل و قدرت و همچنين ارتباط 
با دنيای مينوی نشانه هایی در خود دارند که می تواند پيامی بی کرانه 
باشد یعنی پيامی همواره حاضر و قابل فهم برای همگان در طول تاریخ 
اما متون در این نقوش چنين نيستند و کاماًلً وابسته به تاریخ و زمان 

آفرینش این نقوش اند از این رو پيام متن کتيبه کرانمند است. 

پیشینه تحقیق
باستان شناسان و همچنين  ایران شناسان،  از  این بسياری  از  پيش 
زبان شناسان تصاویر این نقوش و نيز متن کتيبه ها را مورد مطالعه و 
خوانش قرار داده اند از جمله می توان به این آثار اشاره کرد: )اکبرزاده 
 ،)Schmidt,1970( ،)Rahbar, 2004, 7-30( ،)۱۳85 ،و طاووسی
 Hinz,( ،)Henning,   1939(   ،)Herzfeld,1924(   ،)Frye,1966(
تفاوت پژوهش  اما   .)Back, 1978( و  )Gignoux, 1972( ،)1969
حاضر با پژوهش های پيشين، در نظر گرفتن  این نقوش به عنوان یک 
قاب  متشکل از دو بخش زبانی و تصویری است که دو پيام متفاوت را 

در اختيار مخاطبان خود قرار می دهند. 

روش تحقیق
مطالعۀ  و  توصيفی-تحليلی  روش  با  تا  دارد  تالش  مقاله  این 
را در  و متن تصویری  زبانی  ارتباط ميان متن  )اِسنادی(  کتابخانه ای 
نقش برجسته های ساسانی که حاوی زبان و تصویر هستند مورد بررسی 

قرار دهد. 

تعریف زبان و تصویر 
به  که  آنچه  اما  است  شده  ارائه  گوناگونی  تعریف های  زبان  برای 
موضوع پژوهش حاضر ارتباط دارد را می توان در تعاریف ذیل جستجو 
و  اجتماعی  امر  یک  را  زبان  فيلسوفان  و  زبان شناسان  از  برخی  کرد. 
مربوط به جامعه می دانند در صورتی که در نظر سایرین زبان یک امر 
از آن دسته متفکرانی است  درونی و ذاتی است. برای نمونه بوردیو۱ 
که در نظر او زبان حاصل سيستم اجتماعی است و این جامعه است 
که زبان را می سازد )Bourdieu, 1990, 117(. سوسور2 نيز زبان را 
نظامی می داند که دارای ماهيت اجتماعی است و از نشانه های زبانی 
دیگر  سوی  از  اما   .)Saussure, 1915, 71-72( است  شده  تشکيل 
چامسکی۳ زبان را عمدتاً امری درونی یا ذاتی می داند که در سيستم 
اجتماعی احيا می شود. کليدی ترین جملۀ ویتگنشتاین4 در آثار متقدم 
او این است که زبان تصویر جهان است. ما تصویری از واقعيت برای 

مابه ازای  با  تصویر  یک  تشکيل دهندۀ  عناصر  و  می دهيم  شکل  خود 
عينی خود متناظرند. دیدگاه او را در مورد زبان به طور خالصه چنين 
می توان بيان کرد: کارکرد ذاتی زبان تصویرنمودن جهان است، ساختار 
است  تصویری  نظام  یک  زبان  و  است  یکی  جهان  ساختار  با  زبان 

.)Biletzki   & Matar,    2018, “Ludwig Wittgenstein(
عينيت  می آید  در  نوشتاری  صورت  به  وقتی  زبان  دیگر  سوی  از 
می شود  نزدیک  تصویری شدن  به  قدم  یک  و  می کند  پيدا  دیداری 
از  بهره گيری  دليل  به  زبان  سطح  در  عملکرد  بر  عالوه  بنابراین 
)سجودی،   ۱۳82 ،   ۱88- می یابد  تازه  کارکردی  تصویری  نشانه های 

که  را  نقوش برجسته  قاب های  این  بنابراین   )74    ،۱۳86 همو،  ۱۹0؛ 
بخشی از آن نقش و بخش دیگر آن نوشتار است می توان در مجموع 
تصویر دانست. که بخش نوشتاری آن عالوه بر کارکرد تصویری دارای 
داللت های زبانی مخصوص به خود بوده و بسيار تفسيرپذیر است. بحث 
دیگری که در مورد زبان می توان مطرح کرد بحث کاربرد زبانی است 
مورد  اجتماعی  مناسبات  بافت  در  را  زبان  باید  موضوع  این  برای  و 
معنا  موقعيت  و  اجتماعی  زمينه های  با  کاربرد  زیرا  داد.  قرار  مطالعه 
می یابد و نشانه های زبانی در موقعيت که دارای سرشتی اجتماعی است 
مفهوم پيدا می کنند. از این رو بررسی بخش زبانی این نقوش برجسته 
است.  امکان پذیر  دورۀ ساسانی  و سياسی  اجتماعی  بافت  به  توجه  با 
این نوشته ها راهی برای شناخت و بازیابی تفکر و اندیشه های رایج آن 
ارزش سندی  نقوش برجسته  این  در  نوشتار  و  زبان  بنابراین  دوره اند. 
برای شناسایی دارند. این نوشته ها و اسناد، تصویری از جهان آن دوران 
در اختيار ما قرار می دهند از اینرو زبان راهی است برای شناخت جامعۀ 

آن زمان و عاملی برای فهم بيشتر آن دوره. 
واژگان  و  زبان  از  پيش  دیدن  امر  که  است  بدیهی  دیگر  از سوی 
دارد.  زبان  به  نسبت  طوالنی تری  سابقۀ  تصویر  بنابراین  دارد  وجود 
معنی  به  فکر  این  لزوماً  و  می برد  فرو  فکر  به  را  ما  تصویر  تماشای 
تأویل یا تفسير تصویر نيست. خدایان و ایدئولوژی های دوران باستان 
معموالًًبه صورت نمادین در تصاویر مطرح می شوند تا همه چيز طبيعی 
جلوه کند. به نظر می رسد که برای شناخت این نقوش باید ارتباطی 
ميان اشکال دیداری و اندیشه ها برقرار کرد )احمدی، ۱۳7۱، ۱6، 2۳ و 

مقد  مه
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56( البته در مورد مطالعات تصویری در گام نخست الزم است تا تعيين 
از تصویر  باید  کنيم که چه چيزی تصویر است و چه ویژگی هایی را 
انتظار داشت. معموالًً کسانی که به امر تصویر می پردازند با دو موضوع 
درگيرند: ۱- تنوع اموری که می توان آن ها را تصویر خواند 2- هر آنچه 
که تصویر ناميده می شود لزوماً خصلت های مشترکی با یکدیگر ندارند 
)Mitchell, 1986, 9(. برای نمونه در این مقاله که موضوع مطالعه 
هم  با  دو  هر  نوشتاری  کتيبۀ  و  نقش  است  ساسانی  نقوش برجستۀ 
تصویر را می سازند گرچه که هر کدام ویژگی های مخصوص به خود را 
دارند و در سطحی جداگانه قابل بحث اند اما هر دو را می  توان به دليل 

قرار گرفتن در یک قاب تصویر قلمداد کرد.
از نگاه سنتی تصویر ابزار توضيح و بيان اندیشه است بنابراین تصویر 
مرکب از دو جزء است یکی مقصود اصلی را بيان می کند5 و دیگری 
محمل این مقصود است6 منظور از ایماژ احتماالً یک تصویر مادی نيست 
بلکه صورت انتزاعی و مينوی است صورتی که به واقعيت شباهت دارد. 
را خواهند داشت  ایماژ  ویژگی های  دربيایند  تصویر  به  اگر  اسطوره ها 
زیرا حاوی پيامی هستند که نشانه است اما این نشانه به شکل طبيعی 
مقاله  این  در  )Mitchell, 1986,  31,  32,  35(. گرچه  جلوه می کند 
قابل  با حواس  و  به چشم می آیند  است که  نقوشی  از تصویر  منظور 
درک اند، اما این تصاویر ویژگی های ایماژ را دارند و دنيای غير مادی را 
به نمایش می گذارند. پيام این تصاویر در نشانه های آن یافت می شود. 
نشانه هایی که عوامل اجتماعی آنان را شکل داده اند. از دید یک مورخ 
بلکه  نيست  گذشته  دوران  به  مربوط  محصولی  تنها  اثری  هر  هنری 
معلول و نتيجه است ) نک:  Bal  &  Brison, 1991, 175(. بنابراین 
در  را  نشانه هایی  نقوش  برجسته  این  در  تصاویر  که  می رسد  نظر  به 
معنا  این  که  می کنند  ایجاد  را  معناهایی  و  می دهند  قرار  ما  اختيار 
نتيجۀ شرایط آن دوران و بسيار فراتر از متن نوشتاری  است و باید در 
این تصاویر پيام هایی بسيار گسترده تر از آنچه که در متن وجود دارد 
جستجو کرد. به نظر می رسد که تصاویر در این نقش برجسته ها همگی 
ویژگی های ایماژ را دارند و اغلب حتی اگر رخداد مادی را به تصویر 
می کشند )برای نمونه به سلطنت رسيدن پادشاه و یا نبرد و پيروزی او( 
این واقعه را به صورت انتزاعی و مينوی نقش کرده اند. در مجموع این 
دربار اند.  زبانی اند همگی محصول  و  نقوش که شامل بخش تصویری 
جامعۀ ساسانی جامعۀ طبقاتی است و این نقوش آثاری مربوط به دولت 
و حکومت اند که در اختيار فرمانروایان و روحانيان قرار داشتند. اینجا 
پيام از دولت و حکومت از طریق تصویر و متن زبانی گفته می شود و 
مردم مخاطب آن اند. در کتيبه ها پادشاهان خود را معرفی کرده، نسب 
از فتوحات خود  و  را می شمارند  را ذکر می کنند، کارهای خود  خود 
می گویند و در نقش ها خود را فّره مند و پيروز و همتای ایزدان تصویر 
می کنند. بنابراین در این نقوش از سوی طبقۀ حاکم باید انتظار پيام 
را داشت پيامی که متأثر از دیدگاه و باورها و شعارهای دولتمردان و 

روحانيان است. 

رابطۀ میان تصویر و زبان
تفاوت وجود دارد در اصل تصویر  ميان روایت کالمی و تصویری 
دارای جریان مستقل معنایی است و به خودی خود هدفمند است که 

این هدف می تواند متأثر از شرایط توليد آن باشد. تصاویر را می توان 
اما گرچه که  سند شناسایی فرض کرد )شعيری،    ۱۳8۳،   ۱6۳-۱62( 
هر اثر به جامانده از هر دورۀ تاریخی سندی مربوط به آن دوره است 
)احمدی، ۱۳7۱  کارکرد شود  در  تغيير  زمان دچار  اما می تواند طی 
آن  شناسایی  سند  ساسانی  نقوش برجستۀ  نمونه  برای   .)۱46-۱44
دوره اند اما کارکرد این اسناد طی مرور زمان تغيير یافته است. توليد 
و خلق نقوش برجسته در ایران متأثر از سنت عيالمی بود که به دليل 
قرار گرفتن این نقش ها در مناطق ویژه یکی از کارکردهای این نقوش 
را می توان کارکرد آیينی در نظر گرفت عالوه بر اینکه آنان بيانيه ای 
از سوی دولت و حکومت نيز بودند و نشانگر باورها و رسوم رایج در 
آن دوره. امروزه این نقوش حاوی تصویر و متن هستند که به عنوان 
نيز متن  از طریق نقوش تصویری و  از آن دوره  را  سند، اطالعات ما 
از  را  دوره  آن  به  مربوط  کارکردهای  دیگر  و  می دهند  افزایش  زبانی 

دست داده اند.
یا همان متن نوشتاری در کنار تصویر  این نقوش گرچه زبان  در 
قرار گرفته اند اما حاوی دو پيام متفاوت اند: نخست اینکه هر بيننده ای 
چه با زبان این کتيبه ها آشنا باشد و یا نباشد ابتدا با تصاویر نقش شده 
ارتباط برقرار می کند و آن تصاویر را به چشم می بيند و برداشت کلی 
از این تصاویر خواهد داشت. بنابراین حتی اگر فرض بگيریم که متون 
نوشتاری در این نقوش برای تمام مخاطبان خود چه آنان که هم زمان 
با توليد آن می زیسته اند و چه نسل های بعدی قابل خواندن باشد که 
صد البته چنين نيست هدف اصلی و اساسی توليد این نقوش برجسته 
را باید در تصاویر آنان جستجو کرد زیرا اولين ارتباط مخاطب با این 
نقوش از طریق تصویر است. اما به نظر می رسد که برای آگاهان از متن 
اغلب  و  است  کرده  محدود  را  تصویر  خوانش  زبانی  عناصر  نوشتاری 

تفسيرهای این نقوش تحت تأثير مطالب نوشتاری قرار گرفته اند. 
دریافت دخالت  کار  در  است که  نشانه ای  واقعيتی  نيز خود  بافت 
می کند و متن در بافت تحقق می یابد )سجودی، ۱۳82،  ۱60- ۱6۱(.

همچنين شرایط توليدی یک اثر در درک و تفسير ما از آن مؤثر است 
برای نمونه نوشته و یا تصویر واحدی را در نظر بگيرید که در شرایط و 
دوره های اجتماعی متفاوت خلق شده باشند به همين سبب نشانه های 
واحد در آنان هر کدام معنای خاص خود را دارد و صد البته پيداست 
که وقتی کتيبه های نوشتاری کهن را بر روی صخره های  سنگی و بزرگ 
یقين  به  و  بود  خواهد  مؤثر  ما  دریافت  بر  بصری  لحاظ  از  می بينيم 
اگر همان نوشته را در کتاب های کهن ببينيم دریافتی متفاوت از آن 
خواهيم داشت. بنابراین بستر و بافتی که متن و تصویر در آن شکل 

می گيرد در خوانش و دریافت ما اثرگذار است.
بود:  قایل  غيرارجاعی   و  ارجاعی  کارکرد  دو  می توان  تصاویر  برای 
کارکرد ارجاعی یعنی موضوعی گفتمانی بيرون و مقدم بر عکس وجود 
که  می شود  ایجاد  شرایطی  و  دارد  آن  ارجاع  به  تصویر سعی  و  دارد 
بيننده با واقعيتی که معرف دنيای بيرون است آشنا شود. اما کارکرد 
غيرارجاعی قادر به خلق معنای هنری و اسطوره ای است و این رابطه 
می تواند فرآیند گفتمان را فرآیندی معنادار، بی مانند و همواره حاضر 
کارگيری  به  دليل  به  که  است  اسطوره ای  کارکرد  همين  دهد.  جلوه 
هوشيارانۀ منابع و اشکال موجود، شرایط گفتمانی ویژه ای خلق می کند 

بی کرانگی تصویر و کران مندی زبان در نقش برجسته های ساسانی
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که از قابليت ماندگاری هنری برخوردار است و همين باعث می شود 
به  نگاه شکل گرفته در دنيای تصویر  باشد و  از حضور  که تصویر پر 
می خورد  پيوند  تصویرخوان(  و  تصویرپرداز  )بين  گفتمان  دنيای  نگاه 
غيرارجاعی  کارکرد  اغلب  نقوش  این   .)۱67  -۱65  ،۱۳8۳ )شعيری، 
می گذارند  نمایش  به  را  تاریخی  خاص  واقعۀ  که  زمانی  حتی  دارند 
به  و  کرده اند  خلق  ایدئولوژیک  و  اسطوره ای  عناصر  با  را  رخداد  این 
نکته  این  باید  معناداراند.  نسل ها  تمام  برای  و  ماندگار  سبب  همين 
از الیه های معنایی متعدد  را در نظر داشت که متن و تصویر هر دو 
تشکيل می شوند و برای درک کامل تر این نقوش باید الیه های معنایی 
از  برخی  متن  در  داد.  قرار  خوانش  مورد  دقت  به  را  وجه  دو  هر  در 
الیه های معنایی نسبت به الیه های دیگر اصلی تر است یا اصلی تر تلقی 
انتظاراتی را  می شود. این الیه های متنی بر هم تأثير متقابل دارند و 
 .)228 ۱5۹  و   ،۱56  ، ۱۳82 )سجودی،  می آورند  بوجود  دیگر  الیۀ  از 
تصویر نيز الیه های معنایی متفاوتی دارد. مضمون و معنای تصاویر در 
کرد:۱-  تفسيری جستجو  در سه الیۀ  را می توان  نقوش برجسته  این 
مضمون طبيعی یا اوليه که با تشخيص فرم های ناب دریافت می گردد 
به  امر  ابتدای  در  )آنچه  می شود  ناميده  پيشاشمایل نگارانه  توصيف  و 
بن  انجام آن  برای  ثانویه که  و  قراردادی  چشم می آید(، 2- مضمون 
با موضوعات و  را  آنان  مایه ها و موتيف های هنری و ترکيبات عناصر 
مفاهيم پيوند می زنيم و این همان چيزی است که آن را شمایل نگاری 
می ناميم )برای مثال نبرد خير و شر( و ۳- معنای ذاتی یا محتوا این 
معنا با روشن شدن عوامل اساسی دریافت می شود که نمایانگر نگرش 
اصلی یک ملت، طبقه، دوره، طبقه نحلۀ فلسفی و یا مذهبی است در 
واقع به اثر هنری به عنوان نشانه ای از چيز دیگر می پردازیم )پانوفسکی، 
۱۳۹6، ۳7- 40( که البته در بسياری از موارد در امر تفسير این الیه ها 
در هم تنيده شده و به طور همزمان در خوانش تصویر به کار می آیند. 

باید در خوانش نقوش برجسته  نيز این نکته را مّد نظر داشت که 
این موضوع  دقيق  و گاهی تشخيص  متفاوت اند  با هم  تصویر  و  متن 
که در تصویر دال چيست امری بسيار دشوار و گاهی غير ممکن است 
گرچه که در مورد زبان هم در بسياری از موارد دال های ثابتی وجود 
ندارد. در خوانش تصاویر و متون باید تفاوت ميان آنان را در نظر داشت 
)Elkins,1998, 3-13(. بنابراین عالوه بر اینکه بخش متنی و تصویری 
در این نقوش در یک کل جای می گيرند باید به الیه های معنایی متن 
و نيز  الیه های تفسيری تصاویر جداگانه پرداخت و با کمک اطالعات 
قرار  نشانه شناسی  و  شمایل نگاری  تحليل  مورد  را  تصاویر  این  دیگر 
دهيم تا دریافت کامل تری از این تصاویر داشته باشيم عالوه بر اینکه 
به نظر می رسد با توجه به نشانه های موجود در تصاویر نقش تصویری 
در این نقوش برجسته بی کرانه و خارج از محدودیت های زمانی و مکانی 

بوده در حاليکه متن زبانی متأثر از تاریخ و وقایع تاریخی است.

نقوش برجستۀ ساسانی
در این بخش تعدادی از نقوش برجستۀ ساسانی که دارای متن و 
کتيبه اند معرفی شده و در مورد تصویر و متن نگاشته شده در این نقوش 
بحث خواهد شد اما پيش از آن الزم است که مختصری نقوش برجستۀ 
جمله  از  ساسانی  نقوش برجسته  گردد.  معرفی  کتيبه  نيز  و  ساسانی 

آثار هنری به جاماندۀ این دوره شمرده می شوند که مطالعۀ آنان عالوه 
بر نمایش پيشرفت در سبک شواهد مهم دیگری را از دولت، جامعه 
و دین اوایل دورۀ ساسانی در اختيار ما قرار می دهد. اغلب این نقوش 
تصاویری از شاهان را به نمایش می گذارند که از طریق تاج شاهان قابل 
تشخيص اند. با به سلطنت رسيدن اردشير اول )226- 24۱ م( خلق این 
نقوش آغاز و تا زمان شاپور دوم ادامه یافت و پس از یک وقفۀ طوالنی 
نقوشی مربوط به خسرو دوم را در تاق بستان می بينيم. این نقوش نه 
فقط آثار هنری بلکه بيانات سياسی، اجتماعی، دینی به شمار می روند. 
برخی از آنان بناهای یادبود مربوط به پيروزی و ثبت وقایع تاریخی به 
شمار می آیند و پادشاه را مرتبط با دین نشان داده  اند به گونه ای که 
در واقع مقام الوهيت است که شاه را منصوب می کند و نمایشی دقيق 
از ارتباط بين نيروی مذهبی و غيرمذهبی در آغاز این دوره به شمار 
این نقوش  )Harper, 1986, 585-594(. اهميت و کارکرد  می روند 
در زمان خلق و آفرینش آن با نقشی که امروزه برای ما دارند متفاوت 
است. به نظر می رسد که این نقوش در زمان خود عالوه بر بيانيه  و ابزار 
تبليغی از سوی دولت و حکومت نقش آیينی نيز داشتند و در برابر آنان 
مراسم آیينی برگزار می شد اما امروز با تغيير کارکرد آنان این نقوش 
سند شناسایی آن دوره  به شمار می آیند و نقش مهمی در مطالعات 

تاریخ هنر ایران دارند. 
اما کتيبه ها متون حکاکی، حجاری یا کنده کاری شده بر مواد با دوام 
برای مخاطب  پيام هایی  اغلب حاوی  را گویند که  فلز  و  مانند سنگ 
باشند.  دوام  با  که  شده اند  مواد حک  این  بر  منظور  این  به  و  عام اند 
اهميت  است.  آنان  نوشتاری  متن  اهميت  از  نشان  این خود  بنابراین 
کتيبه ها را می توان به سبب ارزش تاریخی، فرهنگی، جامعه شناختی، 
باستان شناختی و زبان شناختی آنان دانست. کتيبه ها را از چند وجه 
می توان تقسيم بندی کرد که یکی از این شيوه ها موضوعی است. تمام 
کتيبه های بررسی شده در این مقاله از دیدگاه موضوعی از کتيبه های 
مربوط به دربار و دولت و روحانيان به شمار می روند. اغلب کتيبه های 
کتيبه ای  پهلوی  همان  یا  منفصل  پهلوی  خط  به  جامانده  به  دولتی 
نوشته شده اند و قدیمی ترین مربوط به اردشير ساسانی و متأخرترین 

کتيبۀ مهرنرسی مربوط به سدۀ 5 م. است.  
نخستين نقشی که بررسی می شود نقش برجستۀ اردشير )تصویر۱( 
است که در بخش تحتانی مقبره های هخامنشی در نقش رستم قرار 
دارد. در این نقش اردشير را همراه با اهوره مزدا می بينيم که تنها ریش 
و سرپوش او با اهوره مزدا متفاوت است. در نقش برجسته های اردشير 
اول پادشاه برای نشان دادن مشروعيت خود از تصویر اهوره مزدا بهره 
بر  سوار  را  اهوره مزدا  تصویر  در   .)Shenkar, 2014, 52(  است برده 

تصویر 1- نقش برجستۀ اردشیر در نقش رستم .
مأخذ: )آرشیو پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی(
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اسب می بينيم در صورتيکه هيچگاه در متون اهوره مزدا به صورت مرد 
سواره توصيف نمی شود. اهوره مزدا و شاه از لحاظ پيکره همانند هم اند 
تنها پادشاه را می توان از روی تاج آن تشخيص داد و اهوره مزدا برسم7 

در دست دارد. 
روی شانۀ اسب اردشير در نقشی که او نماد سلطنت را از اورمزد 
دریافت می کند کتيبه ای دیده می شود که در آن تنها ذکر نام و نسب 
اردشير است )تفضلی، ۱۳76، 84؛ اکبرزاده، ۱۳85، 25(. »این پيکره 
مزدیسن اردشير شاهنشاه ایران )است( که چهر از ایزدان دارد. پسر 

بابک شاه است.«
مورد  در  تصویر  نيمۀ  دو  بين  که  تقارنی  سبب  به  نقش  این  در 
پيکره ها و اسبان وجود دارد نشانه هایی از نظم و هماهنگی به چشم 
بر  نشستن  طرز  از  اعم  تصویری  نشانه های  اینکه  بر  عالوه  می خورد. 
اسب، تزیينات جامه و تصاویر دو پيکره در زیر سم اسبان و نيز بافتی 
که تصویر نقش بسته یعنی صخره ای در بلندی همه نشان از قدرت، 
اقتدار و تسلط دارد. در حاليکه در کتيبه تنها اشاره به معرفی و نسب 
پادشاه و نيز ارتباط او با ایزدان شده است. و تنها وجه اشتراک بين 
تصویر و متن همان عبارت »...چهر از یزدان دارد« است زیرا ارتباط 
تصویر  او  همانند  را  شاه  و  می کشد  تصویر  به  اهوره مزدا  با  را  پادشاه 
می کند اما مابقی تصویر با متن نوشتاری هيچ تشابه و همانندی ندارد. 
کتيبۀ بندیان درگز )تصویر2( در خراسان رضوی تصویر یک شخص 
روحانی را نمایش می دهد که در یک دست بخوردان و در دست دیگر 
احتماالً  آن  کتيبۀ  است.  باقی مانده  آن  پایينی  تنۀ  نيم   و  دارد  برسم 
مربوط به حدود سلطنت بهرام پنجم است که به شخصی به نام ویدمهر 
شاپور اشاره می کند که ظاهراً از رده های باالی دربار بود. در کتيبه های 
دیگر این نقش نيز آمده: » این دستکرد کرد )= ساخت( ..... « »وه- 
Gignoux, 1998, 251- شاپور برادر« )دریایی،۱۳8۹، 247   و   24۹؛

258( نقش به دليل نشانه های موجود در آن نمایانگر اجرای مراسم 
آیينی است عالوه بر آن که اطالعاتی در خصوص جامۀ روحانيان در 

زیرا  است  اهميت  حایز  تصویر  تزیينات  می دهد.  قرار  بيننده  اختيار 
نقش  تصویر  در  است.  هماهنگی چشمگير  و  نظم  تزیينی  نقوش  در 
روحانيان را می بينيم و همچنين با برگزاری مراسم آیينی و اسباب و 
به آن آشنا می شویم. همانطور که مشاهده می شود  ادوات مخصوص 
تصویر و تزیينات اطالعات بيشتری نسبت به کتيبه در اختيارمان قرار 

می دهد. 
بر صخرۀ کوچکی در بَرِم ِدلَک در حدود۱0 کيلومتری شرق شيراز 
دو نقش وجود دارد. در نقش سمت چپ )تصویر۳( در برابر شاهزاده 
خانم ساسانی تصویر یکی از بزرگان ساسانی دیده می شود که در زیر 
بازوی مرد کتيبه ای سه یا چهار خطی نگاشته شده که اغلب حروف آن 
محو گردیده است و معرفی مرد است. )تفضلی ، ۱۳76، ۹۳؛ اکبرزاده 
و...، ۱۳85 ،2۱8( نوشتۀ آن »این پيکرۀ اردشير جاودان/ اناورد پسر 

nlpty به....«
دربار  در  زنان  جایگاه  خصوص  در  اطالعاتی  تصویری  نقش  از 
ساسانی  دربار  سليقۀ  و  ذوق  پادشاهان،  و  درباریان  جامۀ  ساسانی، 
می توان دریافت. از لباس ها و تزیينات می توان نظم و دقت را دریافت 
و از بافت صخره ای در بلندی نشان های اقتدار و قدرت نمایان است در 

حاليکه کتيبه تنها به معرفی یک فرد خاص می پردازد. 
نقش برجستۀ بهرام اول در بيشاپور )تصویر4( تصویر بهرام اول را 
نشان می دهد که سوار بر اسب دست راست خود را برای گرفتن حلقۀ 
بر  پيکرۀ دشمن  او  اسب  زیر  در  و  دراز کرده  اهوره مزدا  از  شهریاری 
زمين افتاده است. اهوره مزدا در سمت چپ تصویر و همانند شاه دیده 
می شود در اینجا پيکر شاه بزرگ تر از اهوره مزدا تصویر شده است و 
این اولين و شاید تنها باری است که چنين موضوعی به چشم می آید 
و  نقر شده  بهرام  کتيبه در پشت سر   .)Shenkar, 2014, 52- 53(
مضمون آن نام و نسب بهرام است که بعدها نرسی برادر بهرام نام خود 
 Shahbazi,1988, 514-516; Skjærvǿ,( نوشت  بهرام  نام  را روی 

.)1983,17
تصویر باز هم شاه و ایزد را سواره نقش کرده است و جایگاه این 
که  فّره  همان  یا  پادشاهی  حلقۀ  می دهد.  نشان  هم  به  نسبت  را  دو 
است.  تفاسير متعددی  دارای  اعطا می کند خود  پادشاه  به  اهوره مزدا 
زیرا این حلقه نشان از مشروعيت مينوی پادشاه دارد که تنها از ایزد 
قابل دریافت است و پادشاه وقت خود آن را مستقيم و بدون واسطه 

از ایزد می گيرد.
 بنابراین نقش نشان از ارتباط مستقيم پادشاه با دنيای مينوی دارد. 
مقام  اهميت  از  نشان  ایزد  نسبت  به  پادشاه  تصویر  بزرگی  همچنين 

تصویر 3- نقش برجسته برم دلک.
مأخذ: )آرشیو پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی(

تصویر 2-نقش بندیان درگز در خراسان.
مأخذ:    )آرشیو پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی(

تصویر 4- نقش بهرام اول در بیشاپور .
مأخذ: )آرشیو پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی(

بی کرانگی تصویر و کران مندی زبان در نقش برجسته های ساسانی
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نقش  اینکه  بر  . عالوه  دارد  مينوی  مقام  به  نسبت  گيتی ای  سلطنت 
نظمی  جمله  از  می دهد  قرار  اختيارمان  در  زمان  از  فارغ  نشانه هایی 
که در دو نيمۀ تصویر به طور یکسان دیده می شود و اقتدار و قدرتی 
که با بافت نقش بسته و نيز تصویر دشمن در زیر سم اسب به نمایش 
گذاشته شده است. اما کتيبه تنها نام و نسب پادشاه را اعالم می کند و 
در واقع با تصویر منقوش هم خوانی ندارد و اطالعی از رابطۀ پادشاه با 

ایزد و نيز دشمن شکست خورده در اختيار قرار نمی دهد.
تصویر  به  را  بزرگی  صحنۀ  کازرون  چوگان  تنگ  در  اول  شاپور 
می کشد )تصویر5( که تقریباًً در مرکز تصویر نمایش پيروزی پادشاه بر 
سه دشمن خود یعنی سه فرمانروای روم و اشاره به واقعۀ تاریخی است 
که شاپور 25 سال با آنان جنگيد. پشت سر پادشاه امپراتور والریان قرار 
دارد که دست او در دست شاه است جلوی اسب او فيليپ عرب زانو 
زده و زیر پاهای اسب پادشاه گوردیان سوم تصویر شده است. عالوه 
بر آن مالزمان و سربازان و همراهان نيز در این تصویر دیده می شوند.

نوشته ای که آمده تنها چند سطر است و کاماًلً ناخواناست. 
با  را  شاپور  سالۀ  پنج  و  بيست  نبردهای  تاریخ  تصویری  نقش 
دشمنان رومی خود نشان می دهد در اصل گویا نشانی از قدرت و شکوه 
پادشاه  پيروزی  از  کامل  روایتی  است. صحنه گویی  پادشاهی  نظامی 
طی دوران فرمانروایی او است و اقتدار پادشاه با به زانو درآمدن هر سه 
دشمن همزمان در برابرش به تصویر درآمده است و همچنين تسلط  
بر این سپاه عظيم نشان از قدرت او دارد. نقش تصویری سلسله مراتب 
نظاميان دربار ساسانی را به نمایش می گذارد و اطالعاتی در خصوص 
سواره نظام و پياده نظام، صف آرایی، جامه های نظاميان، سالح ها و هر 
آنچه که مربوط به طبقۀ ارتشتاران می شود در اختيارمان قرار می دهد. 
در تمام این صف آرایی ها و هر بخش نظم و انضباط و قدرت و تسلط به 
چشم می خورد. به نظر نمی رسد که تمام اطالعات تصویری در همان 

چند خط کتيبۀ از بين رفته آمده باشد. 
شمال  کيلومتری  سه  در  )تصویر6(  رجب  نقش  در  اول  شاپور 
تخت جمشيد نقشی از شاپور اول و همراهان او با کتيبه ای که تنها 

)تفضلی،  است  بسته  نقش  شده  نوشته  پادشاه  نسب  و  عنوان  و  نام 
۱۳76، 87( »پيکرۀ مزدیسن شاپور/ شاه ایران و انيران پسر....نوه ...« 

.)Herzfeld, 1924,   I/ 86(
تصویر ارتباط پادشاه با مالزمان و همراهان خود را نشان می دهد 
همچنين در ميان مالزمان نيز تفاوت هایی مشاهده می شود که خود 
گویای مقام و جایگاه آنان است. جامۀ پادشاه و همراهان او، تفاوت ميان 
سرپوش ها و نيز نحوۀ ایستادن همراهان پادشاه همه نشان هایی اند که 
دانسته های ما را نسبت به جامعۀ ساسانی می افزایند. تمام نشانه های 
تصویری نشان از اقتدار، نظم، شکوه و هماهنگی دارد در حاليکه کتيبه 
تنها به معرفی پادشاه بسنده کرده است. و البته این موضوع که او شاه 
ایران و انيران )غير ایرانی( است شاید بتوان در تفاوت موجود در تصویر 

مالزمان شاه دید. 
کتيبه کرتير در  سرمشهد در۳6 کيلومتری جنوب کازرون )تصویر   7( 
که در آن نقش برجسته، بهرام دوم برای محافظت از خانواده خود در 
حال شيرکشی است و مابين او و خانواده اش کرتير نقش شده است. 
متن کتيبه تماماً به کرتير مربوط است: معرفی کرتير و عناوین و القاب 
او از زمان شاپور اول تا بهرام دوم، فهرستی از ایاالت ایران، فعاليت های 
و  آتشکده ها  برپایی  روحانيان،  به  کمک  او،  دینی  مبارزات  و  کرتير 
بخش دوم کتيبه شرح معراج او )تفضلی، ۱۳76، ۹۱-۹۳(. شيرکشی 
بسته اند  نقش  فلزی  ظروف  روی  بر  وفور  به  که  ساسانی  پادشاهان 
می تواند نشان از هماوردی پادشاه به عنوان برترین موجود انسانی در 
گيتی با شير به عنوان برترین حيوان زمينی باشد عالوه بر اینکه شير 
نور در نظر گرفته می شود که هم  از خورشيد و آتش و  خود نمادی 
نبرد با شاه ساسانی است. شاهی که خود به زندگی گيتی گرما و انرژی 
می بخشد اما در این نقش بين پادشاه و خانوادۀ او نقش کرتير- موبد 
نشان  دربار  در  را  روحانيت  جایگاه  که  می بينيم  را  ساسانی  موبدان- 
فرزندان  و  ملکه  از  او  و جایگاه  گرفته  قرار  پادشاه  از  بعد  او  می دهد. 
شاه واالتر است عالوه بر اینکه به نظر می رسد شاه برای شير کشی به 
حمایت کرتير یعنی مقام روحانی نياز دارد. و باز نشانه های تصویری 

تصویر 8- پیروزی شاپور اول بر امپراتور روم. مأخذ: )آرشیو پژوهشکده زبان شناسی، 
متون و کتیبه ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی(

تصویر  6-  شاپور اول   در نقش رجب. مأخذ: )آرشیو پژوهشکده زبان شناسی، 
متون و کتیبه ها، پژوهشگاه میراث  فرهنگی(

تصویر 7- نقش بهرام دوم در حال کشتن شیر. مأخذ: )آرشیو پژوهشکده زبان شناسی، 
متون و کتیبه ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی(

و  متون  زبان شناسی،  پژوهشکده  )آرشیو  مأخذ:   . تنگ چوگان  در  اول  تصویر5- شاپور 
کتیبه ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی(



115

حافظ  و  حامی  به عنوان  را  پادشاه  قدرت  و  تسلط 
مقتدر به نمایش می گذارد و جایگاه روحانيان را به 
تصویر می کشد اما ارتباطی بين بخش زبانی که در 
مورد کرتير و اقدامات او است و نيز بخش تصویری 
که به شيرکشی پادشاه برمی گردد نمی توان یافت. 

شهرستان  فارس  استان  در  رستم  نقش  در 
مرودشت نقش برجسته ای وجود دارد )تصویر8( که 
صحنۀ پيروزی شاپور اول بر امپراتور روم والریانوس 
را به تصویر می کشد. والرین زانوی خود را بر زمين 
زده و هر دو دستش را به سوی شاه دراز کرده است. 
چيزی  و  ایستاده  رومی  لباس  با  شخصی  او  کنار 
او سيریادیس  احتماالً  که  می گيرد  شاه  دست  از 
او  به  شاپور  که  است  انطاکيه  اهل  کوردیاس  یا 
درست  است.  کرده  اعطا  را  شرقی  روم  فرمانروایی 
و  شده  نقر  کرتير  چهرۀ  شاه  تصویر  راست  سمت 

در زیر آن کتيبۀ کرتير قرار دارد. کتيبه دارای 7۹ سطر  و مضمون 
آن مانند کتيبه سرمشهد دارای دو بخش است اما آسيب دیدگی آن 
Gropp, 1970, 201- :بيشتر است )در مورد کتيبه های کرتير، نک

Harmatta, 1973, 78 ;202(. و این تصویر که شکوه و قدرت گيتی 
پادشاه را به نمایش می گذارد اما همين شوکت و جالل دنيوی با حضور 
مقام روحانی جلوه گر می شود. گویی پادشاه بخشی از قدرت خود را به 
واسطۀ مقام کرتير و حضور او از دنيای مينوی می گيرد و به حمایت 
مقام دینی دلگرم است. و باز با نشانه هایی از اقتدار و تسلط فرمانروا 
روبه رو می شویم. نشان هایی از پيروزی و سلطۀ پادشاه در تصویر دیده 
ارتباطی وجود ندارد  اما بين متن تصویری و متن کتيبه ای  می شود. 
زیرا متن کتيبه به کرتير مربوط است اما تصویر پيروزی پادشاه را نشان 

می دهد و تنها به تصویر چهره ای از کرتير بسنده کرده است. 
نقش شدن  پيام  اند.  و  نشانه  دارای  سراسر  تصاویر  نقوش  این  در   
این تصاویر بر صخره های سنگی و عموماًً در ارتفاع، اندازۀ پيکره ها در 

این تصاویر که برخی کوچک تر و برخی بزرگ تراند، تأکيد بر مرکزیت 
افراد  ارتباط  شمایل های درون تصاویر، ترکيب بندی عناصر تصویری، 
برتر  الوهی  مقام  با  برتر)=پادشاه(  زمينی  انسان  رابطۀ  تصویر،  درون 
)=اهوره مزدا(، نحوۀ ایستادن و نيز جامه های بر تن، تاج و دیگر تزیينات 
منقوش و همچنين صحنه های به تصویر درآمده اعم از پيروزی و یا 
دریافت فّرۀ شاهی، نوع ترسيم چهره ها و ارتباط بين پيکره ها در این 
نقوش و همچنين کاری که پيکرۀ اصلی و مرکزی )اغلب پادشاه( بدان 
مشغول است برای اغلب بينندگان این نقش برجسته ها معنا و مفهومی  
بسيار نزدیک به واقعيت یعنی همان شکوه و جالل و قدرت مينوی و 
دنيوی شاهان دارد که پيام های بی زمانه و بی کرانه اند و به نظر می رسد 
که برای هر فردی مربوط به هر دوره و هر سرزمينی حتی اگر با تاریخ، 
سياست و دین ساسانيان آشنا نباشد نيز قابل فهم است. اما متن کتيبه 

مختص به فرد، موضوع و یا واقعه ای در همان دوره است.
در مجموع داده های متنی و تصویری این هشت نقش برجسته را در 

جدول ۱ می توان خالصه نمود: 

جدول 1- مقایسۀ داده های بخش زبانی و تصویری در نقوش بررسی شده. 

 ها از بخش تصویری یافته ها از بخش زبانی یافته نقوش برجسته

 مقام دنیوی و الوهیی همانند نام و نسب اردشیر در نقش رستم

 نحوة اجرای مراسم آیینی )اسباب و ادوات(، جایگاه روحانیان نام خاص بندیان درگز

 ، جامة درباریاندرباری جایگاه زنان نام خاص دلکبرم 

 همانندی مقام دنیوی و الوهی نام و نسب بهرام در بیشاپور

 گونة پادشاه، آرایش و نظم نظامی پیروزی روایت چند سطر و ناخوانا شاپور در تنگ چوگان

 ارتباط میان پادشاه و درباریان نام و نسب رجب شاپور اول در نقش

 شیرکشی پادشاه، جایگاه روحانیت و ارتباط با مقام شاهی معرفی کرتیر و اقدامات او سرمشهدکرتیر در 

 تصویری از پیروزی و اقتدار پادشاه معرفی کرتیر و اقدامات او شاپور اول در نقش رستم

 

نتیجه

زیرا  بيننده اند  با  ارتباطی  پل  نخستين  تصاویر  نقوش برجسته  در 
کتيبه  سپس  و  می آید  چشم  به  نقوش  این  در  تصویر  ابتدا  همواره 
تمام مخاطبان  برای  البته که همواره  و صد  و خوانده می شود  دیده 
در تمام اعصار این کتيبه ها قابل خواندن نبودند بنابراین پيام اصلی 
این نقوش را باید در تصاویر  جستجو کرد. در این نقوش بخش زبانی 
تنها تصویری از جهان ساسانی را در اختيار ما قرار می دهد که این 
نسب  و  دولتمردان  و  دینمردان  پادشاهان،  معرفی  به  مختص  جهان 
و یا کارهای انجام گرفتۀ آنان است اما بخش تصویری در این نقوش 
مينوی  و  انتزاعی  مفاهيم  فقط  نه  که  زیرا  داشته  ایماژ  ویژگی های 
)برای نمونه دریافت فّره شاهی از ایزد( را به نمایش می گذارد و پادشاه 
برابر است  نمایندۀ مينوی )=   ایزد منقوش در تصویر(  با  از هر لحاظ 
و در ارتباط مستقيم با آن قرار دارد، بلکه نشانه های تصویری مانند 
تزیينات تصویری، جامه هایی که بر تن پيکره ها دیده می شوند، تقارن 

و هماهنگی در تصاویر، اندازۀ پيکره ها، ترکيب بندی در تصاویر، ابزار 
و سالح های منقوش و همچنين بافت صخره ای بلندی که این تصاویر 
تسلط،  بزرگی،  اقتدار،  نظم،  از  نشانه هایی  همه  بسته اند  نقش  آن  بر 
شکوه را در اختيار ما قرار می دهند. در این نقوش برجسته متن کتيبه 
متن  از  بيرون  در  موضوعی  یعنی  است  ارجاعی  کارکرد  دارای  اغلب 
وجود داشته و کتيبه به آن اشاره دارد برای نمونه معرفی پادشاه و یا 
دینمردان و نيز اقدامات آنان، در حاليکه تصاویر چنين نيستند و به 
موضوعی انتزاعی و غيرارجاعی اشاره دارند. حتی در نقشی که در آن 
این  است  شده  گذاشته  نمایش  به  روم  امپراتوران  بر  پادشاه  پيروزی 
پيروزی چنان است که گویی روایتی است از پيروزی های بيست و پنج 
منجر  نکته  بنابراین همين  تصویر  5(  )نک:  روميان  عليه  پادشاه  سالۀ 
می شود که این تصویر کارکرد غيرارجاعی یابد و تنها اشاره ای باشد به 
این تصاویر داللت  نشانه های موجود در  پادشاه.  پيروزمندی و قدرت 

بی کرانگی تصویر و کران مندی زبان در نقش برجسته های ساسانی
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بر ارزش هایی دارند که فراتر از دوره و زمان ساسانی است -از جمله 
را  تصاویر  این  که  اینروست  از  اقتدار-  و  نظم  جالل، شکوه، عظمت، 
بدل به نگاره هایی کرده اند که همواره برای تمام افراد و مخاطبان آنان 
فارغ از زمان و مکان مفهوم باشند. این موضوع در بخش کتيبه های 
نوشتاری این نقوش که البته از منابع دسِت اول و قابل اتکا در مطالعات 
زیرا چنين  نيست.  دریافت  و  مشاهده  قابل  تاریخی شمرده می شوند 
مهم  فردی  ماندگاری  و  معرفی  تنها  کتيبه ها  در  که  نظر می رسد  به 
بوده است اما در نقوش نمایش و معرفی یک ایده اهميت دارد ایده ای 
مبتنی بر اینکه فرمانروا صاحب این ویژگی ها است: نظم، اقتدار، بزرگی، 

شکوه، قدرت و تسلط، فرمانروایانی که به دنيای الوهی ربط پيدا کرده و 
مقام و منزلت و مشروعيت خود را از دنيای مينوی اخذ کرده اند. اینان 
مفاهيمی اند که به هر فرمانروای دیگری به غير از پادشاهان ساسانی 
نيز می توان نسبت داد زیرا هر فرمانروایی فارغ از زمان و مکان مایل 
است از خود این چنين تصویری به نمایش بگذارد. بنابراین این نقوش 
قاب هایی هستند که در درون خود دو بخش زبانی و تصویری دارند و 
سهم بخش کتيبه ای آن سندی برای شناخت دورۀ ساسانی و تاریخ آن 
است اما بهرۀ بخش تصویری فراتر از دورۀ ساسانی است از اینرو پيام 

متنی این نقوش کرانه مند اما پيام تصویری آن بی کرانه است. 
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۱. پی یر بوردیو )Pierre Bourdieu( جامعه شناس و مردم شناس فرانسوی 
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۳  نوام چامسکی )Noam Chomsky( زبان شناس، فيلسوف و نظریه پرداز 
آمریکایی او را بنيان گذار زبان شناسی مدرن می دانند )۱۹28(.

 Ludwig Josef Johann Wittgen-( 4  لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین
stein( فيلسوف اتریشی که به فلسفۀ ریاضی، فلسفۀ زبان و ذهن پرداخته است 
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5. Idea   6. Image.
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Sasanian reliefs are very important in the study of not 
only the art history but also the state, society, religion 
and politics of this era. This article tries to study the rela-
tionship between word and image in the Sasanian reliefs 
that contain inscription and figures. The data in this arti-
cle is collected in documentation method, and the re-
search is done in descriptive and analytical method. First 
of all language, image and their relationship are defined 
and then eight Sasanian reliefs which have both word 
and image are studied:  Ardaxšīr at Naqš-i Rostam, 
Bandiyān-i Dargaz in Xorāsān-i Razavi, Barm-i Delak at 
east of Šīrāz, Bahrām I at Tang-i Čogān in Kāzerūn, 
Šāpūr I at Tang- i Čogān in Kāzerūn, Šāpūr I at Naqš-i 
Rajab, Bahrām II at south of Kāzerūn, Šāpur I at Naqš-i 
Rostam. These reliefs have both the text and the image 
but the conformity between words and image would lead 
us to an incomplete method and it seems that happens in 
the related studies till now because for interpreting the 
image we rely on the texts, while as we could see in these 
reliefs the images have more messages in comparison to 
the text and each part could be interpreted separately. For 
example, the size of figures, the type of weapons, clothes 
and tools, the ornaments, their gestures, their look, the 
signs of glory, their context and so many other factors 
could be considered as symbols and they must be inter-
preted in different layers. It is obvious that everyone is 
not able to read the inscriptions and if someone could do 
that, s/he sees the image at first and be influenced by it 
and also as we will study the texts in these reliefs only 
give us the general information. 
So we could say that in these frames the images have 
several layers of meaning that the first one is related to 
that period and the other layers have a timeless and infin-
ity message but the texts are timed and finite therefore 
we should choose two different approaches for interpret-
ing these two parts in each Sasanian relief. It seems that 

the images have timeless and infinite messages because 
of their mythological and ceremonial meaning but the 
same is not true for inscriptions and they refer to some 
specific subject and for understanding it, in addition to 
know its language the familiarity with the political, so-
cial and religious history of that period is necessary. The 
signs of power and glory of the kings could be seen in 
these images and also they depict the kings who have 
Farrah and are victorious and protected by gods and 
these messages are timeless so it seems that the viewer 
could have a very close understanding from images due 
to the signs which are infinite and timeless. Although in 
these reliefs the image and word are in one frame and 
they make an image together but these two parts are 
quite different functions which should be considered in 
our interpretations. 
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