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abstract 

Qualitative studies of historical documents are always very important in terms of validation. Among the historical 
documents, "art-archaeological works" play an important role among all types of historical documents, and their 
careful study has a valuable place. To achieve this goal, choosing the right research method is very important  .On the 
other hand, in the researches that analyze and evaluate the structure of "form and content" of artistic-archeological 
works, the researcher needs to choose his own research method. One of the concerns of history and art history students 
is always choosing an accurate and efficient research method when studying works of art. To be able to draw accurate 
conclusions by collecting data and then combining and analyzing the information. By studying most of the art history 
reference books and analyzing the works of art, we realize that they are structured Studying the book "Analysis of 
Visual Arts" by "Charles Jensen" has presented a simple yet scientific model. In this research, using his proposed 
model, one of the most authentic petroglyphs of the Achaemenid period, the " The Bisotun (city in Iran) Inscription ", 
has been studied and analyzed. Analytical-descriptive method has been used in this research, and the library research 
method has been used to collect the research 1data, and the researcher's own scientific experiences have been used in 
the analysis of the painting. 
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 بر اساس الگوی چالز جنسن آموزش پژوهی کیفی اسناد تاریخی با تاکید بر نگاره تاریخی بیستون

 *غالمعلی چشمه چراغ

 ، ایران لرستان، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

 (7117خرداد  78تاریخ پذیرش:   ؛ 7117اردیبهشت  2: دریافت)تاریخ 

 چکیده 

آثار » در بین اسناد تاریخی های کیفی اسناد تاریخی همواره از اهمیت بسزایی به لحاظ اعتبار سنجی برخوردار هستند.پژوهش
قیمت و ارزشمندی  از جایگاه ذی هاآن دقیق و مطالعۀ  نقش مهمی در بین انواع اسناد تاریخی دارند« باستان شناسی -هنری

 یهایپژوهش دراز طرفی  .بسیار حایز اهمیت است ،درستانتخاب روش پژوهش  ،برای رسیدن به این مهم .برخوردار هستند
ژوهش روش پانتخاب ، است نظر پژوهشگرآثار هنری باستان شناسی مقصود« فرم و محتوای»و ارزیابی ساختار  تحلیل  که

های دانشجویان همواره یکی از دغدغه انتخاب روشی کارآمد و در عین حال ساختارمند اهمیت دارد.لذا  طلبد.خاص خود را می
ری تا بتوان با جمع آو انتخاب یک روش پژوهش دقیق و کارآمد است. ،آثار هنری ۀ، به هنگام مطالعیخ و تاریخ هنرهای تاررشته
نر و تحلیل های مرجع  تاریخ هاکثر کتاب ۀبا مطالعنائل گردند.  تردقیقها و سپس ترکیب و تحلیل اطالعات به نتیجه گیری داده

الگویی  «چالز جنسن»اثر  «تجزیه تحلیل آثار هنرهای تجسمی»کتاب  ۀ. مطالعبریمنری به ساختارمند بودن شان پی میآثار ه
اره ز معتبرترین سنگ نگیکی اوی شنهادی . در این پژوهش با بهره گیری از الگوی پیحال علمی ارائه نموده استساده و در عین 

ی استفاده توصیف–. در این پژوهش از شیوه تحلیلیتمورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته اس «بیستون ۀنگار »هخامنشی  ۀهای دور
ای و هم چنین درتحلیل نگاره از تجربیات علمی خود پژوهشگر های پژوهش از روش کتابخانهمع آوری دادهشده است .و برای ج

 استفاده شده است.    

 ، تاریخ: نگاره، هخامنشی، بیستون، هنرهاهکلید واژ

____________________________ 

cheshmehcheragh13477@gmail.com رایانامه: مسئول، نویسندة  * 

20.1001.1.28211014.1401.3.1.1.9 OR:D 

mailto:cheshmehcheragh13477@gmail.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.28211014.1401.3.1.1.9


 3                                                                     بر اساس الگوی چالز جنسن آموزش پژوهی کیفی اسناد تاریخی با تاکید بر نگاره تاریخی بیستون

 
 

  

 پژوهش  ۀقدمم

-در واقع این دستاوردها محصول تاریخ دست های تاریخ هنر است.دستاورد ۀعظمی از تاریخ بشر، محصول و نتیجبخش ا

ست. اتولید و خلق آثار هنری در درازای تاریخ بشر شده یی است که منتج به هاحاصل تعامل و یدآبه شمار میهای بشر ساخته
ثار آ تاریخ هنر شده است. ۀستنتاجات مورخان و پژوهشگران حوزا ۀشواهدی که پشتوان ها موجودیت یافته است.و یا اثر خلق آن

 منقوالت-الف  توان در موارد زیر دسته بندی کرد.خذ تاریخ را میآمنابع و م»شوند. لمداد میهنری مدارک ومنابع اطالعاتی ق
ذر که در گ ...و هاها و اسطورهها،ضرب المثلها ،افسانهمانند داستان؛ کندست که از گذشته حکایت میگفتار ا هر نوع که شامل

-ج ها است.مانند آن سند و کتاب و.... ،نوع نوشته اعم از کتیبه هرمکتوبات که شامل -آید. ب صورت مکتوب در میه زمان ب
ر ه در بردارندۀمعقوالت -د ؛هاابزارها و نقش ،بناها مانند ؛مانده استهر نوع آثاری که از گذشته بر جای محسوسات که شامل 

ذشته انجام گۀ خود دربار نوع استنباطی که انسان از طریق استدالل یا تخیل برای درک گذشته یا تکمیل و تصحیح اطالعات
توان اخته شدن آثار هنری را میس ۀلذا هرگونه اطالعاتی پیرامون نحو ؛(5: 7311، دیگرانعبدارسول و ،خیراندیش«)دهدمی

های ها و مکانشرح حال زمان ۀر جای مانده از انسان هنرمند بازگو کننداز آثار ب یکدر واقع هر  مانند یک سند تاریخی خواند.
کادمیست عقیده دارد هایی هستند که با ما تفاوت دارند.تآدم  «ستاندگی گذشته جزو منابع تاریخ بقایای ز ۀهم»یخو میروف آ

ایی از آثار هنری را بر اساس هگروه ،حوزۀ هنر به صورت معمولین مورخان و پژوشگران ابنابر .(1: 7331)یروفه یف ،ن.آ،
نر و ه داستان هها را باز سازی کنند. گرچد داستان هنر و چگونگی آفرینش آنکنند تا بتواننبندی میها ی هنری طبقهسبک

تالش برای  .دس و گمان پژوهشگر شکل گرفته استعیت استوار است و بخش دیگر بر ح، بخشی بر واقچگونگی آفرینش آن
اشته د عملی  و تا حدود زیادی مقبولیت  نیز-عینی ۀبای قابل فهم که جنها به گونهالعات ضروری و تحلیل و پردازش آنیافتن اط

 ،ازکتاب تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی اصلی پژوهش حاضر برگرفته ۀهداف اصلی تاریخ هنر است . شالودا از، باشد
ین اسناد ریکی از مهمترین و معتبرت «نگاره بیستون»بررسی و تحلیل ،باشد .  هدف اصلی این پژوهشنوشته چارلز جنسن می

 : را مورد توجه قرار داده است کلی ۀدو حوز «چالز جنسن» هخامنشی است .الگوی ۀنری دوره –تاریخی

 اثر هنری -الف

 ساختار فرم ومحتوایی -ب 

عملی  ۀظم بخشی و تحلیل و تفسیر یک نموندر این پژوهش سعی شده است  روشی سودمند و سیستماتیک از جمع آوری و ن  
ند تا با دقت نظر بتوانند یک دستور العمل سودم تاریخ و تاریخ هنر ارائه گردد ۀآموزان و پژوهشگران جوان حوزدانش ۀبرای استفاد

  .باشندداشته 

 اهمیت آثار هنری به عنوان منابع و استنادات تاریخی  
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   ،آثار هنری )باستان شناسی(، تحلیل و تفسیرن هنر اغلب پیش از ورود به بررسیمورخان و پژوهشگرا

 

ا از هلذا توصیف و تحلیل و تشریح یافته؛ االتی طرح کنندؤهای خود را در قالب سخست سعی می کنند مشاهدات و بررسین
های تخصصی شده که به مرکب از شاخه ،ای است پژوهشیتاریخ هنر، حوزه» باشد.ترین مراحل نگارش تاریخ هنر میاساسی

ها و نسانهای اتحوالت و پیشرفت ۀریخ هنر قواعدی هستند برای مطالعتاریخ و تا .با تاریخ قرابت بسیار زیادی داردطور اعم 
ر تاریخ و تاریخ هن مطالعات مذهبی و فلسفه. ،اقتصاد علوم سیاسی،جامعه شناسی، ، شناسی روان جوامع در علوم و فناوری،

ذشته وقایعی که در گ. یا به عنوان ار از زمان گذشته و سپری شده اندو اعص هابه عنوان دوره توان به چند صورت تعریف کرد:را می
ررسی و ب شوند.شته یا شرح حال وقایع گذشته محسوب می مانده از گذاینها سوابق باقی  ،که در هر دو صورت .انداتفاق افتاده

اند تعریفی دیگر توهای ثبت شده با وقایع محتمل تاریخی نیز مین طریقی برای مرتبط ساختن واقعیتبه عنوا ،این سوابق ۀمطالع
ر منزل به سشیم و کدام تعریف ما را که مقید به کدام تعریف با صرف نظر از این ،تجزیه و تحلیل  .(25: 1370)جنسن، «باشد

 کنند و آن هم تالش برایهمواره یک هدف مشترک را دنبال میباید اذعان کرد تاریخ و تاریخ هنر ، سازدمقصود بهتر رهنمون می
االت طرح شده و همچنین یافتن و دست یازیدن به اطالعات ضروری و تحلیل و ؤتن جواب صحیح برای پاسخگویی به سیاف

ر مورد د ای روشن بتواند اکثر صاحب نظران را قانع کند وبه گونه .ت قابل فهم و قابل دفاع باشدعاای آن اطالزش آنها به گونهپردا
نظم بخشیدن به این اطالعات  ،اریخ هنر گرد آوری اطالعات ضروریاهداف ت» جنسن عقیده دارد: آن توافق داشته باشند.

-ارنست گامبریج می. (28)همان ،  «عینی این حقایق و مکشوفات روشن و ،نگارش دقیقالخره ا،تفسیر کردن اطالعات ،و ب

ها ها برقرار ها و سبکها ،دورهعظیم نام ۀست که نظمی فهم پذیر را در گنجینهدف من از نگارش تاریخ هنر این بوده ا» :گوید
  .(1: 1374،)گامبریج«سازم ... 

هر دستی که ساخته  از هر زمان و مکانی که آمده باشد و با یخ هنر شناخت و ارزیابی هنر،هدف تار» هلن گاردنر عقیده دارد:    
در زمان  این اثر .ملموس بودنش گونه ای رویداد پایدار کننده استو  یئبه دلیل مر واقعیت این است که اثر هنری، شده باشد ...

گاهی درستی درب .دست اشخاصی خاص آفریده شده استه و مکانی خاص و ب  ۀزمان و مکان و آفرینند ۀ ارحتی اگر ما همیشه آ
ا و ت زمان حال به حیاتش ادامه می دهد در، مربوط به روزگاران سپری شده است ایبا آنکه آفریده این اثر آن نداشته باشیم.

 .(13: 1380)گاردنر، « ماندباقی می ی طوالنی پس از روزگار خویشهامدت

 ند.او یا چرا در پی مقاصد معینی بودهاند خاصی کار کرده ۀبه شیو به ما کمک می کند که بفهمیم چرا هنرمندانتاریخ هنر     
حساسیت های خود را نسبت به  ،های خاص آثار هنری ودر نتیجهیگاه خوبی است برای شناخت بهتر ویژر ،تاریخ هنر ۀمطالع
اریخ هنر بر آن است که این ای از جهان شکل یا اشکالی از هنر وجود دارد و تیف آنها فزونی بخشیم .در هر نقطههای ظرتفاوت

 .ها را به هم پیوند دهدشگفتی
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  بیستون ۀوانعکاس آن در نگارهخامنشی  ۀدورشرایط سیاسی  

 وتصرفگرایی خوریم .و با نمادبا دو موضوع تاریخی و دینی بر میهای هخامنشی به طور کلی درمیان نقش برجسته»    
بیستون »معروف  ۀنگار عۀمطال . (21:7323 رضایی نیا،«)درطبیعت به نمایش قدرت وعظمت پادشاهان هخامنشی پرداخته اند

پرداختن به موضوعی تاریخی به عنوان یک سند  ۀواسطه ، باشچرا که جدا از پرداختن به وجوه هنری؛ اهمیت است بسیارحائز« 
اخته این دوران پرد به شرح شرایط سیاسی «از زبان داریوش»پرفسور هاید ماری کخ در کتاب خانم  .استدارای اهمیت ، معتبر

 234در سال ) پ.م( 235کوروش بزرگ هخامنشی پس از فتح بابل در سال )»: باشدای از آن بدین شرح میاست که گزیده
ی بلکه خود کورش زخم ،سکاه کشته شد ۀبرد سرنوشت ساز نه فقط پسر ملکبرای جنگ با سکاها راهی شد و در این ن پ.م(

ای هدیا پسرکوچک تر کورش ساتراپ نشینبه بر کمبوجیه به جانشینی پدر بر تخت نشست. شد و پس از سه روز درگذشت.
 وجیه اینبا درگذشت وی کمب ؛ های کورش تصرف مصر بودهمواره یکی از آرزو .کرمان و بلخ رسید خوارزم، پارت، ،شرقی

دن ربه سبب وحشتی که از قیام برادرش بردیا برای به چنگ آو ،اما پیش از از حرکت به سمت مصر؛ ا برآوردمقصود و هدف ر
ها تا شمال ایرانی کشی به مصر با موفقیت صورت گرفت ولشکر پنهانی او را به قتل رساند. ،فرمانروایی در غیبت خود داشت

در این میان یکی از مغان مادی به نام  امپراتوری خود کردند. ۀمنطقه و نیز نوبی و مصر را ضمیم سودان پیش رفتند و این
رادر کوچک ب ،چنین وانمود کرد که بردیا« گئومات» از غیبت طوالنی کمبوجیه استفاده کرد و خود را شاه پارس خواند.« گئومات»

نرسید  وی هرگز به میهن .که در راه بازگشت به پارس بود وجیه رسیداما این خبر ناراحت کننده هنگامی به کمب ؛کمبوجیه است
فرارسیده .داریوش با مقام نیزه دار کمبوجیه او  ،هخامنشی ۀدیگر شاهزاد ،ای برای داریوشرگذشت. لحظه تعیین کنندهو در راه د

 ۀورش بزرگ زنده نمانده، تصمیم به قبضک ۀا این فکر که دیگر مردی از نافداریوش ب کرد.را در لشکر کشی به مصر همراهی می
مغ را که در پارس بر اورنگ نشسته بود و در میان مردم هوادار بسیار   گئومات و برای رسیدن به هدف، نخست باید قدرت گرفت 
جباری ا مالیات سه سال را بخشیده بود و خدمت  گئومات از آنجا که ،های دیگر نیزساتراپ نشین .به در کندان دیافته بود از می

ومت که کورش حک گئومات شورش خود را از کرمان آغاز کرده بود .سروری او را با میل پذیرفته بودند، در سپاه را حذف کرده بود
ارس و صلی پسرزمین ااش با مداد کرد. کرمان به خاطر همسایگیخود را همین بردیا قل گئومات   لذا  ؛را به بردیا سپرده بود آن

وی سعی داشت تا از کرمان بر پاسارگاد پایتخت هخامنشی  .بسیار مناسب بود گئومات   ، برای منظور نیز به سبب ثروت زیاد
ارگاد در اش در نزدیکی پاسترس بر مال شدن نقشهگئومات مستقیما به پاسارگاد نرفت و از  که کورش بنا نهاده بود، چیره شود.

 255) سپتانبر سال 55)گروه هفت تنان(درروز گرفت .داریوش با شش یار خودموضع  )شن دژ(« سیکه یووتیش»دژی به نام 
زیادی  ۀفاصلبا این همه داریوش هنوز تا هدف  .را به قتل رساند گئومات  های بسیار بر این دژ غلبه کرد و پ.م(پس از قهرمانی

به اریوش د ها سر به شورش برداشتند.استان ۀدر تمام امپراتوری پیچید و هم خبر قتل به اصطالح شاه ایران به سرعت باد .داشت
نبرد  15در این مدت  .دست آورده ها بود تا توانست فرمانروایی را کامال بیک سال تمام سر گرم سرکوبی طغیانیارانش کمک 
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)پیش از میالد(آخرین  251دسامبر  57خواند سرکوب کرد روز آن ها شاهان دروغین میشورشی را،که  5انجام گرفت و او 
  .(13-12 :1385 کخ،«)شاه امپراتوری بزرگ ایران شد ،ورشی از پای درآمد و اینک داریوشش

 ین موفقیت ها راتصمیم گرفت شرح ا، جوانب شاهنشاهی ایجاد شده بود  ۀس از سرکوب اغتشاشاتی که در همداریوش پ    
است که حاوی اطالعات ذی قیمت از عظمت و « بیستون»موسوم به  ۀهم، سنگ نگارهای میکی از سنگ نگاره .پایدار کند

آنکه موقعیت خود را  داریوش پس از .ها و تهاجمات استکوب ودر هم شکستن بسیاری از شورشقدرت این پادشاهی در سر
گاهانه تصمیم گر ،مستحکم ساخت  و مردم زیر پرچم این امپراتوری را در جریان فرمانروایی خویش قرار دهد. ۀفت تا همآ

 هایش تهیه شود.ای بزرگ از دست آوردلذا دستور داد سنگ نگاره؛ (121: 1371، گریشمن«)ایدار کردموفقیت خود را پ ۀخاطر»
ن و به سرعت خبرآ بود محل رفت و آمد ،ادهاین ج قدیمی ماد به بابل برگزید. ۀ مکان مناسبی را بر سر راه جاد ،به این منظور

 پ.م( 5444)شاه لولوبی حدود «انوبنی نی»داریوش به تقلید از سنگ نگاره  پیچید.موفقیت در اقصا نقاط این امپراتوری می
( )انوبنی نی شرح آن نگاره و همان راه یعنی نزدیکی کرمانشاه اجرا  گردیده بود ۀدر حاشی و تر تعلق داشتکه به دوران کهن

 کوه نقر شود. ۀاش بر سینپیروزی ۀنگار ،همان راه ۀدر حاشی تا  داریوش به تقلید از آن دستور داد، نیزپیروزی شاه بر دشمنانش بود
اش حاوی اطالعاتی ارزشمند است و یکی از اسناد مهم تاریخی ها در حفظ و نگه داریمهریای که در کنار بسیاری بینگاره

 هخامنشی است. ۀربوط به دومر

 یک پژوهش تاریخی ۀها در حوزواجهه با آثار هنری مهمترین پرسشبه هنگام م 

مورخان هنر در سه  ،خذ مهم اطالعاتیآون آثار هنری به عنوان منابع و مهای تاریخی پیرامدقیق در اکثر پژوهش ۀبا مطالع    
در صدد اند و هایی را مطرح نمودهبرای هر کدام پرسشوده و طرح مسئله نم ،مختلف و در عین حال مرتبط با هم ۀحوز

در « چالز جنسن» گرد آورند. مند اطالعات موثق و قابل استناد راای نظاماند به گونهو سعی کرده اندپاسخگویی به آنها بر آمده
ژوهشگران پکه تا حدود زیادی برای ت ن تقسیم بندی نموده اساچن ااین سه حیطه ر «تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی»کتاب 

-پرسش ،مطابق با دستورالعمل  ارایه شدهکنیم سعی می سپسآورده،  ما ابتدا این سه حیطه روعینا  ؛ باشدجوان راهگشا و مفید می

 این سه حوزه  عبارتند از : .سیدن به جواب دقیق و منطقی هستیمهایی را مطرح ودر صدد یافتن و ر

 اثر هنری-7

 ی اثر هنریمحتوا-8

 پدید آورندگان اثر هنری )هنرمند( -3

های اساسی هستند برای رسیدن به یک ادراک عینی و تاریخی ثر هنری  و محتوای اثر هنری پرسشپیرامون ا های زیرپرسش    
ولی تا حدود زیادی  راهگشا  ؛از اثر هنری هر چند در برداشت پژوهشگران و مورخان تاریخ هنرممکن است اتفاق نظر نباشد
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ارامترها ترین پاید مهمتفسیر ساختار فرم و محتوای اثر هنری ش حقایقی در مورد زمان و مکان ساخته شدن اثر هنری و باشد.می
ن به یک درک عینی درست از یک واقعیت تاریخی هستند. دراین پژوهش قصد داریم بر اساس الگوی پیشنهادی جهت رسید

با جمع آوری اطالعات  ودر هر  درابتدارا ( ط به دوره هخامنشی )نگاره بیستونکی از اسناد معتبر تاریخی مربوچالز جنسن ی
و یافتن پاسخ دقیق با ترکیب و تحلیل آن ها به شناختی واضح و روشن و قابل اتکاء و متقن مند و سپس طرح پرسش هدف حوزه 

 برسیم.

 
 پ.م ( 588مانشاه حدود ): نگاره بیستون در نزدیکی کر 7تصویر 

  

 یک اثر هنری ۀبارپرسش ها در  -7 

 :کسب اطالعات در چهار حوزه هستیم دربحث اثرهنری نیازمند

 ؛الف: اطالعات کلی از اثر

 ؛ب: اطالعات مربوط به فرم اثر

 ؛اطالعات مربوط به مضامین تصاویر ج:

  .اطالعات مربوط به تفسیر اثرهنری د:
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 اطالعات کلی:پرسش های مربوط به  -7-7

)مشخصا نام  ؟)در چه مکانی  به لحاظ جغرافیا و اقلیم( و به دست چه کسی ؟)در چه زمان یا دوره ای( کجا؟ ر هنری کیاث 
 ؟مند یا هنرمندان( ساخته شده استهنر

 جواب پژوهشگر:

برجسته در کوه بیستون در مکان اجرای این نقش  .( می باشدپ.م 588هخامنشی حدود ) ۀاین نقش برجسته مربوط به دور
 ۀکار هنرمندان دور ولی  مطمئنا   ؛از هنرمند و یا هنرمندان سازنده اثر اطالعی در دست نیست نزدیکی کرمانشاه قرار دارد.

 .باشدهخامنشی می

اطالعات تکمیلی مفیدی در دست ؟ )پیرامون اثر هنری مورد نظر چه ات تاریخی در این خصوص موجود استچه اطالع
 .(است

 جواب پژوهشگر: 

 مبوجیه درک بر تخت نشست.«کمبوجیه»بزرگ هخامنشی پسرش « کوروش» اطالعات تاریخی دیگر پیرامون این اثر ...پس از
مبوجیه ک . لشگر ایران پس از گذشتن و تصرف مصر تا شمال سرزمین سودان پیش رفت.ولین اقدام مهمش به مصر حمله بردا

وجیه، و درغیبت کمبکه خود را بردیا برادر کوچک کمبوجیه خوانده بود  «گئومات »ادی به نام عصبانی از شورش یکی از مغان م
پس از مرگ کمبوجیه در میان سپاه ایران پراکندگی و  درراه باز گشت جهت سرکوب وی درگذشت. ،خود را شاه پارس نامیده بود

و  دهد ها پایانبه زودی به این نابسامانی. توانست هخامنشی بودیکی از سرداران سپاه داریوش که خود  بی نظمی به وجود آمد.
و یاران داریوش او را بر تخت کورش  هخامشی برگشت ۀن تخت شاهی بار دیگر به خانوادبا از میان برداشتن بردیای دروغی

د به سرکوب شورشیان پ.م( رهسپار پایتخت هخامنشی )اکباتانه( شد و خو 588پس از مراسم تاج گذاری در سال ) نشاندند.
 و یاغیان در خوزستان و بابل پرداخت و نظم و آرامش مجدد به ممالک امپراتوری بزرگ هخامنشی برگشت.

 کاربرد آن چه بوده است ؟ )اثر هنری مورد نظر برای چه مصارفی ساخته شده است( 

 جواب پژوهشگر:

گاهانه تدر واقع دار .و تصویری در عصر ما بوده  است رینوشتا ۀدوران باستان به مانند هررسان کاربرد این نگاره در صمیم یوش آ
غلوب کردن او و به م و «گئومات  » ۀلذا شرح واقع؛ ر جریان فرمانروایی خویش قراردهدرا د ایرانمردم امپراتوری  ۀداشته تا هم

مکانی بر سر راه مراکز حکومت  ۀن نقططالعیه عبرت آموز، در بهتریه پادشاه دروغین دیگر را به عنوان یک ان   اسارت درآوردن
 نماید. و بابل مرکز حکومت بابلیان اجرا هاخت مادها ،شوش مرکز حکومت عیالمیخود یعنی اکباتانه پایت
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 (؟های مربوط به فرم : )اثر هنری مورد نظر دارای چه شاخصه ریخت شناسی می باشدپرسش -7-8

 جواب پژوهشگر: 

ای همستطیل ۀها همه ایستا و تداعی کنندسانتیمتر اجرا شده است.  فرم 551سانتیمتر در  311این نگاره در یک مستطیل به ابعاد 
 .شت سرش همه روی یک خط قرار دارنددو کمان دار و نیزه دار پ و پادشاه و باشند . صف اسیرانعمودی پشت سر هم  می

بتش شود که نشان از عظمت و صالبلندتر دیده می ،بقیهارتفاع پادشاه نسبت به  .ها همه معطوف به سمت پادشاه است جهت نگاه
، تمزین شده اس (ه خط میخی )عیالمی ،بابلی ،پارسیقرار دارد و درسه مستطیل که ب نقش اهورامزدا ،در مرکز نگاره باشد.می

 نوشته شده است. شرح این واقعه مهم

 (؟طالعات شکلی وظاهری می باشداثرهنری حاوی چه اطالت بصری است؟ )اثرهنری مورد نظردارای چه ا 

 جواب پژوهشگر:

 ود.شدیده می -کندقرص خورشید بالدار تجلی می ۀکه به شکل تن –بزرگ اهورامزدا پادشاه تحت حمایت خدای  ،دراین نگاره»
ر زمین دروغین را که بو داریوش با پای خود بردیای  )گئوبروه( نیزه دارهستند ن دار و( کما)وینده فره نه،در پی پادشاه دو نگهبان

ن بنا دراطراف ای اند.، طناب بسته صف کشیدهمغلوب (پادشاه دروغین ) هشت ،درعقب بردیای دروغین کوبد.می ،افتاده است
ابلی و عیالمی ب متن کتیبه که به زبان پارسی باستان، ایشان حک شده است. های متعدد داستان عصیان آنان و غلبه برروی ستون
 .(757: 7327 )گریشمن،«استانشاء شده 

زایند با به نقش بیف کوتاهی ۀنبشت به خط میخی عیالمی ،سپس داریوش به حجاران فرمان داد» :پرفسورخانم هاید ماری کخ     
 :گویدداریوش شاه می .هان، من اکنون شاهم در پارس، شاه شامنم داریوش شاه، پسر ویشتاسب، یک هخامنشی» :این مضمون

، یشپبود . پدر چیس ، چیس پیشاریامنه اریامنه بود و پدر ،ارشام ارشام است و پدر ،ویشتاسب است.پدر پدرم ویشتاسب 
 :داریوش گوید .از دیرباز خاندان ما شاهی بود .ایماز دیر باز نژاده بوده نامیم.می هخامنش هخامنش بود . واز این روی ما خود را

 .(88:  7311)کخ ،« ه بودند و من نهمین شاه هستم...ز من شاهشت تن از خاندان ما پیش ا

داریوش دستور داد این نبشته را به  خط میخی بابلی و میخی پارسی  کهسنگ نگاره به پایان نرسیده بود  هنوز کار ساخت این    
مترین نماد و مهشاید  .شودمی قدرت و مشروعیت به بیننده القا با نگریستن به سنگ نگاره فوق حسی از به نگاره اضافه کنند.

 دریافت «اهورامزدا»به رسم پادشاهان هخامنشی و ساسانی حلقه قدرت را از  واست « اهورمزدا  »نقش ،نگارهنشانه در این سنگ
 کند.یید و پاسداری میأت که این پادشاهی رااست  «اهورامزدا »که این نیز موهبتی از جانب خدای یگانه یعنی .کندمی

 از چه مواد در آن )ساخت( به کار رفته است؟

 جواب پژوهشگر:
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 .کوه بیستون به صورت نیم برجسته نقر شده است ۀک وچکش و قلم های فوالدی بر سینتفوق با استفاده از پ   ۀنگار

 .تکنیک هایی که در  آن به کار رفته است؟ )تکنیک همان روش ساخت را گویند( چه

 جواب پژوهشگر:

 استفاده شده است. سنگ  یدر این نگاره از تکنیک حکاکی رو 

اخت و  سرهم س ب تزیین شده است؟ )ترتیب، به چه ترتیو یا اگر هدف تزیین در بین بوده اثر هنری به چه ترتیب آرایش یافته
 ( ؟بندی و یا مراحل ساخته شدن آن چگونه بوده است

 جواب پژوهشگر: 

ران ، حجارحیید طأاند و پس از تگاره را روی بستر کوه ترسیم کردهطرح خطی از ن ،زیاد هنرمند یا هنرمندان ابتدا اربه احتمال بسی
وده مرسوم ب ،گونه که سنت رنگ آمیزی نقش برجسته در این دورهو شاید همان اندنموده نگاره را به صورت نقش برجسته، اجرا

 رنگ آمیزی شده است. ،در پایان

قصد  یا تصاویر که بهاز قبیل عناصر بصری  )مجموعه ای از عوامل تجسمی و...ات بصری به کار رفته در آن کدام است؟ تمهید 
 .ثیرات خاص به کار می رود(أثیر و تأرساندن یک ت

 :هشگرجواب پژو

 ،اهورامزدا و هم چنین ایستاییدای جانب خ ، ازییدات ویأی شاهد پویایی، قدرت و عظمت پادشاه و تادر این نگاره به گونه 
 ( هستیم. ت در صف اسیران )پادشاهان دروغینسکون و عدم حرک

 پرسش های مربوط به محتوای اثر هنری -7-3

ها چیدمان آن ۀشود و نحوتصاویری دیده می؟ )در اثر هنری مورد نظر چه تصویر و یا هنری چه تصاویری را نشان می دهد اثر 
 (؟چگونه است« کمپوزیسیونترکیب بندی یا »

 جواب پژوهشگر:

یب مپوزسیون )ترکمند یا هنرمندان این نگاره به دانش کگردد هنرکار رفته در آن مشخص میه با تحلیل این نگاره و عناصر ب
اه و پادش استهنرمند این نگاره کوشیده . اندشناختهعلم کمپوزسیون را می ،و تا حدود زیادی درآن دوران اندبندی( واقف بوده

 .رست روی خط طالیی قرار گرفته استرا در بهترین  نقاط نگاره قرار دهد. محل قرار گرفتن پادشاه د«ارته»نماد اهورامزدا 
ییدات أنشان از توجه به مقوله ت ،عناصر زمینی و انسانی قرار گرفته است که در واقع چنین تصویر نمادین اهورامزدا باالتر ازهم
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 خطوط .ییدات استأهای این تاز نشانه «اهورامزدا »چنین ارتباط چشمی بین پادشاه و از جانب اهورامزدا دارد. همشاهی این پاد
ر که نشان از شرایط یکسان، و تسلیم د و همگی روی خط افقی قرار دارند کار رفته در نقش صف اسیران همگی ایستا هستنده ب

ستند که نشانه از حرکت و تحرک رفته خطوط مورب هر خطوط به کا ۀاه ،عمدکه درنقش پادشدر حالی مقابل مقدرات دارد.
عطوف به پادشاه و حکم پادشاه نگاه مواجه هستیم. به گونه ای که همه اسیران نگاهشان م . ما در این نگاره با دو طرزباشدمی

 « اهورامزدا»ییدات أگویا منتظر ت است و« اهورامزدا»معطوف به نماد  و نگاه پادشاه نگاهی آسمانی استکه در حالی؛ است
 د. باشمی

 (؟مخاطب شاهد چه احسات و عواطفی است ،اثرهنری مورد نظر چه عواطفی در آن به تصویر کشیده شده است؟ )در 

 جواب پژوهشگر:

ریستن ، با نگو در طرف دیگر ییدات آسمانی برای پادشاهأو ت الوهیت حسی از تقدس و ،دقیق این نگاره از یک طرف ۀبا مطالع
 سرکشی و عصیان در مقابل پادشاه قانونی این امپراتوری هستیم. ۀواسطه بختی و اسارت و مرگ ب، حسی از نگونبه صف اسیران

 (؟هایی استفاده شده استها و المانق اثر هنری از چه نمادها و نشانهچه نمادها یی در آن به کار رفته است؟ )برای خل 

 :پژو هشگرجواب  

ر یحیي ذکا د نسبت دهند.« اهورامزدا »یید قدرت این پادشاهی را به خدای یگانه أت ،اندد یا هنرمندان این نگاره  کوشیدههنرمن
ا و هبنابر مفاد سنگ نبشته: »کندي نزد پادشاهان هخامنشي اضافه مياین نوع نگرش و جهان بین ۀچنین، ریشط و هماین ارتبا

قاد ابدي تغییر ناپذیري اعتمنابع مربوط به دوران هخامنشي، مردم این روزگار به یك آیین کیهاني یا نظام مقدس و قانون ازلي و 
، نگهبان نظم و سامان ون در زمان آریاییان  باستان هندوایرانيبیان شده است. این قان «َارته » ۀکه مفهوم آن با واژ اندداشته

 آیین و ۀآسمان بر زمین فرود آمده، به گونو به تدریج از گردش و تعادل آنها در آسمان بود راهنماي د و ماه وستارگان، خورشی
در نزد هخامنشیان به « َارته»قانون  …ناموس طبیعت و نیز یك راه و روش زندگاني و نظام اجتماعي و اخالقي و ذهني در آمد

لت بود. از این رو ، راست و حق و بر طبق موازین عداگرفتانجام مي«رتهاَ »معني آن بود که هر کاري که موافق و مطابق 
، منظم و به جهان و هرچه در اوست بایستمي« َارته»مي شد. به موجب قانون و دادگري از آن اراده « حق»، «عدالت»مفاهیم

گزار، راستگو، دادگر، نیکوکار، خدمتمیان در زندگي خود ، آدو کشورها آباد و شکوهمند و زیبا سامان و بي عیب و نقص، زمین
یمان و خرسند و شاد و دارا و پر فرزند و پیروزمند و کامیاب باشند و هرکس مطابق این قانون قرار مي داد، ناچار 18وفادار به پ

آنان  ۀبود و تجلي خواست و ارادع شده به صورت اهورامزدا و خدایان دیگر وض« َارته»قانون  …در حمایت آن قرار مي گرفت
که گاه در دست سمبل انساني اهورامزدا و  اي نمایانده شده استثار هخامنشي به صورت چرخ یا حلقهدر آ« َارته»نماد ،  …بود

به یید از جانب اهورامزدا أپادشاه دست راستش را به نشانه ت (.5-3:  180)ذکاء، « قه بالدار قرار داردگاه در وسط عالمت حل
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ته وصف دست بس سیاسی پادشاه دارد. -قرار داده که نشان از نماد مذهبیدشمن  ۀباال بلند کرده و پای چپش را بر روی سین
 دهد.ه حقارت و زبونی آنان را نشان میاسیران ک

 های مربوط به تفسیر اثر هنریپرسش-7-1 

ی مورد نظر چه اطالعاتی از عقاید، باورها و اثر هنر کند؟) اثرهنری چه چیزی در مورد فرهنگ هنرمند خالق آن بازگو می
 (؟خالق خود را توانسته بیان کند های فرهنگی و...ارزش

 جواب پژوهشگر:

مذهبی  مسئولیت ،مقدس و خدایی که پادشاه ،در ایران زمان هخامنشی، امری است، مقام سلطنت کندیید میأت« نگاره بیستون»
این جبروت و عظمت معنوی را با بزرگتر نشان دادن  اندهنرمندان این دوره کوشیده .بوده است مان عهده دارأرا تو و سیاسی آن

که بر تمامی  ،خاص کیسب ره از یک اسلوب و روش واین نگاره نشان می دهد هنرمندان این دو نقش شاه از دیگران نشان دهند.
ع الله دلیری قل از دکتر بدیراجراستیونس سفیر انگلستان در ایران به ناند. سر کردههنرهای مرسوم این دوره حاکم بوده تبعیت می

ی یی و روحیه نژادی و ملکه با استفاده از موقعیت جغرافیا ش ایران در مدنیت جهان این بودهترین نقمهمترین و اساسی: »نژاد
ه و از امتزاج و ترکیب آن اجزای ادو معتقدات مختلف شرق و غرب را با یکدیگر آمیزش د هنرها ،هافرهنگ ،هاخوش تمدن

 ی)دلیر «وجود آورده استه درایت و نبوغ و هوش ایرانیت خود ب ۀدر سای .آنها قابل درک باشد ۀمحصولی برای هم ،متفاوت
 هخامنشی دارد. ۀودی از رشد و ترقی دورمای بلند و نحکایت از فرهنگی واال و اندیشه ،لذا این نگاره ؛(777: 7351،نژاد

 (؟)اثر هنری مورد نظر برای چه هدف و یا اهدافی ساخته شده است ؟چه هدف و منظوری را دنبال می کردرهنری اث 

 جواب پژوهشگر:

 ، منتهای قدرتکه پادشاه و آن این های تابعه استملت ۀاصلی ترین هدف نگاره بیستون، دادن پیامی روشن و واضح  به هم 
 .  سر کشی و عصیان را نخواهد داد ۀاجاز هیچ کس، به و است سیاسی و مذهبی را عهده دار

 ۀسابق زهیچ ردی ا، ؟ )آیا در اثر هنری مورد نظربا آثارمشابه و مرتبط چگونه است ها و مضامین تصویری این اثر، درمقایسهفرم
 (؟بینیمآن در گذشته می

 جواب پژوهشگر:

که  است پ.م( 8111شاه لولوبی )حدود  «انوبنی نی»موسوم به  ۀزیادی مشابه نگار ها وموضوع این نگاره تا حدود بسیارفرم
ان در یعنی جایگاه خدای «بغستان»کوه  ۀگشته است و شرح واقعه را بر سین وی نیز به مانند داریوش هخامنشی بردشمن چیره

یاد شده «ا هلولوبی»الزم به توضیح است در منابع یونانی از پادشاهان کاسی با نام  نزدیکی کرمانشاه کنونی نقر کرده است.
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بری در شاه ت، قدرت را بر بازوی شاه می بندد ۀای آسمانی حلقکه فرشتهها در حالیپادشاه لولوبی «نگاره انوبنی نی»در است.
ته  ر بسدشمن قرار داده و نقش دو اسیر دست و س ۀپای چپش را روی سینه به خاک افتاد ،دست راست و کمانی در دست چپ

وضوع ماین دو نگاره به طرز عجیبی هم به لحاظ  دیده می شوند.، سمانی در مقابل شاه زانو زده اندآ ۀکه با طنابی به دست فرشت
اره بیستون هن تر از نگبسیار ک« نگاره  انوبنی نی»البته بایستی اذعان کرد  ها به هم شبیه هستند.-و هم تا حدودی به لحاظ فرم

 می باشد.

 
 پ.م ( 8111: نگاره انوبنی نی سر پل ذهاب حدود ) 8تصویر 

 

 بیستون  ۀترکیب و تحلیل داده های پژوهش در خصوص نگار

ه عنوان یکی از ب« بیستون  ۀنگار» ها می پردازد.سواالت هدفمند به ترکیب، تحلیل و تفسیر آن پس از یافتن پاسخ پژوهشگر
امنشی هخ ۀمربوط به دور« بیستون»، این نگارهگیرد.تورالعمل فوق مورد بررسی قرار میمعتبر تاریخی بر اساس دس اسناد

یعنی جایگاه خدایان در نزدیکی کرمانشاه معروف به کوه  «بغستان»کوه  ۀسین . این نقش برجسته برباشدپ.م( می 588حدود)
ولی  مطمئنا کار  ؛این اثر، اطالعی در دست نیست ۀمند و یا هنرمندان سازنداز هنر بیستون در نزدیکی کرمانشاه قرار دارد.

س پ تاثیر نبوده می توان اشاره کرد:که در خلق آن بی اطالعات مهم دیگر، پیرامون این اثر از می باشد. یهخامنش ۀهنرمندان دور
اقدام مهمش سعی کرد بر مصر حمله برد که کمبوجیه در اولین  پسرش کمبوجیه بر تخت نشست. ،کوروش بزرگ هخامنشی از

بانی کمبوجیه عص یکی از آرزوهای پدرش بود. لشگر ایران پس از گذشتن و تصرف مصر تا شمال سرزمین سودان پیش رفت.
و در غیابش خود را شاه  مبوجیه خوانده بودبرادر کوچک ک «بردیا»که خود را  «گئومات »از شورش یکی از مغان مادی به نام 

ظمی به نر میان سپاه ایران پراکندگی و بیراه بازگشت جهت سرکوب وی  درگذشت. پس از مرگ کمبوجیه د . دررس نامیده بودپا
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ردیای ن برداشتن بو با از میا ها پایان دهدتوانست به زودی به این نابسامانیداریوش یکی از سرداران سپاه هخامنشی  وجود آمد.
 و یاران داریوش او را بر تخت کورش نشاندند.هخامشی برگشت  ۀر دیگر به خانواددروغین )گئومات( تخت شاهی، با

پادشاه دست راستش را به نشانه تایید از جانب اهورامزدا به باال بلند کرده و پای چپ اش را بر روی سینه دشمن قرار داده که       
سیاسی پادشاه دارد.وصف دست بسته اسیران که حقارت و زبونی آنان را نشان می دهد نگاره بیستون  -نشان از نماد مذهبی 

یران زمان هخامنشی، امری است ،مقدس و خدایی ،که پادشاه مسئولیت مذهبی و سیاسی آنرا تایید می کند ، مقام سلطنت در ا
توامان عهده دار بوده است .هنرمندان این دوره کوشیده اند ،این جبروت و عظمت معنوی را با بزرگتر نشان دادن نقش شاه از 

اسلوب و روش و هم چنین سبک خاص که بر تمامی دیگران نشان دهند.این نگاره نشان می دهد هنرمندان این دوره از یک 
هنرهای مرسوم این دوره حاکم بوده تبعیت می کرده اند. سر راجراستیونس سفیر انگلستان در ایران به نقل از دکتر بدیع الله دلیری 

 فیایی و روحیه نژادی ومهمترین و اساسی ترین نقش ایران در مدنیت جهان این بوده ، که با استفاده از موقعیت جغرا» نژاد :  
ملی خوش تمدن ها ،فرهنگ ها ،هنرها،و معتقدات مختلف شرق و غرب را با یکدیگر آمیزش داده و از امتزاج و ترکیب آن اجزا 

یری )دل«های متفاوت ،محصولی برای همه ی آنها قابل درک باشد .در سایه درایت و نبوغ و هوش ایرانیت خود بوجود آورده است
الله ،مقاله:نفوذ و تاثیرفرهنگ فارسی در جهان ( لذا این نگاره حکایت از فرهنگی واال و اندیشه ای بلند و نمودی از نژاد ،بدیع 

تجسم قدرت شاه بود و از »رشد و ترقی دوره هخامنشی دارد. به عقیده گریشمن به طور کلی هدف هنر وهنرمندان این دوره: 
هنشاهی را تشکیل می دادند .هنری مزبور هنری است در خدمت قدرت و ما فوق سوی دیگر نشان دادن تنوع مللی که این شا

 ( 721:   7311)گیرشمن ،« همه ،هنری تزیینی به شمار می رود 

اصلی ترین هدف نگاره بیستون ، دادن پیامی روشن و واضح  به همه ملت های تابعه بود. و آن اینکه پادشاه ، منتهای قدرت     
عهده داراست ، وبه هیچ کس،اجازه سر کشی و عصیان را نخواهد داد . فرم ها وموضوع این نگاره تا حدود  سیاسی و مذهبی را

است ، که وی نیز به مانند داریوش هخامنشی  پ.م( 8111شاه لولوبی )حدود  «انوبنی نی»بسیارزیادی مشابه نگاره موسوم به 
غستان" یعنی جایگاه خدایان در نزدیکی کرمانشاه کنونی نقر کرده بردشمن چیره گشته است و شرح واقعه را بر سینه کوه "ب

یاد شده است.در نگاره انوبنی نی پادشاه «لولوبی ها » است.الزم به توضیح است در منابع یونانی از پادشاهان کاسی با نام 
ست راست و کمانی در دست چپ لولوبی ها در حالیکه فرشته ای آسمانی حلقه قدرت را بر بازوی شاه می بندد.شاه تبری در د

پای چپ اش را روی سینه به خاک افتاده دشمن قرار داده و نقش دو اسیر دست و سر بسته ، که با طنابی به دست فرشته آسمانی 
در مقابل شاه زانو زده اند.دیده می شوند.این دو نگاره به طرز عجیبی هم به لحاظ موضوع و هم تا حدودی به لحاظ فرم ها به 

  بسیار کهن تر از نگاره بیستون می باشد. «انوبنی نی »شبیه هستند. البته بایستی اذعان کرد نگاره هم 

 نتیجه گیری
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ان با دورسنگ نبشته ها و سنگ نگاره ها از نظر اعتباروحجم شان به منزله اسناد دست اول و هم عصر ،درباره دوره هخامنشی     
ن ها را اهمیت آدلیل همین  تعدادشان بسیار اندک است.و، بنا به دالیلیدارند.ولی متاسفانه  ای ویژه  ،اهمیتتاریخی مورد نظر
سیر تحول و تطور تاریخ و  برای شناخت هر چه بیشتر و واضح تر از مطالعه دقیق آن ها دریچه ای است لذا ؛دو چندان می کند

در مطالعات تاریخی همواره داشتن روشی هدفمند  برای یافتن پاسخ سواالت پژوهش  بسیار حائز اهمیت  هنرهخامنشیان است.
است .با مطالعه ی اکثر کتاب های مرجع  تاریخ هنرو تحلیل آثار هنری به ساختارمند بودن شان پی می بریم.مطالعه کتاب 

در عین حال علمی راهگشا بود.و توانستم با بهره گیری از چالز جنسن الگویی ساده و « تجزیه تحلیل آثار هنرهای تجسمی»
ر این د را مطالعه و تحلیل کنم.«نگاره بیستون»دستور العمل پیشنهادی یکی از معتبرترین سنگ نگاره های دوره ی هخامنشی 

ح پرسش هایی هدفمند متمرکز شدم و با طر ساختار فرم ومحتوای اثر هنری –ب  ؛ اثرهنری –الف  پژوهش در دو حوزه مهم یعنی
 :یه منجر به نتیجه گیری زیر گردیددرصدد یافتن پاسخ ها  برآیم .و در نهایت با ترکیب و تحلیل اطالعات اول

نگاره بیستون به لحاظ موضوعی در بر گیرنده برهه ای از تاریخ پر طالطم هخامنشیان به خصوص پس از مرگ کمبوجیه  و -7
 بحران جانشینی او است.

 بیستون به لحاظ سبکی توانست بر اکثر نقش برجسته های آن دوره در شوش و تخت جمشید تاثیر بگذارد. نگاره-8

 کارکرد نگاره بیستون به مانند  رسانه های نوشتاری و تصویری امروزی در عصر باستان بوده است   -3

 ای پادشاه متصور شوند.هنرمندان این نگاره کوشیده اند مقام پادشاهی و مذهبی را توامان با هم بر -1

نگاره بیستون حسی از قدرت و عظمت و مطیع بودن در مقابل فرامین اهورامزدا و در عین حال برای دشمنان این پادشاهی  -5
 حسی ازمرگ و تباهی  را به بیننده القاء می کند.

ی کیب بندی ( واقف بوده و شناخت خوبنگاره بیستون نشان می دهد هنرمندان این اثر به رموز دانش کمپوزسیون )تر ۀمطالع -3
از آن داشته اند.آن ها نقش اهورامزدا و داریوش را در بهترین محل این نگاره قرار داده اند .پادشاه و عمل او را روی خط طالیی 

 دکه هنرمندان دوره رنسانس تازه آن را شناختند در این نگاره به درستی قرار گرفته است که نمی تواند اتفاقی باش

پرسپکتیو »همچنین در نگاره بیستون شاهد پرسپکتیو مقامی )علم مناظر و مرایا( با بزرگ تر نشان دادن نقش پادشاه عمال   -1
 است. « اهورامزدا »و نگاه همه افراد معطوف به پادشاه و نگاه پادشاه معطوف به نماد را اجر کرده اند «مقامی

ر های فوالدی بر سینه کوه نقتوسط حجاران و به کمک چکش و قلم و پس از تایید اجراهنرمند این اثر احتماال ابتدا طرح را -2
 شده است.
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اه لولوبی مربوط به ش «انوبنی نی »با مطالعه ی نگاره بیستون  به مشابهت موضوعی و تا حدود زیادی مشابهت فرمی با نگاره -1
و گویا داریوش به تقلید از آن نگاره می خواسته شرح پیروزی و فائق آمدن بر دشمنان ا ش را  پ.م( پی می بریم8111) حدود

 ثبت کند. 

 خذ آمنابع و م

 ها الف : کتاب

شرکت چاپ و نشر  ،تهران تاریخ شناسی، ،رسول،منصور صف گل ،جواد عباسی و دیگران،عبدال(1385) ،خیر اندیش -
 کتاب های درسی.

 .سمت ناشر ،چاپ اول ،تهران ،بتی آواکیان ترجمه: ،های تجسمیرتجزیه تحلیل آثار هن ،(1370)چال ،جنسن -

 .نشر کارنگ ،چاپ پنجم، تهران ،پرویز رجبی ترجمه: ، از زبان داریوش،(1385هاید ماری ) ،کخ -

گه ،چاپ چهارم ،تهران ،، هنر در گذر زمان، ترجمه: محمد تقی فرامرزی(1385هلن ) ،گادنر -  .ناشر آ

 .نشرنی ،چاپ دوم ،تهران ،علی رامین ،تاریخ هنر،ترجمه (،1374ارنست ) ،گامبریج -

  .ناشردانشگاه ملی ایران ،تهران ،بهروز حبیبی ی(، هنر ایران، ترجمه1327) ،، آندرهگدار -

 .جوان ،ناشر ،،تهران ، تاریخ چیست ،ترجمه محمد تقی زاده( 1354) ن.آ، ،یروفه یف -

  مقاالت ب :

 111شماره :   ،هنرو مردم مجله:« نفوذ و تاثیر زبان و فرهنگ فارسی در جهان » ،(1324)دی ماه  ،بدیع الله دلیری نژاد، -

 71، شماره :  مجله : گلستان هنر« ه ای ایرانسیر تحول هنری نقش بر جسته های صخر» ،( 7323) ،عباس ،رضایی نیا - 

 (8-3) 711مجله : هنر و مردم ، شماره : «  آیین شاهنشاهی ایران( » 711ذکاء ،یحی ) -

 ج : فهرست تصاویر:

 :1تصویر 

 80ص : نشر کارنگ، ،چاپ پنجم، تهران ،ترجمه: پرویز رجبی ، از زبان داریوش،(1385کخ ،هاید ماری ) 

 : 5تصویر 
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   15ص: کارنگ،نشر  ،چاپ پنجم، تهران ،پرویز رجبی ی،ههترجم ، از زبان داریوش،(1385هاید ماری ) ،کخ


