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 چکیده

این مقاله به بررسی،  است. آسیای صغیر بوده لنهرین، مصر وابین مانند تابعههنر ملل  ریتحت تأثو درباری  یهنر ،هنر هخامنشی

این  یترین آثار هنر از مهمیکی  عنوان بههخامنشی  یدوره یو نقوش برجسته ها مجسمهانسانی،  هایتناسب یمقایسه مطالعه و

یت ریاضی است که در هنرهای بصری اهمّ انشی در دمفهوم آنمفهوم  و مشاهده قابلسب در طبیعت نیز پردازد. تنادوره می

مشاهده و بناها  ها مجسمههای انسانی مانند  در تناسب که در طبیعت و ساختهطالیی  تقسیمِ نسبتِ فرمولچنانچه  ؛سزایی دارد هب

ها در منبع تناسبمرجع و  عنوان بهابعه هخامنشی از هنر ملل ت یدوره پذیری آثار هنریِأثیردر این پژوهش به بررسی ت شود.می

 هنر و تأثیر در هنر هخامنشی تحت های انسانی موجودتناسبدهد که نتایج این بررسی نشان می ود.شهنر این دوره پرداخته می

از نظر  ـ اوج هنر هخامنشیبین قابل ذکر است که  وو یونان و از همه بیشتر، مصر بوده النهرین بینهنری  هایتناسبقواعد 

 .شودمیمشاهده  زیادی های هنر مصر شباهت و ـ سازی مجسمهدر معماری و  تناسب کاربرد قواعد

        

 مصر ،یونان النهرین،بینهخامنشیان،  ،طبیعت، هنر ها،تناسبکلیدی: های  هواژ
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   مقدّمه .1

ا با امّ .دهدا نشان میسایر ملل رهنر ائتالف مبتکرانه با یک روند  ،درباری لِعنوان هنر مجلّ ههنر هخامنشی ب

بلکه آنچه از  ،به تقلید کورکورانه نپرداختند گاه هیچآنان  ،های دیگرتوجود اقتباس هخامنشیان از هنر ملّ

 هنریکه در سبک  ایهماهنگی تناسب و ،به همین دلیل  ؛ردندکف میدخل و تصرّرا گرفتند دیگران برمی

 .بوده است هاتدیگر ملّ هنریکارگیری عناصر  هدر ب ها آنت قیّفّمو یدهندهنشان ،خوردبه چشم میاین دوره 

 یدهد که هنر عصر هخامنشی زاییدهدوره نشان میاین  سازی مجسمه اری وحجّ رفته پژوهش در آثار هم روی

 هکردپیدای این هنر به سفارش هنرمندانی تجلّ ود کهشی، بلکه چنین فهمیده منبوغ مردم نبوده خودیِ هبخود

 ؛نداهد هنر یونان بودمقلّ ای تااندازه ازاین پیش یی در دورهحتّ مصر و ،که خود شاگردان هنر مکتب آشورت اس

اهان هخامنشی ش .شکوهی به پادشاهی نوین ببخشد بایست هنر کاملی خلق شود که درخشش وبنابراین می

محسوب  ها آنط و عظمت قدرت و تسلّهای بزرگ معماری که در واقع نمودار برنامه ا وهاتمام طرح منظور به

 ؛ردندکرا جستجو می موردنیاز ، هنرمندان و صنعتگران آزموده وخود در تمام قلمرو و امپراتوری شد،می

هنر  در بنابراین دست یونانی استفاده شده است.ان زبرحجّاربناهای هخامنشی بیشتر از  حجّاریچنانچه برای 

ر د طور عمومی و همعماری ب درهماهنگی و تناسب خاصی یک نوع  ،هغیر و هخامنشی، مانند هنر یونانی

هنرمندان قرار گرفته  موردتوافقخاص  طور بهتزئینات معماری  و ها مجسمه ها وبرجستهنقش جزئیات مانند

  است.

است.  خص یا دو چیزش دو اشتن میاندبت و رابطه نس ،لغتبر اساس فرهنگ  (Proportionality) ناسبت

نماید. در مقدار را القا می شباهت و ،قیاس، ، درجهتنسب ایهواژه از التین به فارسی معموالً واژهاین  یترجمه

و  های روی ساقهبرگ ینظیر فاصله ؛شودمشاهده میعلمی تناسب  یکطبیعت نیز اجزای مختلف  یمطالعه

. ی اجزا با کل و اجزا با یکدیگرکمّاز روابط  عبارت استتناسب  غیره. وروی تنه  ،روی شاخه و شاخه ،ساقه

فرمول تقسیم ، چنانچه سزایی دارد هیت بریاضی است که در هنرهای بصری اهمّ ی در دانشمفهوم ،تناسب

در  .استهای زیبای طبیعت دیدهسطح هندسی و یا پ ،حجم ،خطپاره که زیباترین تقسیم برای یک طالیی

ایجاد  ها شکلبرای  درکی قابلآنکه زبان  منظور بهتعادل و  ،یابی به وحدتهنرمندان برای دست ،طی تاریخ

روابط متناسب بین اشکال بنا های هندسی و شکل یآگاهانه آثار خود را بر پایهآگاهانه یا نا طور به ،کنند

خط به کردن پارهبخشابتدا اقلیدوس  .بوده است ر. معیارهای تناسب در نزد هنرمندان گوناگون متغیّاندکرده

به طور در هنر و  طور عام همبحث تناسب ب. خواند (golden ratio) نسبت طالییرا و قسمت متناسب و زیبا د

کی بر متّ ،یتناسب در شکل کلّ د.کنمیگر را جلوه غریبی در ادبیات هنر و معماری معاصر ما مضمونخاص 

  ی در مبادی درک هنر دارد.ناپذیرارزش انکار ،صی خودتخصّ علم هندسه و ریاضی در جای خود و در شکل

نسبت طول ضلع قاعده به ارتفاع برابر است با نسبت  در اهرام ثالثه مصر ،شده تحقیقات انجامبر اساس 

 هستند. این موضوع دالّ خوشایند های طالیی به چشممستطیل (1 )تصویر همچنین در معبد پارتنون ؛طالیی

این نسبت از قدیم در  .است گرفته شکلها نیز انسان اتر ذرّهندسی د هایت است که این تناسببر این واقعیّ

نظیر آنچه در  .دانکردهاستفاده می در آثار خود از آنآنان و  است بین هنرمندان و معماران شناخته شده

 ت شده استیت رعادر اهرام مصر نیز این نسبت به دقّ و ساختمان معبد پارتنونو  نقاشی مونالیزای داوینچی

 .(2 تصویر)
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 Egyptian)به مثلث قائم مصری  ،شده باشد گرفته شکلهای این هرم نسبت ای که بالزاویهامثلث قائم

Triangle) معادل با نسبت طالیی یعنی ،کف هرمنسبت وتر به ضلع همست و جالب اینجاست که ا معروف 

اهرام یکی از  که در تصویریدر  ـاز میالد  پیش هزار سالآمده از دو دست. مدارک بهاست 1.61804 دقیقاً

ط توسّ آن یاین نسبت روی اجزای بدن انسان است که مطالعه یحاکی از مطالعه دیده شده ـمصر 

یم تقس قابلیتاستفاده از  دهد که بادست میانسان، جدول معروفی را بهلوکوربوزیه معمار فرانسوی روی بدن 

ط های لوکوربوزیه بعد از وی توسّیاست. بررس تمان وارد کردهها را در ساخطبیعی در بدن انسان، علم نسبت

 اشی معروف خودلئوناردو داوینچی در ترسیم نقّ .است قرار گرفته و پیگیری موردمطالعهدیگر دانشمندان 

 یانسان به فاصله نسبت قد ،مثال  عنوان به ؛گرفته است از بدن انسان از نسبت طالیی بهره (3 )تصویر مونالیزا

شانه تا باالی  یفاصله نسبت، آرنج مچ تا ینوک انگشتان تا آرنج به فاصله ینسبت فاصله، پا یف تا پاشنهنا

ناف تا زانو به  ینسبت فاصله و شانه تا باالی سر یبه فاصله ناف تا باالی سر یفاصله نسبت، سر ی اندازه بهسر 

 شوند.محسوب میدارای نسبت طالیی که  هستند نقاطی از بدن ،پا یزانو تا پاشنه یفاصله

ی از هنر ملل تابعه و متأثری ، هنر دربارهنر هخامنشیباید گفت که  موضوع این پژوهش در بیان مسئله و 

ثیر عناصر أت ، بیانگر نفوذ ودجمشیدر تخت ویژه به های کاخدروازه و های دیوارهبرجستهنقوش وامپراتوری بوده 

 یدر دوره. استظریف یونان  هنر متعالی و تو وراورا مصر و بل(با )آشور و النهریننبی ، ایالمی وهنر مادی

 هایتراشی از قواعد تناسبعماری و پیکرم فلزکاری و مانند سفالگری و ،انواع مختلف هنرهخامنشیان در 

ای هلی در دوره، وابتدایی بوده صورت بهاستفاده از این قواعد علمی  ،لاوّ یکه در دوره هعلمی پیروی شد

های بعدی با ده است. در دورهکرونان تکامل پیدا ی النهرین وجمله بیناز تجربیات ملل تابع ازبا استفاده  بعدی

 هنر معماری و ویژه بههنرها  یدر همه ها، استفاده از قواعد تناسبهنری مصریان یاستفاده از تجربه

 تراشی به اوج تکامل خود نزدیک شده است.رپیک

 شناسي این پژوهشروش .2

 هنر هخامنشی است و موجود در شوترین نقیکی از با اهمّیت ،جمشید نای تختاای پلکان آپادهبرجستهنقش

روی پلکان آپادانا نقوش موجود بر شمار رود؛ جمشید به ی تختدیگر صفحه بررسی نقوش برای یبنایتواند میم

ای موسوم به هی امپراتوری که در گروهمربوط به ملل تابعه نقوش ـ1 وند:شی اصلی تقسیم میدسته به دو

ترین ـ اصلی2اند؛ هجنوبی پلکان شرقی ترسیم شد ینیمه غربی پلکان شمالی و ینیمههدایا در  حامالن

نقش شاه با ابعادی  .(4 تصویر) ی معروف به بار عامروی پلکان وجود دارد، نقش شاه در صحنهنقشی که بر
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 8بند  در ،از سوی دیگر ؛( 94 :1385  ب)افهمی،  یت اوست، ترسیم شده استکد اهمّؤسایر افراد که ماز  تر بزرگ

ن من ت»ند: کا چنین توصیف میر های اندام خودویژگی ت جسمانی وداریوش وضعیّ ،نقش رستم یکتیبه 9 و

هنگام  و دو پا، چه با هر ست ودو د ، چه با هرمدر مصاف نبرد هماورد خوبی هستم، ورزیده هست توانایی دارد.

بر ترسیم انسانی آرمانی بوده قصد  ،بنابراین اگر در این دوره .(91: 1384، )شارپ «، خوب سواری هستمسواری

تالش برای تطبیق بدن شاه با حالت نشسته، ا امّ ؛شده استی مید، این امر در ترسیم نقش شاه متجلّباش

 فقدان مرجعی برای ارجاع ابعاد نمای ،از سوی دیگرده و کرایجاد  انسانی آن هایتغییراتی را در تناسب

 داریوش است ی مجسمهممکن ساخته است. تنها مرجع خارجی در این مورد رو، تحقیق در این امر را غیر هروب

رای ب بیان قدرت و منظور به ،ر هخامنشیدر تفکّ هابنابراین برای فهم تناسب ؛است ه در مصر ساخته شدهک

در هنر  دهد که. ظواهر امر نشان میالعی در دست نیستاطّ ،بیگانه شدن میان خودی وک قائلتفکی

 .(94 :1385 ب)افهمی،  اندایی با ابعاد مشابه ترسیم شدههتمامی افراد با اندام، هخامنشی  به استثنای شاه

 

 
 ( 265: 1387، عام داریوش )هینتس تصویر بار ـ4

 جمشید ختی نقوش تبنددسته .1 ،2

 توان به چهار نوع تقسیم نمود:جمشید را می ای تختهبرجستهرفته نقش هم روی

 دریافتتوان می ها آنسالح  ح که از لباس وهایی از مردان مسلّردیف :افسران سربازان و یبرجستهنقش ـ1

نگرند، می سو کیبه  چون ند واهم ایستاده سر پشت یک صف و . این افراد همگی درهستند که پارسی یا مادی

را  ها آنتوان ی که میاگونه؛ بهیکسان است شانچهره به یک اندازه و ها آن. نقش پیداست ها آنرخ  تنها نیم

 سربازان گارد جاویدان شمرد.

 دادنِ؛ زیرا باز هم هدف نشانها یکسان استا نیز چهرهه: در این نقشملل تابعه نمایندگان کشورها و ـ2

 رسمیتالشعاع ، چون تحتدیگر افراد. سیمای افراد یکی است شخصیتنه ارزش  ،لت شاه استمنز مقام و

یکسان  ایو هداریش نمایندگان  موی سر و شیو آراها ا جامهبود، امّمراسم بار عام در حضور شاه بزرگ 

 .(39: 1376، )سعیدی نیستند

تراش هنرمندان سنگ طور ناقص ـ ها بازهم بامّ طور آشکار ـ هن ایرانشهر: در اینجا ببزرگا ن وپایگاـ بلند3

واالی خود، در گردش سر  یدرجه مقام و برحسب ،این افراد افراد را نمایان سازند؛ شخصیت که اندسعی کرده

ند ـ اندکی با هم فرق دار ـ که ها آنای هلباس هیئتاز  رفتن از پلکان آزادند وهنگام باال دست به حرکتِ و

 پارسی یا مادی هستند. که دریافتتوان می

که یا روی یک  شودی شاه دیده میبرجسته نقش ،هاجانشین: بر دیوار درونی بسیاری از درگاه شاه و ـ4

رفتن از  یا اینکه در حال ورود به تاالر یا بیرون ،اندایستاده گهبانن سر او جانشین وی و پشت صندلی نشسته و

 ()همان می پارسی بر تن دارندجانشین همیشه لباس رس آن است. شاه و
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 شاخص عنوان بهها برجستهنقش ترین مهم. 2 ،2

         کرد،  دهرا به پاسخ درست رهنمون خوا ما ها آنروی  که تحقیق بر ییهابرجستهترین نقش مهم

مادی  های پارسی وهخامنشی است که در پوشش بلندپایگان های موسوم به بزرگان ایرانشهر ورجستهبنقش

در این  پلکان شرقی قرار دارند؛ شمالیِ ینیمه پلکان شمالی و شرقیِ ینیمه پایینِ های دو ردیفِدر بخش انت

اند، افراد را از نمای همواره از نمای جانبی ترسیم شده ا کهده است به استثنای سرهکراح سعی طرّ ،بخش

ی خواهیم بود تا به بررسی نماها درما قا ،بگذارد. بنابراین در این وضعیترو یا نمای جانبی به نمایش  هروب

، کاله مادی یا ارسی ی خودامی این افراد همراه با جامهتم که ییازآنجاا امّ پردازیم.رو به بررسی تناسبات ب هروب

مرجع ارتفاعی برای  عنوان به، دانقرار گرفته ها آنان که در مجاورت سر دارند، از نقوش سربازان جاوید به

 .(95 :1385 ب)افهمی،  این تحقیق استفاده شده است انسانی در هایتناسب

 
 .(95 :1385 ب)افهمي، ، سربازان جاویدان )پایین( بزرگان ایرانشهر )باال( یبرجستهنقش .5

 جمشید های اختصاصي روی نقوش تختنشانه .2،3

ها که برجستهاری نقشحجّ یها گروهدهد که هر کدام از جمشید نشان می ی نقوش تختمطالعه بررسی و

 یا عالمتی نشانه ؛ندا هاختصاصی داشت ی، برای خود کد یا نشانهندا هکار بود  جمشید مشغول به در تخت

 گروهکردند تا کارکرد هر ، ترسیم میبرجستهی نقشخود در گوشه پس از پایان کار یک که هراختصاصی 

 ،هااصلی این نشانه بردکار .(59: 1378 یدیانخورش) ارزشیابی باشد و محاسبه قابل ها آن وحقوق حق و مشخص

 یکدیگر بوده است.   ازاران کردن کار حجّ مشخص شناسایی و

  
 )خورشیدیان،ها برجستههای روی نقشعالمت نمونه .6

1378 :61) 

 (63: 1378، خورشیدیان) عالمت اختصاری روی نقش تصویر .7

که یک گروه در  طوری ههمسان باشد، ب پاسارگاددر  ید وجمش تتواند در تخروی نما می کار تقسیماین نوع 

جایی که کارگران آرامگاه  مشابه در مصر و یدیگری در شمال دیوار ایوان قرار گرفته است. نمونه جنوب و

اران در تخت حجّ شود که در آنجا هم کار بین دو دسته تقسیم شده است.، دیده میاندکرده حکاکیفرعون را 

دقیق  طور بهفقط  ها آن ،ندارای بروز ابتکار در کارشان داشتهآزادی ناچیزی ب ،اندتی که بودهز هر ملیجمشید ا

 ند؛اکردها پیروی میهاز آن طرح طورمعمول به و اند کرده میرا اجرا شده بود یحااحان طرطرّ ی وسیله بهآنچه را 
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ی موضوعات یو ریشه جمشید را آفریده است ر تختکه هن احان از رهنمودهای شاهان بودهپیروی طرّ ،بنابراین

 دکن مشخصبرای ما  ،اندرا که آن را حک کردهگرانی واند ملیت صنعتتبرجسته نقش شده، نمی که روی نقوش
 .(109: 1381 ،)رف

 جمشید ها در تختقانون کلّي تناسب .2،4

 است که  شده  مشخصجمشید  تخت و ی هخامنشیهادر ساختمان کاررفته به گیریِاندازه ساختاراز 

 8/34 تا 7/34، یمترسانت 1/52 ات 2/52از  خشایارشا و ای داریوشهدر کاخ کاررفته به یِهای خطّگیریاندازه

کف  پا و ،ترتیب ذرع به یآسان بها هین اندازها بوده و 1 به 4به  6های سانتیمتر در نسبت 7/8ول ط سانتیمتر و

طبق کاربرد این بر بسیاری از عناصر سنگی دقیقاً ها واند. بیشتر ساختمانشدهجمشید نامیده می دست تخت

ا ابعاد دقیق واحدهای ذرع یا ب های همراهآن است که طرح ی دهنده نشان ،که این امر دانواحدها ساخته شده

بعاد اند، اشده حکاکیها جای خود در کاخ جمشیدی موجود بوده است. چون نقوش برجسته در سر تختپای 

، قطعات مرکزی بنابراین ؛کنندمی مشخصها ریافضاهای موجود را برای حجّ یاندازه شکل و ،هاساختمان

هر نقشی  جمشیدی ارتفاع دارند و پای تخت 9 جمشیدی طول و پای تخت 18 خزانه( ینقوش برجسته)آپادانا 

 دست پهنا دارند م کفدوّو یک 1ا هبوتهولگ جمشیدی و پای تخت 3های آپادانا دارای ارتفاعی برابر با روی بال
 .(115: 1381،)رف

 در هنر هخامنشي های انسانيتناسب ویژگي .3

 روشو  مصری تیسنّ مقیاسِ یدبندرجه روشبین  هارعایت تناسب یمطالعه بررسی و ،پژوهشهدف از این 

مهم در فرهنگ بصری هر قوم، نگاه  یکی از موارد .استمصر  و قایسه در هنر ایرانی معی برابندی مربّدرجه

جمشید را آراسته است از با  های تختای که کاخنقوش برجستهنمایش قدرت است.  یبه انسان در عرصه ها آن

ای ای گستردههاین آثار چنان است که بررسی کمیت و کیفیتآید. شمار می ن آثار باستانی ایران بهتریاهمّیت

ر ب شرقی آپادانا و یجمشید در جبهه تخت یترین نقوش برجستهسالم که انچن زد؛اسالزم می ها آنروی  را بر

تجلیل شاهان  ی دهنده نشان ،این نقوش اصلیِ یزمینه ند.اای ساختمان مرکزی قرار گرفتههروی پلکان

 های کاخ خود وبور از درع زدن و حال قدم شاه چه در ،حال .ا شاخص استهحنههخامنشی است که در ص

 یچنانچه در نقوش برجسته ؛تحت فرمان خود باشد در حال پذیرش هدایا از مردمِ تخت و چه جلوس کرده بر

از مردم تحت حکومت،  هیئته وساو بیست یدر جلو که درحالیدهند، نشان می بر تختدانا شاه را نشسته آپا

  .(16: 1381 ،رف) لعاده هستنداقفو مشغول تقدیم هدایای ارزشمند و

نار ک ها وروی پلکان اند. بربزرگان دربار مستقر شده و هااسبان، ارابههای نگهبانان، ، ردیفپشت سر شاه در

شرقی  یروی جبههنقش بر 800بیش از  ،عوجمماند. در داد زیادی سرباز پارسی صف کشیدهتع ،اندازهادست

نیز به شمالی  یروی جبههاست، برمعکوس تراشیده شده  صورت بهکه  آپادانا کنده شده است. همین صحنه

بدی  صورت به ،ی قرار داشتهاین جبهه در طول قرون در معرض عوارض جوّ ازآنجاکهلیکن  ،خوردچشم می

 ـ قامت انسان معمولی با قد وـ نگهبانان  ،ساختمان مرکزی های شمالیِدر پلکانروی سر فرسوده شده است.

ها هستند از پلّه رفتنهای پارسی یا مادی در حال باالاری در لباساشراف درب ،در همین حال و شونددیده می

جسته وجود برنقش 400حدود این مکان، دردر  اند.ها صفوف سربازان پارسی مستقر شدهاندازر آن دستد و

الت تحوّ ،یهنر معماری هخامنشی از نظر فنّ در ،لاوّ یدوره در گیرشمن معتقد است چندهر؛ )همان( دارد
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 هرگزهنر هخامنشی  ،در این دوره ،در واقع ؛بود رخ ندادهـ  مانند مصر ـ هاندر مقایسه با سایر تمدّ یزیاد

قد  بودنِخود را از قانون مساوی بوداین هنر نتوانسته  یحتّ .ت کنددر بیان حالت اشخاص دقّکه  هسعی نکرد

 ،باالتر ایستاده یهپلّبا شخصی که روی  تر ایستادهپایین یهسر شخصی که روی پلّ اشخاص خالص کند و مثالً

م م را مجسّسوّ عدِبُ بودسعی نکرده و رخ قناعت کرده  م نیمبه تجسّ این دوره هنربه این معنی که  ؛برابر است

قناعت  ها آن ی، تنها به خالی گذاشتن فاصلهداشتندا شرکت هایی که در رژههبرای تنظیم گروه لذااید و نم

ل مجلّ یها با منظرهاین نارساییبا وجود تمام  های تاریخیدر تمامی دوره هنر ایران ،لحا بااین ؛دکنمی

 یهنر ایرانی در دوره ،دیگر یبر اساس نظر و از طرفی .(223 :1346، گیرشمن) ا تناسب داشته استهساختمان

برگرفته از  عناصر تناسب است که در آن یاصول فنّ در رعایت هم آننهادی ابتکاری دارد و  ،هخامنشیان

ا در هبعد خالف یونان وبر ،در ایران ر زیادی تزییناتد در عظمت بناها و .میزندآبیگانگان را درهم می

یعنی شخص  ،، هنرمند ناچار به مالحظه در عالیق شخصی یا شهر نبود، بلکه تنها از یک کارفرماامپراتوری روم

 .الت شاه بودتخیّ یزاییده ، ترکیبی ووره همانند خود امپراتوریی این دهنر ایران ،بنابراین ؛ردکشاه اطاعت می

 در یک وحدت عملی و ،خورده بودخش آسیای یونان برب ، مصر وهنری که در والیات آشور نوعه هر زیرا وی ب

 .(99 :1379 ،هوار) کرده بودآوری درتمند جمعق

 هنر هخامنشي درها مرجع تناسب .3،1

نهرین است البین هنرِ ،این هنر مرجع ابتداییِ :اندسه مرجع اصلی برشمرده ،شیخامنقان برای هنر همحقّ

بسیاری  که نر مصر استه ،مین مرجعدوّ .این سلسله در پاسارگاد آشکار استبناهای  نخستیندر  که نفوذ آن

 ؛رودمی مارش هنر یونان به ،مین مرجع. سوّهستند نآاز  رفتهگجمشید بر قوش موجود در تختن و اهاز آرایه

اشی های نقّصحنه ،ی در این دورهحتّ و حت نفوذ یونانیان قرار گرفتندپارسیان ت ،زیرا در دربار لیدی و کلیکیه

داریوش در  یکتیبه یدر بند دوازده .(214: 1377 ،)بریان وندشگاری یونانی نزدیک مینت شمایلنیز به سنّ

که  ایهای سنگیستون: »کندو چنین بیان میای اشاره لودیه ارانی با ملیت یونانی وبه حضور حجّ او ،شوش

 ها آنکردند، اری میتراشی که سنگ حجّدر خوزستان آورده شد. مردان سنگ از دهی ،کار رفته هدر اینجا ب

 در دست آمده هب انسانیِ هایسنجش تناسب منظور به ،رو ازاین؛ (99: 1384، شارپ) «ساردیان بودند یونانیان و

ی امقایسه ،شده دییتأی بر هنر هخامنش ها آنایی که  نفوذ هرهنگف و جمشید هخامنشی موجود در تخت هنر

 ب)افهمی،  انجام شده است یموردبررس هایا و تناسبهانسانی موجود در هنر این فرهنگ هایمیان تناسب

1385: 101). 

 خامنشيه ینقوش برجسته و سازی مجسمهدر  هامصادیق رعایت تناسب .3،2

شناسی هیئت باستانکه  باشد می داریوش ی مجسمه ،هخامنشیهای مهمجسّ و پیکرتراشیالگوی برتر 

 هشدحکاکیکه  خاکستری مصری داریوش ی مجسمه. کردند کشفشوش  شهر نزدیکی در 1972در فرانسوی 

شوش  یودی مجموعهور یدروازه درِسر ی مجسمهبه یک جفت  رسد کهنظر می طور بهاین است، از گرانیت

 نزدیک درِ ،مجسمهمحل نصب  ،اینبنابر ؛ه قرار گرفته بودق داشته که در نمای عمارت غربی مورد استفادتعلّ

های و ویژگی تر بزرگای کمی هدیگر داریوش با مقیاس ی مجسمهسه  .شوش بوده است یمجموعه ورودی

 شده  نوشتهزبان  چهاربه  ریوشدا ی مهمجسهای ه است. کتیبهشد ییشوش شناسا ی مجسمهتفاوت از م

 ،اریحجّ (Heliopolis) در هلیوپلیس (Atum)برای معبد آتوم  قوی احتمال بهاین اثر تاریخی در مصر  ؛است
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 ,Azarpay) و بر پا شده استمطابق با توضیحات خود ا ل وسفارش داریوش اوّاری شده و به کراشیده و کندهت

 در معرض دیدِ مجسمهآن بوده که  مجسمه ییند که هدف از برپاکذکر میداریوش  یکتیبه .(185 :1987

با وجود حالت و ابعاد مصری،  .کرده استو اداره مصر را فتح  ،یک ایرانی که بدانند ها آنآیندگان قرارگیرد تا 

ند، کمی ی پارسی مصر قلمدادرا پادشاه جهان و فرمانروا کند که او خوددیدگاه داریوش را بیان می ،مجسمه

 ابعاد آن مورد ی واسطه بهغیرمستقیم  طور بهز طریق پیکرنگاری و لباس او و مستقیم ا طور بهگرچه این مطلب 

و  مجسمهه به ابعاد توجّ رسد تطبیق بین مقیاس طولی بانظر می به شود.همیده میف استفاده قرارگرفته و

عی معماری برای تعریف ابعاد د که یک واحد انتزادار اشاره نکته آجرهای استاندارد هخامنشی به این یاندازه

ساختمان  مشخصاته به توجّ با در شوش داریوش ی مجسمه ساختِ دستورِداریوش وجود دارد.  ی مجسمه

 پرداخته و  ساختهاه مصری در یک کارگ مجسمهلیکن این  ،است شده  صادرایرانی  ط یکتوسّ گیریاندازه

 .(Ibid) مصری هم برای ساخت آن استفاده شده است هایاسب؛ بنابراین از الگوی تنشده

 
 داریوش ی مجسمهتصویر  .8

(Hinz,1976:156) 
 

داریوش  ی مجسمه .9
(Mysliwiec,1998:192) 

 با سر داریوش ی مجسمهطرح  .10
(Azarpay,1987: 187) 

جمشید،  تخت مانند یبناهای یتکرار الگوهای یکسان در مجموعه ی واسطه بههنر هخامنشی  ،از طرفی

و پس از  نخستاحی پس از طرّ هابرجستهنقش  که طرح را در ذهن پژوهشگران تداعی نمودههمواره این ایده 

گیری از شابلون  اند. البته بهره ها در جاهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته تبدیل شدن به الگوها و شابلون

نظر به قبول قابلا، امری ای برای کنترل و سرعت بخشیدن به کاره لهعنوان وسی هیک ابزار کاری و ب عنوان به

ی برامرجع  عنوان بهالنهرین یا مصر که  های موجود در هنر بین ترین تفاوتی که میان پیکره ا مهمامّ .رسد می

با محل ها  های مشابه با ابعاد گوناگون و تناسب این پیکره احی پیکرهطرّ ،آیند می حساب بهجمشید  هنر تخت

النهرین ملهم  جمشید از هنر مصر و بین  ها در تخت احی پیکرهچند ممکن است هنر طرّست. هرها آنقرارگیری 

 مشخصبسیار دقیق و  گیری از کادرهای محیطی هنر، بهرهترین تفاوت آن نسبت به این دو  مهم ،باشد  بوده

  از سویی موجب شده ،این امر ؛آن است ی یرندهدربرگها و هماهنگی میان پیکره و فضای  گیری پیکره برای قرار

نهرین را ال برخی از نقوش بین یبندی موجود در نقوش مصر یا حالت آزادانه ع ترکیبتنوّ ،که این هنر است

از دو هنر پیشین متمایز  آن را وضوح بهعنصری که  ،ا از سوی دیگرامّ ؛(279: 1385 الف، )افهمیباشد   نداشته
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توان  بندی نقوش را می های اصلی ترکیب البته ویژگی نقوش است. یاحی مجموعهی در طرّهماهنگ ،سازدمی

اند و  شدهر میبرای تمامی افراد متصوّ ییکسان انسانیِ هایتناسب ،که در آن النهرین دانست رگرفته از هنر بینب

توان با نگاهی اجمالی به  ته میاست. برای درک این نک  شده از دیگران تصویر می تر بزرگتنها شاه با ابعادی 

برجسته، اعم از اینکه در بین اقوام تابعه به استثنای بخشی که بر  پلکان آپادانا دید که تمامی افراد درون نقش

قرار داشته   ،شده دادهین بخش در آن تغییراتی های فضایی ا روی شیب پلکان تصویر شده و به دلیل محدودیت

رو  هاز نمای روبشدن فارغ از تصویر ،ازان جاویدان یا بزرگان ایرانشهرد موسوم به سربافرا یباشند یا در مجموعه

آورندگان تغییر نوع البسه و نوع  مشابهی هستند و تنها در بخش هدیه یدارای ابعاد پیکره یا نمای رو به بغل

 .()همان است  شدهر ارتفاع تغییرات داز پوشش سر موجب برخی 

 
 اویدان برای نقش سرباز ج  .11

 هاتناسبی مقایسه

(Azarpay,1987:191) 

داریوش با یك  ی مجسمه یمقایسه .12

روش سنجش  مصری  در ی مجسمه

 (Azarpay,1987:191) هاتناسب

 تصویر داریوش برای سنجش تناسب  با .13

 (Azarpay, 1987:191) عمربّ

ابعاد مصری بر معیارهای  ،مقایسه بودند لجدید و پارسی قاب های مصری با معیارهای بابلیگرچه مقیاس

 و طی بیستدر ،در هنر مصری ع بیان شده است.های مربّکه با استفاده از شبکه هستوار بودای ااسطوره

به نسبت  ه وشدتقسیم می عمربّ 21های انسان به اندام( ق.م 525 ــ 662)ها سائیت یششمین سلسله یا دوره

 ی مجسمهوقتی ما  .سانتیمتر برای ابعاد بدن 85تا  55حدود درواحد طول  ی اندازه هببین ساعد یا  چهاربه  یک

چهار  ،در آن ابعادی که پای انسان، کشیما به تصویر میهمصری یا در دوران سائیت یداریوش را در شبکه

 ،دارند یابل مقایسهای قاهابعاد آن و تصویر مصری که اندازههای چشمگیری را بین تتفاو، کندرا پر می عمربّ

رفتار و حرکات مشابهی  ها،ویرنگهبانان شوش در تمام تص ،تزئیناتها و کنیم. با وجود اختالف در رنگپیدا می

بدون  یدر یک سبک رنگ ،دارنوشته یدر قابی از تزئینات و گاه در سمت راست یا چپ ها آندهند. را نشان می

 ی مجسمه ،لوور یشوند. در تصویر بازسازی شده در موزهه میبرجسته نشان دادت یا با نقشتمایز و ما

هرکدام بیش که )ردیف آجر  17 یوسیله. بهشوددیده میمتر  46/1طبیعی با بیش از  یبرابر اندازه 5/4استاندارد 

 ،داریوش ی سمهمجشود. اما اگر مثل ینشان داده م وضوح به)گودی پا( از تاج تا کف پا سانتیمتر اندازه دارد(  5/8از 

ردیف آجرها  2/3 مدو سوّ یواسطهکماندار در لوور به یحاشیه یوسیله)بهیری شود گاز محل رویش مو تا چانه اندازه ،رس

 .(Azarpay, 1987: 192) رسدبدن می یاینجا برای سر به نسبت اندازهنُه    به یک پس معیار  ،شود(تعیین می
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 هنر هخامنشي هایناسبت آن با یمقایسه و النهرینانساني در هنر بین هایتناسب .4

ای این نقوش را نـاممکن سـاخته   تناسبات یکسان برمکان طرح ا ،تغییرات آن و نالنهرین بینع نقوش تمدّتنوّ

 تـدریج  بهآن  از برخورد با هنر مصر و تقلید یواسطها بهامّ ،استهنری بسیار پوی ،النهرینهنر ابتدایی بین .است

در  اهـ یـان پیکـره  م هایر این باورند که تناسبب قیند. بسیاری از محقّوش میشونده بدل تکرار الگوهای ثابتِ  به

     نسـبت هنرهـای پیشـین     بـه  نـو  آشـور در هنـر   ،وجـود  بـااین  ؛تکرار الگوهای ثابت ناشی شده استاز  ،این هنر

ـ هش یافته استر نمای جانبی کاد اهعرض پیکره ،النهرینبین زمـانی   یدوره نیـز بـه فاصـله    همـین ی در . حتّ

در  هـا  آنعـرض   دیـد کـه  تـوان  میایی را هپیکره (ق.م 859ــ  884)م اندک پیش از آن در قصر آشور بانیپال دوّ

     تـوان بـه   مـی  ایـران  و نهـرین الهنـر بـین   یبـرای مقایسـه  Tenbrock, 1975: 35). ) نمای جانبی بیشتر است

در  از مـیالد  پـیش   811- 824هـای  سـال  یاصـله که در ف اشاره کرد،خر شمشی اداد پنجم أمت یتهبرجسقشن

 14. تصـویر  ودرشـمار مـی   آشـوری بـه  ی از هنـر نو انمونـه  ،برجستهاین نقش ؛میدان شهر کالو نصب شده است

 ه دو قسمت مسـاوی ب رهپیکوان دید که تمی .ازدسمی مشخصرا  این پژوهش این اثر با مورد تحلیل یمقایسه

اخـتالف انـدکی    ،تنهاال. در قسمت بین دو پیکره با یکدیگر مساوی استپای یتنهای نیمهسبتن و شده  تقسیم

میـان   یا اختالف عمدهامّ ؛ستاهیری شانهگحل قرارم اشی از کاهش ارتفاعن شود کهدیده می A14/5به میزان 

ایـن   .اسـت   A14/2النهـرین  بـین  یسر از ابعاد ارتفاع در پیکـره  ابعاد که درحالی ،ر قسمت سر استددو پیکره 

 تـر  بزرگواحد  14/1ارتفاع سر به میزان  ،ترتیبدینب ؛رسیده است A14/3  هخامنشی به یمیزان در یک پیکره

ـ ، (102: 1385 ب ،)افهمی اندر تصویر شدهت آشوری کوتاه یها در نمونهدر تراز افقی دست و شده است بت ا نسـ امّ

 .مشابه است ها آنمیان اجزای 

 اثـر  نخسـتین در  اهوت میان ابعاد انسانی در صحنهتفادرخصوص النهرین هنر بین ی بارهموارد بیان شده در

ر از تامتی بلنـد قـ  شاه بـا  ،در این تصویر .شودبیستون دیده می یکتیبه یعنی ،از هنر هخامنشی دوران داریوش

      ناسـب موجـود در نقـوش    ت مطالعـات  ،رو ازایـن  ؛دانـ شـده  نمایانـده  تـر  کوچـک و دشمنان او با اندامی  ،دیگران

در ایـن کتیبـه بـه تصـویر کشـیده      تن که موسوم به گروه هفت یزادهیکی از دو اشراف یالنهرین با پیکرهبین

ـ    این دو نمونه نشان می یمقایسه .(15 )تصویرمقایسه شده است  ،اندشده  یکتیبـه اری دهـد کـه در زمـان حجّ

ـ  نهرینالثیر هنر بینأت کامل تحتطور  بهتناسب هنر هخامنشی  ،بیستون ـ وده اسـت ب  یپیکـره  شـکل ی در . حتّ

در  کـه  درحـالی  ،که در هنر آشوری ریشـه دارد  وردخچشم می تی از پویایی در پیکره بهحال ،موجود در بیستون

 ()همان نداا حالتی ایستا تصویر شدهها بپیکره تمامیِ ،جمشید هنر تخت

 
ی هنر نو تصویر نقش شمشي اداد پنجم که نمونه .14

 (102: 1385 آشوری )افهمي، ب

نقش هخامنشي  النهرین وی بیننمونه یتصویر مقایسه .15

 (1385:102)افهمي، ب  بیستون
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 هنر هخامنشي هایآن با تناسب یانساني در هنر یونان و مقایسه هایتناسب .5

. در قـرن  ای مصـری  تقلیـد شـده اسـت    هیونان از روی نمونه یهای باستانی اولیهوط به زمانتراشی مربپیکره

 انـد  نمانده یباق ها آنا ـ که بیشتر  هتعدادی از رساله تناسب اظهار شده و یبه نظریه فراوانی یپنجم ق.م عالقه

ندی عـددی یـا هندسـی    بعادی از شبکه طور بهاران یونانی اند. ولی حجّکرده فرسایی قلمی این موضوع بارهـ در

 طـور  بـه  و تـدریج  بـه  دسـت آزاد سـاخته و   حکـاکی های خود را به روش مجسّمه ها آن، بلکه انداستفاده نکرده

 هـا  آنشـده اسـت؛ زیـرا    ای زنده گرفتـه نمـی  هاز نمونه ها آن. الهام اصلی اندآوردهتقریبی به شکل اصلی درمی

 ،)رف کردنـد ی هنرمندان قبلی اختیـار شـده بـود، کـار مـی     وسیلهبکی که بهس و ترفتن از سنّگثیر بیشتر با تأ

1381 :111).   

 
 هایی یوناني با تناسبتصویر پیکره ـ17 (103 :1385)افهمي، ب  های یونانيای تناسبهتصویر ویژگي ـ16

 (103 :1385طالیي )افهمي، ب 

 ،بـاوجوداین  ؛انسان در معماری بهره برده است ابعاد بدنطالیی  هایهنر یونان از تناسب ق.ماز قرن پنجم 

ق موسوم به کالسـیک یونـان   گیری هنر دارای انتظام دقیاین اصول هندسی به شکل ،بعد به ق.م از قرن چهارم

ل یـا اسـتاندارد زیبـایی را    آایـده  هایتناسب ،های انسانیطالیی به پیکره هایتناسب یِو با تسرّ شودمنجر می

تنهـا   ؛الع مستقیمی در دست نیسـت اطّ ،طالیی یونان هایتناسب ی بارهدر .(Diggins, 1965: 124) یندآفرمی

ایـن   .انـد ثار است که با دیدگاه یونـانی سـاخته شـده   آ ن رومی اینمرمری یها یکپبرگرفته از  ،العات موجوداطّ

ای هبررسی گفته ای یونانی وهپیکره هایتناسب یداوینچی با مطالعه ی است کههایمشابه با تناسب ها،تناسب

ای از مـا بـا مجموعـه    ،هـای یونـانی  ر پیکره. دل بیان نموده استآانسان ایده هایتناسب خصوصدر ویترویوس

دهنـد و  متوالی ارتباط میـان اجـزا را شـکل مـی     طور بهه ک رو هستیم های هندسی نسبت طالیی روبهصاعدیت

 .  دشودر کل پیکره منجر می هاتناسبگیری ، به شکلهاتناسبتداخل اجزای این 

، در کلیـت پیکـره   .شودیم مشاهده ینیوناهای هدر پیکر شده های طالیی استفادهنسبت ،17 و 16در تصویر 

به  M6نسبت  و در بخش سر M3 به M4 نسبت ،در باالتنه M2به  M3نسبت  ،تنهدر پایین M1 به  M2نسبت 

M5 هـای سری تناسب سه ،گردن و در هنر یونان برای طراحی سر ،این عالوه بر ؛مساوی با نسبت طالیی است 

و برای  ارتفاع بدن 7/1مرد  برای سر ،ارتفاع بدن 8/1ز نسبت ا اهنوعالرب رای سرِب ؛گوناگون وجود داشته است

در  .(103: 1385 ، ب)افهمـی  شده اسـت ارتفاع بدن استفاده میواحد  6/1یا  7/1به میزان  هاییتناسبسر زنان از 

 یونـانی مقایسـه شـده اسـت.     یطالیی موجود در پیکره هایبا تناسب موردبررسیبدن  هایتناسب ،16تصویر 

ها نسبت سـر  یری شانهگدی مانند ارتفاع زانوها و محل قراراریونانی در مو یدهد که پیکرهنشان می 17تصویر 

 ،یونـانی وجـود دارد   یکه در پیکره m2ی میان قطعات نسبت تساو ،از سوی دیگر ؛به بدن دارای اختالف است
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هـای  ر پیکـره د ای گوناگون سر به اجزای بـدن هنسبت یمقایسه منظور به. هخامنشی صادق نیست یدر پیکره

 460تـا   450ق بـه  متعلّ) زئوس آرتمیسیون نوعالرب ی مجسمه ترتیب سه به ،حاضر موردبررسییونانی گوناگون و 

نـوس کپیتـال   نث وؤرومی م یکپیه و  (پیش از میالد  340ق به متعلّ)  جوانی از آنتیسیترا ی مجسمه ،(پیش از میالد

نـه بـدن   تهخامنشـی در قسـمت باال   هـای تناسـب دهد که مقایسه نشان می ی. نتیجهبا یکدیگر مقایسه شدند

 ()همانبسیار زیادی با موارد یونانی است  دارای تفاوت

 ني در هنر مصرانسا هایتناسب ویژگي .6

 پادشاهی یتاریخ مصر به چهار دوره ،سلسله( 31بندی بر اساس از تقسیم )غیردیگر  دیبناساس یک تقسیم بر

پادشاهی  ـ3 ؛(ق.م 1567 تا 2204از )میانه  پادشاهی ـ2 ؛(ق.م 2130تا  3200از )پادشاهی کهن ـ 1   شود:تقسیم می

 ،مصر از دوران پادشاهی کهنِ (.م ق. 332تا  1085از )خر أدوران مت پادشاهی ـ4 ؛(م ق. 1085تا  1567از )جدید 

 ؛ستندهنر مصر ه یت برجستههایی برجای مانده است که همگی گویای سه خصوصیّبرجستهقشن ها ولوح

طی این درکه  ایاصول هنری ،اینلوهیت مقام فرعون. بنابرا ، حیات پس از مرگ وانییعنی اعتقاد به عالم ربّ

 یدر دوره هاتناسب های بعدی شد.خود سرمشقی برای دوره ،ه کمال رسیدب بسط یافت و رشد و دوره

شد تا از قانون متناسب با یعنی در آن سعی می ؛حقیقی بود هایتناسبپادشاهی کهن مصر متفاوت از 

ی از این اصل کلّنمایی ت شود. البته این روش باز، تبعیّت بودبازنمایی عظمت شاهانه که مستقل از واقعیّ

 بیشتر است و هم آننمایی کمتری برخوردار باشد، میزان واقعقدر موضوع اثر از اهمیت کرد که هر می پیروی

از قانون  تتبعیّ های واقعی ودورشدن از معیار ،اشدن بیشتری بأش قدر موضوع دارای منزلت و هر ،برعکس

  .(21: 1384 ،)گشایش ودشتناسب شاهانه بیشتر می

ید کأضرورت ت اند،ازی شدهسایی شبیههآشکارا تندیس ،های شاهانمهچند بر اساس اصول حاکم مجسّهر

ی در ، حتّهمه این با ؛گرایی هنرمندان پادشاهی کهن را مهار کرده استطبیعت ،بر عظمت و الوهیت فرعون

های هنر پادشاهی که از ویژگی ی، سادگی و توازنتبه وقاررای عالیهنماتر شاهزادگان و مقامای زندههمهمجسّ

 ر ب ریان در دوران پادشاهی کهن مبتنیزندگی مص ی دربارهدانش ما هرچند  دیدار است.پ ،هستند کهن

  .(79 :1382 ،)هارت اندبه تصویر کشیده را وکامل زندگی مردمکه به شکلی جامع ماری است شای بیهصحنه

گرفته است که برای عناصر ثابت را در برمی از ایمجموعه ،نهرینلامانند هنر بین نیز در هنر مصر هاتناسب

رایی هنر مصر گآکادمی یکه به دوره)این هنر  ،تاریخ مصر خرِأمت یدر دوره ولی ،اندادامه یافته طوالنیای هتمدّ

ایش اصول ویرلذا هنر مصر به  .(18 )تصویر آغاز شد ق.م 1411م در از زمان سلطنت آمنوفیس سوّ (مشهور است

پدید آمد.  هاتناسبها و خطوط احجام رنگ یصی در زمینهقوانین مشخّ ،در نتیجه و قدیمی در خود پرداخت

رایی و مهارتی داد که گجای خود را به خرد ،لی موجود در هنر مصرهای تغزّآخرین نشانه ،در این دوره

  (Mekhitarian, 1974: 114).دشهنری  هایالهام جایگزین
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 ( Sohulz&Seidel, 2007: 190) قاهره مصر یدر موزه 18ی م از سلسلهآمنوفیس سوّ یبرجستهی نقشتصویر نمونه .18

بندی مربوط به ساعد ع درجهمربّ کاربرد شش انسانی، هایای هنر مصر در تناسبهاز ویژگیدیگر یکی 

ی ها در طرح کلّعاین مربّ) ده استع سیستم قدیمی شمربّ جایگزین پنج ،سیستم جدید هنر مصرکه در است 

 کار بهدست به کل اندام  یسر به بدن یا اندازه یهای انسانی مانند تناسب اندازهدن تناسب اندامکر صبرای مشخّ ،اشکال انسانی

ی هاندامندی جدید برای اشکال ابازد که چطور سیستم درجهسمی مشخصاین مشاهدات  .(ودشبرده می

که  دشودی بنوری درجهط واندتاستوار بوده است، می ریاضی و دقیق هندسی یمحاسبه یایهایستاده که بر پ

 شندته شده باها در نظر گرفعپنجم مربّیک
(Robins, 1985: 114). اری وحجّ برایگفتنی است مصریان 

 قین روشنر محقّب ،شواهد الزم روی قراین و روش خاصی بودند که از دارای قاعده و ،انسان سازی ازمهمجسّ

از جمشید در بسیاری  های تختبرجستهبسا یکسانی نقش دی است و چهبنده و آن روش معروف شبکهش

 ترسیم نقوش و ،اشیدر نقّ تناسببرای هم ثابتی  یقاعده .ای باشدنین تجربهچ مرهون استفاده از ،موارد

خطوط  اساس شبکه و معیار مصریان بر و رفتهکار می هصر بم سازی درمهنیز مجسّ برجسته واختن نقشس

 نیز برخی ها واریحجّ ی عمومی که درنکته .ایجاد تناسب بین اعضای نقوش کاربرد داشته است برایراهنما 

 دادهرخ نشان  که به حالت نیم هاییطرح یر واوتصدر ویژه  هایران ب ن مصر وتمدّ در ،شوددیده می ها مجسمه از

کاررفته  هن بقانون واحدی است که در هردو تمدّ قرارداد وگویای  ،جلو قراردارد چپ در همیشه پای و نداشده 

ضمن در این زمینه هم برخوردار بودند و ی درمحلّ قبلیِهای ربهتج البته هنرمندان عصر هخامنشی از است.

 بدیع و قییفتلو  بردهبهره ملل نیز  های هنرمندان دیگرهارتم از ،دانش هنرمندان مصری تجربه و استفاده از

  .(33 :1381، شکاری) اندپدید آورده ی هنررصهع نظیر دریب

ک برای ع مشبّمصر از مربّ پادشاهی میانی یاز دوره ها مجسمه اشی ودر نقّ هایابی تناسبای ارزهنمونه

 ؛تقسیم شوند نجمپیک م باشند بهی اگر کمی نامنظّتوانستند، حتّکه می شده استتناسب استفاده می رکد

ارزیابی  ع کارهای کوچک مربّهرمند در این دوره توانسته با تکّاین است که هن یدهندهنشان ،لهئاین مس

زد که هنرمندانی که سااین امر را ناممکن میروش فوق  دن ظهورفرد بو هبمنحصر انجام دهد. تناسب را

این .(Robins, 1985: 116) اندکرده یاضی کارت بیشتر راند با دقّکار برده هی بعدی را بهاسیستم شبکه

شدند که بر غالباً بر روی نکاتی متمرکز می و سیستم جدید را پذیرفته بودند ها آنشود که داده می نیز احتمال

داشته است.  ع وجودمربّ چهارمیکم یا دوّیک ی بهاالمکان گرایشیروی خطوط شبکه وجود داشته است. حتّ

در  هاتناسب یپیشنیهی  بارهتغییرات اندکی را در ،پنجمیک ای بعدیتی به سیستم شبکهتعویض سیستم سنّ

 کرده است ایجاددر هنر خاور نزدیک عهد عتیق  هاتناسبتشریح اصول  ثیرتأ و هنر مصر
(Azarpay, 1987: 
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ها ن اعضای نقشبرای ایجاد تناسب بی یا خطوط راهنما ها وعیار مصریان بر اساس شبکهم ،بنابراین ؛(183

سلطنت مربوط به  ینقوش برجستهاز اند. روی بعضی ا هنوز باقی ماندههبعضی از این شبکه گذاری شده وپایه

فروانی که  نقاط آغاز مبدأ ها آنهستند که در  دارای یک خط محوری مرکزی عمودی ،های انسانیقدیم، نقش

، قرار دارند. پاها هستند ، زانوان ول گردن به بدن، زیر بغلصا، محل اتّاس از قبیل ابرونقاط حسّ یدهندهنشان

ا به طرز هاین شبکه که ندای سلطنت میانه یافت شدهدوره یروی نقوش برجسته نیز لشکعیهای مربّشبکه

 میشه در محل ثابتی قرار دارنده ،به نقش سبتن صی را نشان داده ومشخّ یکنندهای راهنماییهبارزی تقاطع

ر محو و ، قرار داردیک مشت بسته است ی اندازه بهع که پهنای هریک مربّ 18 پاها بین ابرو و .(110: 1381 ،)رف

دارای یک  دول(ج)های مصری این معیار ی دانش مقیاسگذرد. در زمینهمرکزی شبکه از میان گوش نقش می

ای هاحدو شود.تعیین می ها آنری ی درازای نظوسیلها بههسها در سیستم مقیاطول اندام: اساس محکم است

و  سانتیمتر( 5/52تا  3/52)کف دست  7= د از: ذراع سلطنتیانمصر عبارت بوده هنرپایه برای بررسی تناسب در 

 یتا زمان سلسله با چهار انگشت.= م کف دست و کف دستسوّیک یک و= شتم کف دست و 6= ذراع کوچک

ها از ابرو رتفاع نقشا شد وعموم به جای ذرع کوچک پذیرفته میور ط هذرع سلطنتی ب ق.م( 525 تا 664)سایت 

 (.)همان مربع افزایش یافت 21به  18تا پاها از 

تاریخ مصر را به  خرأمت یدر دوره انسان یهاتناسب، اروین پانوفسکی در ترسیمات خود ،اساسهمین  بر

تا آلت تناسلی  نهتبرای باال ،22/3معادل  ،سر ا برای ارتفاعهاین نسبت ،خالصه طور به داند.می 22مبنای عدد 

نه از تبخش باال سر از نمای جانبی وو  نهتبخش پایین ،در تمامی تصاویر .است 22/11 هتنرای پایینب و  22/8

قان عقیده مشاهده نمود. البته برخی از محقّ 19توان در تصویر ا را میهاین نسبت ؛اندرو ترسیم شده هنمای روب

 هاتناسب. تقلیل یافته است 18 بر عدد نسبت مبتنی به نیز وجود دارد که این میزان یهای دیگره نمونهک دارند

آخناتون در  یرخ داده، دوره هاتناسبای که تغییری در تنها دوره وت طوالنی ثابت مانده در هنر مصر به مدّ

رایانه گهنر مصر به گرایش واقع ،تغییرات مذهبی یکوتاهی در نتیجه یاست که برای دوره پیش ازمیالد1375

ی تجلّادی پیشین دف با هنر قراررایی در هنر و مخالگها و واقعپیکره یهاتناسببازتاب این امر در  روی آورد.

بخشی از آن  که راخر هنر مصر أمت یدوره یهاتناسبای از نمونه ،فوقدر تصویر  .(102 :1385  ، ب)افهمی یافت

 ،قایسه شده استمجمشید  تخت موردبررسی یبا نمونه و ر مصر استب ط هخامنشیانتسلّ یمقارن با دوره

ری دارای تفاوت مص ینمونه یهاتناسب ،مساوی یبه دو نیمه بدناستثنای تقسیم  وان دید که بهتمی

 
ی متأخر هنر مصر با هخامنشیان )افهمي، تصویر مقایسه از دورهـ 19

 (102 :1385ب 

ی ی مربّعي روی نقوش برجستهـ تصویر شبکه20

 (112: 1381مصر )رف، 
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 پهنای شانه ،هاطول دست ،هایری سرشانهگارتفاع محل قرار و هنر هخامنشی است یهاتناسبچشمگیری با 

از  ،پذیری از هنر مصرثیرأجود تو هنر هخامنشی با ،بنابراین ؛است در دو نمونه با یکدیگر متفاوت و ارتفاع سر

 ()همان این هنر بهره نگرفته است یهااسبتن

 هنر مصر و هخامنشي یدر هنر ایران دوره هاعملي تناسب یمقایسه .7

مقایسه قرار  مورد عیک مربّروش مشبّ مصری و پارسی را با استفاده از یهاتناسب (G.Rabins) نسیراب جی.

نزدیک ششمین خط  ،بر اساس توضیح قبل سر زانوی وی ،اندام تصویر مرد مصری ،بررسیاین در  ؛داده است

نزدیک  ،کمر باریکی عرض و عیمربّ ینزدیک نهمین خط شبکه وینشیمنگاه  ینیِیخط پا ،عیمربّ یشبکه

از زانو  بخشی و ماندخط باقی می 18د مو حفاصل کف پا و سرحدّعی قرار دارد. مربّ یخط یازدهم شبکه

ه به با توجّ وبا فرض سر سالم داریوش  ی مجسمه ،که در مقایسه صورتی در ؛دگیرنزدیک ششمین خط قرار می

محل سرحد  و روی خط سیزدهم ،مجسمه عرض کمرِ محل کم ،روی خط هفتم مجسمهزانوی  ،ر آنتصوی

  Robins, 1985: 102). )گیردروی خط نوزدهم قرار می ،موی سر

 
 ,Robins) مصری ی مجسمهتناسب در   .21

1988: 58) 

 :Robins, 1988) ش با مربعسنج .22

58) 

 ,Robins) مقایسه سنجش تناسب .23

1988: 58) 

د مو حکه بین کف پا و سررا مربع  18دی به بنتقسیمبعد  به ششمین سلسلهوک از بیستاثرهای مشبّ

بین ها  این مربعکه  وندشع ساخته میمربّ 21ای از ای ایستادههمهجای آن مجسّ  ههد. بدنشان نمی ،وجود دارد

ی در اشبکه یآمده از سیستم قدیمدستهب یترین نمونهقدیمی وجود دارند. ی چشمیکف پا و پلک باال

گیتی آذرپی چنین  یعقیده ی بارهدر سبنرا .ست. جیوششمین سلسله یافت شده اآرامگاهی از بیست

 نموده است:  نظراظهار
ای انسانی را از همههای مجسّد تا اینکه اندازهگیرنی را مینوع و طرز ساخت مصر ،شروع ینقطه عنوان بهمؤلفان »

اند که شده  دادهی نشان ابر روی صفحه ها مجسمهاین  ،های پارسیفرمانروا یطی دورهآورند. در دستهع بهای مربّصحنه

  Robins, 1988: 5)  ) «.ع تشکیل شده بودندمربّ 21ی چشم از یبین گودی کف پا تا پلک باال

 : دهدکه آذرپی توضیح می صورتی در
داریوش به انضمام  ی مجسمهطرح  ،بعد شد. از آن زمان بهع پوشانده میمربّ 4ها پای انسان با سائیت یدر دوره»

که تصویر از  نتیجه این؛ ع استمربّ 4شود که در آن طول پا مطابق با ی نشان داده میاروی شبکهده برشمگ بازسازی سرِ

ود دارد. حد مو وجع بین گودی پا تا سرمربّ 25 ،ییگودی پا و پلک باال بین عمربّ 21جای  هود که بشکیل میع تشمربّ 25

کار برده  هداریوش ب ی مجسمه یشدهروی طرح بازسازیچشم بر ییباالبین گودی پا تا پلک  عمربّ 21وقتی یک شبکه از 
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 ،گذردمیاز میان دهان و بینی  که 20خط .ر شبیه هستندمصری بسیا یهامهمجسّبنابراین تنظیمات آن با  ،شودمی

  (.Ibid) «کندصال سر و شانه عبور میخط افقی از میان اتّ و کندارتفاع کوتاه دهان تماس پیدا می تقریباً با

طبق تنظیمات طبیعی ترسیم بر ،نظر از طویل بودن ساق پاها انسانی صرف یهامهمجسّ ،در هنر مصری

بر این باشد که در مصر  ینتواند مبتمصری می یهامهداریوش با مجسّ ی مجسمههای مقیاس اند. شباهتشده

  .شدنداساس معیارهای طبیعی ساخته می بر پارسی هم یهامهمجسّیا اینکه  ،اندساخته شده

 ل یا خشایارکند که به چه دلیل معیارهای نشیمنگاه تصویر پادشاه داریوش اوّمی مشخصمین فرضیه دوّ

 یهامهشبیه به مجسّ ،با وجود اینکه باالخره در خزانه نصب شدند ،نظر گرفته شده بودندل که برای آپادانا دراوّ

اند که بین مربع ترسیم شده 17نشسته از  یهامهمجسّ ،ای قدیم مصرع شبکهدر سیستم مربّ ؛مصری هستند

 با عبور از پشت گردن و 15خط میان دهان،  از 16ی چشم قرار دارند. از دید افقی خط یگودی پا و پلک باال

در  ،ندکاز باالی نشیمنگاه عبور می 6خط  دیک زانو واز نز 17سینه، خط  یاز نزدیک ناحیه 12ها، خط شانه

 یایرانی اگر یک شبکه ینشسته یهامهمجسّع طول دارند. در مربّ 4دوم تا کی با پاها از سه و ،مجموع

ها، صال گردن و شانهدرست از باالی اتّ 15، خط یاز بین دهان و بین 16د، خط فرضی اضافه شو گوشِچهار

 چهارمیک طول پاها تقریباً سه و .ندکدر امتداد نشیمنگاه عبور می 6خط سینه و  یاز کنار ناحیه 12خط 

ا تجهیز هسائیت یمین دورههای مصری که احتماالً کمی بعد از دوّاست. جالب است بدانیم که در آرامگاه

)تصویر قرار دارد  7 نزدیک خطها  در آناند، خدایان رُسی متداولی ساخته شدند که باالترین وضعیت زانو شده

 ایرانی شبیه هستند یهامهاسبی دارند که بیشتر به مجسّدار زانوهای نامنجامه یهامهمجسّ ،این وجود با ؛(22
(Ibid).   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 نتیجه .8

 :استو دریافت  ذیل قابل استخراج هایهیج، نتموضوع یبارهشده دری انجاممطالعه رسی وه به بربا توجّ

در . شخص یا دو چیز است و رابطه میان دوداشتن هم نسبت  با واژگان،اساس فرهنگ تناسب بر ـ1

و  های روی ساقهبرگ ینظیر فاصله شود؛علمی مشاهده میتناسب  یکطبیعت نیز ی اجزای مختلف مطالعه

ی اجزا با کل و اجزا با یکدیگر. از روابط کمّ عبارت استتناسب  ـ2 و غیره.روی تنه  ،روی شاخه و شاخه ،ساقه

فرمول ، چنانچه سزایی دارد هیت بریاضی است که در هنرهای بصری اهمّ ی در دانشمفهوم ،مفهوم تناسب

های زیبای طبیعت و یا پدیده سطح هندسی ،حجم ،خطتقسیم طالیی که زیباترین تقسیم برای یک پاره

معماری و پیکرتراشی از قواعد  ،فلزکاری ،ی هخامنشیان در انواع مختلف هنر، مانند سفالگریدر دوره ـ3 .است

ابتدایی بوده، ولی در  صورت بهاستفاده از این قواعد علمی  ،ی اوّلهای علمی پیروی شده که در دورهتناسب

در ـ 4النهرین و یونان تکامل پیدا نموده است.جربیات ملل تابع از جمله بینهای بعدی با استفاده از تدوره

 هاصریان و استفاده از قواعد تناسبهنری م یهخامنشیان با استفاده از تجربه ،های بعد از مراحل ابتداییدوره

به اوج تکامل هنر در این دوره علمی  هایتناسب و کاربرد تراشیپیکر ویژه هنر معماری و ههنرها ب یدر همه

 در ایران  سازی مجسمهژه وی همعماری ب از نظربعد از آن  داریوش و یدر دوره ـ5 .اندخود نزدیک شده

آن را بر اساس الگوی  جمشید ساختِ ار تختحفّ ،شود. چنانچه اشمیتبه هنر مصر دیده میهایی شباهت

 بر جمشید از نظر شباهت ای تختهرجستهب قشن و ها مجسمهساخت در تحلیل  داند ومعبد هبیس مصر می
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مشاهده  های زیادیی هخامنشی شباهتهابرجستهشنق و ها مجسمهدر  عی مصریمربّ یاساس ایجاد شبکه

 شود.می

 

 منابع 
 رساله ،نوبری هژبری دکتر علیرضا :، استاد راهنما«فرهنگ بصری حاکم بر بازنمایی در هنر هخامنشی» ،(1385) رضا افهمی،

 .دانشگاه تربیت مدرس ،دکتری

 .93ـ 104ص ص ،28 شماره 1دوره ،های زیباهنر، «هنر هخامنشی انسانی در تناسبات» ،(1385) ــــــــــ

  .زریاب، تهران ،مهدی سمسار ی، ترجمهامپراتوری هخامنشی ،(1378) بریان، پیر

 ماکان. ،تهران ،تخت جمشید بر نگرشی نو، (1378) خورشیدیان، اردشیر

 .میراث فرهنگی ،تهران ،پاسارگاد نقش رستم و  ،راهنمای تخت جمشید ،1376) ی، فرخسعید

 پازینه. ،تهران، های شاهان هخامنشیفرمان ،(1384) شارپ، نارمن رلف

، «نی افریقا و ایران در طول تاریخ  هخامنشیانهای تمدّمعماری حوزه ثیر هنری وأهای تزمینه» ،(1380) جواد نیری، شکاری

 .32-25صص ، مرکز مطالعات آفریقا، تهران ،(2)جلد وعه مقاالتمجم

میراث  هنر و یگنجینه ،تهران ،نژادی هوشنگ غیاثیترجمه ،اران تخت جمشیدحجّ ها وبرجستهنقش ،(1381رف، مایکل )

 فرهنگی.

 نگاه. ،تهران ،دتقی فرامرزیمحمّ یترجمه ،هنر در گذر زمان(. 1374) گاردنر ، هلن

                   عفاف.تهران،  ،جهان تاریخ هنر ایران و (.1384) فرهاد، گشایش

 .نشرکتاب بنگاه ترجمه و ،تهران، د معینمحمّ یترجمه ،ایران از آغاز تا اسالم (.1346) گیرشمن، رمان
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