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چکید ه
موضوع شکار به روش های گوناگون د ر بیشتر آثار و د ر تمامی اد وار تاریخی بروز یافته و تنها، مفهوم آن است که 

به واسطه زمان تغییر یافته است. این مفهوم د ر د وره ساسانی فراتر از شکار صرف است. از د وران ساسانی بخش قابل توجهی 

ازآنجایی که هنر ساساني عمد تًا د رباري و نمایانگر شکوه ایزد ِی پاد شاهان ساسانی  از ظروف سیمین باقی ماند ه است. 

است، بنابراین اغلب آثار، د ربرد ارند ة موضوعاتی مرتبط با پاد شاه و از جمله شکار شاهانه است. به طوری که صحنه های 

شکار د ر اغلب آثار هنری این د وره از جمله ظروف سیمین و نقش برجسته ها نیز به نمایش د رآمد ه است . از مهم ترین 

این نقش برجسته ها صحنه شکارگاه طاق بستان می باشد  سؤال این است که: چه ارتباطی بین ظروف سیمین با صحنه شکار 

شاهی و نقش برجسته شکارگاه طاق بستان به لحاظ عناصر صحنه و ترکیب بند ی وجود  د ارد ؟ برای یافتن پاسخ، به شیوه 

توصیفی- تطبیقی، به بررسی تعد اد   شش ظرف سیمین با مضمون شکار و مقایسه  عناصر شکار بین آنها و صحنه شکارگاه 

طاق بستان پرد اخته شد ه است. با مقایسه آنها می توان گفت که این عناصر تقریبًا د ر تمام آثار مشترک اند . د ر طاق بستان 

صحنه شکار برگرفته از ترکیب بند ی هایی مشابه است، با این تفاوت که عناصر مکمل صحنه زیاد تر و هم زمانی نیز د ر 

آن د ید ه می شود .
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 شکار، شکارگاه، هنر ساسانی، طاق بستان، ظروف سیمین
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مقد مه
د رخشان ترین  از  یکی  می توان  را  ساسانیان  د وره  ترد ید   بد ون 
د وره های فرهنگ و هنر ایران د انست که نه تنها معماری بی نظیرش 
تجلی گاه اند یشه و ذوق و هنر، که مصنوعات هنری آن نشانه بارزی 
از فرهنگ متعالی آن است. یکی از رایج ترین موضوعات هنری د وره 
ساسانی صحنه شکار است. »ساسانیان بر این باور بود ند  که سلطنت 
ایشان مشیت الهی است و جنبه الهی مسئولیت شاه ازآن جهت بود  که 
سلطنت ود یعه خد اوند  و شاهنشاه نایب خد ا د ر زمین است، اینکه 
این قد رت آسمانی د ر وجود  شخص شاه باالتر است از پیروزی او 
د ر شکار معلوم می شد ه و به این سبب تصویر کرد ن شکار شاهانه 
موضوعی مناسب برای کار هنرمند ان د ر زمینه های گوناگون بود ه 
د ر  شکار  به  ساسانی  پاد شاهان  عالقه   .)67  :1384 است«)پوپ، 
حجاری  به  که  به گونه ای  می یافت،  نمود   آنها  زند گی  ابعاد   بیشتر 
د ر  پاد شاه  نقش  با  سیمین  ظروف  تولید   و  شکار  نقش برجسته های 
هنری  و  فرهنگی  عناصر  این  جمله  از  می پرد اختند .  شکار  حال 
کسری(،  مد ائن1)طاق  ایوان  چون  تاریخی  بناهای  و  سیمین  ظروف 
طاق گرا2 و از معروف ترین آنها طاق بستان است که به عنوان یکی از 
بزرگ ترین بناهای کامل بجاماند ه از تمامی د وره های ایران شناخته 
موضوع  به  علمی  نگرش  با  که  است  این  مقاله  این  هد ف  می شود . 
شکار، عناصر مشترک د ر آثار هنری با طرح شکار شاهی د ر هنر 
ساسانی را بررسی نماید ، همچنین به بررسي و مقایسه صحنه شکار 
د ر طاق بستان و سایر آثار می پرد ازد ، برای این منظور 6  نمونه از 

ظروف سیمین انتخاب و مورد  ارزیابی و بحث قرار گرفته است.

روش تحقیق
این پژوهش به روش توصیفی انجام گرفته است، عالوه بر روش 

گفته شد ه از روش تطبیقی نیز استفاد ه شد ه است.  

پیشینة تحقیق
د ر خصوص نقش شکار پژوهش هایی چند ي صورت گرفته است. 
نشر  و  ترجمه  ساساني«)بنگاه  و  پارت  »هنر  کتاب  د ر  گیرشمن 
تنها به معرفي آثار هنر ساساني پرد اخته و به ذکر  کتاب، 1350( 
اپهام  آرتور  است.  کرد ه  اکتفا  شکار  نقش  با  ساساني  بشقاب  چند  
پوپ نیز د ر کتاب »سیري د ر هنر ایران« )شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی، 1387( تصاویري از بشقاب های ساساني با نقش شکار ارائه 
عنوان  تحت  مقالة خود   د ر  اکرمن  فیلیس  است. باوجود این،  کرد ه 
تحلیلي  نگاهي  با  آغازین«)1977(  تصویرپرد ازي  د ر  »مباحثي چند  
د ر  شکار  نقش  مورد   د ر  اما  است  کرد ه  بررسي  را  مختلف  نقوش 
د ورة ساساني به طور مفصل صحبتي نکرد ه است. ابوالقاسم د اد ور د ر 
مقاله ای تحت عنوان »مطالعه تطبیقی نقش شکار د ر هنر ایران باستان 
رسید ه  چاپ  به   )1390 هنر،  تطبیقی  با هنر بین النهرین«)مطالعات 

است، سعی بر آن د اشته به بررسی شباهت ها و تفاوت های نقش شکار 
د ر هنر ایران باستان از د ورة هخامنشی تا ساسانی با هنر بین النهرین 
با تأکید  بر د ورة آشور بپرد ازد . حمید  حسن زاد ه د ر مقاله ای تحت 
»مطالعه و بررسی اصول ترکیب بند ی د ر بشقاب های شکار  عنوان 
ظروف  است،  رسید ه  چاپ  به   )1392 تجسمی،  ساسانی«)هنرهای 
سیمین شکار را از منظر ترکیب بند ی مورد  واکاوی بصری قرار د اد ه 
که منجر به د ستیابی و کشف الگوهای رایج تناسباتی و ترکیبی د ر 
با  پژوهشی  د ر  محبی  ظروف شکاِر ساسانی شد ه است. حمید رضا 
د ر هنر ساسانی«)د ومین  پیروز  عنوان »شکار و شکارگران همیشه 
هم اند یشی مطالعات تطبیقی هنر، 1388( به مطالعه و بررسی نقوش 
شکار د ر عرصه های هنری ساسانی، به ویژه نقوش د یواره های شرقی 
و غربی طاق بزرگ طاق بستان، موقعیت و جایگاه شکارگر بزرگ 
از منظر نشانه شناسی فرهنگ ساسانی پرد اخته است. اینها از جمله 
پژوهشگراني هستند  که د ربارة آثار هنري ساساني و اغلب به صورت 
پراکند ه مطالبي د ر مورد  نقش شکار نوشته اند . ازاین رو، تحقیق پیش 
به موضوع شکار شاهی  آثار،  تحلیل  به همراه  توصیفی  نگاه  با  رو 

به صورت خاص پرد اخته و به مقایسه آثار منتخب پرد اخته است.

شکار و اهمیت آن د ر هنر ساسانی
سرزمین های  بومی  جهان بینی های  و  سیاسی  پیوند های  »بی گمان 
به  شاهان  و  د ولتمرد ان  وافر  عالقه  اصلی  سبب  شکار،  با  باستانی 
 .)42-27  :1391 رضائی،  و  کیاد ه  حسن  است«)باقری  بود ه  شکار 
شکار د ر د وره ساسانی مفهومی فراتر از شکار صرف د ارد  به گونه ای 
چون  گوناگونی  د الیل  به  ساسانی،  عصر  هنرمند ان  میان  »د ر  که 
اساطیری  باورهای  با  آن  پیوستگی  و  اسب  و  تقد س سوار  و  ارزش 
و خویشکاری ایزد ان و از سوی د یگر اهمیت آن به عنوان فعالیت و 
سرگرمی ویژه ی شاهان و نشانی از پهلوانی و د لیری، از موضوعات 
اصلی هنر ایران و به ویژه هنر ساسانی بود ه است«)گیرشمن، 1350: 
بر  ایزد ان  مباشر  مهم ترین  شاه،  اهمیت  د وره  ها  همه  »د ر   .)209
روی زمین بود «)باقری حسن کیاد ه و رضائی، 1391: 27-42(. »شاه 
شکارچی-  راهبر، نخستین فرد  د ر مبارزه و جنگ و واالترین کاهن 
ساسانی  پاد شاهان  برای  شکار   .)42  :1382 می آمد «)کخ،  به حساب 
وسیله ای برای آزمود ن قد رت ایشان نیز بود . پاد شاهانی جنگاور که 
خود  را د ر صحنة شکار می آزمود ند ، شکاری باعظمت، شکوهمند  و 
د رخور جالل و جبروت د ربار. د ر ارتباط با مسئله شکار د ر د روة 
ساساني گفتني است که پاد شاهان د ر این د وره عالقة زیاد ي به این 
امر د اشتند  و بنا به سنت د وره هخامنشي نخجیرگاه هایی مشجر با 
پرچین هایي د ور آن برای خود  می ساختند ، این پرد یس های سلطنتی 
پر از حیوانات شکاری متعد د ي بود ند  که شاه طی مراسمی بزم گونه، 
با حضور ملتزمان و رامشگران د ر آن ها به شکار می پرد اخت. نقوش 
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برجسته، ظروف زرین و سیمین و گچ بری و... از یاد گارهاي باارزش 
پاد شاهان  شکار  مختلف  صحنه های  که  است  د وره  این  هنرمند ان 
را به نمایش گذاشته اند . »بررسی کارهای زرگری ساسانی نیز نشان 
می د هد  که شکار تا چه حد  جزو عاد ات سلطنتی بود ه است«)بریان، 
1381: 320-321(. صحنه های شکار بر روی ظروف سیمین ساسانی 
سیمین  و  زرین  ظروف  است.  بسته  نقش  قابل مالحظه  ای  تعد اد   به 
مختلف  صحنه های  روایت  و  هنرمند انه  بسیار  آثار  از  ساسانی 
که عالوه  است  شاهی  روایت شکار  به ویژه  و  روایی  و  اسطوره ای 
بر انتقال فرهنگ د رباری ساسانی نشان از قد رت خالقانه هنرمند ان 
این د وره د ارد . از آنجایی که هنر ساساني عمد تًا د رباري و نمایانگر 
فّر و شکوه ایزد ِی پاد شاهان ساسانی است، بنابراین اغلب آثار زرین 
و سیمین به  جای  ماند ه از این د وران، د ربرد ارند ة موضوعات و 
هنر  »د ر  جمله شکار شاهانه است.  با پاد شاه از  مضامینی مرتبط 
زمینه  د ر  ساسانیان  کار  مشهورترین  مسلمًا  که  ظروف  نقره کاری 
این ظروف  تصویر می کنند ،  د ر حال شکار  را  شاه  است،  فلزکاری 
موسوم به »کاسه های شکار« هستند . شیپمان نقل می کند  که »ارد مان 
عقید ه د ارد  که د ر اینجا خواسته اند  شاه به عنوان شکارچی نمایاند ه 
شود . گرابار نیز هنگامی که تصویر صحنه شکار  را به عنوان بیان و 
جلوه ی قد رت سلطنتی می د اند  چنین عقید ه ای د ارد «)شیپمان، 1384: 

.)146
ساسانیان،  هنری  عرصه های  شناخته شد ه ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
نقوش  برجسته صخره ای هستند  که »موضوع همگی آنها به شاه و 
می شود «)خزائی  او خالصه  اقد امات  و  ملکه،  شاهی، حتی  خاند ان 
قرن  ربع  آخر  »د ر  منظور  همین  به  و صفد ریان، 1386: 48-38(. 
چهارم میالد ی ارد شیر د وم3 پاد شاه ساسانی)379-383 م( فرمان د اد  
تا یک صحنه خشک و کاهنانه از شاهی یافتن او را د ر صخره ای د ر 
نزد یکی کرمانشاه، که د ر فاصله کمی از کوه های بیستون قرار د ارد  و 
امروزه طاق بستان نامید ه می شود ، حجاری کنند «)پراد ا، 1357: 293( 

تا تأکید ی باشد  بر عظمت شاه و نیروی فوق العاد ه او. )تصویر1(
»شکار از د وره های باستان همچون مکتب سرسخت و سخت جانی 
تصور می شد ه است. مبارزه با صید  حیوانات نشانه ی فتح، جرأت و 
هوش آد می و شکست خشونت و توحش بود ه است. از سوی د یگر 
صید  حیوانات معنای مذهبی نیز د اشته و بد ون تأیید ات خد اوند ی 
پیروزی بر جانوران زیانکار ممکن نبود ه«)ورمازرن، 1372: 111( 

و این امر از جمله سرگرمی های شاهان ساسانی نیز بود ه است. این 
ثبت شد ه  صحنه های  به طوری که  د اشته  رواج  شاهان  بین  د ر  رسم 
موضوع  این  بر  گواه  د یوار نگاره ها  حجاری  سیمین،  ظروف  د ر 
خود   برای  کشید ه ای  پرچین  و  مشجر  نخجیرگاه های  »آنان  است. 
می ساختند  و مراسم شکار را د ر آن با حضور ملتزمان و رامشگران 
اجرا می کرد ند . بازنمایی نماد ین این مراسم را د ر نقش برجسته های د و 
د یواره جانبی مغاره طاق بستان می بینیم«)پاکباز، 1385: 9()تصاویر 2 
و 3(. »د و طرف د یوار طاق بزرگ د و جبهه شکار وجود  د ارد : بر 
روی د یوار راست طاق بزرگ مجلس شکار گوزن، د ر حجاری های 
سمت چپ طاق بزرگ که با د قت بیشتری ساخته شد ه شکار گراز 

را نشان می د هد «)بیرق د ار و حاتم، 1393: 31-19(.
د وره  سیمین  ظروف  با  طاق بستان  شاهی  شکار  صحنه  مقایسه 

ساسانی
تجزیه  و  مقایسه  به  بخش  این  د ر  گفته شد ه  مطالب  به  توجه  با 
از  برخی  و  طاق بستان  نقش برجسته  د ر  شاهی  شکار  نقوش  تحلیل 
ظروف سیمین ساسانی پرد اخته می شود . جهت این کار سعی شد ه از 
ظروفی استفاد ه شود  که به لحاظ ترکیب بند ی و عناصر ساختاری با 
صحنه شکار طاق بستان قرابت د اشته باشند . بنابراین تعد اد  شش عد د  
شکار  صحنه های  قرارد اد ی  عناصر  به  توجه  با  سیمین   ظروف  از 

شاهی مورد  بررسی و تجزیه وتحلیل و تطبیق قرار می گیرد :

شکارگر)شاه(
نقش برجسته های  بخصوص  زمینه ها  تمامی  د ر  ساسانی  تولید ات 
صخره ای و ظروف مجلل جملگی د ر خد مت تجلیل و بزرگد اشت 
فوق العاد ه آن است. د ر  فرهنگ حاکم و جنبه های خاص ذهنی و 

 تصویر 1. نمایی از طاق بستان، )نگارند ه(

تصویر 3. جبهه سمت چپ طاق بزرگ، شکار گراز، طاق بستان. )نگارند ه(

تصویر 2. جبهه سمت راست طاق بزرگ، شکار گوزن، طاق بستان. )نگارند ه(
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نشانه های این فرهنگ، هیچ نشانه و نمود ی از زند گی سایر طبقات مرد م د ید ه 
نمی شود ، هر آنچه نمود  می یابد  د ر د نیایی پر از موفقیت های سیاسی و نظامی و 
یا نشان هایی برای نیک بختی و سرور و شاد مانی است. »هیچ کس غیر از پاد شاه 
د ر این صحنه ها به تصویر کشید ه نمی شد . این واقعیت نشان می د هد  که تولید  
سلطنتی محسوب می شد ه  ویژه  کنترل بود ه و یک حق  تحت  به سختی  نقره 
به  عنوان شخصیتی آرمانی با خصایلی ویژه  است«(Harper,1981:154). »شاه 
از نظر جسمانی و روحی، نقش شکارگر همیشه پیروز را د ر صحنه های نمایش 
شکار بازی می کند . و غالبًا تنها یا بزرگ تر از همراهان، د ر پی شکار است و 
افهمی، 1392:  نیز نگاه د ر چهرة وی د ارد »)حسن  زاد ه، موسوی کوهپر،  شکار 

 .)32-25
و  شد ه  د اد ه  نشان  د یگران  برابر  د و  شاه  قد   شکارگاه  تمامی صحنه های  »د ر 
بزرگ ترین تصویر د ر صحنه به شمار می رود «)بیرق د ار و حاتم، 1393: 24-23(. 
سنت د یرینه ای که برتری و بزرگی مقام وی را نسبت به د یگران نشان می د هد . 
از د یگران ترسیم می شود ، همه چیز د ر  »شاه مرکز اصلی ماجراست: بزرگ تر 
حول وحوش وی می چرخد ؛ همه چیز برای وی فراهم گرد ید ه و مسلط و قد رتمند  
د ر  است«)محبی، 1384: 96-87(.  شد ه  د اد ه  قرار  تصویر  مرکز  د ر  د ر صحنه 
صحنه شکار گراز، جامه فاخر شاهانه با نقش های معمول ساسانی بر تن د ارد  و 
زیور آالت گران بهایی بر خود  آویخته است)تصاویر 4، 5 و 6(. این خصوصیات 
د ر تمامي صحنه های شکار روی ظروف سیمین نیز تکرار شد ه است )تصاویر 7، 

8 و 9(. 

ویژگی های پیکره های سواران
تصاویر روی ظروف  و  نقش برجسته ها  بررسی  از  پس  نیز  سواران  پیکره های 
سیمین، بینند ه را به اصول و ویژگی هایی راهنمایی می کند  که همچون یک مد ل 
از  نشانی است  به کار گرفته شد ه و خود   نقوش  تمامی  ویژه ی زیبا شناسانه د ر 
خود آگاهی هنرمند  د ر ساخت یک بنیان سبک شناسانه و یک مد ل هنری. این 
ویژگی ها ازاین قرار  هستند : استفاد ه از هر د و زاویه ی نیم و تمام رخ و د ر بیشتر 
موارد  سه رخ، همان گونه که گفته شد  از ویژگی های سبک شناسی هنر ساسانی 
است. آناتومی بیشتر وفاد ار به طبیعت است، اما همچنان غیر واقع گرایانه. هنرمند  
ساسانی کوششی برای شبیه سازی طبیعت گرایانه آن گونه که د ر سنت های هنری 
یونان کاربرد  د اشت ند ارد  و به نوعی شبیه سازی آرمانی می پرد ازد . چهره ها همگی 
معرف یک کهن نمونه یا نوع مثالی از چهره هستند  و اصراری به طبیعت گرایی 

صرف وجود  ند ارد )تصاویر7 تا14(.
پیکره های د ر حال شکار عمومًا د ر د و حالت د ید ه می شوند ؛ د ر حال کشید ن 

کمان یا پرتاب آن و یا د ر حالت حمله با شمشیر یا خنجر)تصاویر11تا 15(.

اسب شاهی
 تاخت چهارنعل، شاخص کلی هنر تصویری ساسانی د ر نقش کرد ن اسب است. 
با پژوهش و بررسی نقش برجسته طاق بستان و ظروف سیمین با صحنه های شکار، 
می توان این موضوع را به نیکی د ریافت. حالت تاخت اسب د ر این تصاویر که هر 
تصویر 8. بشقاب قرن5  میالد ی، موزه لس آنجلس د و جفت یا تقریبًا به طور افقی د راز شد ه است، مربوط به فرآیند  طبیعی حرکت 

(www.lacma.org) کانتی

تصویر7. بشقاب شکار،  قرن6 - 5میالد ی، موزه 
(Harper, 1981, 218)متروپولیتن

تصویر 6. نقش شاه، بخشی از صحنه شکار گراز، 
)نگارند ه(

تصویر 5. نقش شاه، بخشی از صحنه شکار گراز، 
)نگارند ه(

تصویر 4. نقش شاه، بخشی از صحنه شکار گوزن، 
)نگارند ه(
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اسب نیست بلکه صرفًا حرکتی تخیلی است برای نمایش به خصوص تحرک و تجسم 
توجه  بد ون  هنرمند   به این ترتیب  تکامل یافته.  هنری  مد ل  یک  به عنوان  یک صحنه 
به وضعیت واقعی اسب د ر حال تاخت، وضعیتی مناسب با ترکیب بند ی کلی صحنه 
و با زیبایی شناسی خاص خود  پد ید  آورد ه است. تاخت چهارنعل این نقش مایه ها که 

به وسیله ی ساسانیان، کاماًل آگاهانه و به شکلی نو معرفی شد ه است.

ویژگی های کلی پیکره ی اسب را می توان به این ترتیب برشمرد :
- جثه ی سنگین اسب ها همگی بد نی پر و سنگین د ارند  و وزن آن ها به خوبی نشان 

د اد ه شد ه است.
- گرد ن کلفت و کوتاه

- جثه ی کوچک نسبت به سوار. د ر اغلب  موارد  اسب ها بسیار کوچک تر از سوار 
خود  هستند ، شبیه اسب های استپ های مرکزی و شمال آسیا و مغولستان. رد  پای این 
اسب های کوچک اند ازه را می توان د ر اسب های هد یه آورد ه شد ه توسط نمایند گان 
 :1382 کرد «)فرید نژاد ،  د نبال  نیز  تخت جمشید   برجسته های  نقش  د ر  مختلف  ملل 
زیبایی شناسانه،  کارکرد ی  جز  اسب ها،  از  ویژه ای  بازنمایی  چنین  شاید    .)154-148

اشاره ای به نوع و نژاد  اسب ها نیز باشد .
- سر کوچک، اسب ها همگی سر کوچکی د ارند  که به گرد ن ستبر و بزرگشان 

چسبید ه و آشکارا توجه را به خود  جلب می کند .
- تاخت چهارنعل غیر واقعی.

- پاهای کشید ه و موازی با خط افق.
و عضالت  ماهیچه ها  و  بد ن  د ر  طبیعت  به  وفاد ار  بیشتر  شبیه سازی  و  بازنمایی   -

نسبت به فرم کلی پیکره)تصاویر 8، 10،  11، 13، 14 و 15(.

ظروف  د ر  نقش  کلی  ترکیب بند ی  و  سواران  نقش  ترکیب بند ی  ویژگی های 
سیمین و شکارگاه طاق بستان

د ر  به نوعی  که  می شود   د ید ه  سیمین  ظروف  نقوش  د ر  ویژه ای  ترکیب بند ی  منطق 
نقش برجسته  طاق بستان نیز د ید ه می شود :

- ترکیب بند ی ها عمومًا د ر کاد رهای تنگ و فشرد ه قرار د ارند  و عناصر بصری و 
نقوش به صورت فشرد ه فضای کاد ر را پر می کنند .

به چگونگی و  بود ه و  - د ر ترکیب بند ی اصواًل فضای مثبت مورد  توجه هنرمند  
ارتباط فضای منفی چند ان پرد اخته نشد ه است. اساس طراحی، تنظیم فضاهای مثبت 

است. 
- سوار یا پاد شاه بیشتر د ر سمت چپ قاب قرار د ارد  و نگاه و جهت حرکت او به 

سمت راست است.
د اد ه  اختصاص  اسب  و  سوار  یعنی  اصلی  موضوع  به  همیشه  قاب  مرکزی  بخش   -

می شود .
- د یگر عناصر چون حیوانات، پیکره ها و نقوش تزئینی د ر گوشه ها و فضاهای خالی 

قاب قرار می گیرند  و آن ها را پر می کنند .
- پیکره ها فشرد ه و د رهم فرو رفته اند .

از د یگر پیکره ها  بیشتر همیشه بزرگ نمایی می شود  و  - پیکره ی شاه برای تأکید  
بزرگ تر تصویر می شود )تصاویر2، 3، 8 و 15(. 

تصویر9. بشقاب قرن 5 میالد ی، گالری فریر
)گانتر و جت، 156، 1383(

تصویر10. تصویر سوار، بخشی از صحنه شکار گوزن، 
طاق بستان، )نگارند ه(

تصویر11. تصویر سوار، بخشی از صحنه شکار گوزن، 
طاق بستان، )نگارند ه(  

 تصویر12. بشقاب شکار قرن 4-3 میالد ی، گالری 
)Harper, 1981: 216('فریر

تصویر 13. تصویر سوار، بخشی از صحنه شکار گوزن، 
طاق بستان،  )نگارند ه(
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را  زیر  مناظر  پی د ر پی  شکارگاه  صحنه 
و  است  سوار  اسب   بر  شاه  می د هد .  نشان 
باالی  بر  برود  و چتری  به شکار  می خواهد  
به  صفحه ای  روی  بر  رامشگرانی  د ارد .  سر 
شاه  اسب  باال  د ر  پرد اخته اند .  رامشگری 
چهارنعل د ر پی شکار می تازد  و سرانجام د ر 
شاه  و  یافته  پایان  نخجیر گیری  صحنه  پایین 
که اسبش به حالت یورتمه می رود ، ترکشی 
د ر د ست د ارد . د ر این پرد ه های تصویر شد ه 
ماجرای  شاهد   خاصی  د ید   زاویه  از  بینند ه 
شکار نیست و همه آنچه که می باید  ببیند  را 
د ید گان وی  برابر  د ر  سازند گان  و  طراحان 
گذارد ه اند . د ر عین این که به د وری و نزد یکی 
عناصر می توان رسید ، ولی همه چیز د ر سطح 
د ر جریان است. د ید  از باالبر کلیت ماجرا 
نمایش  د ر  را  موضوع  این  می راند ،  حکم 
حصار گرد اگرد  شکارگاه ها به وضوح  تمام 
عرضه کرد ه اند . هرگاه خواسته اند  بخشی را 
د ر  کند ،  توجه  بد ان  بینند ه  تا  کنند   تأکید  
د اد ه اند )جد ا  نشان  د یگر  اند ازه ای  و  ابعاد  
افتاد نش(.  شد ن گراز شکار شد ه و بر زمین 

نمایش  به  را  پیوسته  رفتارهای  و  حرکات  تا  خواسته اند   هرگاه  و 
بگذارند ، با تکراری الیه الیه، چون صفحاتی که د ر پی هم آمد ه اند ، 
د ر  فیالن  سهمگین  کرد ه اند )حرکت  القا  را  روبه جلو  حرکت 
برد اشت گرازان شکار شد ه و حمل آنها(. و یا د ر توالی ماجراها، 
تکرار همان عنصر را د ر پیش گرفته اند )القای حرکت روبه جلو قایق 
شاه. نمایش فیالن د ر انتقال گرازان شکار شد ه به خارج از شکارگاه، 
می توان  واقع  د ر  گوزن(.  شکار  مختلف  صحنه های  د ر  شاه  نمایش 
گفت که نقش برجسته شکارگاه طاق بستان وضعی استثنایی د ارد  چه 
سازند ه آن سعی نمود ه که حاالت مختلف را د ر یک صحنه مجسم 
سازد  و د ر ترکیب بند ی آن یک نوع هم زمانی وجود  د ارد . با توجه 
به این موارد  می توان گفت که د ر صحنه شکار طاق بستان برگرفته 
از ترکیب بند ی های مشابه با ظروف سیمین شکار است با این تفاوت 

که عناصر صحنه زیاد تر و هم زمانی نیز د ر آن د ید ه می شود .

مفاهیم نماد ین
استفاد ه از موضوعات نماد ین برای القای معانی د ر د وره های مختلف 
سابقه و رواج د ارد . د ر میان سایر هنرها، فلزکاری و نقش برجسته ها 
نیز از حیث د ر برد اشتن مضامین مذکور قابل بررسی و تعمق وسیع 
است. هنرمند ان د ست به تصویر نقوشی معناد ار زد ه اند  که د ر بیشتر 

صحنه های شکار، پاد شاهان د ر اوج شکوه و 
قد رت جسمانی و اغلب بزرگ تر از د یگران 
د ر مرکز تصویر و د ر حال شکار قد رتمند ترین 
شیر،گاوهای نر  یا سریع ترین حیوانات نظیر 
وحشی، گراز یا آهوان تیزپا تصویر شد ه اند . 
شیوة نمایش سیاسی- نماد ین از شکار  این 
تصویری د ر بسیاری از  همچون سنتی  شاهي 
آثار برجای ماند ه از ایران به خوبی رخ می نماید  

و د ر د وران د یگر نیز اد امه می یابد . 

واقع گرایی د ر نقش پرد ازی
د و  »د ر هنر ساسانی تالش شد ه تا هر   
سوی شکار با قد رت و صالبت فوق العاد ه به 
اند ازه که  همان  هنرمند  به  نمایش د رآیند . 
شکارگر د قیق  د اد ن حاالت انسانی  د ر نشان 
است و جنبه های آرمانی و نماد  و نشانه های 
زیبایی شناسی ساسانی را از یاد  نمی برد ، 
به جانوران مقابل وی هم توجه د ارد  و 
واقع گرایی د ر نقش پرد ازی را به امکانی جهت 
چه قد رتمند تر و هولناک تر نشان د اد ن  هر 
آنها بد ل می کند «)حسن  زاد ه، موسوی کوهپر، 

افهمی، 1392: 32-25(.

سالح
شکارگاه  و  سیمین  ظروف  روی  شکار  صحنه های  تمامی  د ر 
شکار  و  نبرد   حال  د ر  شمشیر  یا  نیزه  کمان،  با  شاه  طاق بستان 

است)تصاویر 5، 11 و 14(.

ترسیم حیوانات مشترک مورد  شکار
شکارگاه  و  سیمین  ظروف  روی  شکار  صحنه های  تمامی  د ر 
طاق بستان، شاه با حیواناتی نظیر گراز، گوزن و قوچ د ر حال نبرد  

است.

توصیف د قیق صحنه ها و شخصیت ها
 د ر تمد ن ساسانی نمایش جزییات بد ن شکارچي، شکار و همچنین 
صحنة شکار به چشم می خورد . این تأکید  فارغ از جنبه های هنری 
هنرمند  خالق اثر برای  و زیبایی شناسانة به کار گرفته شد ه توسط 
و به منظور نمایش توانایی،  هرچه طبیعی تر جلوه د اد ن تصویر 

شایستگی و برتری شکارچي)عمد تًا پاد شاهان( بود ه است.

روایتگری
از آثاری که از د وره ی ساسانی د ر د ست است چنین برمی آید  که 
شاهان این خاند ان به ثبت و ضبط وقایع خاصه آنچه باعث شهرت و 

تصویر 15.بشقاب شکار، قرن 7 میالد ی، موزه برلین. 
 (Harper, 1981, 221)

شاپور  مطال،  آن  از  قسمتی  نقره،  ظرف  تصویر14. 
میالد ی،   4 سد ه  کمان،  با  شکار  حال  د ر  شاه  اول 

)احمد ی پیام: 1388: 107-102(.
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آوازه ی نام ایشان می شد ه، عالقه ی بسیاری د اشته اند  و این عالقه د ر 
آثار مؤلفین عرب نیز منعکس شد ه است. محمد ی به نقل از جاحظ 
حفظ  به  که  فراوانی  رغبت  و  میل  به واسطه ی  »ایرانیان  می گوید : 
آثار و اخبار د اشتند ، وقایع بزرگ و کارهای عظیم خود  و همچنین 
اند رزهای سود مند  و اموری را که موجب شرف و سرافرازی ایشان 
می بود  د ر د ل کوه می نگاشتند  و یا د ر بناهای بلند  و استوار به یاد گار 
می گذاشتند . و بد ین سان آن ها را از خطر زوال محفوظ د اشته برای 

همیشه پاید ار می ساختند «)محمد ی، 1374: 151(.
صحنه های شکار روی ظروف سیمین ساسانی نیز مانند  نقش برجسته 
خاصیت نمایشی و روایی د ارد  و تصویرگر و روایت کنند ه ی حاد ثه ا ی 
است شکوه  د ر کارگاه سلطنتی ساخته شد ه  می باشند  و چون  مهم 

پاد شاه را تجلیل می کند .

تأکید  بر قد رت و شکست ناپذیری پاد شاهان
شکار د ر بررسی های انجام شد ه بر روی آثار به جاماند ه از د وره های 

گوناگون، مفاهیم متنوعی را به ذهن مخاطب متباد ر می ساخته است 
د ر  شاه  قد رت  سنجش  معیار  به  شکار  عمل  تبد یل شد ن  جمله:  از 

اد اره ی قلمرو حکومتش )ساسانیان(.
د ربرد ارند ه  واقع گرایی،  عین  د ر  طاق بستان  شکار  صحنه های 
هستند .  پاد شاهان  شکست ناپذیری  نمایش  با  مرتبط  کهن الگویی 
زرین  ظروف  د ر  به وفور  مفهوم  این  با  و  ازاین د ست  صحنه هایی 
بار  این  را  شاه  که  تصاویری  می خورد .  چشم  به  ساسانی  سیمین  و 
به تنهایی سواره یا پیاد ه د ر حالی نشان می د هد  که با کمان، نیزه یا 
نظیر شیر، گراز، گوزن  با حیواناتی  نبرد  و شکار  شمشیر د ر حال 
عمل  و  عد ن  باغ  یا  پرد یس  از  تمثیلی  او  »نخجیرگاه  است.  قوچ  و 
پیروزمند انه اش نمایانگر فضیلتی شاهانه است«)پاکباز، 1385: 29(. 

د قت د ر جزئیات
د ر این آثار تالش هنرمند ان بر این بود ه است که نمایش تصاویر 
شکار با بیشترین د قت د ر به تصویر کشید ن جزئیات بد ن شکار و 

جد ول 1. مقایسه صحنه شکار شاهی طاق بستان با ظروف سیمین د وره ساسانی)نگارند گان(

 توضیحات شکارگاه طاق بستان ظروف سیمین عناصر مشترک شکار دیفر

 )شاه(شکارگر 1

    

 

تر از بستان تصوير شاه را بزرگ برجسته طاق در نقش
های  اند. در تمامی صحنه سايرين مجسم نموده

شکارگاه شاه بزرگتر از ساير اشخاص نمايانده شده 
بزرگی مقام وی را ای که برتری و  است؛ سنت ديرينه

دهد. شاه مرکز اصلی  نسبت به ديگران نشان می
شود، و در  تر از ديگران ترسيم میماجراست: بزرگ

های  صحنه شکار گراز، جامه فاخر شاهانه با نقش
آالت گرانبهايی بر  معمول ساسانی بر تن دارد و زيور

حوش وی وخود آويخته است، همه چيز در حول
ای وی فراهم گرديده و مسلط چرخد؛ همه چيز بر می

و قدرتمند در صحنه در مرکز تصوير قرار داده شده 
های شکار  است. اين خصوصيات در تمامی صحنه
 روی ظروف سيمين نيز تکرار شده است.

2 
 ويژگی

 های سوارانپيکره

 

 
 

رخ و در بيشتتتر  ی نتتيم و تمتتام استتتداده از هتتر دو زاويتته
هتای   گونه که گدته شد از ويژگتی  مانرخ، ه موارد سه
 شناسی هنر ساسانی است. سبک
ها همگی معرف يک کهن نمونه يا نوع مثتایی از   چهره

گرايی صرف وجتود   چهره هستند و اصراری به طبيعت
 ندارد.
های در حتال شتکار ومومتار در دو حایتت ديتده       پيکره
شوند؛ در حال کشيدن کمان يا پرتتا  آن و يتا در    می

 .له با شمشير يا خنجرحایت حم
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با  تا  کوشید ه اند   هنرمند ان  وسیله  این  به  پذیرد .  شکارچی صورت 
را  بر شکار  تسلط شکارچی  میزان  و  توانایی  قد رت،  بیشتر  تأکید  

هرچه بهتر به تصویر بکشند .

وجود  تحرک و پویایی د ر صحنه ها
»صحنه های شکار نقش شد ه د ر طاق بستان سرشار از جنبش، تحرک 
و جنگ وگریز با جانوران است. این نقوش با تمام عظمت سنگی و 
جنبشی  و  تحرک  توان،  از  د ارند ،  طبیعت  با  که  جوش خورد گی 
د رونی برخورد ارند . فریاد  و هیاهوی آد میان د ر میان نعره های تهییج 
کنند ه  فیالن و صد ای پای جانوران رمید ه ی بخت برگشته ای که برای 
چنین برنامه ای نگهد اری شد ه بود ند ، و نوای موسیقی و هلهله ای که 
بر هیجان ماجرا می افزاید ، فضای سکون و ساکت طاق را د گرگون 
صحنه های  د ر  خصوصیات  این   .)96-87  :1384 می سازند «)محبی، 

شکار روی ظروف سیمین نیز مشاهد ه می شود .

نتیجه گیری
زمین  بر روی  اهورامزد ا  نمایند ه ی  را  خود   ساسانی  پاد شاهان 

شاه،   وجود   د ر  آسمانی  قد رت  این  د اد ن  نشان  برای  و  می د انستند  
پیروزی د رصحنه های شکار خاص و مهیج از اهمیت واالیی برخورد ار 
بود ه است. به همین سبب نمایش شکار شاهی موضوعی مورد  توجه 
و عالقه بود ه است. بین نقوش ظروف سیمین ساسانی و تزئیناتی که بر 
روی صحنه های شکار د ر شکارگاه طاق بستان ایجاد  شد ه اختالفی د ر 
نوع اند یشه نیست. به طوری که هر د وی این آثار صحنه شکار شاهی 
مشترک  خصوصیات  د ارای  اینکه  بر  عالوه  و  می کنند   تصویر  را 
نیز  آنها  تشکیل د هند ه ی  و  اصلی  عناصر  تمامی  می باشند ،  فراوانی 
تقریبًا مشترک هستند . صحنه و ترکیب بند ی آن د ر ظروف سیمین 
تابع شکل ظرف)معمواًل د ایره ای( بود ه و عناصر و ارتباطات آنها با 
یکد یگر د ر بیشتر موارد  قرارد اد ی است و باعث شد ه تا هنرمند  و 
صنعتگر آن از محد ود یت هایی برخورد ار بود ه اند . به نظر می رسد  که 
صحنه شکارگاه طاق بستان برگرفته از ترکیب بند ی  مشابهی است، با 
این تفاوت که د ر صحنه شکارگاه طاق بستان عناصر صحنه زیاد تر و 
هم زمانی نیز د ر آن د ید ه می شود ، بعالوه اینکه کاد ر بزرگ و تقریبًا 
اختیار هنرمند  حکاک  د ر  را  باز و وسیعی  چهارگوش آن، فضای 
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اعتنا  تا د ر موارد ی ساختارهای قرارد اد ی را مورد   قرار د اد ه است 
قرار ند اد ه و از آن فراتر رود . نمونه هایی از این خصوصیات و عناصر 
مشترک به صورت مورد ی عبارت اند  از: شاه، ویژگی های پیکره های 
و  سواران  نقش  ترکیب بند ی  ویژگی های  شاهی،  اسب  سواران، 
ترسیم  سالح،  نقش پرد ازی،  د ر  واقع گرایی  نقش،  کلی  ترکیب بند ی 
نماد ین،  مفاهیم  مقامی،  پرسپکتیو  شکار،  مورد   مشترک  حیوانات 
توصیف د قیق صحنه ها و شخصیت ها، روایتگری، تأکید  بر قد رت 
و شکست ناپذیری پاد شاهان، د قت د ر جزئیات و وجود  تحرک و 

پویایی د ر صحنه ها.

پی نوشت ها
1. ایوان مد ائن )کسری( بقایای تاالر بزرگ عهد  ساسانی، د ر محل 
ایوان  به  معروف  بزرگ  سلطنتی  کاخ  جزِء  حالیه،  عراق  تیسفون، 

کسری بود ه است که بانی آن را شاپور اول ساسانی شمرد ه اند .
به  مربوط  ایران،  د ر  باستانی  اثر  یک  شیرین(  )طاق  گرا  طاق   .2
-628 د وم  حکومت خسرو  زمان  احتمااًل  است.  ساسانیان  د وره 

590م( ساخته شد ه  است.
3. ارد شیر د وم )379-383 م( یازد همین پاد شاه ساسانی است و پس 

از مرگ براد رش شاپور د وم به تخت نشست.
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According to human his tory, it is obvious that age 

of hunting is as long as life of human. The exis tence 

of human until today depends on hunting. Hunting 

was not only an act for human firs t acquires but also 

it made human to grow his abilities. Subject of hunt-

ing, in different ways, with all the handmade object of 

human since the mos t developed of them, is shown in 

whole his tory. And jus t the meaning of it changes dur-

ing passes of time. The concept of hunting in Sassanid 

era, as las t period glories of culture of Iran before Islam 

remained lots of noticeable Golden and Jasmine monu-

ments. Which these monument could be account as the 

mos t meaningful of Iran’s culture. Because, generally, 

Sassanid art is symbol of glories of Iran’s kings so the 

Golden and Jasmine monuments which remained from 

this period contain subjects and concepts that related 

to the king, especially king’s hunting. The concept of 

hunting in all of the art’s monuments from this period is 

clear. One of them is inscription, Taq-e Bos tan inscrip-

tion is one of the mos t important ones. This inscription 

declares the importance of this matter. The subject of 

hunting has manifes ted in various ways in the mos t hu-

man cons tructs, even the mos t evolved of them, in all 

his torical periods, and the only meaning is that it has 

changed over time .In the Sassanid period, this concept 

takes on a concept beyond hunting. Since the Sassanid 

era, a significant part of the golden and silver works has 

been remembered. Since Sassanid art is mainly courtly 

and represents the divine glory of the Sassanid kings, 

mos t of the gold and silver artifacts left over from this 

period covering the themes related to the king, includ-

ing royal hunting .So the theme of hunting is reflected 

in all the artworks of this period, including the high-

reliefs. One of the mos t important high –reliefs is the 

hunting ground scene of Taq-e Bos tan .The purpose of 

this article is to compare the hunting elements between 

Sassanid artworks, especially Sassanid silverware, and 

the scene of the hunting grounds of Taq-e Bos tan, in a 

descriptive-comparative manner and by examining sev-

en cases of silverware with the theme of hunting. There 

is no difference of opinion between the motifs of Sassa-

nid silverware and the decorations created on the hunt-

ing scenes in Taq-e Bos tan. It seems these elements to 

be common almos t in all artworks. In the Taq-e Bos tan, 

the hunting scene is derived from similar combinations, 

with this difference that the elements of the scene are 

more and simultaneous. The examples of these com-

mon features and elements are, as the case may be: the 

king, the characteris tics of the riders’ figures, the royal 

horse, the characteris tics of combination of the riders, 

and the general composition of figures, realism in ico-

nography, weapons, drawing common hunting animals, 

special perspective, symbolic concepts, precise descrip-

tion of scenes and characters, narration, emphasis on 

the power and invincibility of kings, attention to detail 

and the exis tence of dynamism in the scenes.

Keywords

 Hunting, Royal hunting, Sassanid Art, Taq-e Bos tan, 

Silverwares
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