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چکیده
انسان پيش از تاریخ تا پایان دوره تاریخی با ناشناخته هایی روبرو بوده که به مدد اسطوره سازی و
ایجاد نمادهایی پر رمز و راز سعی در درک و شناخت آنها داشته و در پاره ای موارد آنها را بياری خود
خوانده است .این ناشناخته ها در مواردی در نمادهای مادی تجلی پيدا کرده اند .نمادهایی که بيان
اعتقاد و باور افراد جامعه نسبت به اتفاقات پيرامون وی بوده است .نقوش دوره ساسانی در طرح های
هندسی ،اشکال جانوری،پرندگان،گل و گياه و موجودات پنداری و اسطوره ای که برخی از آنها سابقه
طوالنی در فرهنگ ایرانی دارند با هدایت بخشی از باور و اعتقاد و جامعه پدید آمده اند .برای درک
این پندارها و تجزیه و تحليل آنها بر اطالعات کافی احتياج به دانش تاویل است .هنرمندان دوره
ساسانی در نقش های نمادین بر روی اشيا فلزی نگاه به رمز و رازی دارند که بر اساس فلسفه
وجودی فرهنگ و تمدن ساسانی پدید آمده اند .که در مواردی این فرهنگ به صورت اعتقاد و باور در
گذشته دور و قبل از فرهنگ دوره ساسانی مورد توجه بوده است و به صورت یک اعتقاد و باور
فرادادی در فرهنگ ساسانی جاری گردیده است .این مقاله با استفاده از شيوه های توصيفی ،تحليلی و
تاریخی این ظروف و نقش مایه های آن را مورد بررسی قرار می دهد .اگر چه هيچ گاه نمی توان
تفسيری قطعی از این نقش مایه ها ارائه کرد ،اما پژوهش پيش رو ،می تواند دیدگاه جدید و متفاوتی
را برای تفسير این دسته از آثار هنر ساسانی در اختيار پژوهش گران قراردهد .از لحاظ شيوه گرد آوری
مطالب و داده ها کتابخانه ای می باشد.
کلید واژه ها :فلزکاری ،اسطوره ،نقوش انسانی ،ساسانی ،هنر
1ارشد پژوهش هنر ،مدرس دانشگاه zahramohseni123@yahoo.com
2پژوهش هنر ،استاد تمام دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س) ghadadvar@yahoo.com

 3استادیار گروه باستان شناسی ،عضو هيئت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ابهر

ali.mirfattah@yahoo.com
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مقدمه
هنر ساسانی وارث گذشته ایرانی است .هنر ایرانی در این دوره ،صورتی ترکيبی است؛ یعنی با اینکهه
از شرق و غرب تاثير پذیرفته بود اما در بوته مليت ایرانی گداخته و با یک برنامهه سياسهی ،بها ههدف
بازگرفتن اعتبار و افتخار گذشته هخامنشيان ،بار دیگر به شکل هنر ملی در آمده

است9.

این هنر ،بيانگر موقعيت اجتماعی و مذهبی ایران در نيمه نخست سده اول مهيالدی اسهت .درواقه،،
یک دولت مرکزی قدرتمند و یک موقعيت تثبيت شده مذهبی ،زندگی روزمهره را بهه نظهم در آورده و
تحت تاثير قرار داد .این نظم در همه ابعاد زندگی ساسانيان متجلی شد؛در هنر ساسانی تاکيد ویهژه ای
بر نظم و روشن شدن طرح می شود که این امر ،بازتابی از یک حکومت قدرتمند اسهت .آثهار بهه جها
مانده از این دوره ،دارای اهميت خاص سياسی ،دینی و آیينی هستند و ظاهر آنان با نيازهای سهلطنتی
و آیين های مذهبی هماهنگ است 5.این دوره را می توان یکی از مهم ترین دوره هها در تهاریخ هنهر
ایران دانست که رد پای مضامين هنری آن ،در ایران پس از اسالم نيز مشاهده می شود؛ به گونهه ای
که همين امر ،گاهی تاریخ گذاری اشيای بدست آمده را دشوار می سازد .در واق ،،هنر در دوره ساسانی
مفهوم کاربردی تری یافت .از این دوره ،عالوه بر معماری و کتبه ها ،نقاشی ،موزایيهک ،سهفالينه هها،
شيشه گری ،فلزکاری ،منسوجات و حتی اسنادی از موسيقی به جامانده است .اگر چه تا کنون ،تنها آن
دسته از آثاری که منعکس کننده زندگی و عقاید طبقه حاکم است مورد کاوش و مطالعهه دقيه قهرار
گرفته است اما شاید حفریات باستان شناسی در آینده ،درمراکز اقامت و حکومت ساسانيان ،اطالعهات
ما را در خصوص هنر این دوره افزایش دهد.
بیان مسئله
فلزکاری دوره ساسانی که در چند دهه اخير با در نظر داشهتن ابعهاد مختلهر فرهنگهی مهورد توجهه
پژوهشگران قرار گرفته است به بيان موضوعات فرهنگی جامعه ساسانی در قالب نقهش ههای هنهری
منجر گردیده است.
با مطالعه نقوش اشيا فلزی دوره ساسانی می توان به مضامين و مفاهيم فرهنگی ،اعتقادی و اسطوره
ای دست یافت که با فن شناسی و شيوه خاص و متفاوت نسبت بهه ادوار گذشهته بهه منصهه ظههور
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رسيده است .در این پزوهش تالش برا اینست :تا مضامين و ویژگيهای نقهش حکهاکی شهده بهر روی
اشيا و اثار فلزی را مورد بحث و مطالعه قرار دهد.
فلزکاری در دوره ساسانیان
فلزکاری در دوره ساسانی ،مورد توجه گروه زیادی از هنرمندان بود که این امر می توانهد بها کهاهش
چشم گير تعداد نقوش برجسته صخره ای در ایران ،ارتباط مسهتقيم داشهته باشهد .آثهار متعهدد فلهزی
مربوط به این دوره ،اغلب خارج از مرزهای ایران ساسانی یافت شده اند و همه در مهوزه ههای معتبهر
جهان نگهداری می شود .تعيين تاریخ و محل ساخت این ظروف دشهوار اسهت .ظهروف فلهزی دربهار
ساسانی همراه با تصاویر پادشاهان ،بخشی از تبليغ دولت بودند و به عنوان هدایایی برای هم پيمانهان
و حاکمان همسایه فرستاده می شدند .تعدادی از ظروف نيز بهه دسهتور فرانروایهان ،نجيهب زادگهان و
اعضای خاندان شاهی که بر بخش های مختلر ایران حکومت می کردند ،ساخته شده اند .این اشيای
فلزی ،اغلب به شکل بشقاب های گرد ،تنگ بيضی و گلدان گالبی شکل با گردن پهن هستند .تزئين
این ظروف ،به شيوه های متفاوت انجام شده؛ برخی از آنها ،چکش کاری یا حکاکی و یها قلهم کهاری
شده؛ اما گاهی پالک هایی که از پيش و به طور جداگانه تزئين شده ،روی این ظروف نصب شده اند.
در ابتدای دوره ساسانی،ظروف با تصویر نيم تنه پادشاهان ،اعضای خاندان شهاهی و بزرگهان تهزئين
می شد ،اما پس از برداشتن محدویتی که شاپور دوم برای توليد ظروف نقره اعمال کرده بود ،در سهده
چهارم و پنجم ميالدی ،تصاویر پادشاه و یا شاهزاده در حال شکار و نيهز تصهاویری از اعضهای طبقهه
نجيب زادگان و خانواده شان متداول گشت .در سده های ششم و هفتم ميالدی؛ مضامين دیونيسيکی،
با تاثير از غرب معمول شد وتصاویر زنان رقصنده ،نوازندگان و مراسم شادی و جشهن ،دسهتمایه هنهر
فلزکاران آن دوران قرار

گرفت3.

برخی از این ظروف ،دارای طرح هایی از حيوانات ،گياهان ،اشکال هندسی و نيز موضوعات دینهی و
یا اساطيری هستند و برخی دیگر ،تزئين خاصی ندارند .البته تمام ظروف فلزکاری عصهر ساسهانی ،بهه
دستور پادشاه وقت ساخته نشده اند و متعل به دربار نيستند .بخشی از ظروف ساسانی ،اشاره به پادشاه
ویژه ای ندارند و نشان دهنده صحنه های جشن و شادی هستند برخی از پژوهشگران بر ایهن باورنهد
که این تصاویر با آیين آناهيتا ،ایزد بانوی آب و باروری ایران ،مهرتبط اسهت امها برخهی دیگهر ،آن را
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مربوط به جشن های فصلی می دانند .این ظروف،صحنه هایی از مراسم انگور چينی ،جشهن ازدواج و
نيز طرح های هندسی،گياهی و جانوری را نيز برخود دارند.
آلياژی که این کاسه های کوچک فلزی با آن ساخته شده اند ،حاوی مقدار زیادی مهس اسهت و بهه
همين سبب ،در مقایسه با ظروف نقره ای درباری ارزش کمتری

دارند4.

تصاویری که در هنر ساسانی به کار گرفته شده ،چنانچه از نقطهه نظهر اسهاطيری و فرهنهگ ایهران
باستان مورد بررسی قرار گيرند ،دارای مشخصه های خاصی خواهند بود ،در هنر های ترئينی مضمون
های حيوانات مانند :گاو نر ،اسب ،قوچ ،خروس و گياهان مانند :انار و گل الله و همچنهين شخصهيت
های اساطيری ،هر کدام در بردارنده معنای خاصی در فرهنگ ،اقتصاد و مذهب هستند .عالوه بر این،
می توان گفت این مضامين ،تجليلی از هدایا و نعمت های زندگی است که بهه شهکل اسهتعاره ههای
تصویری بيان شده اند .ناگفته پيداست تمامی آنچه که در هنر های تزئينی ساسانی مورد ستایش قهرار
می گيرند ،از بهترین و مفيد ترین آفریده های خداوند هستند؛ جنگجوی شجاع و شهکارچی قهرمهانی
که تاج بر سر دارد؛ محترم و به یقين بهترین پادشاه است .ملکه جوان و نجيب زاده ای که تصهویرش
روی سنگ قيمتی حکاکی شده ،بهترین آفریده مونث است .اسب چابک ،با ساز و برگ کامهل و یهال،
بهترین مرکب

است2.

تاریخ ساخت بيشتر این ظروف مربوط به سده های سده های 9و  7م .اسهت؛ در ایهن دوران هنهر از
انحصار کامل دربار خارج می شود و فرمانروایان و صاحب منصبان ،اختيار توليد آثار هنری را به دسهت
می آورند .توليد این ظروف،گسترده می شود و مضامين آن نيز متنوع می گردد .در این ميان ،طبيعهی
است که باور های و عقاید جامعه در این دوره بر روی نقوش هنری تاثير گذار شود و دین زردشتی به
عنوان دین رسمی دولت و مردم در توليد این مضامين هنری،نقش بسزایی را بازی کند.
یکی از مهم ترین ارکان دین زردشتی به عنوان دین رسمی دربار ،ستایش زندگی مادی اسهت .از ههر
زردشتی انتظار می رود که از زندگی مادی خود لذت ببرد و هيچ آسيبی به تن مادی خود نرساند .در دیهن
زردشتی ،زندگی مادی که در آن هيچ خللی ناشی از حمله اهریمن نباشههد هميشه تحسين مهی شهود .بهه
نظر می رسد این باور مهم زردشتی می تواند بر برخی از آثار هنری آن دوره ،سایه افکنده باشد.
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مشخصات هنری دست ساخته های سیمین ساسانی
در طراحی ظروف نقره ساسانی هدف فلزکاران آراستن ظروف با نقوشی متناسب و در خهور دربهار
پادشا هان ساسانی بوده است .در برخی از نقوش نيز طبيعت پردازی دیده می شهود در بيشهتر نقهوش
این ظروف تاکيد بر قرینه سازی و پویایی ،که از مشخصات و ابداعات هنرمندان ساسانی است ،دیهده
می شود .همچنين در بسياری از نقوش آثار سيمين دوره ساسانی ،به ویژه حيوانهات اسهاطيری ،تهاثير
هنر هخامنشی دیده می شود ،زیرا ساسانيان خود را ميراث دار هنر هخامنشهی بهه شهمار مهی آورنهد.
هنرمندان ساسانی هيجان و تسلط و نيرو و قاطيعت را ،که از ویژگی های این دوره بود ،با هنهر ههای
تزئينی خود تلفي کرده و در صحنه های هنری آثار بی نظيری را به و جود آورده انهد کهه ویهژه ایهن
دوره شناخته می شود((. .در بيشتر ظروف سيمين ساسانی ،نقهش اصهلی تصهویر شهاه اسهت .شهاه در
صحنه ها ،مانند حجاری های دوران باستان ،بزرگتر و با شکوه تر از دیگران در ميهان مجلهس نقهش
شده است)) 9در واق ،،هنرمند عهد ساسانی با بهره گيری از ژرف نمایی مقامی بهر جهالل و عظمهت
پادشاه صحه گذارده است(.تصویر )9جام ساسانی مانند نقش برجسته خاصيت نمایشی و روایهی دارد و
چون در کارگاه سلطنتی ساخته شده است شکوه پادشاه را تجليل می کند.
هنرمند ساسانی در تجسم صحنه شکار و نخجيرگاه از ترکيبی منتشر و فشرده بهره جسته است .این
فشردگی و تزاحم فضا با کثرت جانوران و اندازه بزرگتر پادشاه تشدید شده است و تنگی عرصهه را بهر
حيوانات مختلر به نمایش گذاشته است .شاه با لباس فاخر به صورت سواره یا پيهاده بها ابهزار جنگهی
خود به شکار مشغول است و کل صحنه در مجموع مفههومی عهام از قهرمهانی پادشهاه را بهه پادشهاه
نمایش گذاشته است((.در نقش پردازی حيوانات ،هنرمندان اغلب صفت درنده خویی و شيطانی را بهارز
ساخته اند،گویی می خواسته اند آنها را مبين نيروهای ماوراءالطبيعه سازند)) 7این اشکال بهر روی ایهن
ظروف های تجملی بی شک علتی وجودی دارند .تصور می شود که این تصاویر در شهرق نيهز ماننهد
غرب (از ابتدای دوران مسيحيت) انعکاسی از ذوق و ميل اجتماع به داستان ها و شرح مسافرت هها در
سرزمين های افسانه ای و پدید ه های شگفت آور و راز اميز و غير انيانی و موحش اند(.تصویر (( .)5از
دیگر ویژگی های بارز در ظروف سيمين این دوره این است که کوچک ترین ریز نقش ها (مانند دانهه
مروارید) نمادی ژرف و آیينی را در ورای خود دارد ،و این گنجينه کهن و ارزشمند از نقهوش جهانوران،
انسان ها و گياهان مختلر  ،ميراثی برای هنر اسالمی در سده های بعهد گردیهد)) 1البتهه بسهياری از
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جانوران واقعی ،که به صههورت تنها یا با دیگههر همنههوعان خود کارمههایه بخشهی از طهههرح هها را
می سازند ،ممکن است هيچ معنای نمادینی نداشته باشند و تنها به این دليل به نمایش در امده باشند
که ساسانيان مثل پيشينيان خود و جانشينان انان در ایران ،به جانوران عالقه ای وافهر داشهتند و ایهن
موضوع به تخيل انان می افزود و محرک مهارت انان در تصویر کردن انها بود .اغلب انهها در حهالتی
ارام دیده می شوند ،در ارامش است .طبيعت در حالتی که از تهدید انسان در امان اند ،و گاه در نبهردی
بی امان با یکدیگر و مبارزه تا سر حد مرگ.

(تصههویر .)9سههينی نقره،صههحنه جلههوس خسههرو (تصویر  .)5ظرف نقره با تصویر جانوری خارق
اول(239-271م)  ،دوران ساسانی،موزه

ارميتاژ1

العاده دوره

ساسانی99

بدنه تحقیق
الف)فن شناسی فلزکاری در هنر ساسانی
روش ساخت و اجرای تکنيک های فلزکاری در دوران اوليه ساسانيان ،بسيار جالهب و در عهين حهال
پيچيده است .اغلب قطعات فلزی به دست آمده نشان می دهد که آن قطعه باید ریختگهی یها چکهش
کاری شده و در بعضی مواق ،باید به طور یقين با چرخ تراشيده شده باشد .این امر موید آن اسهت کهه
فلزکاران از روی چرخ سفالگری ،چرخ تراشی برای خود تهيه کرده بوده اند کهه بها آن چهرخ ابتهدائی،
کارهای چرخی بسيار ظریفی می ساخته اند که پس از اتمام کهار حکهاکی و یها قلمزنهی روی فلهزات
انجام گرفته است.
روش ساخت آنها به ویژه در سده های سوم و چهارم که دوران رون آنهاست ،چنين بود که هر یک
از عناصر تزیينی یک اثر جداگانه ساخته می شد و سپس آنها را پس از مطال کردن بر روی شی مورد
نظر جوش می دادند .این روشی کامال ایرانی است و کهن ترین نمونه ی شناخته شهده ی ایهن نهوع
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ظروف ،قاب زیویه است .در برخی از اشيا ابتدا آنها را برجسته کاری کرده و سپس حکاکی کهرده انهد.
در این مورد با برگ نازگی از نقره ،پستی و بلندی های شی را پوشانده و آن را دارای جهدار مضهاعر
کرده اند .برخی دیگر از ظروف ریخته گری و قالب ریزی شده اند .و در آثار متاخرتمام تزیينات ظهرف
فقط کنده کاری شده است 99.تکنيک ساخت ظهروف متفهاوت بهوده و بهه خصهوص در اواخهر دوران
ساسانی ترصي ،و حکاکی با مهارت انجام می شده

است95.

ب)توصیف نقش در اشیا فلزی ساسانی
ظروف فلزی ساسانی با تصاویر منقوش بر آن از زیباترین و تحسين برانگيز ترین آثار به جامانهده از
این دوره اند و به همين سبب توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب نموده اند .از این لحاظ می
توان نقوش و نمادهای محکوک بر روی آثار فلزی شامل هفت گروه می باشند:
اولين :گروه های خدایان باستانی(اسطوره های انسانی)
دومين :گروه نمادهای حيوانی
سومين :گروه نمادهای گياهی
چهارمين :گروه نمادهای انتزاعی (هندسی)
پنجمين :گروه طبيعی
هفتمين :گروه سماوی
بنا براین نقش مایه های دوران ساسانيان پيش از آن که جنبه ی تزئينی داشهته باشهد حهامی پيهامی
هستند و مقصودی در آنها نهفته است .بی تردید این نقوش تصورات نيرومندی را در خود می پروارنيد
که رابطه ای نمادین با درون مایه خویش دارند .غالبا در تمامی آثار هنری دوره ی ساسانی و ردپای از
عناصر سمبليک به چشم می خورد که حاکی از عجين شدن این شيوه با هنر می باشد .آنچهه نمایهان
است نقوش انتزاعی ،جنبه تزئينی صرف نداشته و عالوه بر آن در درون خود جلهوه و نمهاد دیگهری را
القا می کنند .در این دوره سعی داشتند بيشترین پيام را با سبک ترین نقوش برسانند به همين دليل به
جای استفاده از نقوش واقعی از عناصر انتزاعی استفاده می

کردند93
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استفاده از موضوعات نمادین برای القای معانی در دوره های مختلر سابقه و رواج دارد هنرمندان بها
داشتن فضایی برای ابراز نيازهای خود و مردم،همچنين بيان موضوعات مختلر فرهنگی ،اجتمهاعی و
مذهبی جامعه ،دست به تصویر نقوشی معنا دار زده اند.
ورثرغنه( بهرام))Verethraghna(:
معنای سمبليک :خدای سلحشوری ،مهاجم و نيرومندی پيروزمند در مقابل دیوان و همچنين مظههر
خانواده می باشد.
بشقاب سيمين حکاکی شده در قرن چهارم ميالدی سوار کاری شاپور دوم و جنگ با دو گهراز قهوی
هيکل را نشان ميدهد .پادشاه تير و کمهانی در دسهت دارد کهه از ویژگيههای سلحشهوری پادشهاهان
ساسانی است و یکی از نقش مایه های کالسيک در دوره ساسانی محسوب می شهود .شهاپور در ایهن
بشقاب سوار بر اسب است و به سمت راست می تازد ،یکی از گرازها از پای در آمده و به زمين افتهاده
زیر پای اسب افتاده در حالتی که پای چپ این گراز تا اندازه ای کشيده شده و پهای راسهتش بهه زیهر
بدن خم شده و پای راست عقب بيرون افتاده است ترسيم این حالت در حقيقت برای از پای در آمهدن
کامل گراز به خاک افتاده است  .باال بودن دست های اسب نشان از یک نقش سهنتی اسهت .زیهرا در
بيشتر تصاویر شکار دوره ساسانی اسب را که به صورت چهار نعل و با بلند بودن دشت ها حهک شهده
اند  ،نمام نقش نگاره های این بشقاب نيم رخ تصویر شده اند ولی صورت شاه به صورت تمام رخ بهه
تصویر کشيده شده است .این تصاویر پر کار با نقاست ظرف در یک همهاهنگی کامهل اسهت .نهواری
زراندود لبه داخلی بشقاب و پایه ظرف را در بر گرفته است .این همنشينی نقره و طال در ایجهاد نقهش
هم رعایت شده است .نقوش ظرف درون ظرف به طور جداگانهه سهاخته شهده و سهپس بهه صهورت
برج سته و در حالتی زراندود بر سطح بشقاب قرار گرفته اند  .تکنيک و شيوه کار و هنر منهدی سهازنده
این ظرف نفيس بيان شجاعت و محبوبيت شاپور دوم می باشد .شجاعت را از نقش شکار ایهن شهاه و
آمادگی جسمانی او در نقش نمهایهان است در می یابيم و محبوبيت شاه از اقهدامات تهاریخی او درک
می کنيم .شاید به توان گفت که مغلوب شدن گراز حکایت از حمله شاه به دشمنان و یا به اطاعهت در
آوردن سرزمينهای شرقی ایران که همواره در دوره ساسانی ناآرامی ایجهاد مهی کردنهد باشهد و قبهول
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اینکه گراز احتماال نام تباری قدرتمند در بخش شرقی ساسانی بود دور از ذهن نيست .زیهرا در سهتون
تاریخی یادی از این تبار شده است (تصویر()3جدول 9و)5
تیشتریه()Tishtrya
معنای سمبليک :نمود طبيعی باران ،سرچشمه باروری ،با شعرای یمانی و صورت کلب اکبر شناسایی
شده است و نشان دهنده روزهای پيش از فصل باران ،سرور همه ستارگان،دور کننده دشمن و بيماری
ها ،تجسد تيشتر برابر با تجسد ورثرغنه

است94.

یکی از ظروف نقره نفيس دوره ساسانی با تصاویری نمادین از جهان هستی با نقش زنهی فلهوت زن
است .زنی آراسته سوار بر حيوانی اساطيری با موهایی بلند و سر بندی بر سر و اندامی مهوزون .لبهاس
آستين دار بلندی بر تن و کمربندی بر آن این نوع پوشش یادی از سنتی مستوری کهنهه معابهد و یها
ایزدان پيش از تاریخ دارد که تا دوره ساسانی ادامه پيدا کرده است  .این ایزد فلوتی را مهی نهوازد کهه
می تواند نوای آن صدایی آگاهی بخش باشد که از جمله وظایر این ایزد بوده است .چهرخش باالتنهه
مرد جوان به طرف عقب و حرکت حيوان اساطير با سری شبيه اژدها و بدنی گر به سان و بال گشوده
شبيه بال عقاب بطرف جلو حرکت به طرف مقصد را نشان ميدهد .به طور کلی سوار شدن جهوان بهر
حيوان بالدار که در حال پرواز بر روی دریاست و تصویر ماهی آن را القا می کند و نيز رویش گياههان
در ساحل دریا که به صورت چند نماد تجلی پيدا کرده اند حاکی از رویش مجدد زندگی و طبيعت مهی
باشد .و از آنجا که آب و ماهی در رابطه مستقيم با ماهيت ایزد تيشتر است مهی تهوان گفهت هنرمنهد
حکاک ایزد تيشتر را به نوعی نمایش داده است .همان طور که تفسير شد ایزد تيشتر در دوره ساسانی
نم اد باروری ،حاصلخيری ،باران زایی و برکت بوده و بهمين جههت از اهميهت زیهاد داشهته و در هنهر
نگارگری نقش بسزایی را به خود اختصاص داده است .نماد این ایهزد در دوره ساسهانی همچنهين بهه
صورت نقش جانوری نمود پيدا کرده است.
در حاشيه لبه این ظرف سيمين یک ردیر موتير قلب مانند تزئين شده است .در کل می توان گفت
نقش این بشقاب نمایانگر اولين نماد تيشتر است که در شب اول ماه تير به شکل یک مرد جوان بلنهد
باال بسيار ظریر،توانا و ابک در فروغ پرواز می کند .با توجه به نقش آب ،ماهی و گياهان در حال رشد
می توان گفت که این تصویر نشان دهنده هماهنگی و نظم دنياست( .تصویر( )4جدول 9و)5
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سروش(سرعوشه)()Sraosha
معنای سمبليک :سروش نخستين آفریده اورمزد ،همچون جنگجویی مسهلح توصهير شهده اسهت و
بهترین نابود کننده دروغ است ،فرشته ای که پاسبانی شب با اوست و نگهداری آفریهدگان ایهزدی در
هنگام تاریکی اهریمنی سپرده بدوست.
اولين کسی که زبان به ستایش خداوند و نيایش امشاسپندان گشود 92،و از شخصيت ههای محبهوب
99

باورهای ایران باستان به شمار می رود.

نقش جانور درون حلقه ،در"بشقاب نقره زر اندودی گروهی از جام ها و تنگ هها ی سهاخته شهده از
فلز گرانبها یا مفرغ عمدا با نقوش جانوران و هيوالها تزئين شده اند .در این یهک بشهقاب نقهره ای از
قرن  9 -2به طور ویژه ای محسور کننده است .که به صورت برجسته با جزئيات حکاکی شده است".
در این اثر خروسی در مرکز ظرف و درون دایره ای قرار دارد .خروس بهر گهردنش نوارههای سهلطنتی
آویزان کرده است .که احتماال مظهر فر شاهی می باشد .و دم های آن با ریهتم خاصهی مرتهب شهده
است .صورت این جانور از نيم رخ و تمامی پرهایش با بافت مشخص شده اند .فضای روبروی خروس
کمی خالی است که این باعث تقویت بصری در اثر شده است .همان طور که گفته شد خروس از دیهر
باز نزد آریایی ها تکریم می شد ،و آن مرغ را سروش پاک می خواند و بانگ آن را موجب طرد آفت از
عالم می شمردند .بنابراین وجود این جانور درون حلقه ی مقدس نمی تواند نا مرتبط با سرشهت پهاک
این جانور باشد .و ترکيب این طرح با دایره ،یعنی شکل دلخواه هنرمندان ساسانی پایه گذاری شده ،به
طور موزونی ترتيب یافته است( .تصویر ( )2جدول 9و)5
آناهیتا ()Ardvi sura
معانی سمبليک :نماد تيز پروازی و بلند پروازی ،اهورمزدا ،آزادی ،امپراطوری ،جهوانمردی ،سهرعت،
قدرت ،شيطان و نماد شمس و تمام ایزدان .شاهين با بالهای گشوده نماد حمایت الهی می

باشد97.

یکی از جانورانی که نقش آن مورد توجه در دوره ساسانی است نقش عقاب است .در بشقابی از دوره
ساسانی عقاب بهمراه آناهيتا نقش شده است .این ترکيب اشاره به موقعيت و اعتبار فرهنگهی ایهن دو
عنصر فرهنگی دوره ساسانی است .این بشقاب بر اساس سبک و شيوه کهار بهه اواخهر دوره ساسهانی
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منسوب شده است .تصویر ایجاد شده در داخل بشقاب بر اساس سهبک و شهيوه کهار بهه اواخهر دوره
ساسانی منسوب شده است.
تصویر ایجاد شده در داخل بشقاب زن برهنه ای را نشان ميدهد که دستانش به بدن عقهاب متصهل
است و پاهای عقاب بدن زن را نگاه داشته است.
عقاب در این بشقاب(سينی) از روبرو مجسم شده و صورتش از نيم رخ نمایان است .در کل فرم ایهن
پرنده به صورت خشک و رسمی نشان داده شده و گویی موظر به انجام وظيفه ای است کهه بهرایش
تعيين شده است .سر وی به سمت راست چرخيده و چهره ای آرام دارد .این در حالی است که دو نفهر
که در پایين تصویر به صورت کوچک ترسيم شده اند ،اگر چه نقش مهمی را بعهده ندارند ولی یکی از
آنها کمانی در دست دارد و چون به صورت عریان تصویر شده اند شاید بتوان گفت که پيوند با آناهيتها
داشته اند .با توجه به اینکه در ترسيم زنان از دورانهای بسيار دور به صورت مستوری انجام شده اسهت
و در دوره ساسانی هم مستوری رعایت می گردید .
چنين به نظر می رسد این شيوه تاثيری است که هنر روم در اواخر دوره ساسانی برهنر ایران داشهته
است ؛ با توجه به نقش اصلی این بشقاب که تصویر عقابی با قدرت را نشان می دهد شاید یادآور ایهن
مطلب باشد که عقاب یا شاهين نمادی از فره ایزدی در ایران باستان بوده و پرنده ای خهوش یمهن و
مقدس به شمار می رفته است.
این پرنده در دوره ساسانی مقامی ایزدی داشته و نمادی از ایزد بهرام است.
در دو سوی نقش مرکزی با عقاب تنومند ترسيم شده دو درخت با گل های نيلوفر قهرار گرفتهه کهه
نشانه ایزد بانو آناهيتا است هر شاخه درخت دارای شش گل کوچک نيلوفر بوده و در انتها به یک گل
نيلوفر بزرگ منتهی می شود .در حاشيه ظرف یک نقش تزئينی دیده می شود که در پيچ و خم ههای
آن گل ،برگ ،حيوانات و پرندگان ترسيم شده است.
در فرهنگ کهن ایران گل نيلوفر(لوتوس) جایگاه نگهداری تخمه یها فهر زردشهت اسهت کهه در آب
نگهداری می شد .یک حاشيه باریک از بيضی های کوچک به صورت گردبندی دور ر حاشهيه گيهاهی
قرار گرفته است زینت بخش لبه ظرف است .در توصير کلی این بشقاب کهه بسهيار اسهتادانه فهراهم
آمده می توان گفت که دیدی مذهبی دید گاه اصلی هنرمند بوده است .با قبول نقش بهانوی ترسهيم
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شده در بشقاب مور د توصير می توان گفت که این ایزد بانو به عنوان تجسم آسمانی و زمينی آب در
جهان بينی زردشتی و نماد باروری ،برکت و حاصلخيزی است و گل او گل نيلوفر است .اهميهت ایهزد
آناهيتا در دوره ساسانی بيشتر به دليل آن است که اردشير بابکان و نيایش موبد معبد آناهيتا در استخر
بو ده اند .اوج قدرت این ایزد بانو در دوره ساسانی بخشيدن حلقه سلطنت و فر به نرسی شهاه ساسهانی
در نقش رستم نزدیک تخت جمشيد است( .تصویر( )9جدول 9و)5
جدول  .9انتخاب نقوش ،آناليز شده(ترسيم از نگارندگان)

بشقاب شاپور دوم در حال شکار
گراز91

آناهيتهها بههر روی حيههوان
اساطيری

91

تصویر شماره4

تصویر شماره3

بشقاب بها نقهش خهروس درون بشقاب با نقش عقاب و
59
حلقه ی مقدس
تصویر شماره 9
تصویر شماره 2

زن59

جدول  .5مشخصات نقش مایه های به کار رفته در آثار فلزی دوره ساسانی(ترسيم از نگارندگان)
نقش

مواد اولیه

تکنیک

انسهههانی(ابهرام)
شماره9

سيمين

نقهههههره
زراندود

اسههطوره انسههانی
زن(تيشهههههههتر)
شماره5
اسههههههههههطوره
انسانی(سروش)
شماره3
اسههههههههههطوره
انسهههانی(آناهيتا)
شماره4

نووووو

فرم

ابعاد

موضو

ظرف
بشقاب

دایره

cm54قطر

سيمين

نقهههههره
کاری

بشقاب

دایره

 59/1قطر

سيمين

نقهههههره
زراندود

بشقاب

دایره

57/7

بشههقاب شههاپور
دوم در حهههههال
شکار گراز
زنی فلوت نوازی
همهههراه حيهههوان
بالدار
خروس در حلقهه
مقدس

سيمين

نقهههههره
اندود

ابری

گالبی
شههکل
پایهههه
دار

cm34

بانوان رامشگر

مکووووووان

قووووووورن

نگهداری
مجموعه آقای
کریسههههتوس
باستيس
موزه لينگراد

(میالدی)
 4ميالدی

 7-9ميالدی

؟

9-2ميالدی

آرتههور سههاکلر
مهههههههوزه ی
متروپوليتن

؟
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نتیجه گیری
هنر دوره ساسانی ماهيتا دینی و برگرفته از دستاوردهای ادوار پيشين ایران بود .دوره ساسانی معموال
نقوش به صورت نمایشی به شيوه برجسته تصویر سازی شده اند .در بين هنرهای این دوره فلزکهاری،
یکی از شاخه های مهم هنری در این دوره به شمار می آید که آثار متعددی نيهز از آن بهه جها مانهده
است .ظروف فلزی دربار ساسانی همراه با تصاویر پادشاهان ،بخشی از تبليغ دولت بودند و بهه عنهوان
هدایایی برای هم پيمانان و حاکمان همسایه فرستاده می شدند.
در این ميان از بين آثار فلزی این دوره تعداد  4نمونه که شاخص ترین می باشند انتخاب شده اسهت
بنا براین نقش ایزدان بر روی بعضی از ظروف و اشيا مفرغی و فلزی اشاره به اسهتفاده از ایهن اشهيا و
ظروف در مراسم خاص مذهبی و اعتقادی است .در کل می توان گفت که کليه اشيا با نقهش ایهزدان
اهورایی اشيا مذهبی و اعتقادی هستند .بدیهی است این نقوش نمی تواند به صورت نقوش معمهولی و
کاربردی مورد پذیرش قرار داشته باشند زیرا کهه نقهش ایهزدان در زنهدگی انسهانها نقشهی مقهدس و
اسطوره ای است و نقوش مقدس جایگاهی در لوازم معمولی نداشهته انهد بنها بهر ایهن هنهر از لحهاظ
ساسانيان کال تجریدی و انتزاعی بوده است و بسياری از مضامين و انگاره های هنر ساسانی ریشهه در
فرهنگ های گذشته پيش از ساسانی چون جوام ،پيش از تاریخ ،تمدن ایالم ،فرهنهگ ههای گذشهته
تاریخی(چون حسنلو ،زیویه ،لرستان و  )...خاصه تمدن هنر هخامنشی و پارتی دارد.
در دوره ساسانی جانوران اساطيری بخش جدایی ناپذیر نقوش رایج در این دوره هستند ایهن ترکيهب
های خيال انگيز عالوه بر جنبه تزئينی ،همواره ذهن بشر را به سهههوی تخيل و تفسير آنهها سهههوق
می دهند
بنا بر این گروه بزرگی از فلزها ساسانی دارای نمادهای حيهوانی هسهتند کهه جهزو مظهاهر ایزدانهی
گوناگون به شمار می آیند .نکته قابل توجه در همه ی این نقوش حيوانات اساطيری ،ایهن اسهت کهه
احتماال از این فلزها جهت نگهبانی استفاده مهی شهده و نمهادی از محافظهت و پاسهداری بهوده انهد.
همچنين در بعضی از موارد این حيوانات از ایزدان طلب یاری دارند.
در یک نتيجه گيری کلی از دیدگاه های آماری نقش های حيهوانی بهيش از دیگهر نقهش هها مهورد
استفاده قرارگرفته است .زیرا آنجا که القا قدرت و توانمندی اسهت حيوانهات جایگهاه پيهدا مهی کننهد.
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چنانچه شير مظهر خورشيد و به عبارتی مظههر مههر در دنيهای مهادی از قهدرت و صهالبت خهواص
برخوردار است و قدرت گاو نر قدرت پادشاه است .جم ،نقوش گياهی ،انسانی و حيوانی بر روی بعضی
از اثار نگاهی جام ،بر وظایر اسطوره ها است که در کل ميتوان بيان قدرت اهورمزدا باشد زیرا گه هر
یک از ایزدان عهده دار وظایفی ازنيروی کل یا اهورمزدا هستند .ناگفته نماند تمام ایهن مضهامين ،بهه
زندگی مادی و ستایش آن اشاره دارد .هر زردشتی ،موظر است به زندگی و تن مادی خود ارج نههد و
از مواهب مادی بهره برد .این دنيای مادی،آفریده اهوره مزدا است و اگر چه اکنون دچار حمله اهریمن
گشته،اما این وعده داده شده که با نابودی اهریمن بار دیگر ،سراسهر نيکهی خواههد شهد .زنهان زیبها،
رقص،موسيقی،کودکان،حيوانات مفيد،ميوه های گوارا ،همگی بيانگر زندگی آرمانی اسهت کهه بهه ههر
زردشتی وعده داده شده و پس از نابودی کامل اهریمن نصيبش خواهد شد .زندگی،بدون کهژی هها و
ناراستی هایی که اهریمن وارد کرده و برابر با آنچه که در آغاز ،پيش از حملهه اههریمن وجهود داشهته
است .چيزی شبيه به بهشت اسالمی با همان زندگی موعود که در انتظار نيکوکاران است و شهاید بهه
همين سبب کاربرد این ظروف در ایران اسالمی نيز رواج داشت .نظم دیداری موجود در ایهن ظهروف
نيز یاداور همان نظم اهورایی است که با حمله اهریمن از بين رفته اما وعده بازگشهت دوبهاره آن داده
شده است .ناگفته پيداست که برای یک اثر هنری ناب ،نمی توان معنا و تفسير مشخص و دقيقی ارائه
کرد .ظروف فلزی ساسانی نيز از این قاعده مستثنی نيستند؛ این آثهار ،بهه سهبب نيازههای اجتمهاعی،
سياسی ،اقتصادی و مذهبی آن دوره توليد شده اند و درک این نيازها در دنيای مدرن به راحتی امکان
پذیر نيست .در واق ،،یکی از دالیل ماندگاری این ظروف و جلب توجه محققان پس از حدود  93قهرن
نيز ،همين مبهم و چند معنا بودن آنهاست که این را می توان از ویژگهی ههای ههر اثهر هنهری نهاب
دانست.
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