
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  25ـ53، صص 1398 بهار، نهمو سيي  ، شمارهدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

ي ساساني  گيري پادشاهان دوره تحليل اصول بازنمايي كمان
  سيمينهاي  در بشقاب

  
  2 مهسا ويسي1ابراهيم رايگاني،

  چكيده
درون و . روند ي ساساني به شمار مي هاي سيمينِ شكار، از آثار هنري دوره    بشقاب

ها پادشاهان كماندار ساساني را در حال شكار حيوانات مختلفـي            روي اين بشقاب  
  عـصر ساسـاني بـا        بشقاب سيمين  15در اين پژوهش، تعداد     . اند به تصوير كشيده  

گيري وي در ايـن      هدف تحليل چگونگي بازنمايي شاه شكارچي و همچنين كمان        
چگونگي تعامل تصويري كمان و اجزاي آن با پيكـر          .  است  ها بررسي شده    بشقاب

گويي به    اين پژوهش به دنبال پاسخ    . ي كانوني پژوهش حاضر است     پادشاه، مسئله 
 با نقش شكار، چگونه     هاي سيمين  اين پرسش است كه هنرمند ساساني در بشقاب       

هاي تكنيكي هماهنگ    ي پادشاه و همچنين ويژگي      اجزاي كمان را با پيكر و چهره      
شد، اين بود كه به لحاظ تصويري، صورت پادشاه           اصلي كه رعايت مي   . كرده است 

جنگجو، شجاع، قدرتمند و هميشه پيروز، مخدوش نشود يا مانعي در برابر صورت 
ها و همچنين برخي منابع معتبر تـاريخ         ين مقاله از موزه   هاي ا   داده. وي قرار نگيرد  

ي   شناختي اين دوره و با روش تحليل و توصيف تـاريخي و مقايـسه              هنر و باستان  
  . شود تصاوير ارائه مي

  ، پادشاه ساساني، بشقاب نقره، قدرتمند كمان: هاي كليدي واژه

                                                 
  ).e.raiygani@neyshabur.ac.ir (،)ي مسئول نويسنده(شناسي دانشگاه نيشابور  استاديار گروه باستان. 1
 ،شگاه علـــوم انـــساني و مطالعـــات فرهنگـــيي علـــوم تـــاريخي، پژوهـــ اســـتاديار پژوهـــشكده. 2
)mahsaveisi@yahoo.com.(  

  13/2/1399: تاريخ تأييد، 20/7/1398: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
هاي اساسي پادشاهي در ايـران باسـتان         تهگيري از كمان در شكار و نبرد، ازجمله بايس         بهره

انـد   كه كمان را نمـاد پادشـاهي در ايـران باسـتان بـه شـمار آورده                  چنان. رفت به شمار مي  
و داريــوش، شــاه هخامنــشي، از مهــارت خــود در كمانــداري و ) 267، 1389لوكــوك، (

 مقام  هاي بارز هنر ساساني، ستايش     يكي از مشخصه   ).DNb,9(داري سخن گفته است      نيزه
هنر ايراني نيروهاي آسماني را برجسته كرده و كوشيده است به هـر             . خدايي و شاهي است   

شـاه در  طـور كلـي،    بـه . )14، 1354آذرنـوش،  (اي با اين نيرو ارتباط برقـرار كنـد       وسيله
الگوي نوع انسان و مطلق انسان اسـت و از            ترين معنا، نمادي از كهن     ترين و انتزاعي   گسترده

شاه مبين اصل حاكميت و پرهيزگـاري اسـت         . يي و فراطبيعي برخوردار است    نيروي جادو 
در اوستا همواره تاكيد شده است كه تندرستي و زيبايي، فـضيلتي           . )52-47،  1388سرلو،  (

رود و آنان كه از نظر جسماني زشـت و مريـضند اهـريمن محـسوب                  اهورايي به شمار مي   
آراسـتگي نيـز يكـي از       ).  ي يكم تا پـانزدهم     ، زامياد يشت، كرده   1394ها،    يشت(شوند   مي

بـودن شـاهي،      در ايران باستان، تناسب اندام و زيبايي چهره و برازنده         . هاي شاهي بود   نشانه
ساز شاهان ايراني است و همانند توجه به سيرت نيكو و فضايل اخالقي، بـه                 ي هويت   نشانه

امـانلو و   (دادنـد    نيز اهميت مي  زيبايي، توانايي جسمي، برازندگي، آرايش و تزيينات لباس         
هـاي باسـتان، پادشـاه       ي ساساني نيز همانند ديگر تمدن        در دوره  ).120،  1394احمدوند،  

نماينده و جانشين خدا در زمين است و حضور اهورامزدا در مراسم تاجگذاري داللـت بـر                 
  ). 11-10، 1366ميرفخرايــي، (بــودن ســلطنت شاهنــشاهي دارد  ايــن نماينــدگي و الهــي

ــر بهــره  ــد شــده اســت   در متــون عــصر ساســاني بارهــا ب   گيــري پادشــاه از كمــان تاكي
)Asana, 1897, pp.27-38(مانده از عصر ساساني نيـز بازنمـايي     و در آثار هنري برجاي

ي  طور كلي مقولـه  به. شود پادشاه در حال شكار با استفاده از تير و كمان به دفعات ديده مي       
گرفتن حاكميـت     دست  ي به   ي و مذهبي شاه ساساني در زمينه      شكار، بخشي از وجاهت قانون    

ايزدي نهان در  و اين عمل موجب تقويت فرّه    ) 67،  1394پوپ و اكرمن،    (رفت   به شمار مي  
  ).37، 1383؛ سودآور، 128 ، بند 31ي  ها، كرده يشت(شد  وجود پادشاه مي

پيكار يـا شـكار از      هاي   در ميان هنرمندان عصر ساساني، نقش اسب، سواركار و صحنه         
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اهميت و پذيرشي درخور توجه برخوردار است و به داليل گوناگوني چون ارزش و تقدس               
سوار و اسب و پيوستگي آن با باورهاي اساطيري و خويشكاري ايزدان و از سـوي ديگـر                  

ي شـاهان و نـشاني از پهلـواني و دليـري، از      اهميت آن به عنوان فعاليت و سرگرمي ويـژه  
. )150،  1384فريـدنژاد،   (ويـژه هنـر ساسـاني بـوده اسـت             ي هنـر و بـه     موضوعات اصـل  

ي ساساني با نقش شكار از آثار بسيار فاخر ايـن دوره بـه شـمار                  هاي سيمين دوره   بشقاب
ها، نقش اصلي، تصوير شاه است كه با لباس فاخر به صورت سواره              در اين بشقاب  . رود  مي

ل است و كلّ صحنه درمجموع مفهـومي عـام از          يا پياده اغلب با تير و كمان به شكار مشغو         
هـا   در ايـن صـحنه  ). 219، 1390گيرشـمن،  (قهرماني پادشاه را به نمايش گذاشـته اسـت        

جانواران نمادين مانند شير، گراز، ببر و گوزن در فضايي تنگ و فـشرده در كنـار پادشـاه                   
پهلواني و قدرت شـاه را      اند و دليري و قدرت شاهان ساساني را به بيننده القا و              ترسيم شده 
، 1383گـانتر و جـت،      (اند؛ چراكه پيروزي بر حيوان يك امتياز شاهانه اسـت            تجسم كرده 

33(.  
ي كمـان را بـه لحـاظ اهميـت تـصوير              رو جايگاه صورت پادشاه و بدنه      پژوهش پيش 

هدف از انجام پـژوهش     . پادشاه از منظر هنر ساساني مورد بررسي و تحليل قرار داده است           
بـراي  ) اعم از قـوس، زه و همچنـين پيكـان   (رو، تحليل چگونگي بازنمايي كلّي كمان   پيش

ي ساسـاني   هاي سيمين دوره ي وي در بشقاب   نشدن بدن پادشاه و بخصوص چهره       مخدوش
اين مقاله تالش كرده است به اين پرسش پاسـخ دهـد كـه هنرمنـد                . با موضوع شكار است   

ي پادشـاه و   ر، چگونه اجزاي كمان را با چهـره هاي سيمين با نقش شكا     ساساني در بشقاب  
ي   مقالـه . هاي تكنيكي هماهنگ كرده است تا اين چهـره مخـدوش نـشود             همچنين ويژگي 

هاي حاصـل     حاضر گردآوري داده را از طريق مطالعات استنادي به سرانجام رسانده و داده            
ويري ارائـه كـرده     ي تص   از مطالعات استنادي را از طريق تحليلِ توصيف تاريخي و مقايسه          

 بـشقاب سـيمين بـا تـصوير شـكار           15هاي مورد مطالعه در اين تحقيق شامل          نمونه. است
هاي مختلف جهـان     ي پادشاهان مختلف ساساني است كه امروزه در موزه          سواره يا ايستاده  

هاي همسان در ديگر آثار هنري ازجمله  در برخي موارد بناچار از نمونه. شوند نگهداري مي
ها از منظـر مقايـسه بهـره         ها و همچنين ظروف و مداليون      اي، سكه  ي صخره   برجسته نقوش  
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  . شده است گرفته
  
  ي پژوهش پيشينه. 2
منتسب به عصر ساسـاني،     » شكار«هاي موسوم به     گونه كه در باال نيز اشاره شد، بشقاب         آن

 . اسـت   تاكنون از منظرهـاي گونـاگوني مـورد توجـه پژوهـشگران مختلـف قـرار گرفتـه                 
در ايـن   ) 1967(و همچنـين لوكـونين      ) 1966(هاي آرتور پوپ و فيليس اكـرمن         پژوهش

هاي هنـري    ي بررسي جنبه    در زمينه ) 1981(عالوه بر آنها، هارپر     . زمينه قابل توجه هستند   
، همچنين سير تطور هنـري ايـن آثـار          )1998(هاي بشقاب شكار ساساني      و فني و نويافته   

  .  انجام داده استاي هاي ويژه ، پژوهش)2006(
اي بـه بررسـي      هاي متعددي است، در مقالـه      تانابه كه در هنر ساساني صاحب پژوهش      

وي همچنـين در    ).  1987(اصالت فني و هنري بشقابي با نقش شكار پلنگ پرداخته است            
هـاي شـكار     هاي تصويري و هنري مرتبط با بـشقاب        ي برخي انتساب    نقدي عالمانه درباره  
هايي را مطـرح و پيـشنهاد         ساساني و همچنين ساساني، ترديد    - كوشاني شير، خرس و گراز   
هـاي شـكار شـير در     تانابه بشقاب). 1989(كند  نگاري آنها نيز ارائه مي    نويني در مورد گاه   

پژوهـشگران  ). 1998(عصر ساساني و پساساساني و اصالت آنها را بررسـي كـرده اسـت               
گيـري شـاهان    ي كمـان  بـه بررسـي نحـوه   نيز  ) 2018(ديگري چون كاوه فرخ و همكاران       

هاي شكار، همت گماردند و تداوم و حتـي          شكارچي ساساني از منظر تصويري در بشقاب      
هـاي مـورد اسـتفاده را تحليـل          گونه حركات براي كشيدن زه كمان و انگشت         ي اين   پيشينه
ازجملـه  هاي متفـاوتي     هاي شكار نيز جنبه    ي بشقاب   هاي داخلي در زمينه    پژوهش. اند  كرده

اي بـا عنـوان       مقالـه . انـد  هاي فني و هنري اين آثار را مورد نقد و بررسي قرار داده             ويژگي
از آن جملـه    ) 1392(هاي شـكار ساسـاني       بندي در بشقاب   مطالعه و بررسي اصول تركيب    

هاي شكار را از منظر نـاهمخواني فنـي مطالعـه            است كه به صورت مختصر يكي از بشقاب       
  .كرده است
و همچنـين   ) 1393(ي شكار در ظـروف فلـزي ساسـاني            نگارانه  تفسير شمايل  ي  مقاله

نيز قابل ذكرند كه هركدام     ) 1394(ي ساساني     ي بررسي و تحليل نقش شكار در دوره         مقاله
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بنابراين، پـژوهش حاضـر بـا    . اند اهداف متفاوتي را براي بررسي و پژوهش در پيش گرفته        
هـاي   گيـري پادشـاه در بـشقاب        ي ترسيم كمـان     هي پژوهشي، به نحو     شناخت چنين پيشينه  

ي پادشاه هميشه پيروز در صحنه پرداخته است          نكردن چهره   سيمين شكار از منظر مخدوش    
  .كه نمادي از جنگاوري و قدرت است

  
  هاي موسوم به شكار بشقاب. 3

ي ساساني كـه موضـوع همگـي     هاي سيمين دوره در اين بخش از پژوهش، از ميان بشقاب    
بـا  . انـد   هاي تصويري بررسي شده      عدد با نقش شكار به لحاظ ويژگي       15كار است،   آنها ش 

درنظرگرفتن اينكه تعدادي بشقاب با تصوير شاهان ساساني در حال شكار به دسـت آمـده                
هـاي سـيمين     طور متوسط از هر پادشاهي كه نقشي بر بـشقاب           است، سعي بر آن شد كه به      

  .دارد يك نمونه انتخاب و بررسي شود
هاي ظاهري هـر بـشقاب، شـاه شـكارچي معرفـي و الزامـات                پس از توصيف ويژگي   

ي بصري يا عدم مراعات اين الزامات در هر بشقاب به صورت جداگانه بررسي                شده  رعايت
هـا، سـير      هاي حاصل از اين بـشقاب      ي تحليل منطقي از داده      تالش شد براي ارائه   . شود  مي

 همچنين تحليل نهايي اين سير تـاريخي را نـشان           تقدم و تأخر تاريخي آنها رعايت شود و       
هاي مختلفي انتخاب    ترتيب به صورت انتخابي از پادشاهان متعدد ساساني نمونه          بدين. دهد

در برخي موارد، از يك پادشاه چندين اثر ارائه شده و برخي پادشاهان نيز فاقد               . شده است 
ر و آثـار پادشـاهان بعـدي بررسـي و     نظ چنين آثاري بودند كه بالطبع از ذكر نام آنها صرف 

  .تحليل شد
  

  ي يك  بشقاب شماره. 3-1
 در جمهوري آذربايجان به دسـت آمـده اسـت و در    1ي شماخي بشقاب سيمين كه از منطقه  

شود، از نظر پژوهشگران هنـر ساسـاني         داري مي   ي ملّي تاريخ آذربايجان در باكو نگه        موزه
 ).1تصوير(سبك متمايزي دارد 

                                                 
1. Shamakhi 
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  )Harper and Meyers, 1981, Pl. 8 (شاه در حال شكار قوچ كوهي .)1(تصوير 

  

ي ساسـاني     دهد و هارپر آن را به دوران اوليه        رخ چپ شاه را نمايش مي      اين بشقاب نيم  
رسد، اين بشقاب احتماالً يكي از فرزندان  نظر مي به ). Ibid, pp.48-53(منتسب كرده است 

چراكـه  . كنـد   را مجـسم مـي    ) م293-302:حك( نرسه   شاپور اول و به احتمال بسيار زياد      
هاي نرسه دارد كه لوكونين آنهـا        سكّه   مشابهت تاج شكارچي، شباهت زيادي با برخي نمونه       

در اين بشقاب سـيمين، شـاه ماننـد كمانـدار         ). 366،  1393لوكونين،  (را معرفي كرده است     
و قـوچي را هـدف قـرار        تازد به سمت عقب چرخيده        كه اسبش به جلو مي      درحالي 1پارتي

بندي سواركار   هاي موجود در تركيب    فارغ از ناهمخواني  . داده كه روي دو پا بلند شده است       
هـاي صـورت و بـدن        يك از بخـش     و مركب وي، هنرمند ساساني دقت كرده است تا هيچ         

                                                 
ي كمانداران پارتي است كه در حين حركـت بـه سـمت                سبك موسوم به كماندار پارتي، برگرفته از شيوه        .1
  . كردند و با اسب، به عقب برگشته و تير را به سوي هدف پرتاب ميجل
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ظـاهراً هنرمنـد    . پادشاه در مسير اجزاي كمان اعم از بدنه يا قوس، زه و پيكان قرار نگيرد              
ي پيكان را پيش از رسـيدن آن بـه گـردن پادشـاه كـه                  كند كه مشكل وجود عقبه      ت مي دق

گرايانه ميان  بنابراين در معيار واقع. اي حل كند   معموالً آراسته به گردنبند بوده است، به گونه       
ي زه و     دست چپ از پايين گردن، عقبـه      . تنه تناسب اندكي برقرار كرده است       باالتنه و پايين  

اين سنت  . آمدن پيكان و زه مخدوش نشود       ي عقب   واسطه  رفته تا گردن پادشاه به    پيكان را گ  
كـه در   (هـاي سـيمين ساسـاني        توجه به تماميت وجـه و بـدن پادشـاه در ديگـر بـشقاب              

االجرا بوده است، و در ادامه به آن اشاره          الزم) شدند هاي درباري يا سلطنتي تهيه مي      كارگاه
  .شود مي
  
   2 ي بشقاب شماره. 3-2

). 2تـصوير (شـود    داري مـي    ي كليولند نگـه     بشقاب سيمين مطاليي است كه امروزه در موزه       
  تـــصويردرآمده روي بـــشقاب را هرمـــزد دوم دانـــسته اســـت  هـــارپر، پادشـــاه بـــه

(Harper & Meyers, 1981, p.78).م را 600 تا 400ي كليولند تاريخ   اما تارنماي موزه 
كارهاي دوران هرمـزد   كند كه سبك كار مانند نمونه  ميبراي آن در نظر گرفته است و اشاره 

اسـت و   ) م303-309(است، درحالي كه تاج، مشابه تاج هرمـزد دوم          ) م457-459(سوم  
 150كند نزديك به      گونه كه هارپر نيز اشاره مي       احتماالً اين بشقاب به جهت يادبود و همان       

.  دوم را مبنا قرار داده است      اين پژوهش، فرض  . 1سال پس از هرمزد دوم ساخته شده است       
در اين بشقاب، پادشاه ساساني به سبك كمانداران پارتي، اسب خويش را به سمت جلو به                
تاخت رانده و مترصد رهاكردن تير به شيري است كه به سمت اسب پادشاه خيـز برداشـته                  

 را از   شير ديگري زير پاي اسب شاه به حال محتضر افتاده، و بخشي از پيكاني كه او               . است
 . شود پا انداخته است، از پشت مشاهده مي

                                                 
  :ي كليولند  براي اطالعات بيشتر بنگريد به تارنماي موزه.1

https://www.clevelandart.org/art/collection/search?search=sasanian+silver+plate 
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  1 هرمز دوم در حال شكار شترمرغ.)3(تصوير               احتماالً هرمز دوم يا سوم .)2(تصوير     

          2در حال حمله به شير              
  

ن و همچنـين    آوردن پيكـان تـا محـاذات گـرد          در اين تصوير نيز گرچه بازنمايي عقب      
كند، اما صورت و      ي واقعي تصوير را افزون مي       جلوكشيدن زه كمان تا مقابل صورت، جلوه      

شود و اين در هنر ساساني و همچنين پادشاهي كه           گردن پادشاه از نظر بصري مخدوش مي      
بنابراين به . و از تبار ايزدان است، پذيرفتني نبود) 9، 1396دريايي،  (» چهر از ايزدان دارد   «

ي  گرايانه هاي واقع ي پادشاه، از جنبه كردن حرمت چهره رسد كه هنرمند براي رعايت نظر مي
بشقاب ديگري كه در حراجي به فروش رفتـه اسـت و            . ي شكار چشم پوشيده است      صحنه

ي پادشـاه     شود، به لحاظ تاج و ظاهر چهـره         داري مي   ي خصوصي در لندن نگه      در مجموعه 
كه بـه     اين ظرف نيز پادشاه را درحالي     .  دوم قابل توجه است    ي  شده روي بشقاب نمونه     نقش

پادشاه نيز زه كمان را چنان      . هاي در حال فرار كمان كشيده، نشان داده است         سمت شترمرغ 
آمده است؛ حال آنكه اثري از ايـن زه در           بايست تا محاذات صورت عقب مي      كشيده كه مي  

در ). 3تـصوير (خـورد    ردن وي به چشم نمي    ي پادشاه و همچنين ته پيكان در كنار گ          چهره
ي   شـده   شده و تـزيين     موهاي جمع   ي تصوير پيكان، به طرّه      اين بشقاب حتي آسيبي از ناحيه     

                                                 
 : پذير در  مأخذ تصوير سايت اينترنتي دسترس.1

https://www.bonhams.com/auctions/21926/lot/107/ 
 :پذير در  مأخذ تصوير سايت اينترنتي دسترس.2

 https://www.clevelandart.org/art/collection/search?search=sasanian+silver+plate       
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ولـي بخـش   . اند مو ترسيم كرده ي پيكان را از پشت اين طرّه اسب پادشاه وارد نيامده و بدنه    
طـور اسـب،      و همـين  زيادي از دست، مچ، ساعد و بازوي چپ پادشاه پشت سر و گـردن               

ظاهراً اين حالت ناشي از برگشت هنرمند به طراحـي رئاليـستي صـحنه              . مخفي مانده است  
كرده  بنابراين گاهي عدم نمايش آنها به لحاظ بصري و مذهبي ايجاد اشكال نمي            . بوده است 

  .است
  

  ي سه  بشقاب شماره. 3-3
ي   ، در مجموعـه   )م309-379: حـك (بشقاب شكار با نقش شاپور دوم پادشـاه ساسـاني           

 واشنگتن، سوار تنومندي را در حال شكار گراز به تصوير كشيده است كه              1ساكلر. آرتور ام 
در اين تصوير نيـز     ). 4تصوير(ي سواركار و مركب، تناسبي با مركبش ندارد          به لحاظ اندازه  

ي بنـابراين هنرمنـد ساسـان     . ي پادشاه محو شده اسـت       انتهاي پيكان قبل از رسيدن به چانه      
. ي پادشاه ساساني مخدوش كرده اسـت  حقيقت تصويري را يك بار ديگر براي حفظ وجهه  

هاي سلطنتي به هنرمنـدان امـر        ظاهراً اين قانوني نوشته يا نانوشته بوده است كه در كارگاه          
 . ي بصري پادشاه را در ميان آثار هنري مخدوش نكنند كرده است وجهه مي

 

 
  (Ibid) شكار گراز  شاپور دوم در حال.)4(تصوير 

                                                 
3. Arthur M. Sackler Gallery. 



 | 39مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 34

 

  ي چهار  بشقاب شماره. 3-4
داري   ي ارميتاژ روسيه نگـه      بشقاب ديگري از شاپور دوم در حال شكار كه امروزه در موزه           

تصويري جاندار و زنده از شكار شير توسط ) Треве & Луконин, 1987, p.23(شود  مي
شيدن كمـان و دو بخـش       تصويرك  هنرمند در به  ). 5تصوير(شاپور را به نمايش گذاشته است       

 بـدون زه كمـان قابـل        باال و پايين زه كمان چنان مهارتي به خرج داده كه امروزه فقط بدنه             
ي پادشاه محو شده است تا صورت پادشاه          رؤيت است و پيكاني كه قبل از رسيدن به شانه         

ا نگه  ي پيكان ر    بايست عقبه  ي بين دست كماندار كه مي       فاصله. را دچار نقصان بصري نكند    
شـود، بـسيار قابـل     ي پادشاه محو مـي  دارد تا جايي كه انتهاي پيكان در كنار ريش و شانه     

شود، ولي هنرمند تالش كرده      نظر اندكي خالي ديده مي      گرچه اين فاصله با دقت    . تأمل است 
است اين خلل ناشي از عدم نمايش انتهاي پيكان را با گردنبند پادشاه جبران كند و بيننـده                  

دانه، غافل از پيگيري انتهاي پيكاني است كه اگـر نقـش آن              اشاي گردنبندي درشت  محو تم 
  . كرد يافت، گردن پادشاه را در تصوير دچار نقصان بصري مي ادامه مي

 
  (Ibid) شاپور دوم در حال شكار شير .)5(تصوير 

  ي پنج  بشقاب شماره. 5-3
شـدن   ست و به دليل شرايط بد نهـشته    ي بشقابي كه از پولتاواي اوكراين به دست آمده ا           نيمه
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داري   ي ارميتاژ نگه    اين اثر امروزه در موزه    . هاي قابل توجهي از آن صدمه ديده است        بخش
هاي وحشي به تصوير  درون قاب مياني اين اثر نقشي از شاپور در حال شكار قوچ. شود مي

مـان بـه دليـل    زه ك). 6تـصوير ) (Trever and Lokunin, 1987, p. 21(كشيده شده است 
ي گرد سـر      ي پيكان به محض رسيدن به هاله        وضعيت بشقاب قابل رؤيت نيست ليكن بدنه      

اي نگـه داشـته      كه دست راست پادشاه به گونـه        درحالي. باره محو شده است     پادشاه، به يك  
ي پيكان تا كنار كتف راست پادشاه است، امـا   آمدن زه و همچنين عقبه    شده كه گوياي عقب   

ها دست پادشاه خالي به تصوير       شود و مانند ديگر بشقاب     ن زه و پيكان ديده نمي     اثري از اي  
ي خـصوصي     توان در مجموعـه     ي تقريباً سالم اين بشقاب را امروزه مي         نمونه. درآمده است 

، 1394پوپ،  (اين اثر نيز به شاپور دوم منتسب است         .  مشاهده كرد  1خانم كوراتيمكن برنت  
اب انتهاي قوس كمان به نزديكي تاج پادشاه رسيده است ولـي            در اين بشق  ). 7تصوير) (75

زه كمان به تاج نرسيده اسـت      . شدن كليت تاج نشده است      گاه موجب مخدوش    زه كمان هيچ  
و دست پادشاه به جاي اينكه انتهاي پيكان را در دست گرفته باشد، گويي حالـت نمـادين                  

  .بدن به لحاظ تصويري آسيبي نرسدي اعضاي  اين حركت را انجام داده است تا به بقيه
  

          
  6 تصوير متناظر با تصوير .)7(         تصوير      2هاي كوهي  شاپور دوم قوچ.)6(تصوير    

                                                 
1. Cora Timken Burnett Gallery 
1. Sasanian silver. Artistic Culture of Iran in the 3rd–4th centuries CE, .No 2. P.21. 
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     ي شش  بشقاب شماره. 3-6
ي   هاي شاپور دوم ساساني كه در موزه       ي مطال با نقشي متفاوت از ساير بشقاب         بشقاب نقره 

شود، اين پادشاه را سوار بر فيـل بـه همـراه             داري مي    آمريكا نگه  آنجلس در كشور   هنر لس 
فردي در پشت سرش نشان داده است كه شـاه در حـال شـكار گرازهـاي وحـشي اسـت                     

ي گرازها كمان را كـشيده بـه          شاه ساساني سوار بر فيلي تنومند در ميان بيشه        . 1)8تصوير  (
اثري از پيكـان در     . يز برداشته است  سمت گرازي كه به سوي او با حالتي به نظر شادمان خ           

. سر و گردن پادشاه به صورت كامالً واضح به تـصوير درآمـده اسـت              . دست پادشاه نيست  
ي آن در پـشت تـاج         حتي بخش بااليي زه كمان تا نزديكي تاج پادشاه پايين آمده و ادامه            

.  نـشود  ي هويت پادشاه ساساني بـوده اسـت، مخـدوش           مثابه  مخفي شده تا اصل تاج كه به      
احتمـاالً  (تيرانداز در پشت سر شاه دستش را به حالتي گرفته است كـه شـيئي                  گويي كمك 

را به پادشاه برساند؛ ليكن دست او نيز مانند دست پادشـاه فقـط حالـت نمـادين ايـن                    ) تير
اي  چراكه تير با هر انـدازه     . حفظ كرده است  ) كه چيزي در ميان دو انگشت باشد      (حركت را   

آمد، بخشي از پهلو، آرنـج و كتـف راسـت پادشـاه را                فرد به تصوير درمي    كه در دست اين   
ي شكار خـسرو      برجسته ي مشابه اين تصوير در نقش       صحنه. كرد دچار اختالل تصويري مي   

تيرانداز تير را دقيقاً به دست پادشاه داده است           بستان به نمايش درآمده و كمك      دوم در طاق  
بنـابراين  ). 9تـصوير   ( تماس بـا پيكـان مخـدوش نـشود           ي  واسطه  تا بدن و پيكر پادشاه به     

هنرمند ساساني به ايجاد حالت اكتفا كرده است كه اصل مطلب براي بيننده قابل درك باشد                
  . حال، بدن، تاج و صورت پادشاه را زايل نكند و درعين

                                                 
  :شود داري مي آنجلس نگه ي هنر لس  اين بشقاب با اين مشخصات در موزه.1

Los Angeles County Museum of Art inv. No. M.76.174.18. 
  : براي اطالعات بيشتر بنگريد به

https://www.researchgate.net/figure/Plate-Sapur-II-r-309-379-atop-an-Elephant-4-th-7-th-
centuries-Los-Angeles-County_fig49_323545353 
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  ، 8اظر با تصوير تصوير متن). 9(    تصوير        1 شاپور دوم در حال شكار گراز).8(تصوير

  2نقش خسرو در طاق بستان                                                                          
  

  ي هفت  بشقاب شماره. 3-7
: حك(هاي سوم و چهارم ميالدي، احتماالً اردشير دوم ساساني           بشقاب نقره مربوط به سده    

ي ملّـي ايـران باسـتان          ظرف امروزه در موزه    اين. را به نمايش گذاشته است    ) م383-379
روي اين بشقاب پادشاه ساساني به حال تاخت اسب خويش را به پيش             . شود داري مي   نگه

باره به سبك موسوم به تيرانداز پارتي به عقب برگشته و شيري را نشانه رفته  رانده و به يك
ت شاه به عقب به صورت      اي است كه حالت برگش      به گونه   تركيب صحنه ). 10تصوير(است  

چنـين تركيبـي از نمـايش در        . حال غيرواقعي بـه نمـايش درآمـده اسـت           دلپذير و درعين  
زاده و موسـوي      يـسن (نامند   مي» بندي عمودي و افقي    تركيب«هاي نقره ساساني را      بشقاب

بايست زه كمان براي آنكـه واقعـي         در اين بشقاب قاعدتاً مي    ). 26،  1392كوهپر و افهمي،    
كرده و پيكان نيز تا محـاذات دسـتي كـه انتهـاي پيكـان را       ايد صورت پادشاه را رد مي    بنم

كدام از دو عمل يادشده انجام نگرفته است تا صورت            آمده است؛ ليكن هيچ    گرفته، عقب مي  
كـاري روي   ي مشابه كَنـده  الزم به توضيح است در نمونه     . و گردن پادشاه دچار نقص نشود     

ي حصار دامغان به دست آمده است، انتهاي تير از زيـر گلـوي              تپهسنگ اين بشقاب، كه از      
اي غيرمعمول ولي واقعي گردن پادشاه را دچار نقصان بصري كـرده             پادشاه عبور، و به گونه    

  ). 11تصوير(است 
                                                 

1. Ibid.  
  .گارندگان عكس از ن.2
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  رف سنگي ظ). 11(تصوير .                       1اردشير دوم در حال شكار شير). 10(تصوير 

  102با نقش متناظر با تصوير                                                                                 
  
  ي هشت  بشقاب شماره. 3-8

هـاي شـكار بـا       ي معمول بشقاب    ي ارميتاژ روسيه، كه برخالف رويه       اي در موزه   ظرفي نقره 
برخـي از محققـان معتقدنـد       ). 12تـصوير (كمان، پادشاه به صورت پياده ظاهر شده اسـت          
پوپ و اكـرمن،    (است  ) م457-484: حك(پادشاه نقرشده در مركز اين بشقاب، پيروز اول         

شود ليكن پيكـان بـه       در اين بازنمايي اثري از بخش بااليي زه ديده نمي         ). 2/943،  1394
. ي گرد سر و صورت پادشاه محو شده اسـت       صورت دو خط موازي قبل از رسيدن به هاله        

ي پيكـان باشـد؛       رود ادامـه    از دست راست پادشاه متأثر از خطي است كه گمان مي           بخشي
ي ظرف است تا فعاليت عمـدي         حال آنكه با دقت در تصوير، اين خط ناشي از آسيب بدنه           

اي  شـود و بـه گونـه      قسمت پاييني زه كمان در كنار پهلوي راست پادشاه محو مـي           . هنرمند
هنرمند ساساني بار ديگر اصول بازنمايي      .  هم آميخته است   هنرمندانه با تزيين لباس وي در     

هنرمنـد  . پيكر و صورت پادشاه را به درستي مراعات كرده است ليكن بـه حالـت ايـستاده                
                                                 

  : مأخذ تصوير.1
https://www.alamy.com/sasanian-silver-plate-mazandaran-museum-of-ancient-iran-national-
museum-of-iran-tehran-iran-image271746397.html 

  :  مأخذ تصوير.2
https://www.clevelandart.org/art/1963.258 
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رساندن به صورت و پيكر پادشاه كمال احتياط را به كـار گرفتـه                ساساني براي عدم آسيب   
  .  حيوانات صيد شده استاست، هرچند اين شيوه منجر به بازنمايي غيرواقعي نقش

 

  
  )2/943، 1394پوپ و اكرمن، (پيروز يا قباد اول در حال شكار قوچ ). 12(تصوير 

  
   9ي  بشقاب شماره. 3-9

 و  499-531: حـك (آنجلس كه تحت عنوان قبـاد اول         ي هنر لس    اي در موزه   بشقاب نقره 
رچي سواركار در ي معمول شكا پادشاه ساساني طبق رويه. 1معرفي شده است) م497-488

حال تاخت به جلو آماده است تا پيكان را به سمت بزهاي كوهي در حال فرار، رهـا كنـد                    
هـاي   هنرمند ساساني در نمايش پيكان و همچنين زه كمان مانند ديگر بشقاب           ). 13تصوير(

بخش بااليي زه كمان قبل از رسـيدن بـه هـالل دور سـر               . ي ساساني عمل كرده است      نقره
و شده و از طرفي ديگر پيكان كه به صورت خط باريكي به موازات دست چـپ                 پادشاه مح 

ي پادشاه كمرنـگ و     ترسيم شده است، قبل از رسيدن به چانه       ) بدون تجاوز به حريم دست    (
                                                 

  :شود آنجلس نگهداري مي  اين بشقاب با اين مشخصات در موزه هنر لس.1
Los Angeles County Museum of Art inv. No. Anonymous gift (AC1999.130.1.  

  : جهت اطالعات بيشتر بنگريد به
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLA_lacma_Sasanian_silver_bowl.jpg 
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دست . ي تصوير گردن پادشاه عبور نكند درنتيجه محو شده است تا به لحاظ بصري از ميانه     
كان و انتهاي زه را گرفته است ليكن درواقعيت چيزي          ي پي   راست نيز به حالت نمادين عقبه     

 . در دست پادشاه وجود ندارد

 

 
  (Ibid) قباد در حال شكار بزهاي كوهي .)13(تصوير 

  
  10ي  بشقاب شماره. 3-10

ي لوور    دهد و امروزه در موزه     اي كه قباد اول را در حال شكار خرس نشان مي           بشقاب نقره 
، شباهت قابل توجهي با بشقاب قبلي اين پادشـاه در           )14ير  تصو(شود   داري مي   پاريس نگه 

راند و تيري  شاه به حالت سواره اسب خويش را به تاخت مي  . آنجلس دارد  ي هنر لس    موزه
ي  پيكـان ديگـر در چلـه    . به سمت خرسي شليك كرده كه از كتف خرس بيرون زده اسـت            

كنار چانـه و ريـش پادشـاه        ي پيكان تا      شده  كاري خط كنده . كمان و مترصد رهاشدن است    
دسـت  . گاه به آنها تجاوز نكرده و قبل از چانه محو شـده اسـت               جلو رفته است ليكن هيچ    

  . دهد طور نمادين، حالت گرفتن انتهاي پيكان و زه را نشان مي راست پادشاه به
بايست از نظر دور داشت كه در مورد اين تصوير يا ديگـر              گرچه اين احتمال را نيز نمي     

ي پرتاب تيـر از       خورد، هنرمند آخرين لحظه    ري كه نقش پيكان در آنها به چشم نمي        تصاوي
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كمان را مجسم كرده است و در برخي موارد تير در بدن حيوانات حاضـر در صـحنه ديـده               
  .دهد شود و موفقيت پادشاه در شكار را نمايش مي مي

  

  
  1 قباد اول در حال شكار خرس).14(تصوير 

  
  11ي  بشقاب شماره. 3-11

شود كه احتمـاالً     داري مي   ي هنري متروپوليتن نيويورك آمريكا نگه       اي در موزه   بشقاب نقره 
هاي وحشي  را در حال شكار قوچ    ) م531-579: حك(شده در آن خسرو اول        پادشاه نقش 

جـا نيـز      در اين ). 15تصوير) (213لوح  / 7،  1394پوپ و اكرمن،    (به نمايش گذاشته است     
ي   پساساساني در بازنمايي هنري پادشاه، زه كمان را تـا محـاذات هالـه             هنرمند ساساني يا    

گرد سر پادشاه جلو آورده و پيكان را تا نزديكي اين هاله تصوير، و بناچار دسـت راسـت                   
پادشاه را خالي رها كرده است تا به لحاظ تصويري گردن وي مورد تجاوز انتهـاي پيكـان                  

 . قرار نگيرد

                                                 
  :وير مأخذ تص.1

https://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres?page=8&f_search_art=Iran 
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  )همان(هاي وحشي   در حال شكار قوچ خسرو اول).15(تصوير 

  
  12ي  بشقاب شماره. 3-12

 م به فروش رفته اسـت، بـا         2000 نيويورك در سال     1اي كه در حراجي ساتبيز     بشقاب نقره 
ايـن بـشقاب بـه      ). 16تصوير(دهد   توجه به مشخصات تاج احتماالً خسرو اول را نشان مي         

هاي يـك، دو، چهـار و هفـت در ايـن             ي كماندار پارتي كار شده است و مشابه نمونه          شيوه
پادشاه ساساني سوار بر اسب در حال تاخت به جلو از كمر به عقب برگـشته                . تحقيق است 

بخـش بـااليي زه كمـان بـه حالـت           . و شيري كه به او حمله كرده را هدف قرار داده است           
ـ                  نقطه ا دسـت   چين تا قبل از رسيدن به تاج از بين رفته است و پيكان حالت خطي موازي ب

. ي پادشاه كمرنـگ و محـو شـده اسـت            چپ پادشاه را دارد كه تا پيش از رسيدن به چانه          
دست راست حالت گرفتن انتهاي پيكان و زه را به خود گرفتـه اسـت، ولـي اثـري از ايـن             

سـازي تـصوير گـردن و        شود و دليل آن نيز عدم مخـدوش        پيكان، در ميان دست ديده نمي     
  . صورت پادشاه بوده است

                                                 
1. Sotheby’s 
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  (Ibid) خسرو اول در حال شكار شير .)16(صوير ت

  
  13ي  بشقاب شماره. 13-3

ي ارميتـاژ روسـيه، در دو بخـش پادشـاهي             ي نسبتاً متفاوت ساساني در موزه       بشقاب نقره 
لوح / 7، 1394پوپ و اكرمن، (ساساني را در دو مراسم بزم و شكار به تصوير كشيده است 

ــف239 ــصوير) ( ال ــاه). 17ت ــان پادش ــرده محقق ــي ك ــسرو اول معرف ــده را خ ــد  يادش   ان
(Walker, 2012, p. 34) .  پادشاه ساساني به سبك سوار پارتي در حال تاخت به جلو، بـه

پيكان بـه مـوازات دسـت چـپ         . هاي وحشي را هدف قرار داده است       عقب برگشته و قوچ   
دن بـه   اين پيكان قبل از رسـي     . پادشاه حركت كرده است ليكن با دست پادشاه تماس ندارد         

ي وي را بـه لحـاظ تـصويري مخـدوش             ي شكارچي محو شده است تا گردن و سينه          چانه
كشيدن زه و پيكـان بـا حـالتي كـه             شاه به حالت نمادين دست راست را براي عقب        . نسازد

دو بخـش پـايين و بـاالي زه         . رود از آرنج تا كرده اسـت       حاكي از قدرت وي به شمار مي      
  . اند اي وارد نساخته رت وي صدمهكمان نيز به بدن پادشاه و صو
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  (Ibid)هاي كوهي   بشقاب نقره با نقش خسرو اول در حال شكار قوچ.)17(تصوير 

  
  14ي  بشقاب شماره. 3-14

بشقاب نقره با نقش پادشاه ساساني كه احتماالً خسرو دوم را بـه نمـايش گذاشـته اسـت،                   
). 214لوح  / 7،  1394وپ و اكرمن،    پ(شود   داري مي   ي ملّي پاريس نگه     امروزه در كتابخانه  

گيرشمن به توصيف اين بشقاب و حاالت شاه شكارچي و همچنين وضعيت حيوانات صيد              
داند كه پادشاه نقرشده پيروز است يـا خـسرو           درستي نمي   پرداخته است، ولي اشاره كرده به     

در ايـن بـشقاب پادشـاه ساسـاني در پرديـسي كـه              ). 18تصوير  ) (2/213،  1390(دوم؟  
هاي وحشي در حال فـرار        و قوچ  1النهريني هاي بين  يوانات متعددي اعم از گرازها، گوزن     ح

زا را به سمت اين جانوران نـشانه   هاي فره از تيررس شكارچي هستند، كمان مزين به روبان    
ي ساساني، بخش بااليي زه كمـان بـه تـارك تـاج        هاي نقره  رفته و همسان با ديگر بشقاب     

                                                 
گوزن در اروپا بـه عـصر قبـل از          اصل و منشأ اين     . هاي امروزي است   النهريني از اجداد گوزن     گوزن بين  .1

النهرين مهاجرت كرد و آثار آن از قرون وسطي بسيار كمرنگ            اين حيوان به بين   . گردد آخرين يخبندان بازمي  
ي  هاي انبوه حاشيه م بازماندگان كمياب اين جانور را نزديك جنگل   1957يك گروه آلماني در تابستان      . شد

  ).همان(رودخانه در شوش مالحظه كردند 



 45 | هاي سيمين گيري پادشاهان دوره ساساني در بشقاب تحليل اصول بازنمايي كمان |

باره  ي پادشاه عقب آمده است و به يك تهاي نامنظم پيكان تا كنار چانهپادشاه ختم شده و ان
دست راست به حالت نمادين به حالتي نگه داشته شده كه بيننده تصور كنـد    . شود ناپديد مي 
لـيكن درواقـع چيـزي در       . ي پيكان را تا محاذات صورت به عقب كشيده اسـت            زه و عقبه  

 هنرمند متأثر از سبك ساساني با هوشـياري تمـام           ترتيب  بدين. شود دست پادشاه ديده نمي   
اصول بازنمايي صورت و پيكر پادشاه ساساني را به دقت مـورد توجـه و اجـرا قـرار داده                    

  . ي پادشاه مخدوش نشود است تا چهره
  

  
  جمعي  خسرو دوم يا پيروز اول در حال انجام يك شكار از حيوانات دسته). 18(تصوير 

  )214لوح / 7، 1394پوب و اكرمن، (
  

  15ي  بشقاب شماره. 3-15
ي ميهو ژاپن، شـاه ساسـاني را          در موزه ) م628( منتسب به قباد دوم يا شيرويه         بشقاب نقره 

در اين صحنه اسب شاه به تاخـت        ). 19تصوير  (در حين شكار شير به تصوير كشيده است         
 طـرف شـيري     ي كمان، مترصد رهـاكردن آن بـه         رود و شاه تيري در چلّه      به سمت شير مي   

بخش بااليي زه كمان شاه قبل از رسـيدن         . است كه به سمت او و اسبش خيز برداشته است         
دسـت راسـت    . ي پادشاه محو شده اسـت       به تاج ناپديد و پيكان نيز قبل از رسيدن به چانه          
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داشتن پيكان و زه را به خود گرفته است ليكن اثري از پيكـان                پادشاه نيز حالت معمول نگه    
ي بصري    دادن اين حالت منجر به صدمه       شود، چراكه واقعي نشان    دست او ديده نمي   و زه در    

  .شد و تصويري به گردن، صورت و تاج پادشاه مي
  

  
  1 قباد دوم يا شيرويه در حال شكار شير.)19(تصوير 

  

  بحث و تحليل. 4
انـد   ههمواره در طول تاريخ نقوشي كه بر انواع اشياي برجاي مانـده نقـش شـد      طور كلّي   به

ها و درواقع معرف بستر فرهنگي هستند كه اين          تجلي نمادها و باورهاي بومي و ملّي تمدن       
  .اند آثار در آنها شكل گرفته

جايگاه و اهميت شخص پادشاه در دوران ساساني نيز به اشكال مختلـف در هنـر ايـن                  
. ه اسـت  ي عصر ساساني است، بازتاب پيدا كـرد         دوران كه نمودگر فرهنگ حاكم بر جامعه      

هاي ساساني، شاه و ايزد هر دو بـه يـك صـورت نقـش          برجسته  براي نمونه در بيشتر نقش    
. اند و پادشاه چنان اهميتي دارد كه ايزد نيز به شمايل انسان در كنار او ظاهر شده است                  شده

                                                 
 /http://www.miho.or.jp/en/collection_type/west_central-asia: مأخذ تصوير .1
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ي ايـزد و      هاي ساساني حاوي ايـن پيغامنـد كـه شـاه برگزيـده             برجسته  بنابراين اغلب نقش  
 بشر است و از لحاظ نژادي و خاستگاه، انعكاسي از تصوير ايزدان به شـمار                مسئول هدايت 

هاي رسـمي و     توان مدعي شد كه هنر ساساني از لحاظ محتوا مملو از پيام            پس مي . رود مي
و به اشكال مختلف اهميت و جايگاه هويتي پادشاه را          ) 115،  1392عليانسب،  (دولتي بود   

پروري، توجه به مذهب و      ي نظير نبرد پيروزمندانه، رعيت    هاي فعاليت. به تصوير كشيده است   
، 1393دليـر،  (افزاي مختص به پادشاه ساساني بـود     هاي فره  همچنين شكار حيوانات، جنبه   

شدن از ميزان آن، منجر به تغييـر نگـرش طبقـات              رفتن فره پادشاه يا كم      ازدست). 39-59
اسالمي و بهرامـي،    (شد    قتل وي مي   اجتماعي باالي جامعه به پادشاه و حتي گاهي عزل يا         

بنابراين ساسانيان به عنوان يك حاكميت ديني بـا محوريـت گراميداشـت             ). 7-40،  1394
شاه و نمايش ارتباط او با ايزد، مفاهيم هنري اين دوره را معنا داده و هنر خود را به هنري                    

هاي شكار نيـز     حنهص). 21،  1396ايراني ارباطي و خزايي،     (اند   رسمي و درباري بدل كرده    
ي شاهي دوران ساساني در برخي آثار         ي طبقه   هاي فرهنگي ويژه   به عنوان يكي از شاخصه    

طـور كـه بررسـي        همـان . اند هاي سيمين نقش شده    ها و بشقاب   برجسته  هنري ازجمله نقش  
ها شاه ساسـاني بـه عنـوان         تعدادي از اين ظروف در اين پژوهش نشان داد، در اين صحنه           

. شود كه هميشه پيروز ايـن نبـرد اسـت          هاي شكار ديده مي    ناپذير در صحنه    تنمادي شكس 
ي شاهان بود كه در ضمن آن پهلواني، دالوري و شـجاعت             شكار، سرگرمي و فعاليتي ويژه    

ي شكار پادشاه بر     تصويركشيدن صحنه   هنرمند ساساني در به   . گذاشتند خود را به نمايش مي    
كـشد و بـه نظـر        چيزي را به تصوير مـي       ده است كه چه   خوبي آگاه بو    هاي سيمين به   بشقاب

گرايي را در تـصوير ناديـده         انديشي برخي قواعد تكنيكي و واقع       عمد و مصلحت    رسد به  مي
ي   ي خود حفظ كند و چهره       گرفته است تا شكوه و قدرتمندي سلطنتي پادشاه را در ساخته          

يـك موجـب ايجـاد يـك        گاهي رعايت ايـن تكن    . پادشاه كامل و بدون خدشه تصوير شود      
هاي شكار سوار يا     ازجمله در برخي بشقاب   . ناهمخواني فني و تكنيكي در نقش شده است       

بـراي جلـوگيري از   ) فارغ از نوع آن كه شامل نيزه، شمشير يا كمند اسـت           (پياده، سالح را    
). 20تصوير  (اند   ي پادشاه از پشت سر وي نقر كرده         ايجاد نقصان تصويري در پيكر و چهره      

اسـت  ) و نه مسلّم  (ماندن وجه تصويري صورت و پيكر پادشاه اصلي مهم            ترتيب سالم   بدين
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هاي شكار اين دوره و حتي پس        كه مورد توجه هنرمند ساساني در بازنمايي نقوش بشقاب        
  . از اين دوره شده است

برخي پژوهشگران در اين زمينه معتقدند از نظر هنرمند تطبيق صحنه با واقعيت اهميـت               
ها وضع قرارگرفتِن شـاه روي اسـب كـه           داني ندارد؛ براي مثال در برخي از اين بشقاب        چن

زند، ممكن است  هاي وي كه در دو جهت مخالف موج مي تقريباً پشت به اسب كرده و لباس
، 1390گيرشـمن، (موجب شگفتي بيننده شود ولي اين موضوع براي هنرمنـد مهـم نيـست               

ي خـاور     شـده در نقـوش برجـسته        گرفتـه   خدمت   به اين در حالي است كه اصول     ). 2/209
اي بس متفـاوت از هنـر    ي چهره پادشاه و حمل يا تيراندازي با كمان گونه     نزديك در زمينه  

دادن ابعـاد واقعـي و حتـي گـاهي            دهد و هنرمند اغلب ناچار به نشان       ساساني را نشان مي   
دادن پادشـاه     رهيبت جلـوه  پ. برجسته بود  ي نقش   ي پادشاه شرقي در يك صحنه      العاده خارق

ي پادشاه نبود و گاهي       آسياي غربي به معناي رعايت تمامي اصول حاكم بر بازنمايي چهره          
. شـد  اي مخـدوش از شـاه ارائـه مـي          كـرد و چهـره     واقعيت بر اين اصول بازنمايي غلبه مي      

 كمـانِ   غربي نينواست كه   اي از آشوربانيپال در كاخ شمال      برجسته ي اين موارد، نقش     ازجمله
در ). 21تـصوير   (كشيده و مترصد رهاكردن تير در دست پادشاه را به تصوير كشيده اسـت               

كشيدن شاه به تصوير درآمـده لـيكن پيكـر و صـورت               اين صحنه گرچه حالت واقعي كمان     
  . ي واقعي صحنه، مخدوش و ضايع شده است ي همين جنبه واسطه پادشاه به

  
  )Harper, 2006, 148(اني با نيزه  شكار گراز پادشاه ساس.)20(تصوير 
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   غربي، نينوا  آشوربانيپال در حال تيراندازي، كاخ شمال.)21(تصوير 

)Reade and et. Al., 2018, Cover Page(  
  

  گيري نتيجه. 5
هاي اشرافيت و همچنين نماد پادشاهي در ايران باستان بـه            ترين مؤلفه   شكار با كمان از مهم    

. يري اين عمـل در شـئون هنـري متفـاوتي قابـل بازيـابي اسـت            نمود تصو . رفت شمار مي 
رسد  بنظر مي . اند آميز بوده   هاي اين عمل تهور    ترين جلوه   هاي سيمين ساساني از مهم     بشقاب

انـد تـا در       داشـته  هايي سازماني دريافـت مـي      هنرمندان ساساني به صورت معمول آموزش     
آثار هنري بسياري در اين دوره ازجمله . كارگيري برخي اصول در آثار هنري ملزم باشند به

هاي سيمين با نقش شكار شاهان ساساني، بـه شـكل نمـادين، قـدرت و شـجاعت                   بشقاب
ي آموزشي، تـالش      كشد كه هنرمند ساساني به تأسي از اصول اوليه         پادشاه را به تصوير مي    

نـد كـه    ي شكار، مراقبت جـدي ك       كرده است در بازنمايي پادشاه ساساني روي بشقاب نقره        
بنـابراين ايـن تـالش در عمـل گـاهي منجـر بـه            . چهره و پيكـر وي را مخـدوش نـسازد         

گرفتن برخي اصول مسلم هنـري و ايجـاد نـاهمخواني در تركيـب و كليـت تـصوير                     ناديده
رو در ايـن صـحنه بـه       شود اما درواقع هنرمند اين ناهمخواني تصويري عمـدي را از آن            مي

رفتـه   ي واقعيت صحنه به شمار مي       تر از ارائه    دشاه مهم خدمت گرفته است كه وجه و بدن پا       
دهنده خرسند هستند از اينكه اصول مترتـب بـر بازنمـايي              بنابراين سازنده و سفارش   . است
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ايـن  . خوبي مراعات گشته و بدون آسيب به تـصوير درآمـده اسـت              چهره و پيكر پادشاه به    
هاي پيكـان، زه و      رخي بخش هاي واقعي بصري ازجمله ب     اصول منجر به حذف برخي جلوه     

گرفتن اين واقعيت كه شاه بايد پيكان را تا محاذات سينه بـه               ي كمان يا ناديده     همچنين بدنه 
ي پادشـاه     هاي شكار كـه اسـلحه      برخي از اين اصول در ديگر بشقاب      . شد  عقب بكشد، مي  

.  اسـت  شود، هرچند ناهمخواني بارزي در كليت تصوير ايجاد شده         كمان نيست نيز ديده مي    
گاهي نيز اين اصول به دوران پساساساني كشيده شده است كه آگاهانه يا غيرآگاهانـه ايـن                 

  .اند هاي شكار به نمايش گذاشته ها را در بشقاب مؤلفه
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