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مقدمه

هنرساسانیوارثگذشتةایرانیاست.هنرایرانیدراین
دوره،صورتیتركیبیداشت؛یعنیبااینكهازشرقو
غربتأثیرپذیرفتهبودامادربوتةملّیتایرانیگداخته
وبایکبرنامةسیاسی،باهدفبازگرفتناعتباروافتخار
گذشتةهخامنشیان،باردیگربهشكلهنرملیدرآمده

بود.)گیرشمن،134:1350(
اینهنر،بیانگرموقعیتاجتماعیومذهبیایراندر
نیمةنخستسدةاولمیالدیاست.درواقع،یکدولت
مذهبی، تثبیتشدة موقعیت ویک قدرتمند مركزی
زندگیروزمرهرابهنظمدرآوردوتحتتأثیرقرارداد.
ایننظمدرهمةابعادزندگیساسانیانمتجلیشد؛در
هنرساسانیتأكیدویژهایبرنظموروشنشدنطرح
قدرتمند حكومت یک از بازتابی امر، این كه میشود
اهمیت دارای دوره، این از بهجامانده آثـار است.
خاصسیاسی،دینیوآیینـیهستندوظاهرآنانبا
نیـازهایسلطنتیوآیینهایمذهبـیهماهنگاست
از یكی ميتوان را دوره این .)Harper,1986:592(
مهمتریندورههادرتاریخهنرایراندانستكهرّدپای
مضامینهنریآن،درایرانپسازاسالمنیزمشاهده
تاریخگذاری گاهی امر، همین كه بهگونهای میشود؛
اشیایبدستآمدهرادشوارمیسازد.درواقع،هنردر
دوره، این از یافت. كاربردیتری مفهوم ساسانی دورة
عالوهبرمعماریوكتیبهها،نقاشی،موزاییک،سفالینهها،
از اسنادی حتی و منسوجات فلزكاری، شیشهگری،
موسیقیبهجاماندهاست.اگرچهتاكنون،تنهاآندسته
ازآثاریكهمنعكسكنندةزندگیوعقایدطبقةحاكم
استموردكاوشومطالعةدقیققرارگرفتهاستاما
شایدحفریاتباستانشناسیدرآینده،درمراكزاقامت
وحكومتساسانیان،اطالعاتمارادرخصوصهنراین

دورهافزایشدهد.
فلزكاریدردورةساسانی،موردتوجهگروهزیادیاز
هنرمندانبودكهاینامرمیتواندباكاهشچشمگیر
تعدادنقوشبرجستةصخرهایدرایران،ارتباطمستقیم

داشتهباشد.آثارمتعددفلزیمربوطبهایندوره،اغلب
خارجازمرزهایایرانساسانییافتشدهاندوهمهدر
موزههایمعتبرجهاننگهداریمیشوند.تعیینتاریخ
فلزی ظروف است. دشوار ظروف این ساخت محل و
از بخشی پادشاهان، تصاویر با همراه ساسانی دربار
تبلیغدولتبودندوبهعنوانهدایاییبرایهمپیمانان
وحاكمانهمسایهفرستادهمیشدند.تعدادیازظروف
اعضای و نجیبزادگان فرمانروایان، دستور به نیز
خاندانشاهیكهبربخشهایمختلفایرانحكومت
به اغلب فلزی، اشیای این شدهاند. ساخته میكردند،
شكلبشقابهایگردوبزرگ،كاسةگرد،تُنگبیضی
وگلدانگالبیشكلباگردنيپهنهستند.تزئیناین
ظروف،بهشیوههایمتفاوتانجامشده؛برخیازآنها،
گاهی اما شده، قلمكاری یا و حكاكی یا چكشكاری
تزئینشده، جداگانه بهطور و پیش از كه پالکهایی

رویاینظروفنصبشدهاند.
نیمتنة تصویر با ظروف ساساني، دورة ابتداي در
پادشاهان،اعضايخاندانشاهيوبزرگانتزئینميشد،
اماپسازبرداشتنمحدودیتيكهشاپوردومبرايتولید
پنجم و چهارم سدة در بود، كرده اعمال نقره ظروف
میالدي،تصاویرپادشاهویاشاهزادهدرحالشكارونیز
خانوادهشان و نجیبزادگان طبقة اعضاي از تصاویري
میالدي، هفتم و ششم سدههاي در گشت. متداول
مضامیندیونیسیكي1،باتأثیرپذیریازغربمعمولشد
وتصاویرزنانرقصنده،نوازندگانومراسمشاديوجشن،
 Scerrato,(دستمایةهنرفلزكارانآندورانقرارگرفت
.)1966:col.721;Chegini&Nikitin,1996:71,72,75

حیوانات، از طرحهایی دارای ظروف، این از برخی
یا و دینی موضوعات نیز و هندسی اشكال گیاهان،
ندارند. تزئینخاصی دیگر، برخی و اساطیریهستند
دستور به ساسانی، عصر فلزكاری ظروف تمام البته
پادشاهوقتساختهنشدهاندومتعلقبهدربارنیستند.
ویژهاي پادشاه به اشاره ازظروفساساني، بخشي
ندارندونشاندهندةصحنههايجشنوشاديهستند.
با كه ميشوند دیده زناني اغلب، ظروف، این روي بر
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از برخي رقصند. درحال دردست، نشانههايخاصي
پژوهشگرانبراینباورندكهاینتصاویرباآیینآناهیتا،
ایزدبانويآبوباروريایران،مرتبطاستامابرخيدیگر،
آنرامربوطبهجشنهايفصليميدانند.اینظروف،
نیز و ازدواج جشن انگورچیني، مراسم از صحنههایي
طرحهايهندسي،گیاهيوجانوريرانیزبرخوددارند.
آلیاژیكهاینكاسههایكوچکفلزیباآنساخته
شدهاند،حاویمقدارزیادیمساستوبههمینسبب،
درمقایسهباظروفنقرهایدرباریارزشكمتریدارند

.)Harper,1986:590(
شده، گرفته بهكار ساسانی هنر در كه تصاویری
باستان ایران فرهنگ و اساطیری نقطهنظر از چنانچه
خاصی مشخصههای دارای گیرند، قرار بررسی مورد
خواهندبود؛درهنرهایتزئینیمضمونهایحیوانات
انار مانند: نر،اسب،قوچ،خروسوگیاهان مانند:گاو
هر اساطیری، شخصیتهای همچنین و الله گل و
و اقتصاد فرهنگ، در خاصی معنای دربردارندة كدام
مذهبهستند.عالوهبراین،میتوانگفتاینمضامین،
تجلیلیازهدایاونعمتهايزندگیاستكهبهشكل
پیداست ناگفته شدهاند. بیان تصویری استعارههای
تمامیآنچهكهدرهنرهایتزئینیساسانیموردستایش
قرارمیگیرند،ازبهترینومفیدترینآفریدههایخداوند
هستند؛جنگجویشجاعوشكارچیقهرمانیكهتاجبر
پادشاهاست.ملكة بهترین یقین به و سردارد،محترم
جوانونجیبزادهايكهتصویرشرویسنگقیمتـی
حكاكـیشده،بهترینآفریدةمؤنثاست.اسبچابک،
است. مركب بهترین یـال، و كامل بـرگ و سـاز بـا

)Azapay,2000:74-75(
تاریخساختبیشتراینظروفمربوطبهسدههاي
6و7م.است؛درایندورانهنرازانحصاركاملدربار
اختیار صاحبمنصبان، و فرمانروایان و ميشود خارج
تولیدآثارهنريرابهدستمیآورند.تولیداینظروف،
گستردهميشودومضامینآننیزمتنوعميگردد.در
اینمیان،طبیعياستكهباورهاوعقایدجامعهدراین
دورهبرروينقوشهنريتأثیرگذارشودودینزردشتي

بهعنواندینرسميدولتومردمدرتولیداینمضامین
هنري،نقشبسزایيرابازيكند.

یكيازمهمتریناركاندینزردشتيبهعنواندین
رسميدربار،ستایشزندگيمادياست.ازهرزردشتي
انتظارميرودكهاززندگيماديخودلذتببردوهیچ
زردشتي، دین در نرساند. خود مادي تن به آسیبي
حملة از ناشي خللي هیچ آن در كه مادي زندگي
اهریمننباشدهمیشهتحسینميشود.بهنظرميرسد
اینباورمهمزردشتيميتواندبربرخيازآثارهنري
آندوره،سایهافكندهباشد.آیاميتوانگفتكهتصاویر
منقوشبراینظروف،همانزندگيایدهآلياستكه
هرزردشتيميتوانستدرصورتنبودحملةاهریمنو
نیامدنكژيوناراستيبهزندگيمادي،داشتهباشد؟
یاهمانزندگيستودهشدهوموعودیاستكهپساز

نابودياهریمندرانتظارهرزردشتيخواهدبود؟

ازظروف برخي تحلیلي ـ توصیفي بررسي
فلزيساسانيبانقوشيازجشنوشادي

تُنگنقرةتخممرغیشكلزیباییدرموزةایرانباستان
نگهداریمیشودكهتزئینآنبهصورتنقشبرجستهبا
زمینةطالكاریشدهاست)تصویر1(.اینظرف،مركب
خوشههای به آراسته و زیبا طاقیشكل چهارقوس از
حال در زنانی آنان، زیر در كه است برگمو و انگور
زنان،سرهایشیری از تن پایدو زیر رقصهستند.
دیدهميشودكهدهانشانبهسویدهانةظرفاست.
نماد و نشان بالداركه اژدهای نقش انتهایظرف، در
ایراندورةساسانیبوده،بهچشممیخورد.یكیاززنان،
شاخهگلیدردستراستوظرفیكهتصورمیرود
حاویدانههایمیوهاستدردستچپداردودردو
طرفاوروباهوقرقاولیدیدهمیشوند.گیسویبلندو
زلفوكالهوطرِحجامهوگردنبندوحالتسینههای
اینبانووپارچةدرازیكهاطرافبازواناوپیچخورده،
درهرچهارتصویریكساناست.درتصویریدیگر،زنی
حلقهایدردستراستوگلیدردستچپدارد.در
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دارد برگ و بلنددرختیكهگل بعدي،شاخة تصویر
دردستراستوعودسوزیدردستچپزنیدیگر
قرارداردودردوطرفشكبکوتذرویجایگرفتهاند.
درتصویرچهارم،زن،پرندهایدردستراستداردكه
ازُدمگرفتهو باالنگهداشتهاستوروباهیرا آنرا
در تذرو و تصویركبک بازهم راحركتمیدهد. آن
دوطرفاودیدهمیشود.حاشیههاییازبرگموكهدر
اطرافتصاویردیدهمیشود،اینباوررابرايبرخياز
محققانایجادكردهكهدرآنموسمانگورچینی،مجلس
بزمیدرتاكستانترتیبدادهشدهواینحركاتبانو،
گونهایازحركاتنمایشیاست.درچهارجانبباالی
ظرف،چهارنقشكوچکاززناندیدهمیشود؛یكیدر
حالتیشبیِهبازیباطنابودیگریدرنقشرامشگری
كهدستراسترابرسینهگذاردهودستچپرادراز
نمودهاستودوزندیگر،پارارویپاانداختهوسازی

.)Harper,1978:60_61(چونعودمینوازند
سهكاسةنقرةدیگركهبرآنانتصاویرزناننقش
میشوند نگهداری باستان ایران موزة در است بسته
)تصویر2و3و4(.اینظروف،درناحیةمازندران،نزدیک
شش حاوی كاسه، سه این شدهاند. پیدا دریایخزر
صحنةمختلفرامشگریاستكهدردوصحنةآنزن،
ظرفیدردستراستوپرندهایدردستچپداردودر
چهارتصویردیگر،آالتموسیقیعهدساسانیدردست
اینبانوانمشاهدهمیشود.بزرگتریِناینكاسههادر
قسمتخارجیخود،مدالیمركزیباتصویرپرندهای
بادمبلندوكاكلداردكهنوارجواهرنشانیدورتادور
گردناوبستهشدهاست.اطرافاینتصویر،كّلسطح
كاسه،بهبخشهایمساویباچهارسریگلبرگهای
سهتاییتقسیمشدهاست.لبةكاسهونیزمدالمیانی،
دارایلبةبرجستةمرواریدیشكلاست.درهریکاز
چهارقسمت،تصاویریاززناننوازندهدیدهمیشودكه
بهیکخوشة كه موییهمشكل، زیردرخت یک هر
ایستادهاند.چهارسازیكه انگورختممیشود، بزرگ
اینچهارزنمینوازندعبارتنداز:بربط،سرنا،قاشقک
ونوعیارگدستیكهبهارغنونمشهوراست.كاسة

دوم،مانندكاسةنخستاست؛بااینتفاوتكهازآن
كمیكوچکتراستوشاملچهارنقشكهناتماممانده
است.دریکنقش،تصویرزنیدرحالنواختنعودو
داده نشان سرنا نواختن حال در زنی دیگر، نقش در
دست روی طاووسی زنی دیگر، تصویری در میشود.
چپخودنشاندهوظرفیدستهداررادردستراست
گرفتهاست.درتصویرچهارم،زنی،ظرفیشبیهبهجام
كهدرآندانهاستدردستراستداردوكیسةباریكی
كهنوکآنبهدهانیکقرقاولمیرسد،دردستچپ
زنیدیگرقراردارد.برخینقشها،ناقصماندهاندوبه
همینسبب،تشخیصپارهایازقسمتهاممكننیست.
سطح بر كه نقشهایی و كاسهها این سادة طرح
خارجیاینظروفاعمالشده،درفلزكاریساسانیان
در ظروف از گروهی یادآور و نیست متداول و رایج
ساخته یونانی هنر تحتتأثیر كه است میانه آسیای
كاسـهها این نیستكه معنی بدان این البته شدهاند.
ساخته زمانی در بلكه هستند؛ میانه آسیای محصول
شدهاندكهایران،پذیرایتأثیراتآنمنطقهبودهاست.
تصویرزناننوازنده،ازآنرویجالباستكهازسّنت
زنان یكسان تصویر چهار نشاندادن در ساسانیان
اساسی اختالف تنها پیرویمیكند. نقره رویظروف
نشانههای یا نمادها زنان، كه ایناست مشاهده قابل
آالت بلكه ندارند دست در خوشبختی و خوشیُمن

موسیقیمینوازند.
است. خطی كاسه، سه این در تصاویر ارائة شیوة
روبرو از سینهها و شانهها اما نیمرخ، از پاها و سرها
درختانمو، و لباس پارچة خطوط شدهاند. تصویر
طرحیانتزاعیوپیچیدهرانشانمیدهد.نوشتهایبه
خطپهلویبرگلبرگهاییكهاینچهارتصویرراازهم
بسیاری آگاهیهای و است بسته نقش میكنند، جدا
دربارةاینظروفارائهمیدهد.نوشتههایرویاینسه

كاسهبهترتیبازاینقرارند:
1) wnd't 'wrmzdy Y k'ln'n NPŠH MN 3LZ 6 
Z(W)Z(N) sng
متعلقبهونداداورمزدكارنانكه)متشكل(از306
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درم2)نقرهاست(
2) wnd’t ‘wrmzdy Y k’ln’n NPŠH MN 2LZ 
202020 10 4 Z(W)Z(N) sng
274 آن وزن كارنان اورمزد ونداد به متعلق

درم)است(
3)’člmyk Y štlwyn’n NPŠH MN 2LZ 2 
ZWZN M3 Y P(W)N sng
متعلقبهآذرمیگشرونانكهوزنآن202درمو

سهدانگ)است(
اول ظرف دو روی كه اسمی اورمزد«، »ونداد
تمامی در است. غیرمتداول و نادر نامی شده، نوشته
و شده شناخته نام این با فرد یک تنها ایران، تاریخ
آنكسیاستكهدرهمانمنطقهایكهاینكاسهها
یافتشده،سپهبدبودهاست.ویمهاجمانعربرااز
طبرستانیاهمانمازندرانراندودینزردشتیرازنده
نگاهداشت.براساسشجرهنامةخانوادگی،اوازنوادگان
كه شده ذكر كارنان نیز ظرف صاحب نام بود. كارن
معنایآننوادةكارناستكهدرسدةهشتممیالدی
درطبرستانمیزیست.درموردكاسةسومبایدگفت
تاریخشناخته نامآذرمیگشرونان،در با كهشخصی
اما باشد شروین3 او جد و پدر نام شاید نیست. شده
ایننظررانیزنمیتوانبهقطعیتپذیرفت)مصطفوی،
68:1338-73؛ Frye,1973: 6؛ Harper,1978: 77-78؛ 

(Henning,1959: 133-134 ؛Mckenzie,1971:6

حیوان بر كه فلوتنواز زنی تصویر با دیگر ظرفی
عجیبیسواراست،نمونةبارزیازظروفنقرهباتصاویر
نمادینازجهانشمردهميشود.)تصویر5(اینظرفرا
مربوطبهسدههایششموهفتممیالدیميدانند.در
موضوعات گیاهان، و ماهیها دریا، زمین، تصویر، این
ثانویهاند.حیواناصلیتصویر،موجودتركیبیبیآزاری
استكهخصوصیاتحیواناتكاریواهلیراباهمدارد
به جثهای و پرنده بالهای همچون بالهایی دارای و
اندازةیکماهیاست.تصویرزیباینوازندةزنیكهسوار
براینحیوانعجیباست،نشاندهندةهماهنگیونظم
این كرد. آن از نمادین برداشتی میتوان كه دنیاست

تصویر،مربوطبههیچایزدبانویینیستزیرامشخصهای
نوازندةفلوت ندارد. باشد ایزدی یا كهنشانشاهانهو
از برخي نظر به بنا كه است سوار عجیبی حیوان بر
داشته ارتباطی زردشتی اندیشة با نميتواند محققان،
باشد؛بلكهتصویریازجشنهایعمومیومردمیاست.
تفسیرایندستهازمحققانچنیناست:»كاكیل«كه
بیرونیازآنیادمیكندتاحدودییادآورپدرمقدس
ومیمونظاهر اودرروزهایمبارک مسیحیاناست.
میشودوبرایمردمهدایاییمیآورد.مردم،روزآمدناو
راساالنهجشنمیگیرند.تصویراوباهفترنگمختلف
رنگآمیزیشده)تمامرنگهامانندرنگینكماناست(
شده ساخته فلز نوع هفت از كه نری گاو روی بر و
سواراست.»كاكیل«،تمثیلیاستازتمایلزمانهبرای
تركیبتصاویر؛همانگونهكهدربارةسیمرغوحیوان
شاخداریكهنوازندةفلوتبرآنسواراستميبینیم.
نام»كاكیل«بسیارنزدیکبهكاكلفارسی)مویبافته(
بلندی بافتة موی دارای ظروف این در زنان، و است
هستند.فلزكارانبراینشاندادنگاونریكهمركباز
هفتنوعفلزاست،بامشكالتیمواجهبودندزیراامكان
نشاندادنهفتنوعفلزرابرروینقرهنداشتند.تنها
بود. سیاه میناكاری و آنان،طالكاری برای ممكن راه
نكتةقابلمالحظهایناستكههمدرادبیاتوهمدر
هنرهایبصری،هنرمندان،هموارهدرپیگنجاندنوبه
نمایشگذاردنتنوعجهاندریکاثرمشخصوواحد

.)Marshak,1998:86-88(بودهاند
گلداننقرةدیگری،مربوطبهسدةهفتممیالدی،
یافتشدهكهبهصحنههاییازمراسمانگورچینیمزیّن
است.)تصویر6(سطحبدنةظرف،باشاخههاییازدو
درختمویوحشیپوشیدهشدهاست.ایندودرخت
ازیکسطحزمینیرشدكردهكهازتلهایكوچكی
ناصافاند. و تپهای منظرة نمایانگر و شدهاند درست
نیمبرهنه انگورچین سه مو، درختان از یكی پای در
انگورهاییرادرخمرهایلگدكوبمیكنندوچهارمین
نفر،شیرةانگوررادرآمفورامیریزد.درآنسویگلدان،
انگورهایچیدهشده از دیگرسبدهایی انگورچین دو
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رابرپشتخودحملمیكنند.باالیگلداندرمیان
در و میكشد را مویی ساقة برهنه، كودكی شاخهها،
در میكند. دنبال را روباهی دیگر كودكی او نزدیكی
طرفدیگرظرف،بازهمیکدرختمووجودداردكه
باتصاویرپرندگانوافرادكوچکمزینشده؛ازجمله
پسریبرهنهكهباقالبیدردست،بهیکجفتپرندة

شكارینزدیکمیشود.
گنجینة مضامین از بدونشک، هنری، آثار این
»دیونیسیک«الهامگرفتهاندكهدرسدةسوممیالدیدر
تمامامپراتوریرومشرقیتاكوشانگسترشیافتهبود.
درختمو،درهمهجانمادزندگیجاودانهوپرباراست.
نوشتهايدورتادوردهانةظرف،حكاكيشدهكه
توضیحيدربارةوزنظرف،مطابقبااستانداردهايسال

600میالدي،ميدهد.ایننوشتهبدینصورتاست:
(…gw)(šn)sp NPŠH s-xx-xi ZWZN iii

دارایي....گشنسب،31ستیر4وسهدرم.
)Harper,1978:51-55;McKenzie,1971(

ظرفبیضیشكلدیگریازجنسنقرهوزراندود،
مربوطبهایندورهبهدستآمدهاست.)تصویر7و8و
9(درپوستةبیرونیاینظرف،عالوهبرنقشچندجانور
وگلوگیاهكهدركّلسطحظرفبهشكلپیچیدهدیده
میشود،چهارزندردوطرفآنبهچشممیخورندكه
بابدنبرهنهدرحالنواختنآالتموسیقیهستند.نوع
آرایشمویاینزنان،بسیارشبیهبهتندیسهایزنان
برهنهایاستكهدرحاجیآبادپیداشدهاست.درمیان
گیاهان،فردیدیدهمیشودكهریتونيدردستدارد
كهبهسرگاوختممیشود.مشابهاینریتون،دراشیاء

باستانینیزبهدستآمدهاست.
همچنینبشقابیازایندورهیافتشدهكهداخلآن
بانقشسهزنآراستهگردیدهاست.)تصویر10(برخی،
زنیراكهدرمركزتصویرقرارگرفته،موجودیفرازمینی
)شایدآناهیتا(میدانند.اینزنبررویستونیایستاده
وتاجیبهسرداردوبدنشباگردنبند،دستبند،آویزو
پابندآراستهشدهاست.بدناوبرهنهاستوتنهاردایی
بهبلندایاندام،بررویشانةراستاوقرارگرفتهوپشت

اوراپوشاندهاست.زنبادستچپخودكهباالبرده
شده،سررداراگرفتهاستودردستراستخود،گلی
)شایدنیلوفرآبی(دارد.دوكودکیافرشتةبالدارپای
اورانوازشمیكنندودوكودِکفرشتهمانند،سایهبانی
راباالیسراونگهداشتهاند.دردوطرفتصویر،دوفرد
دیدهمیشوندكهلباسیازشانهتامچپابرتندارند
كهدربخشباالیكمر،داراینقشودربخشزیرین
كمرشفاف)توری(است.ایندوتن،كالهبرسردارند
وشنلزیباییبرباالیسرشانقرارگرفتهكهدرنهایت
بهدوربازویآنانپیچیدهشدهاست.زنیكهدرسمت
چپقرارگرفته،بادستچپخود،جامیراباالبردهو
بادستراستخود،پرندهایراگرفتهاست.زنیكهدر
سمتراستقراردارد،بادستچپخود،پرندهایوبا
دستراستخود،عوددانیراگرفتهاست.پایهردو
نفربهصورتضربدریقرارگرفتهوگویییکپایخود
رابركنارةبشقابتكیهدادهاند.پشتبشقاب،درونپایة
آن،دوسطرنوشتهباحروفغیرمعمولدیدهمیشود:
1) 'c't lmyk

1(رامیگآزادهیاآزادرامیگ)اسمخاص(
2) s-xx-xx-xx-ximzd

2(71ستیر.پاداش
شایدبتواناینسطوررابدینگونهتفسیركردكه
پادشاهیاهرفردصاحبمنصبدیگري،اینكاسهرابه
عنوانپاداشبرايانجامكاريبهآزادرامیگهدیهداده

)DeBlois,2009:13-16;Mckenzie,1971(.است
تُنگ به میتوان دوره این از آمده بهدست آثار از
نقرهايدیگرياشارهكردكهاكنوندرموزةمتروپلیتن
نیویورکنگهداريميشودوتاریخساختآنراسدة
ششمویاهفتممیالديبرآوردكردهاند.)تصویر11(این
ظرف،طالكاريشدهوگردنيبلندوباریکدارد؛گویي
اینطرح،موردعالقةكارگاههايفلزكاريدراواخردورة
ساسانیانبودهاست.پایةظرف،توخالياستوبهتدریج،
بهسمتپایینپهنميشود.ظرفيمشابهاینتُنگدر
دستایزدبانوآناهیتاقرارداردكهبرروينقشبرجستة
صخرهايمتعلقبهخسرودومدرطاقبستاننقششده
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است.ظرف،دستهايداردودربااليبازويدسته،توپي
همسطحبالبةظرفقرارگرفتهاست.پوششنقرهو
طالكاريشدةظرفباتصویرزنيكهپرندهوساقةگیاه
مودردستدارد،تزیینیافتهاست.طرحبرگوانگوِر
روندهبررويبخشبرآمدةزیرگردنوبااليپایةظرف
بهچشمميخورد.دراینتُنگ،چهارطاققوسيشكل
بررويستونهايكوتاهسواراست.اینقوسها،هریک
شاملتصویرزنيدرحالرقصاستكهشیئيرادر
دستدارد.طاقهاازگلبرگهايبرجستهدرستشده
نیمة بدنة بامضمونتاکهايرونده، استوستونها
رقصان، زنان تزئینشدهاند. پایةگلبرگيشكل و نخل
لباسهايتنگباآستینبلندوازجنسحریربهتن
دارندوتكهپارچةدیگرينیزازرانهابهدوربدنایشان
پیچیدهشدهاست.تمامزنان،النگو،گردنبندودیهیم
جواهرنشاندارند.بهنظرميرسدكهمويآنهابهشكل
آرایش سر، باالی كوچكی كاكل با بلندي گیسبافتة
دارند دست در زنان این كه نشانههایي است. شده
عبارتنداز:گليبهشكلقلب،تُنگيكهببريازآنآب
مينوشد،پرندهايوگليباشاخةبلند،سطلكوچكي
همراهباآیینهوپرندهايدرحالنوکزدنبهیکخوشة

)Harper,1978:60-61(.انگور
موزة در اكنون شدهاي طالكاري نقرهاي كاسة
سدة آن ساخت تاریخ كه ميشود نگهداري كلیولند
اواخردورةساسانیاناست. هفتممیالديومربوطبه
بهكار نوشیدن برای كاسهها این 12ـ17( )تصاویر
زندگي صحنههاي همچون تصاویري با و میرفتند
درباريوتمثالنجیبزادگان،نوازندگان،رقصوشكار
و كاسهها این روي بر جوانان برهنگي تزئینشدهاند.
مو، برگ و انگور از قابهایي درون ایشان دادن قرار
مضمونظروفراخارجاززندگيروزانهقرارميدهد.
درمدالمركزياینكاسه،یکپرندةشكاريدرحال
رایجي مضمون كه ميشود دیده حیواني كردن صید
درهنرباستانيخاورمیانهاست.اماآنچهكهبیشتربه
تصاویروهنرغربيمربوطميشود،صحنهاياستكه
قرار هدف را شكاري دام خود، نیزة با جواني آن در

ميدهدوپشتایندام،خرسيقراردارد.تصاویردیگر،
از نواختنسازي مشغول كه است افرادي دربردارندة
جملهعود،طبلوُسرناهستند.همراهيصدايطبل
باصحنةُكشتي،غیرمعمولنیست.كشتيوورزشهاي
موسیقي با همراه خاورمیانه در قدیم دوران از دیگر،
انجامميشدهاست.تصورميشودرسمكنونينواختن
بهجا اسالم از پیش دوران از نیز زورخانهها در ضرب

)Harper,1978:51-55(.ماندهباشد
ظرفدیگریكهازدورةساسانیبرجایمانده،یک
تنهازمینة باتصویرچهارزنكه است نقرهاي گلدان
آنطالكاريشدهوتصاویر،همهازجنسنقرههستند.
به بدنه كه جایي ظرف، لبة دور تا دور )18 )تصویر
نصبشدهاند. مهرههایي ميشود، متصل ظرف گردن
سهتناززنان،آالتموسیقيازجملهفلوت،یکجفت
وچهارمي،مويخود دارند بهدست وشیپور قاشقک
تصویر زنان، تصاویر بین در است. گرفته دست در را
چهاركودکدیدهميشودكههریکباپرندهايهمراه
است،بهغیرازچهارمینكودکكهگلیدردستدارد.
بانگاهاولبهاینتصاویر،بهنظرميرسدكهاینزنان
برهنهاند؛حالآنكهبااندكیتوجهمیتوانلباسهاي
داد. راتشخیص پاميرسد قوزک و تاكمر تنگیكه
هرچهارزنسربندهایيدارندكهبندآنازپشتدیده
بااليسرشان تاحدودي زنان، این ميشود.مويسر
جمعشدهوچندرشتهازآننیزازپشتسرآویزان
سرشان اطراف و دارند گردنبند آنها همة است.
هالههایيبهچشممیخورد؛بهسببهمینهالههاست
كهبرخي،اینتصاویرراازجنبةمذهبيتفسیركردهاند؛
درحالیكهدرنقوشبرجستةصخرهايازاهورهمزداو
یاآناهیتا،هیچگاههالهايدراطرافسراینایزداندیده

)Olson,2008:6-8(.نشدهاست
با و شده طالكاري زمینة با دیگری نقرهاي تُنگ
اغلب )19 )تصویر است. شده یافت زن سه تصاویر
ظروفایندوره،دربردارندةتصویرچهارویاششزن
هستندواینتنهاظرفياستكهتصویرسهزنبرروي
آننقشبستهاست.هرسهزن،بررويسطحیهموار
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وزیرطاقهایيشبیهبهطاقهايقوسيشكليكهدر
معماريدیدهميشود،ایستادهاند.هرسه،دامنهایيبه
پادارندكهدراطرافقوزکپاگشادميشود.دورسر
اینزناننیز،هالههایيدیدهميشود.آرایشمویآنها،
مانندزنانتصویرپیشیناستوسربندهایيبهسردارند
كهموجوار،پشتسرشانآویزاناست.دردودستیكي
اززنان،گلوپرندهقرارگرفته؛دیگريدرمقابلخود
طاووسداردودریكیازدستانش،جاموسومینزن،
بایکدستخودكودكيراازبازووبادستدیگرش
.)Olson,2008:8-9( است نگاهداشته را میوهاي ظرف
از برخي منقوششده، ظرف این در كه طاقهایي
محققانرابهایننتیجهرساندهكهاینزنان،كاهنههاي
معابدآناهیتاهستند.)Gunter&Jett,1992:192(دوشن
گیمننیزاینطاقهارانشانهايازمعابدآناهیتاميداند،
)Duchesne-Guillemin,1971:379(امابهنظرميرسد
كهاینسبکمعماري،مقدمبردورةساسانياستو
بخشيازسلیقةهنريرایجدرشرقوغربرادربردارد

.)Harper,1971:505(
خواهم آن معرفی به اینجا در كه دیگری ظرف
پرداخت،تُنگیاستكهباتصویرچهارزنمنقوششده
است.)تصویر20(اینظرفازلحاظتركیبتصویري،
شبیهبهظرفپیشیناست.پیشزمینةآنطالكاريشده
وزنان،لباسهايمشابهپوشیدهاند؛البتهزناِنمنقوش
دامني تنها، و برهنهاند باال به ناف از ظرف این روي
موجداربهتندارند.آرایشموياینزناننیزمانندظرف
پیشیناستامااطرافسرشانهالهايدیدهنميشود.
نخستینزن،َدلـووپرنده؛دومینزن،شاخةتاکوگل؛
سومینزن،یکسگوكاسهايمیوهوآخرینآنها،
كودكيراازبازوگرفتهواناريدردستدارد.اینتصاویر
نیزبرخيازپژوهشگرانرابهاینسمتسوقدادهكه
اینزنان،تجسميازایزدبانوآناهیتاهستند؛بدینصورت
گیاه؛ ایزدبانوي دومین، آب؛ ایزدبانوي زن، اولین كه
ایزدبانوي آخرین، و كشاورزي ایزدبانوي سومین،
.)Shepherd,1964:80;Olson,2008:9-10( است باروري
دختراِندرحالرقصكهنشانهایخاصیبههمراه

دارند،مضمونرایجهنردورانساسانیاست.اینتصاویر
رارویتعدادزیادیازظروف،بهخصوصظروفنقرة
زنان، این تعداد دید. یاگردمیتوان تخممرغیشكل
اغلب،چهارویاششاستكهدرقابهایقوسیشكل
استكه پرسشمطرح این اما دادهمیشوند. نمایش
آیااینزنان،تصاویرایزدبانویزردشتی،آناهیتا)ایزد
باروریوآبها(هستند،یادستیاراناودرانجاممراسم
مذهبیویااینكهاینتصاویرتنهامربوطبهجشنهای

فصلیاستوهیچتفسیراساطیریومذهبیندارد.
تفسیر براي مختلفي نظرات تاكنون، پژوهشگران،
ایننقوشارائهكردهاند.ریچارداتینگهاوزنمعتقداست
تصویراینزنان،ارتباطتنگاتنگیباآیینرایجدربلخ
داردوگویابیانگرشباهتیبیناینآیینوآیینمرتبط
است آنـاهیتا نـام بـه ایرانیان بـاروری ایزدبانوی بـا
میگوید: گرابر الگ اما .)Ettinghausen,1967:36-4(
نیستند مذهبی یا آیینی مضامین دارای ظروف این
بلكهنمایانگرگروهیازظروفمیباشندكهتصاویریاز
زندگیمادیارائهمیكنندوبرایخوشگذرانیشاهانو

)Graber,1967:61(.شاهزادگانساختهمیشدند
دراینجانكتةقابلتوجهایناستكهزنانمنقوشبر
ظروفدورةساسانی،نمادهاییازنعماتخداوندمانند
پرندگان،حیوانات،گیاهانوكاسههایمیوهویاظروف
نقشها، این و دارند دست در را جشنها به مربوط
در نقشهایی باچنین اشیائی تكرارمیشوند. همواره
ماهها و یادآورفصلها كه دارد نیزوجود دنیایغرب
هستند.بههمینسبب،برخيازمحققاناینطرحهارا
تجسمیازجشنهایفصلیمعمولیدرایرانساسانی
اهمیت دارای ایران، در فصلی جشنهای ميدانند.
در خود كتاب از فصلی در »بیرونی« است. ویژهای
نظام ایرانیانسخنمیگویدو بابجشنهایسالیانة

پیچیدةجشنهایفصلیراتوضیحمیدهد.5
(Harper,1978:60-61;Orbeli,1938:735;Godar, 
1965:214-15;Harper,1979:109-10)
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نتیجهگیري

از آن بر منقوش تصاویر با ساساني فلزي ظروف
این از بهجامانده آثار برانگیزترین تحسین و زیباترین
دورهاندوبههمینسببتوجهبسیاریازپژوهشگران
رابهخودجلبنمودهاند.ازمیاناینظروف،آندسته
رقصنده، زنان شادي، جشن، تصاویر به منقوش كه
نوازندگان،كودكان،گیاهانوحیواناتهستندازتفاسیر

پیچیدهتریبرخوردارند.
همانطوركهگفتهشد،برخيازمحققانمعتقدندكه
زنانمنقوشبراینظروف،تصاویریازایزدبانوآناهیتا
هستند.برایاثباتاینمّدعابایدشباهتيمیانآنهاو
دیگرنقوشبهجاماندهازآناهیتاوجودداشتهباشد؛حال
آنكهنقشبرجستههایيكهازآناهیتاوجوددارد،هیچیک
شبیهبهتصاویرزنانروياینظروفنیستند.لباسها،
نقشهای در ویژگیها سایر و زیورآالت مو، آرایش
در آناهیتا از كه توصیفاتي حتي متفاوتند. ذكرشده
)ر.ک.یشتها، دارد تفاوت نقوش این با آمده اوستا
این پژوهشگران، از دیگر برخي .)303-232:1377/1
امر این اما ميدانند. آناهیتا معابد كاهنههاي را زنان
نیزبعیدبهنظرميرسدزیرااینتصاویر،بههیچیکاز
بهتصویركشیدنشخصیتهاي قواعدهنرساسانيدر
این محققان، از دیگر عدهاي ندارد. شباهت مذهبي
نقوشراتصاویريازجشنهايدرباريفرضكردهاندو
چهرههايمنقوشراهماندرباریانوافرادصاحبنفوذ
با تصاویر این حاليكه در ميدانند؛ نجیبزادگان و
نقوشبرجستهوسكههايبهجاماندهازاینافرادهیچ

شباهتيندارد.
بررویبرخیازاینظروف،نامصاحبانآنهاحک
شدهكهناشناسبودنایننامهادرتاریخساسانی،خود
دلیليبراینمدعاستكهظروِفیافتشدهمتعلقبه
جشنهاي تصاویر ثبت دیگر، سوی از نیستند. دربار
ودر است نبوده متداولي كار فصليدردورةساساني
ازایندوره،نقوش ازآثارهنريبهجامانده هیچیک
نظر به بعید دالیل، این بنابر نمیشود. دیده مشابهی

ميرسدكهایننقوشمتعلقبهجشنهايفصليبرگزار
شدهدردربارساسانيباشند.

و شدهاند تصویر زیبایي به زنان ظروف، این در
همچنین دارند. برتن زیبایي زیورآالت و لباسها
انگور، هستند. حیوانات بهترین از منقوش حیوانات
فرا از كنایه سرسبز، و شكوفا درخت و میوه بهترین
پرثمراست.طرحبرگوموِج بهاروزندگي رسیدن
روندهبراینظروف،ميتواندمفهومباروريوسعادت
داشتهباشد.ازاینرو،تصاویرمنقوشبراینظروفرا
ميتوانهمچوناستعارههایيقابلرؤیتتفسیركردكه
بیانكنندةاندیشههاوباورهاياجتماعيوآیینِيایران

باستانودینزردشتيهستند.
آن وستایش مادي زندگي به مضامین، این تمام
بهزندگيوتن اشارهدارد.هرزردشتي،موظفاست
ماديخودارجنهدوازمواهبماديبهرهبرد.ایندنیاي
مادي،آفریدةاهورهمزدااستواگرچهاكنوندچارحملة
نابودي با كه شده داده وعده این اما گشته، اهریمن
زیبا، زنان نیكيخواهدشد. دیگر،سراسر بار اهریمن
رقص،موسیقي،كودكان،حیواناتمفید،میوههايگوارا،
زردشتي هر به كه است آرماني زندگي بیانگر همگی
وعدهدادهشدهوپسازنابوديكاملاهریمننصیبش
كه ناراستيهایي و كژيها بدون زندگي، شد. خواهد
اهریمنواردكردهوبرابرباآنچهكهدرآغاز،پیشاز
حملةاهریمنوجودداشتهاست.چیزيشبیهبهبهشت
اسالميباهمانزندگيموعودكهدرانتظارنیكوكاران
استوشایدبههمینسببكاربرداینظروفدرایران
اسالمينیزرواجداشت.نظمدیداريموجوددراینظروف
نیزیادآورهماننظماهورایياستكهباحملةاهریمن
ازبینرفتهاماوعدةبازگشتدوبارةآندادهشدهاست.
ناگفتهپیداستكهبرايیکاثرهنريناب،نميتوان
معناوتفسیرمشخصودقیقيارائهكرد.ظروففلزي
ساسانينیزازاینقاعدهمستثنینیستند؛اینآثار،به
مذهبي و اقتصادي سیاسي، اجتماعي، نیازهاي سبب
دنیاي در نیازها این درک و شدهاند تولید دوره آن
مدرنبهراحتیامكانپذیرنیست.درواقع،یكيازدالیل
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فصلنـامه                  سال اول، شماره 2، بهار 1391           

ماندگارياینظروفوجلبتوجهمحققانپسازحدود
13قرننیز،همینمبهموچندمعنابودنآنهاستكه
اینراميتوانازویژگيهايهراثرهنرينابدانست.
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