ندا اخواناقدم

*

تاریخ دریافت مقاله1391/10/14 :
تـاریخ پذیرش مقاله1391/1/18 :

چکیده
دورة ساسانی ،از مهمترین دورههای تاریخی در ایران پیش از اسالم است؛ به همین سبب آثار هنری بهجا مانده از این دوره نیز
در مطالعات تاریخ هنر دارای اهمیت خاصی هستند .فلزكاري ،يكي از شاخههاي مهم هنري در اين دوره به شمار میآید كه آثار
متعددی نیز از آن بهجا ماندهاست .آثار فلزی ساسانيان را میتوان بر اساس شکل ظروف و نیز نقوش روی آن تقسیمبندی کرد.
این مقاله ،به آن دسته از ظروف فلزی ساسانی خواهد پرداخت که منقوش به تصاویر زنان رقصنده ،نوازندگان ،صحنههای جشن
و تصاویری از مجالس شادیاند .پژوهشگران ،تاکنون ،تفاسیر مختلفی برای این نقوش ارائهکردهاند ،اما این مقاله سعی دارد تا
از نقطهنظری ديگر و با روش توصیفی ـ تحلیلی ،این ظروف و نقشمایههای آنان را مورد بررسی قرا ر دهد و در همین راستا ،به
ی از اين نقشمايهها ارائهکرد ،اما
کاوش در پژوهشهای پیشین در این زمینه نیز میپردازد .اگرچه هیچگاه نمیتوان تفسيری قطع 
پیشرو ،میتواند ديدگاه جدید و متفاوتی را برای تفسیر این دسته از آثار هنر ساسانی در اختيار پژوهشگران قرار دهد.
پژوهش ِ
کلید واژهها :هنر ساسانیان ،فلزکاری ساسانیان ،نقوش بر ظروف فلزی ساسانی
* عضو هیأت علمی پژوهشکدة هنر  n.akhavanaghdam@gmail.com

Downloaded from kimiahonar.ir at 2:26 +0430 on Tuesday June 18th 2019

ستايش زندگي بهعنوان باور زردشتيان
نقش يافته بر ظروف فلزي ساساني

فصلنـامه
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هنر ساسانی وارث گذشتة ایرانی است .هنر ایرانی در این
دوره ،صورتی ترکیبی داشت؛ یعنی با اینکه از شرق و
غرب تأثیر پذیرفته بود اما در بوتة ملّیت ایرانی گداخته
و با یک برنامة سیاسی ،با هدف بازگرفتن اعتبار و افتخار
گذشتة هخامنشیان ،بار دیگر به شکل هنر ملی درآمده
بود( .گیرشمن)134:1350،
این هنر ،بیانگر موقعیت اجتماعی و مذهبی ایران در
نیمة نخست سدة اول میالدی است .در واقع ،یک دولت
مرکزی قدرتمند و یک موقعیت تثبیت شدة مذهبی،
زندگی روزمره را به نظم درآورد و تحتتأثیر قرار داد.
این نظم در همة ابعاد زندگی ساسانیان متجلی شد؛ در
هنر ساسانی تأکید ویژهای بر نظم و روشن شدن طرح
میشود که این امر ،بازتابی از یک حکومت قدرتمند
است .آثـار بهجامانده از این دوره ،دارای اهمیت
خاص سیاسی ،دینی و آیینـی هستند و ظاهر آنان با
نیـازهای سلطنتی و آیینهای مذهبـی هماهنگ است
( .)Harper,1986:592این دوره را ميتوان یکی از
مهمترین دورهها در تاریخ هنر ایران دانست كه ر ّد پای
مضامین هنری آن ،در ایران پس از اسالم نیز مشاهده
میشود؛ بهگونهای که همین امر ،گاهی تاریخگذاری
اشیای بدست آمده را دشوار میسازد .در واقع ،هنر در
دورة ساسانی مفهوم کاربردیتری یافت .از این دوره،
عالوه بر معماری و کتیبهها ،نقاشی ،موزاییک ،سفالینهها،
شیشهگری ،فلزکاری ،منسوجات و حتی اسنادی از
موسیقی بهجامانده است .اگرچه تاکنون ،تنها آن دسته
از آثاری که منعکسکنندة زندگی و عقاید طبقة حاکم
است مورد کاوش و مطالعة دقیق قرار گرفته است اما
شاید حفریات باستانشناسی در آینده ،در مراکز اقامت
و حکومت ساسانیان ،اطالعات ما را درخصوص هنر این
دوره افزایش دهد.
فلزکاری در دورة ساسانی ،موردتوجه گروه زیادی از
هنرمندان بود كه این امر میتواند با کاهش چشمگیر
تعداد نقوش برجستة صخرهای در ایران ،ارتباط مستقیم

داشته باشد .آثار متعدد فلزی مربوط به این دوره ،اغلب
خارج از مرزهای ایران ساسانی یافت شدهاند و همه در
موزههای معتبر جهان نگهداری میشوند .تعیین تاریخ
و محل ساخت این ظروف دشوار است .ظروف فلزی
دربار ساسانی همراه با تصاویر پادشاهان ،بخشی از
تبلیغ دولت بودند و بهعنوان هدایایی برای همپیمانان
و حاکمان همسایه فرستاده میشدند .تعدادی از ظروف
نیز به دستور فرمانروایان ،نجیبزادگان و اعضای
خاندان شاهی که بر بخشهای مختلف ایران حکومت
میکردند ،ساخته شدهاند .این اشیای فلزی ،اغلب به
شکل بشقابهای گرد و بزرگ ،کاسة گرد ،تُنگ بیضی
و گلدان گالبیشکل با گردني پهن هستند .تزئین این
ظروف ،به شیوههای متفاوت انجام شده؛ برخی از آنها،
چکشکاری یا حکاکی و یا قلمکاری شده ،اما گاهی
پالکهایی که از پیش و بهطور جداگانه تزئين شده،
روی این ظروف نصب شدهاند.
در ابتداي دورة ساساني ،ظروف با تصوير نيمتنة
پادشاهان ،اعضاي خاندان شاهي و بزرگان تزئين ميشد،
اما پس از برداشتن محدوديتي كه شاپور دوم براي توليد
ظروف نقره اعمال كرده بود ،در سدة چهارم و پنجم
ميالدي ،تصاوير پادشاه و يا شاهزاده در حال شكار و نيز
تصاويري از اعضاي طبقة نجيبزادگان و خانوادهشان
متداول گشت .در سدههاي ششم و هفتم ميالدي،
مضامين ديونيسيكي ،1با تأثيرپذیری از غرب معمول شد
و تصاوير زنان رقصنده ،نوازندگان و مراسم شادي و جشن،
دستماية هنر فلزكاران آن دوران قرار گرفت (Scerrato,
.)1966:col.721;Chegini&Nikitin,1996:71,72,75
برخی از این ظروف ،دارای طرحهایی از حیوانات،
گیاهان ،اشکال هندسی و نیز موضوعات دینی و یا
اساطیری هستند و برخی دیگر ،تزئین خاصی ندارند.
البته تمام ظروف فلزکاری عصر ساسانی ،به دستور
پادشاه وقت ساخته نشدهاند و متعلق به دربار نیستند.
بخشي از ظروف ساساني ،اشاره به پادشاه ويژهاي
ندارند و نشاندهندة صحنههاي جشن و شاديهستند.
بر روي اين ظروف ،اغلب ،زناني ديده ميشوند كه با
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بررسي توصيفي ـ تحليلي برخي از ظروف
فلزي ساساني با نقوشي از جشن و شادي
تُنگ نقرة تخممرغیشکل زیبایی در موزة ایران باستان
نگهداری میشود که تزئین آن به صورت نقشبرجسته با
زمینة طالکاری شده است(تصویر  .)1این ظرف ،مرکب
از چهارقوس طاقیشکل زیبا و آراسته به خوشههای
انگور و برگمو است كه در زیر آنان ،زنانی در حال
رقص هستند .زیر پای دو تن از زنان ،سرهای شیری
ديده ميشود که دهانشان به سوی دهانة ظرف است.
در انتهای ظرف ،نقش اژدهای بالدار که نشان و نماد
ایران دورة ساسانی بوده ،به چشم میخورد .یکی از زنان،
شاخه گلی در دست راست و ظرفی که تصور میرود
حاوی دانههای میوه است در دست چپ دارد و در دو
طرف او روباه و قرقاولی دیده میشوند .گیسوی بلند و
طرح جامه و گردنبند و حالت سینههای
زلف و کاله و
ِ
این بانو و پارچة درازی که اطراف بازوان او پیچ خورده،
در هر چهار تصویر یکسان است .در تصویری دیگر ،زنی
حلقهای در دست راست و گلی در دست چپ دارد .در
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نشانههاي خاصي در دست ،در حال رقصند .برخي از
پژوهشگران بر اين باورند كه اين تصاوير با آيين آناهيتا،
ايزدبانوي آب و باروري ايران ،مرتبطاست اما برخي ديگر،
آن را مربوط به جشنهاي فصلي ميدانند .اين ظروف،
صحنههايي از مراسم انگورچيني ،جشن ازدواج و نيز
طرحهاي هندسي ،گياهي و جانوري را نیز برخود دارند.
آلیاژی که این کاسههای کوچک فلزی با آن ساخته
شدهاند ،حاوی مقدار زیادی مس است و به همین سبب،
در مقایسه با ظروف نقرهای درباری ارزش کمتری دارند
(.)Harper,1986:590
تصاویری که در هنر ساسانی بهکا ر گرفته شده،
چنانچه از نقطهنظر اساطیری و فرهنگ ایران باستان
مورد بررسی قرار گیرند ،دارای مشخصههای خاصی
خواهند بود؛ در هنرهای تزئینی مضمونهای حیوانات
مانند :گاو نر ،اسب ،قوچ ،خروس و گیاهان مانند :انار
و گل الله و همچنین شخصیتهای اساطیری ،هر
کدام د ربردارندة معنای خاصی در فرهنگ ،اقتصاد و
مذهب هستند .عالوه براین ،میتوان گفت این مضامین،
تجلیلی از هدایا و نعمتهاي زندگی است که به شکل
استعارههای تصویری بیان شدهاند .ناگفته پیداست
تمامی آنچه که در هنرهای تزئینی ساسانی مورد ستایش
قرار میگیرند ،از بهترین و مفیدترین آفریدههای خداوند
هستند؛ جنگجوی شجاع و شکارچی قهرمانی که تاج بر
سردارد ،محترم و به یقین بهترین پادشاه است .ملکة
جوان و نجیبزادهاي که تصویرش روی سنگ قیمتـی
حکاکـی شده ،بهترین آفریدة مؤنث است .اسب چابک،
بـا سـاز و بـرگ کامل و یـال ،بهترین مرکب است.
()Azapay,2000:74-75
تاريخ ساخت بيشتر اين ظروف مربوط به سدههاي
 6و 7م .است؛ در اين دوران هنر از انحصار كامل دربار
خارج ميشود و فرمانروايان و صاحبمنصبان ،اختيار
توليد آثار هنري را به دست میآورند .توليد اين ظروف،
گسترده ميشود و مضامين آن نيز متنوع ميگردد .در
این میان ،طبيعي است كه باورها و عقايد جامعه در اين
دوره بر روي نقوش هنري تأثيرگذار شود و دين زردشتي

بهعنوان دين رسمي دولت و مردم در توليد اين مضامين
هنري ،نقش بسزايي را بازي كند.
يكي از مهمترين اركان دين زردشتي بهعنوان دين
رسمي دربار ،ستايش زندگي مادي است .از هر زردشتي
انتظار ميرود كه از زندگي مادي خود لذت ببرد و هيچ
آسيبي به تن مادي خود نرساند .در دين زردشتي،
زندگي مادي كه در آن هیچ خللي ناشي از حملة
اهريمن نباشد هميشه تحسين ميشود .به نظرميرسد
اين باور مهم زردشتي ميتواند بر برخي از آثار هنري
آن دوره ،سايه افكنده باشد .آيا ميتوان گفت كه تصاوير
منقوش بر اين ظروف ،همان زندگي ايدهآلي است كه
هر زردشتي ميتوانست در صورت نبود حملة اهريمن و
نيامدن كژي و ناراستي به زندگي مادي ،داشته باشد؟
يا همان زندگي ستوده شده و موعودی است كه پس از
نابودي اهريمن در انتظار هر زردشتي خواهد بود؟
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تصویر بعدي ،شاخة بلند درختی که گل و برگ دارد
در دست راست و عودسوزی در دست چپ زنی دیگر
قراردارد و در دو طرفش کبک و تذروی جای گرفتهاند.
در تصویر چهارم ،زن ،پرندهای در دست راست دارد که
آن را باال نگه داشته است و روباهی را از ُدم گرفته و
ن را حرکت میدهد .باز هم تصویر کبک و تذرو در
آ
دو طرف او دیده میشود .حاشیههایی از برگمو که در
اطراف تصاویر دیده میشود ،این باور را براي برخي از
محققان ایجاد كرده که در آن موسم انگورچینی ،مجلس
بزمی در تاکستان ترتیب داده شده و این حرکات بانو،
گونهای از حرکات نمایشی است .در چهار جانب باالی
ظرف ،چهار نقش کوچک از زنان دیده میشود؛ یکی در
حالتی شبی ِه بازی با طناب و دیگری در نقش رامشگری
که دست راست را بر سینهگذارده و دست چپ را دراز
نموده است و دو زن دیگر ،پا را روی پا انداخته و سازی
چون عود مینوازند (.)Harper,1978:60_61
سه کاسة نقرة دیگر که بر آنان تصاویر زنان نقش
بسته است در موزة ایران باستان نگهداری میشوند
(تصویر 2و3و .)4این ظروف ،در ناحیة مازندران ،نزدیک
دریایخزر پیدا شدهاند .این سه کاسه ،حاوی شش
صحنة مختلف رامشگری است که در دو صحنة آن زن،
ظرفی در دست راست و پرندهای در دست چپ دارد و در
چهار تصویر دیگر ،آالت موسیقی عهد ساسانی در دست
ترین این کاسهها در
این بانوان مشاهده میشود .بزرگ ِ
قسمت خارجی خود ،مدالی مرکزی با تصویر پرندهای
با د م بلند و کاکل دارد که نوار جواهرنشانی دور تا دور
ّ
تصویر ،کل سطح
گردن او بسته شده است .اطراف این
کاسه ،به بخشهای مساوی با چهار سری گلبرگهای
سهتایی تقسیم شده است .لبة کاسه و نیز مدال میانی،
دارای لبة برجستة مرواریدیشکل است .در هر یک از
چهار قسمت ،تصاویری از زنان نوازنده دیده میشود که
هر یک زیر درخت مویی همشکل ،که به یک خوشة
بزرگ انگور ختم میشود ،ایستادهاند .چهار سازی که
این چهار زن مینوازند عبارتند از :بربط ،سرنا ،قاشقک
و نوعی ارگ دستی که به ارغنون مشهور است .کاسة

دوم ،مانند کاسة نخست است؛ با این تفاوت که از آن
کمی کوچکتر است و شامل چهار نقش که ناتمام مانده
است .در یک نقش ،تصویر زنی در حال نواختن عود و
در نقش دیگر ،زنی در حال نواختن سرنا نشان داده
میشود .در تصویری دیگر ،زنی طاووسی روی دست
چپ خود نشانده و ظرفی دستهدار را در دست راست
گرفته است .در تصویر چهارم ،زنی ،ظرفی شبیه به جام
که در آن دانه است در دست راست دارد و کیسة باریکی
که نوک آن به دهان یک قرقاول میرسد ،در دست چپ
زنی دیگر قرا ر دارد .برخی نقشها ،ناقص ماندهاند و به
همین سبب ،تشخیص پارهای از قسمتها ممکن نیست.
طرح سادة این کاسهها و نقشهایی که بر سطح
خارجی این ظروف اعمال شده ،در فلزکاری ساسانیان
رایج و متداول نیست و یادآور گروهی از ظروف در
آسیای میانه است که تحتتأثیر هنر یونانی ساخته
شدهاند .البته این بدان معنی نیست که این کاسـهها
محصول آسیای میانه هستند؛ بلکه در زمانی ساخته
شدهاند که ایران ،پذیرای تأثیرات آن منطقه بوده است.
ن روی جالب است که از س ّنت
تصویر زنان نوازنده ،از آ 
ساسانیان در نشان دادن چهار تصویر یکسان زنان
روی ظروف نقره پیروی میکند .تنها اختالف اساسی
قابل مشاهده این است که زنان ،نمادها یا نشانههای
شیُمن و خوشبختی در دست ندارند بلکه آالت
خو 
موسیقی مینوازند.
شیوة ارائة تصاویر در این سه کاسه ،خطی است.
سرها و پاها از نیمرخ ،اما شانهها و سین هها از روبرو
تصویر شدهاند .خطوط پارچة لباس و درختان مو،
طرحی انتزاعی و پیچیده را نشان میدهد .نوشتهای به
ط پهلوی بر گلبرگهایی که این چهار تصویر را از هم
خ 
جدا میکنند ،نقش بسته است و آگاهیهای بسیاری
دربارة این ظروف ارائه میدهد .نوشتههای روی این سه
کاسه به ترتیب ا ز این قرارند:
1) wnd't 'wrmzdy Y k'ln'n NPŠH MN 3LZ 6
Z(W)Z(N) sng
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درم( 2نقره است)
2) wnd’t ‘wrmzdy Y k’ln’n NPŠH MN 2LZ
202020 10 4 Z(W)Z(N) sng

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

متعلق به آذرمیگ شرونان که وزن آن  202درم و
سه دانگ(است)
«ونداد اورمزد» ،اسمی که روی دو ظرف اول
نوشته شده ،نامی نادر و غیرمتداول است .در تمامی
تاریخ ایران ،تنها یک فرد با این نام شناخت ه شده و
آن کسی است که در همان منطقهای که این کاسهها
یافت شده ،سپهبد بوده است .وی مهاجمان عرب را از
طبرستان یا همان مازندران راند و دین زردشتی را زنده
نگاه داشت .براساس شجرهنامة خانوادگی ،او از نوادگان
کارن بود .نام صاحب ظرف نیز کارنان ذکر شده که
معنای آن نوادة کارن است که در سدة هشتم میالدی
در طبرستان میزیست .در مورد کاسة سوم باید گفت
که شخصی با نام آذرمیگ شرونان ،در تاریخ شناخته
شده نیست .شاید نام پدر و جد او شروین 3باشد اما
این نظر را نیز نمیتوان به قطعیت پذیرفت (مصطفوی،
73-68 :1338؛ Frye,1973: 6؛ Harper,1978: 77-78؛
Mckenzie,1971:6؛ )Henning,1959: 133-134

ظرفی دیگر با تصویر زنی فلوتنواز که بر حیوان
عجیبی سوار است ،نمونة بارزی از ظروف نقره با تصاویر
نمادین از جهان شمرده ميشود(.تصویر )5این ظرف را
مربوط به سدههای ششم و هفتم میالدی ميدانند .در
این تصویر ،زمین ،دریا ،ماهیها و گیاهان ،موضوعات
ثانویهاند .حیوان اصلی تصویر ،موجود ترکیبی بیآزاری
است که خصوصیات حیوانات کاری و اهلی را با هم دارد
و دارای بالهایی همچون بالهای پرنده و جثهای به
اندازة یک ماهی است .تصویر زیبای نوازندة زنی که سوار
بر این حیوان عجیب است ،نشاندهندة هماهنگی و نظم
دنیاست که میتوان برداشتی نمادین از آن کرد .این
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متعلق به ونداد اورمزد کارنان وزن آن 274
درم(است)

تصویر ،مربوط به هیچ ایزدبانویی نیست زیرا مشخصهای
که نشان شاهانه و یا ایزدی باشد ندارد .نوازندة فلوت
بر حیوان عجیبی سوار است که بنا به نظر برخي از
محققان ،نميتواند با اندیشة زردشتی ارتباطی داشته
باشد؛ بلکه تصویری از جشنهای عمومی و مردمی است.
تفسير اين دسته از محققان چنين است« :کاکیل» که
بیرونی از آن یاد میکند تا حدودی یادآور پدر مقدس
مسیحیان است .او در روزهای مبارک و میمون ظاهر
میشود و برای مردم هدایایی میآورد .مردم ،روز آمدن او
را ساالنه جشن میگیرند .تصویر او با هفت رنگ مختلف
رنگآمیزی شده (تمام رنگها مانند رنگین کمان است)
و بر روی گاو نری که از هفت نوع فلز ساخته شده
سواراست« .کاکیل» ،تمثیلی است از تمایل زمانه برای
ترکیب تصاویر؛ همان گونه که دربارة سیمرغ و حیوان
شاخداری که نوازندة فلوت بر آن سوار است ميبينيم.
نام «کاکیل» بسیار نزدیک به کاکل فارسی (موی بافته)
است و زنان ،در این ظروف دارای موی بافتة بلندی
هستند .فلزکاران برای نشاندادن گاو نری که مرکب از
هفت نوع فلز است ،با مشکالتی مواجه بودند زیرا امکان
نشاندادن هفت نوع فلز را بر روی نقره نداشتند .تنها
راه ممکن برای آنان ،طالکاری و میناکاری سیاه بود.
نکتة قابل مالحظه این است که هم در ادبیات و هم در
هنرهای بصری ،هنرمندان ،همواره در پی گنجاندن و به
نمایش گذاردن تنوع جهان در یک اثر مشخص و واحد
بودهاند (.)Marshak,1998:86-88
گلدان نقرة دیگری ،مربوط به سدة هفتم میالدی،
یافت شده که به صحنههایی از مراسم انگورچینی مزیّن
است( .تصویر  )6سطح بدنة ظرف ،با شاخههایی از دو
درختموی وحشی پوشیده شده است .این دو درخت
از یک سطح زمینی رشد کرده که از تلهای کوچکی
درست شدهاند و نمایانگر منظرة تپهای و ناصافاند.
ن مو ،سه انگورچین نیمبرهنه
در پای یکی از درختا 
انگورهایی را در خمرهای لگدکوب میکنند و چهارمین
نفر ،شیرة انگور را در آمفورا میریزد .در آن سوی گلدان،
دو انگورچین دیگر سبدهایی از انگورهای چیده شده
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دارايي....گشنسب 31،ستير 4و سه درم.
()Harper,1978:51-55;McKenzie,1971
ظرف بیضیشکل دیگری از جنس نقره و زراندود،
مربوط به این دوره بهدست آمده است( .تصویر  7و  8و
 )9در پوستة بیرونی این ظرف ،عالوه بر نقش چند جانور
ّ
در کل سطح ظرف به شکل پیچیده دیده
و گل و گیاه که
میشود ،چهار زن در دو طرف آن به چشم میخورند که
با بدن برهنه در حال نواختن آالت موسیقی هستند .نوع
آرایش موی این زنان ،بسیار شبیه به تندیسهای زنان
برهنهای است که در حاجیآباد پيداشد ه است .در میان
گیاهان ،فردی دیده میشود که ريتوني د ر دست دارد
که به س ر گاو ختم میشود .مشابه این ريتون ،در اشیاء
باستانی نیز بهدست آمده است.
همچنین بشقابی از این دوره یافت شده که داخل آن
با نقش سه زن آراست ه گردید ه است( .تصویر  )10برخی،
زنی را که در مرکز تصویر قرارگرفته ،موجودی فرازمینی
(شاید آناهیتا) میدانند .این زن بر روی ستونی ایستاده
و تاجی به سر دارد و بدنش با گردنبند ،دستبند ،آویز و
پابند آراسته شد ه است .بدن او برهنه است و تنها ردایی
به بلندای اندام ،بر روی شانة راست او قرارگرفته و پشت

1) 'c't lmyk

 )1راميگ آزاده يا آزاد راميگ (اسم خاص)
2) s-xx-xx-xx-ximzd

 71 )2ستير.پاداش
شايد بتوان اين سطور را بدینگونه تفسي ر كرد كه
پادشاه يا هر فرد صاحبمنصب ديگري ،اين كاسه را به
عنوان پاداش براي انجام كاري به آزاد راميگ هديه داده
است)DeBlois,2009:13-16;Mckenzie,1971( .
از آثار بهدست آمده از این دوره میتوان به تُنگ
نقرهاي ديگري اشارهکرد که اكنون در موزة متروپليتن
ي ميشود و تاريخ ساخت آن را سدة
نيويورك نگهدار 
ششم و يا هفتم ميالدي برآور د كردهاند( .تصوير  )11اين
ظرف ،طالكاري شده و گردني بلند و باريك دارد؛ گويي
اين طرح ،مورد عالقة كارگاههاي فلزكاري در اواخر دورة
ساسانيان بوده است .پاية ظرف ،تو خالي است و بهتدريج،
به سمت پايين پهن ميشود .ظرفي مشابه اين تُنگ در
دست ايزدبانو آناهيتا قراردارد که بر روي نقشبرجستة
صخرهاي متعلق به خسرو دوم در طاقبستان نقش شده
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را بر پشت خود حمل میکنند .باالی گلدان در میان
شاخهها ،کودکی برهنه ،ساقة مویی را میکشد و در
نزدیکی او کودکی دیگر روباهی را دنبال میکند .در
طرف دیگر ظرف ،باز هم یک درخت مو وجود دارد که
با تصاویر پرندگان و افراد کوچک مزین شده؛ از جمله
پسری برهنه که با قالبی در دست ،به یک جفت پرندة
شکاری نزدیک میشود.
این آثار هنری ،بدونشک ،از مضامین گنجینة
«دیونیسیک» الهام گرفتهاند که در سدة سوم میالدی در
تمام امپراتوری روم شرقی تا کوشان گسترش یافته بود.
درخت مو ،در همهجا نماد زندگی جاودانه و پربار است.
نوشتهاي دور تا دور دهانة ظرف ،حكاكي شده كه
توضيحي دربارة وزن ظرف ،مطابق با استانداردهاي سال
 600ميالدي ،ميدهد .اين نوشته بدینصورت است:

او را پوشانده است .زن با دست چپ خود که باال برده
شده ،سر ردا را گرفته است و در دست راست خود ،گلی
(شاید نیلوفر آبی) دارد .دو کودک یا فرشتة بالدار پای
ِ
دو کودک فرشتهمانند ،سایهبانی
او را نوازش میکنند و
را باالی سر او نگه داشتهاند .در دو طرف تصویر ،دو فرد
دیده میشوند که لباسی از شانه تا مچ پا بر تن دارند
که در بخش باالی کمر ،دارای نقش و در بخش زیرین
کمر شفاف (توری) است .این دو تن ،کاله ب ر سر دارند
و شنل زیبایی بر باالی سرشان قرارگرفته که در نهایت
به دور بازوی آنان پیچیده شده است .زنی که در سمت
چپ قرارگرفته ،با دست چپ خود ،جامی را باال برده و
با دست راست خود ،پرندهای را گرفته است .زنی که در
سمت راست قراردارد ،با دست چپ خود ،پرندهای و با
دست راست خود ،عوددانی را گرفته است .پای هر دو
نفر به صورت ضربدری قرار گرفته و گویی یک پای خود
را بر کنارة بشقاب تکیه دادهاند .پشت بشقاب ،درون پایة
آن ،دو سطر نوشته با حروف غیر معمول دیده میشود:

ستايش زندگي بهعنوان باور زردشتيان نقش يافته بر ظروف فلزي ساساني

21

Downloaded from kimiahonar.ir at 2:26 +0430 on Tuesday June 18th 2019

است .ظرف ،دستهاي دارد و در باالي بازوي دسته ،توپي
هم سطح با لبة ظرف قرار گرفته است .پوشش نقره و
طالكاري شدة ظرف با تصوير زني كه پرنده و ساقة گياه
ت دارد ،تزيين يافته است .طرح برگ و انگو ِر
مو د ر دس 
رونده بر روي بخش برآمدة زير گردن و باالي پاية ظرف
به چشم ميخورد .در اين تُنگ ،چهار طاق قوسيشكل
بر روي ستونهاي كوتاه سوار است .اين قوسها ،هر يك 
شامل تصوير زني در حال رقص است كه شيئي را در
دست دارد .طاقها از گلبرگهاي برجسته درست شده
است و ستونها با مضمون تاكهاي رونده ،بدنة نيمة
نخل و پاية گلبرگيشكل تزئين شدهاند .زنان رقصان،
لباسهاي تنگ با آستين بلند و از جنس حرير به تن
دارند و تكه پارچة ديگري نيز از رانها به دور بدن ايشان
پيچيده شده است .تمام زنان ،النگو ،گردنبند و ديهيم
جواهرنشان دارند .به نظ ر ميرسد كه موي آنها به شكل
گيسبافتة بلندي با کاکل کوچکی باالی سر ،آرايش
شده است .نشانههايي كه اين زنان در دست دارند
عبارتند از :گلي به شكل قلب ،تُنگي كه ببري از آن آب
مينوشد ،پرندهاي و گلي با شاخة بلند ،سطل كوچكي
همراه با آيينه و پرندهاي در حال نوكزدن به يك خوشة
انگور)Harper,1978:60-61( .
كاسة نقرهاي طالكاري شدهاي اكنون در موزة
كليولند نگهداري ميشود كه تاريخ ساخت آن سدة
هفتم ميالدي و مربوط به اواخر دورة ساسانیان است.
(تصاوير 12ـ )17این کاسهها برای نوشيدن بهکار
میرفتند و با تصاويري همچون صحنههاي زندگي
درباري و تمثال نجيبزادگان ،نوازندگان ،رقص و شكار
تزئين شدهاند .برهنگي جوانان بر روي اين كاسهها و
قرا ر دادن ايشان درون قابهايي از انگور و برگ مو،
مضمون ظروف را خارج از زندگي روزانه قرا ر ميدهد.
در مدال مركزي اين كاسه ،يك پرندة شكاري در حال
صید کردن حيواني ديده ميشود كه مضمون رايجي
در هنر باستاني خاورميانه است .اما آنچه كه بيشتر به
تصاوير و هنر غربي مربوط ميشود ،صحنهاي است كه
در آن جواني با نيزة خود ،دام شكاري را هدف قرار

ميدهد و پشت اين دام ،خرسي قراردارد .تصاوير ديگر،
ي است كه مشغول نواختنسازي از
دربردارندة افراد 
ل و ُسرنا هستند .همراهي صداي طبل
جمله عود ،طب 
با صحنة ُكشتي ،غيرمعمول نيست .كشتي و ورزشهاي
ديگر ،از دوران قديم در خاورميانه همراه با موسيقي
انجام ميشده است .تصور ميشود رسم كنوني نواختن
ضرب در زورخانهها نيز از دوران پيش از اسالم بهجا
مانده باشد)Harper,1978:51-55( .
ظرف ديگری که از دورة ساسانی برجای مانده ،یک
گلدان نقرهاي است با تصوير چهار زن كه تنها زمينة
آن طالكاري شده و تصاوير ،همه از جنس نقر ه هستند.
(تصوير  )18دور تا دور لبة ظرف ،جايي كه بدنه به
گردن ظرف متصل ميشود ،مهرههايي نصب شدهاند.
سه تن از زنان ،آالت موسيقي از جمله فلوت ،يك جفت
ت دارند و چهارمي ،موي خود
قاشقك و شيپور بهدس 
را در دست گرفته است .در بين تصاوير زنان ،تصویر
چهار كودك ديده ميشود كه هر يك با پرندهاي همراه
است ،بهغير از چهارمين كودك كه گلی در دست دارد.
با نگاه اول به این تصاویر ،به نظر ميرسد كه اين زنان
برهنهاند؛ حالآنکه با اندکی توجه میتوان لباسهاي
تنگی كه تا كمر و قوزك پا ميرسد را تشخیص داد.
هر چهار زن سربندهايي دارند كه بند آن از پشت ديده
ميشود .موي سر این زنان ،تا حدودي باالي سرشان
جمع شده و چند رشته از آن نيز از پشت سر آويزان
است .همة آنها گردنبند دارند و اطراف سرشان
هالههايي بهچش م میخورد؛ به سبب همين هالههاست
که برخي ،این تصاویر را از جنبة مذهبي تفسير كردهاند؛
در حالی که در نقوش برجستة صخرهاي از اهورهمزدا و
يا آناهيتا ،هيچگاه هالهاي در اطراف سر اين ايزدان ديده
نشدهاست)Olson,2008:6-8( .
تُنگ نقرهاي ديگری با زمينة طالكاري شده و با
تصاوير سه زن يافت شده است( .تصوير  )19اغلب
ظروف این دوره ،دربردارندة تصویر چهار و يا شش زن
هستند و اين تنها ظرفي است كه تصوير سه زن بر روي
آن نقش بسته است .هر سه زن ،بر روي سطحی هموار

فصلنـامه

و زير طاقهايي شبيه به طاقهاي قوسيشكلي كه در
معماري ديده ميشود ،ايستادهاند .هر سه ،دامنهايي به
پا دارند كه در اطراف قوزك پا گشاد ميشود .دور سر
اين زنان نيز ،هالههايي ديد ه ميشود .آرایش موی آنها،
مانند زنان تصوير پيشين است و سربندهايي به سر دارند
كه موجوار ،پشت سرشان آويزان است .در دو دست يكي
از زنان ،گل و پرنده قرارگرفته؛ ديگري در مقابل خود
طاووس دارد و در یکی از دستانش ،جام و سومين زن،
با يك دست خود كودكي را از بازو و با دست ديگرش
ظرف ميوهاي را نگاهداشته است (.)Olson,2008:8-9
طاقهايي كه در اين ظرف منقوش شده ،برخي از
محققان را به اين نتيجه رسانده كه اين زنان ،كاهنههاي
معابد آناهيتا هستند )Gunter&Jett,1992:192( .دوشن
گيمن نيز اين طاقها را نشانهاي از معابد آناهيتا ميداند،
( )Duchesne-Guillemin,1971:379اما به نظر ميرسد
كه اين سبك معماري ،مقدم بر دورة ساساني است و
بخشي از سليقة هنري رايج در شرق و غرب را دربردارد
(.)Harper,1971:505
ظرف دیگری که در اینجا به معرفی آن خواهم
پرداخت ،تُنگی است كه با تصوير چهار زن منقوش شده
است( .تصوير  )20اين ظرف از لحاظ تركيب تصويري،
شبيه به ظرف پيشين است .پيشزمينة آن طالكاري شده
زنان منقوش
و زنان ،لباسهاي مشابه پوشيدهاند؛ البته ِ
روي اين ظرف از ناف به باال برهنهاند و تنها ،دامني
موجدار بهتن دارند .آرايش موي اين زنان نيز مانند ظرف
پيشين است اما اطراف سرشان هالهاي ديده نميشود.
نخستين زنَ ،دلـو و پرنده؛ دومين زن ،شاخة تاك و گل؛
سومين زن ،يك سگ و كاسهاي ميوه و آخرين آنها،
كودكي را از بازو گرفته و اناري د ر دست دارد .اين تصاوير
نیز برخي از پژوهشگران را به اين سمت سوق داده كه
اين زنان ،تجسمي از ايزدبانو آناهيتا هستند؛ بدینصورت
که اولین زن ،ايزدبانوي آب؛ دومين ،ايزدبانوي گياه؛
سومين ،ايزدبانوي كشاورزي و آخرين ،ايزدبانوي
باروري است (.)Shepherd,1964:80;Olson,2008:9-10
دختران در حال رقص که نشانهای خاصی به همراه
ِ

دارند ،مضمون رایج هنر دوران ساسانی است .این تصاویر
را روی تعداد زیادی از ظروف ،به خصوص ظروف نقرة
تخممرغی شکل یا گرد میتوان دید .تعداد این زنان،
اغلب ،چهار و يا شش است که در قابهای قوسیشکل
نمایش داده میشوند .اما این پرسش مطرح است که
آیا این زنان ،تصاویر ایزد بانوی زردشتی ،آناهیتا (ایزد
باروری و آبها) هستند ،یا دستیاران او در انجام مراسم
مذهبی و یا اینکه این تصاویر تنها مربوط به جشنهای
فصلی است و هیچ تفسیر اساطیری و مذهبی ندارد.
پژوهشگران ،تاكنون ،نظرات مختلفي براي تفسير
اين نقوش ارائه كردهاند .ریچارد اتینگهاوزن معتقد است
تصویر این زنان ،ارتباط تنگاتنگی با آیین رايج در بلخ
دارد و گویا بیانگر شباهتی بین این آیین و آيين مرتبط
بـا ایزدبانوی بـاروری ایرانیان بـه نـام آنـاهیتا است
( .)Ettinghausen,1967:36-4اما الگ گرابر میگوید:
این ظروف دارای مضامین آیینی یا مذهبی نیستند
بلکه نمایانگر گروهی از ظروف میباشند که تصاویری از
زندگی مادی ارائه میکنند و برای خوشگذرانی شاهان و
شاهزادگان ساخته میشدند)Graber,1967:61( .
در اینجا نکتة قابلتوجه این است که زنان منقوش بر
ظروف دورة ساسانی ،نمادهایی از نعمات خداوند مانند
پرندگان ،حیوانات ،گیاهان و کاسههای میوه و یا ظروف
مربوط به جشنها را در دست دارند و این نقشها،
همواره تکرا ر میشوند .اشیائی با چنین نقشهایی در
دنیای غرب نیز وجود دارد که یادآور فصلها و ماهها
هستند .بههمين سبب ،برخي از محققان این طرحها را
تجسمی از جشنهای فصلی معمولی در ایران ساسانی
ميدانند .جشنهای فصلی در ایران ،دارای اهمیت
ویژهای است« .بیرونی» در فصلی از کتاب خود در
باب جشنهای سالیانة ایرانیان سخن میگوید و نظام
5
پیچیدة جشنهای فصلی را توضیح میدهد.
(Harper,1978:60-61;Orbeli,1938:735;Godar,
)1965:214-15;Harper,1979:109-10
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ظروف فلزي ساساني با تصاوير منقوش بر آن از
ن برانگيزترين آثار بهجامانده از اين
زيباترين و تحسي 
دورهاند و به همين سبب توجه بسیاری از پژوهشگران
را به خود جلب نمودهاند.از میان این ظروف ،آن دسته
كه منقوش به تصاوير جشن ،شادي ،زنان رقصنده،
نوازندگان ،كودكان ،گياهان و حيوانات هستند از تفاسیر
پیچیدهتری برخوردارند.
همانطور که گفته شد ،برخي از محققان معتقدند که
زنان منقوش بر اين ظروف ،تصاویری از ايزد بانو آناهيتا
مدعا بايد شباهتي میان آنها و
هستند .برای اثبات این ّ
ديگر نقوش بهجامانده از آناهيتا وجود داشته باشد؛ حال
آنکه نقشبرجستههايي كه از آناهيتا وجود دارد ،هيچيك 
شبيه به تصاوير زنان روي اين ظروف نيستند .لباسها،
آرايش مو ،زيورآالت و سایر ویژگیها در نقشهای
ذکر شده متفاوتند .حتي توصيفاتي كه از آناهيتا در
اوستا آمده با اين نقوش تفاوت دارد (ر.ك.يشتها،
 .)303-232:1377/1برخي ديگر از پژوهشگران ،اين
زنان را كاهنههاي معابد آناهيتا ميدانند .اما این امر
نیز بعيد به نظر ميرسد زيرا این تصاویر ،به هيچيك از
قواعد هنر ساساني در ب ه تصويركشيدن شخصيتهاي
مذهبي شباهت ندارد .عدهاي ديگر از محققان ،اين
نقوش را تصاويري از جشنهاي درباري فرض كردهاند و
چهرههاي منقوش را همان درباريان و افراد صاحبنفوذ
و نجيبزادگان ميدانند؛ در حاليكه اين تصاوير با
نقوش برجسته و سكههاي به جامانده از اين افراد هيچ
شباهتي ندارد.
بر روی برخی از این ظروف ،نام صاحبان آنها حک
شده که ناشناس بودن این نامها در تاریخ ساسانی ،خود
دليلي بر اين مدعاست كه ظروفِ یافتشده متعلق به
دربار نيستند .از سوی دیگر ،ثبت تصاوير جشنهاي
فصلي در دورة ساساني كار متداولي نبوده است و در
هيچيك از آثار هنري به جا مانده از اين دوره ،نقوش
مشابهی دیده نمیشود .بنابر این دالیل ،بعيد به نظر

ميرسد كه اين نقوش متعلق به جشنهاي فصلي برگزار
شده در دربار ساساني باشند.
در اين ظروف ،زنان به زيبايي تصوي ر شدهاند و
لباسها و زيورآالت زيبايي بر تن دارند .همچنین
ت هستند .انگور،
حيوانات منقوش از بهترين حيوانا 
بهترين ميوه و درخت شكوفا و سرسبز ،كنايه از فرا
موج
رسيدن بهار و زندگي پر ثمر است .طرح برگ و ِ
رونده بر اين ظروف ،ميتواند مفهوم باروري و سعادت
داشته باشد .از اينرو ،تصاوير منقوش بر اين ظروف را
ميتوان همچون استعارههايي قابل رؤيت تفسير كرد كه
آييني ايران
بيانكنندة انديشهها و باورهاي اجتماعي و
ِ
ي هستند.
باستان و دين زردشت 
تمام اين مضامين ،به زندگي مادي و ستايش آن
اشاره دارد .هر زردشتي ،موظف است به زندگي و تن
مادي خود ارجنهد و از مواهب مادي بهره برد .اين دنياي
مادي ،آفريدة اهورهمزدا است و اگرچه اكنون دچار حملة
اهريمن گشته ،اما اين وعده داده شده كه با نابودي
اهريمن بار ديگر ،سراسر نيكي خواهد شد .زنان زيبا،
رقص ،موسيقي ،كودكان ،حيوانات مفيد ،ميوههاي گوارا،
همگی بیانگر زندگي آرماني است كه به هر زردشتي
وعده داده شده و پس از نابودي كامل اهريمن نصيبش
خواهد شد .زندگي ،بدون كژيها و ناراستيهايي كه
اهريمن وار د كرده و برابر با آنچه كه در آغاز ،پيش از
حملة اهريمن وجود داشته است .چيزي شبيه به بهشت
اسالمي با همان زندگي موعود كه در انتظار نيكوكاران
ب كاربرد اين ظروف در ايران
است و شايد به همين سب 
اسالمي نيز رواج داشت .نظم ديداري موجود در اين ظروف
نيز يادآور همان نظم اهورايي است كه با حملة اهريمن
از بين رفته اما وعدة بازگشت دوبارة آن داده شدهاست.
ناگفته پيداست كه براي یک اث ر هنري ناب ،نميتوان
معنا و تفسير مشخص و دقيقي ارائه كرد .ظروف فلزي
ساساني نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ این آثار ،به
سبب نيازهاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و مذهبي
آن دوره توليد شدهاند و درك  اين نيازها در دنياي
مدرن بهراحتی امكانپذير نيست .در واقع ،يكي از داليل
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ماندگاري اين ظروف و جلب توجه محققان پس از حدود
 همين مبهم و چند معنا بودن آنهاست که، قرن نیز13
.اين را ميتوان از ويژگيهاي هر اثر هنري ناب دانست
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