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مقدمه
براي شناخت دقيق يک اثر و دريافت معنا و محتواي 
آن ضروري است عناصر اساسي كه نمايانگر نگرش اصلي 
يک ملت، يک دوره، يک طبقه، يک نحلة فلسفي و يا 
مذهبي اند  برايمان روشن شود. در واقع، با فهم فرم هاي 
ناب، بن مايه ها )موتيف ها(، نگاره ها، داستان ها، و تمثيل ها 
به عنوان نشانه هايي از عوامل زيربنايي كه بنا به تعبير 
ارنست كاسيرر همان ارزش هاي »نمادين« است، همة 
اين عناصر را تفسير مي كنيم. در اين صورت است كه به 
اثر هنري به عنوان نشانه اي از چيز ديگر كه خود را در 
مي كند  بيان  ديگر  نشانه هاي  از  بي شمار  گونه اي 
اين ارزش هاي نمادين كه  پرداخته ايم. كشف و تفسير 
اغلب براي خود هنرمند ناشناخته است و حتي شايد با 
شمايل نگاري  دارد  تفاوت  داشته  را  بيانش  قصد  آنچه 

)Panofsky, 1955: 30-31( .ناميده مي شود
و  دارد  تفسير  و حتي  به خوانش  نياز  تصويري  هر 
همان  طور كه شمايل نگاري در اصل سعي به بيان معناي 
شكافتن  براي  است  تالشي  نشانه شناسي  دارد  تصوير 
به  ميل  هنري  اثر  هر  مخاطب  آن.  معنايي  مكانيسم 
Damisch,2009: 236- )نک:  دارد.  آن  معناي  دريافت 
242( تفسير شمايل شناسانه به توان ذهني نيازمند است، 

همانند فردي كه تخصص تشخيص بيماري  را دارد و اين 
بينشي است كه در يک فرد عادي متخصص مي تواند 
 Van( باشد.  دانشمند  محقق  يک  از  پيشرفته تر  بسيار 

)Leeuwen, 2001: 116

يک  گياه،  يک  ابژه  يک  نماد  تجسمي  هنرهاي  در 
حيوان، و يا يک عالمت است كه معناي عميق تري از 
آنچه ديده مي شود دارد. در واقع، آنچه  بيننده را تحت 
تأثير قرار دهد و باعث شود كه براي درک معناي آن به 
انديشه فرو رود نماد است. اغلب براي ما دريافت معنا و 
نيست.  آساني  كار  گذشته  سده هاي  نمادهاي  تفسير 
و  دارند  داستان  يا  و  واقعه  به يک  اشاره  نمادها  گاهي 
گروهي از نمادها جايگزين شخصيت ها و افراد خاصي اند، 
مانند ماهي به جاي مسيح در هنر ابتدايي مسيحيت. در 
اما  برمي خوريم،  نمادها  به  وفور  به  تجسمي  هنرهاي 
هميشه كشف و تحليل معناي آن ها كار ساده اي نيست. 
معناي نماد به بافتي كه در آن به كار رفته است و نيز 

زمان و مكان مورد نظر بستگي دارد.
 )Van Straten, 1994: 45-55 (

نماد، در تعريف ساده چيزي است كه به جاي چيز 
ديگري به كار مي رود و نشانة آن است يا بر آن داللت 
متون  از  بسياري  در  نماد  يا  سمبل  واژۀ  امروزه  دارد. 
كار  به  هنري  و  زبان شناسي،  فلسفي،  علمي،  معتبر 
مي رود. از اين رو الزم است ابتدا نماد را تعريف كنيم و 
سپس با توجه به رويكردمان در اين مقاله مشخص كنيم 

كه منظورمان از نماد چيست.
نماد آن چنان مفهوم گسترده اي دارد كه سالوست1 
را  نماد  است«.  نمادين  شي  يک  »جهان  است  مدعي 
واقع  در  و  دانست  تصاوير  در  انديشيدن  هنر  مي توان 
پيوندي ميان آفريده و آفريدگان را نشان مي دهد. اريک 
مانند  قراردادي  دارد:  اعتقاد  نماد  نوع  سه  به  فروم2 
نشانه هاي مورد استفاده در صنعت و رياضيات؛ تصادفي 
مبتني بر ارتباط هايي كه از طريق تماس هاي تصادفي 
پديد مي آيند و سومي همان رابطة دروني ميان نماد و 
طرف  از   )46-42  :1388 )سرلو،  مي دهد.  نشان  آنچه 
ديگر، مي توان نماد را به دو دسته تقسيم كرد: نمادهاي 
مانند  نمادين  ارزش هاي  با  انتزاعي  )اشكال  انتزاعي 
حيوان،  انسان،  )تصاوير  تصويري  نمادهاي  و  صليب( 
گياه، و غيره با ارزش هاي نمادين( به عنوان نمونه، در 
قرون وسطا، اغلب مسيح همانند يک شير تصوير مي شد 
و به نظر مي رسد اين نمادي از رستاخيز باشد ـ بنا به 
تمثيلي كه شير بچه هاي خود را پس از تولد مي كشد و 
 Van Leeuwen,( مي كند.  زنده  را  آنان  روز  سه  از  بعد 
و  مي داند  نشانه  انواع  از  را  نماد  پيرس3   )2001: 107

تأويلي،  مورد  نسبت  قراردادي  راه  از  هرگاه  مي گويد 
ديگر،  بيان  به  يا  روشن  شود،  نشانه  مباني  و  موضوع، 
قراردادي دال را با مدلول يكي كند با نماد سروكار داريم. 
)احمدي، 1371: 41( البته، گفته  مي شود كه دال مشابه 
مدلول نيست، بلكه بر اساس رابطة دلبخواهي و كاماًل 
قراردادي به مدلول داللت مي كند، يعني اين رابطه را 
بايد ياد گرفت. )سجودي، 1382: 31( پيرس و سوسور4 
پايه گذاران نشانه شناسي، نماد را به دو معناي متفاوت به 
كار بردند. سوسور، ارتباط طبيعي بين دال و مدلول را 
پيوندي عقالني ناميده است، اما، پيرس نماد را نشانه اي 
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مي داند كه به موجب يک قانون بر ابژۀ خود داللت دارد 
تفسير  هميشگي  قاعدۀ  يک  اساس  بر  را  نمادها  ما  و 
نماد چيزی  ترتيب،  اين  به  )همان: 35-30(  مي كنيم. 
بيش از يک عالمت ساده است و در وراي معنا جا دارد 
و نيازمند تفسير مخصوص به خود )شواليه و ديگران، 
1378: 1/ پيشگفتار 30-31( نماد كار يک جانشين را 
انجام مي دهد و بسياري موارد به صورت يک جانشين 
عمل مي كند و مفاهيم را به صورت تغيير شكل يافته 
بيان مي كند. )همان: پيشگفتار، 47( در مكتب نمادگرايْي 
متون مذهبي و آثار هنري مفهوم عيني و ظاهري ندارند، 
بلكه بياني نمادين و ذهني از تفكر و انديشه اند. در اين 
و  است  ويژه اي  معناي  داراي  كوچک  جزء  هر  مكتب 
شيوۀ به كارگيري هر نماد اهميت بسياري دارد. ) همان: 

)44-43
با فرض مفهوم نوين روانكاوي از ناخودآگاه مي توان 
پذيرفت كه ناخودآگاه جايگاه تمامي اشكال پويايي است 
كه پديد آورندۀ نمادها بوده اند. معادلة عالم كبير= عالم 
صغير، مبين اين نظر است كه هر يک از اين دو جهان را 
مي توان به كمک ديگري تفسير كرد. طبق نظر اشنايدر، 
اين جهان )عالم كبير( است كه انسان )عالم صغير( را 
تفسير مي كند، در حالي  كه با نظرية كهن الگوي يونگ، 
اين انسان است كه با او مي توان جهان را تفسير كرد.  
اشنايدر معتقد است كثرت ظاهري اشكال، كه همه در 
است،  فريبنده  مي شوند،  پراكنده  متحدالمركز  سطوح 
را  آفرينش  پديده هاي  تمامي  وهله  آخرين  در  زيرا 
و  داد  تقليل  اصلي  آهنگين  شكل  تعدادي  به  مي توان 
گروه بندي كرد. اشنايدر به نتايج عرفاني دست مي يابد: 
نماد عبارت است از تجلي آرماني ضرباهنگ اسرارآميز 
می داده  نسبت  نماد  به  كه  حقيقتي  ميزان  و  آفرينش 
در  مي تواند  انسان  كه  است  توجهي  مبين  مي شود 
داشته  آفرينش  اسرارآميز  ضرباهنگ  اين  با  هماهنگي 
باشد. يونگ الزام هاي روان شناسانة اين مفهوم را گسترش 
می دهد و نشان مي دهد كه پيوندي ژرف و جاودانه ميان 
از همه  ضرباهنگ و عاطفه وجود دارد. كهن الگو بيش 
عبارت است از يک تجلي يعني آشكار شدن نهان توسط 
و  اسطوره  و  تخيل،  رؤيا،  نظير  اسرارآميزي  نيروهاي 
انسان  ناخودآگاه  از  كه  درون اند  زندگي  ثمرات  اين ها 

تراوش مي كنند. يونگ واژۀ كهن الگو را براي آن دسته از 
و  كارايي  بيشترين  كه  مي برد  كار  به  جهاني  نمادهاي 
استمرار و بيشترين نيروي انگيزش را در جهت تكامل 
معنوي دارند و خط سير آنان از پايين به سوي باالست. 
بنيادين  و  تعالي يافته  عناصر  او، كهن الگوها  نظر  به  بنا 
كه  نيرويي  دارند،  خاصي  نيروي  و  استقالل  و  روان اند 
اندوخته هاي  مناسب ترين  تا  مي سازد  قادر  را  آن ها 
خودآگاه خود را جذب كنند. نقش نمادها نقشي منتقل 
كننده است. اين مسئله نه مسئلة انديشة موروثي بلكه 
ناشي از وضعيتي فطري براي آفريدن تصويرهايي همانند 
رواني يكسان   آفريدن ساختارهاي  به سخني ديگر،  يا، 
است كه در همه افراد بشر مشترک است. يونگ بعدها 
اين را ناخودآگاه جمعي ناميد كه با مفهوم الگوي رفتاري 
)سرلو، 1388: 47- دارد.  مطابقت  بيولوژيكي  عالم  در 

)52
در تحليل هر نماد مي توان آن را به دو بخش تقسيم 
بودن  نمادين  دوم  و  آن،  بيروني  واقعيت  نخست  كرد: 
اجزاي آن. )همان: 54-55( معاني چندگانه پديده هاي 
نمادين يا سطوح معنايي در شناخت نمادها از مسايل 
مورد بحث در نمادشناسي است. الياده بر كيفيت بنيادين 
هم زمان  و  گوناگون  معاني  بر  و  مي ورزد  اصرار  نمادها 

آن ها تأكيد دارد. )همان: 78-77( 
تعيين  نمادپردازي كار اساسي  به حوزۀ  براي ورود 
حدود فعاليت نمادهاست و اين چنين عنوان شده است 
كه نمادپردازي زماني پديد آمد كه اديان طبيعي رو به 
زوال نهادند. زنون، فيلسوف يوناني حدود 300 پ م، بر 
اين عقيده بود كه خدايان يوناني با شكل هاي مشخص 
و  نمادها  بلكه همة آن ها  نيستند  داراي صورت بشري 
جنبه هاي گوناگون يک موجود آسماني منحصربه فردند. 
شخصيت هاي مقدس تاريخي نيز ممكن است به صورت 
نمادين معرفي شوند و از روي تصاوير به جامانده از آن ها 
را تصور كرد. )هال، 1380،  آنان  واقعي  مي توان شكل 
ميان  واسطه اي  را  اسطوره  اشتراوس5  لوي  پيشگفتار( 
طبيعت و فرهنگ مي داند. اسطوره ها را مي توان امتداد و 
گسترش استعاره دانست. )چندلر، 1386: 215-213( 
دين هاي  و  دارد  نياز  نمادها  به  ارائه ي خود  براي  دين 
خود  انديشه هاي  بيان  براي  تاريخ  طول  در  مختلف 
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همواره از نمادها استفاده كرده اند. نمادها در آئين ها نيز 
آثار هنري ساختة  بر اشيا و  جا گرفته اند و بشر عالوه 
دست خود از قالب آداب و آئين ها نيز براي بيان شيوه  
استفاده كرده  به جهان  نسبت  احساسات خود  و  تفكر 
است و بدين ترتيب است كه دين با نماد پيوند خورده 

 )Patton, 1964: 56-65( .است
قابل  كه  كلي  ايده اي  معناي  به  را  نماد  آرنهايم6 
شناخت و دسترسي براي همگان است مي داند، به همين 
ما  به  كه  نمادی  مي داند،  نمادين  را  هنر  تمامي  دليل 
درک  را  چيزها  همگاني  كيفيت هاي  تا  مي دهد  امكان 
كنيم و به تجربة جمعي دست يابيم. هنر گونه اي ادراک 
حسي مشترک ايجاد مي كند و هنرهای ديداری گونه ای 
انديشة ديداری می آفرينند. )احمدي، 1371: 42-41( 
امروزه تقريباً تمامي جنبه هاي هنري از ديد نشانه شناسي 
نگاه مي شود. ياكوبسن7 معتقد است كه هنر ساليان دراز 
از تحليل نشانه شناسي گريخته است، اما ترديدي نيست 
كه همة هنرها با نشانه در پيوندند. همچنين شمايل نگاري 
رمز  مقام  در  نمادين  امر  تحليل  به  كه  جايي  تا  ـ  را 
و  می كند  معين  را  قراردادها  ماهيت  و  مي پردازد 
مي نمايد  مشخص  را  آن ها  تاريخي  دگرگون پذيري 
تئوري  دانست.  نشانه شناسي  رويكرد  مي توان 
نشانه شناسي پيرس براي مطالعة هنري مفيد است زيرا 
به ياری آن می توانيم به جنبه هاي فرايند هنر در جامعه 
و تاريخ بپردازيم. )Bal and Bryson,1991: 191( در سال 
1969، شاپيرو8 رابطة ميان تصوير نقاشي شده و زمينه 
هنر  نشانه شناسي  در  مسئله اي  صورت  به  را  ميدان  يا 
او   )Schapiro, 1969: 223-242( كرد.  مطرح  ديداري 
بر آن پديد مي آيد )مثل ديوار  اثر هنري  زمينه اي كه 
ماهيت دگرگون  كرد.  نشانه شناسي  وارد حيطة  غارها( 
شوندۀ رابطة پيكره - زمينه، موضوع بنيادي بحث شاپيرو 
است. به عنوان مثال، او به اين نكته اشاره مي كند كه در 
در عرض سطح  نقش ها  و  نوشته ها  آشوري  كتيبه هاي 
پيكره حكاكي مي شوند گويي بيننده بايد زبان و تصوير 
را با هم تجربه كند. )آدامز، 1387: 177-179( نورمن 
بريسون 9 اثر هنري را نظام ديداري نشانه  مي داند و به 
منزله  به  نقاشي  مانند  هنری ای،  اثر  در  آنچه  او،  گفتة 
ثبت ادراْک واپس زده مي شود ويژگي اجتماعي تصوير و 

نشانه شناسي  در  است.  نشانه  منزله  به  آن  واقعيت 
بريسون، هنر از نشانه هاي فرهنگي ساخته مي شود كه به 
اجتماع  در  را  خود  نقش  گسترۀ  رمزگشايي،  هنگام 
فرهنگي  نشانه هاي  او  نشانه شناسي  مي دهد.  تشخيص 
بيرون از اثر هنري و رابطة آن ها با داللت هاي درون اثر 

را در بر مي گيرد. )همان: 182(

هنر ساساني
 آثار به جامانده از هنر ساساني داراي اهميت خاص 
سياسي، ديني، و آئيني هستند و ظاهر آن ها با نيازهاي 
سلطنتي و آئين هاي مذهبي هماهنگ است. اين دوره 
اين  به  توجه  با  و  است  پيشرفت هنري  اوج هزار سال 
نكته مي توان اين آثار را از ديدگاه نمادشناسي بررسي 
كرد. يكي از شاخه هاي هنري كه مورد توجه هنرمندان 
ساساني قرار گرفت فلزكاري بود. بيشتر ظروف فلزي اين 
شامل  آن  روي  نقوش  و  شده اند  ساخته  نقره  از  دوره 
صحنه هاي شكار شاهان و اشراف سلطنتي، صحنه هاي 
نيم تنة  از  تصويري  پادشاه،  تاج گذاري  اعطا،  مراسم 
عالي رتبگان و درباريان و نيز جشن و مراسم و تصاوير 
زنان است. اين تصاوير چنانچه از نقطه نظر اساطيري و 
فرهنگ ايران باستان بررسي شوند داراي مشخصه هاي 
خاصي خواهند بود. در هنرهاي تزئيني مضمون حيوانات 
معناي  كدام  هر  گياهان  و  اساطيري  شخصيت هاي  و 
خاصي در نمادشناسي دارند. قهرمانان شاهنامة فردوسي 
متجلي  قديمي  حماسه هاي  قهرمانان  اساس  بر  كه 
شده اند از نظر قدرت و شجاعت غالباً با شيرها و ببرها 
شيرها،  خصوصيات  آن  قهرمانان  و  مي شوند  سنجيده 
خود  در  را  وحشي  حيوانات  ديگر  و  گرگ ها،  ببرها، 

)Marshak, 1998: 90( .داشته اند
هنر  )309-379م(،  دوم  شاپور  سلطنت  دوران  در 
ساساني، جلوه و تظاهري در هنرهاي كاربردي يافت و 
اين را به خصوص، در ظروف نقرۀ تزئيني مي توان ديد. 
در اين زمان بود كه تصوير شاپور دوم همچون شكارچي 
شد.  ارائه  متفاوتي  و  گوناگون  سبک هاي  در  سلطنتي 
دورۀ سلطنت شاپور دوم دورۀ بيداري ديني بود. موضوع 
و  دربار  به  مربوط  دوره  اين  هنري  آثار  بيشتر  اصلي 
هنر  در  بود.  آن  جالل  و  شكوه  و  شاهي  جشن هاي 
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فلزكاري ساساني شاهان در حال انجام اعمال نمادين و 
تاج گذاري،  و  سلطنتي، جشن،  شكار  جمله  از  رسمي، 
بازيگر  شاهي  جامة  و  تاج  با  شاه  مي شوند.  داده  نشان 

)Azarpay, 2000: 69( .اصلي اين صحنه ها بود
بر  ميان شكل ظروف و موضوع نقش يافته  معموال،ً 
آن ها ارتباط وجود دارد؛ برای مثال، موضوع شكار معموالً 
 Harper, 1978:( .بر بشقاب هاي تخت نقش بسته است
26-25( صحنه هاي شكار منقوش بر ظروف نقره جنبه 

نظامي و جنگاوري داشته است. شكارچي اغلب مسلح به 
شمشير، تيردان، خنجر و كمان ديده شده است و ملبس 
به لباس كامل شكار است. اين تصاوير اشاره به شاهي 
جنگجو دارد و منعكس كنندۀ زندگي شاهي و تعليمات 
 )ibid, 1978: 26( .شاهان و درباريان آن دوره بوده است
برخي بر اين نظرند كه اين گونه تصاوير نشاني از غلبه بر 
دشمنان مادي و يا معنوي است كه به شكل حيوان در 
آمده اند. اين تفسير و تعبير را با نقش برجستة مربوط به 
اوايل دورۀ ساساني و بهرام دوم، واقع در سرمشهد، اثبات 
مي كنند. )تصوير 1( در آنجا، پادشاه شيرهايي را كه نه 
تنها به خود وي بلكه به خانواده اش و روحاني حافظ دين 
زردشتي يعني كرتير حمله مي كنند به تنهايي مي ُكشد، 
بنابراين صحنة شكار نشان دهندۀ قدرت شكست ناپذير 
Harper, “Court Silver...” 1979: 104-( است.  شاهانه 

با  فلزي  ظروف  همة  براي  تفسير  اين  آيا  اما   )105

به  توجه  با  مي توان  آيا  دارد؟  كاربرد  شكار  صحنه هاي 

اين  از  نماد گفته شد تفسير جديدتري  آنچه در مورد 
ظروف ارائه كرد؟ آيا با در نظر گرفتن نمادها به عنوان 
ساساني  هنرمند  ناخودآگاه  در  كه  جهاني،  مفهوم  يک 
نخواهند  نمادين  ارزش  داراي  اين ظروف  است،  نهفته 

شد؟
بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد اين مقاله سعي 
ديدگاه  با  ساساني  فلزي  ظروف  از  نويني  تفسير  دارد 
شمايل نگاري ارائه دهد و در اين راه از نمادشناسي بهره 
مي گيرد و مفهوم نماد همان چيزي است كه برخواسته 
از ناخودآگاه جمعي بشر است و چه بسا خود هنرمند 
به  آنچه سعي  با  و حتي  نيست  آن مطلع  از  اثر  خالق 
بيانش دارد متفاوت است. در اصل اين مقاله در نظر دارد 
سياسي،  بافت  با  را  ظروف  اين  شمايل نگارانة  تفسير 
اجتماعي، ديني، اسطوره اي ساسانيان منطبق ساخته و 
به تفسير جديدي دست يابد. طبيعي است آنچه در اين 
مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد فقط رويكرد جديدي 
نسبت به اين ظروف است و هيچ ادعايي مبني بر اينكه 
اين تفسير دقيق ترين معناي اثر را برايمان روشن خواهد 
كرد ندارد. ناگفته پيداست كه هيچ تفسيري بر ديگري 
برتري ندارد و هر يک از اين رويكردها تالشي  است در 

جهت گشودن رمزهاي تاريخي و هنري. 

ظروف با نقش شكار
از  يكي  كه  مي دهد  نشان  باستان شناسي  شواهد 

تصوير 1
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منابع تأمين كنندۀ خوراک و پوشاک براي مردم منطقة 
فالت ايران طي دوران قبل از تاريخ و تاريخي شكار بوده 
را  شكارگري  بايد  شاهزادگان  ايراني  سنت  در  است. 
مي آموختند. پادشاهان هخامنشي در يک ماه چندين بار 
به شكار مي رفتند و  تعداد زيادي از جوانان براي آموزش 
همراه آنان بودند. صحنه هاي شكار هخامنشي را مي توان 
بر روي مهرها، فلزكاري، و بناهاي يادبود يوناني - ايراني 
ديد. اما، بازنمايي صحنه هاي شكار در هنر اشكاني بسيار 
اندک است اين سنت در منابع ادبي مربوط به اين دوره 
از جمله ويس و رامين و شاهنامه، توصيف شده است و 
اين سه  پارتي مشغول  نشان مي دهد كه نجيب زادگان 
دورۀ  در  شكار.  و  خوش گذراني  نبرد،  بودند:  فعاليت 
را  كمان وري  شاهزادگان  و  نجيب زادگان  نيز  ساساني 
متن  در  چنانكه  توانايي هايشان  از  يكي  و  مي آموختند 
كمند  به  است،  آمده  ريدگي  و  خسروقبادان  پهلوي 
 Pahlavi( .گرفتن شيران زنده و نزد پادشاهان آوردن بود
Texts, 1897: 27-38( يكي از تزئينات مورد عالقة دربار 

نشان دادن پادشاه در حال كشتن جانوران وحشي است. 
بزم شكار موقعيت تماشايي بود و در اين بزم زنان نيز 
حضور داشتند و آئين و آداب اين بزم را از آنچه بر ظروف 
فلزي ساساني، نقوش برجسته، مهرها و تزئينات ديواري 

به جامانده درمي يابيم. 
در ايران و ارمنستان مفهوم شكار ارتباط تنگاتنگي با 
ويژگي هاي  و  بشري  مافوق  شجاعت هاي  و  دالوري 
قهرمانانه مرتبط با ايزد ميتره داشت. يكي از تفسيرهاي 
نمادين رايج از بن ماية شكار در ادبيات و شمايل  شناسي 
بازتاب  زمان كنوني و ابديت است. در واقع، در اين گونه 
تفسيرها نجيب زاده و يا پادشاه به عنوان سوژه ي اصلي 
تصوير در ويژگي هاي مافوق بشري با ايزد ميتره يكسان 
مي شود و از طرف ديگر دالوري و شجاعت خود را از ايزد 

)Shahbazi, 2004: 577-580( .بهرام مي گيرد
از  با صحنه هاي شكار  نقرۀ ساساني  ساخت ظروف 
يعني حدود  آن،  انتهاي  تا  ساساني  اول حكومت  سدۀ 
چهارصد سال دوام داشت. نمايش شكار در دورۀ ساساني 
تعداد  مقابل  در  و  است  كم  بسيار  ديگر  شكل هاي  به 
بسيار محدود  تخت نشسته  بر  پادشاِه  تصاويِر  با  ظروِف 
است. اين نوع نقوش در ديگر آثار دورۀ ساساني، به ويژه 

تاريخ  نقش برجسته ها و سكه ها، بيشتر ديده مي شود. 
بيانگر نقش  اين  و  تمثال ها معموالً مشخص است  اين 
مهم اين نوع موضوعات درباري در نيمه اول پادشاهي 
ساساني است. صحنه هاي تاج گذاري ظروف ساساني با 
تصاوير نقش برجسته ها و سكه ها هم زمان نبودند و هيچ 
كدام زودتر از شروع دوره ساساني نيستند اين مسئله 
مي تواند نشان  دهندۀ اين واقعيت باشد كه حكومتي كه 
می كرده  صادر  را  نقره  پُرتجمل  ظروف  ساخت  دستور 
است با حكومتی كه فرمان نقش عنوان اين تصاوير را بر 

صخره ها و سكه ها می داده است يكی نيست.
)Harper, Thrones...” 1979, 40-45” (

پيدا  شكارچي  و  شكار  نقش  با  زيادي  بشقاب هاي 
شده است كه هدف از توليد اين ظروف نقره استفاده از 
آن ها در جريان زندگي خصوصي و نيز در مراسم جشن 
يادآوري جنبه همگاني و  اين رو،  از  بوده است.  و دربار 
عمومي زندگي در نقوش آن بي ربط به نظر نمي آيد. اين 
ظروف نقره يادآور آسودگي خيال و سرگرمي، خصوصاً 
و  ساساني  پادشاهان  پايه اي  و  اصلي  سرگرمي هاي 
گماشتگان آن ها، يعني شكار، بود. شكار سلطنتي هنگامه 
بزرگي در حد يک جشن رسمي بود و محدود به يک روز 
و يا يک هفته نمي شد. فرمانرواي بزرگ خود را براي يک 
ماه شكار آماده مي كرد. ده هزار سوار يكجا و به همراه 
شهر  از  قوش  و  باز  تعدادی  و  شاهين ها،  يوزپلنگ ها، 
بيرون مي رفتند. انبوه الشه هاي شكار به تاجراني كه در 
البته،  مي شد.  فروخته  مي كردند  تجمع  اردو  اطراف 
ابعاد  نمي تواند  حقيقتاً  بشقاب ها  در  موجود  نقش هاي 
ليكن  نشان دهد.  را  تفريحي  اين ورزش  برق  و  پرزرق 
بهترين اين گونه نقش ها قادر بودند صرفاً روحية شكار، 
با نشان دادن شخص شاه و  شكارگري، و جنگاوري را 
 Orbeli, 1938:( سازند.  منتقل  بيننده  به  حيوان  چند 

)722-723

نخستين تصاوير از اين گونه صحنه هاي شكار حملة 
رو در رو را نشان مي دهند، اما اندكي پس از آن جانوراني 
را تصوير مي كنند كه در زير ُسم اسب شكارچي مرده اند 
و يا در حال گريز از شكار شدن هستند. سر پادشاه از 
در  و  مي كند  حركت  نما  چهارم  سه  به  محض  نيم رخ 
بشقاب هاي متأخر بيشتر موارد به وضعيت نيم رخ كامل 
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متمايل است. مرحلة نهايي پيدايي چهرۀ تمام رخ بر روي 
يا  اواخر دورۀ ساساني  به  از بشقاب هاي مربوط  پاره اي 
 )Harper, 1983: 1113-1129 :دورۀ پس از آن است. )نک
تصوير  آن  روي  كه  بشقاب هايي  بيشتر  گفت  مي توان 
پادشاه ديده مي شود متعلق به شخص شاه نبوده است 
بلكه هدايايي بودند از سوي شاه به ديگران كه صاحبان 
پادشاهي  فرۀ  در  تا حدي  اين ظروف  دريافت  با  آن ها 
صحنه هاي  كه  ظروفي  در  نكته  اين  مي شدند.  سهيم 
شكار را نمايش مي دهند نيز صادق است، زيرا شكارچي 
سلطنتي خوش اقبالي كه بر روي ظروف ديده مي شود 
در واقع نمايش تصويري اين انديشه است كه شاه دارندۀ 

)Marshak, 1998: 84( .فره است
اين است كه ظروف  بر  ارائه شده مبني  نظري كه 
داراي صحنة شكار در واقع نمادي از نبرد ميان خير و 
شرند كه در نهايت پيروزي از آن خير است. هيچ يک از 
با  را  شاه  نبرد  و  دشمني  تصوير  ساساني  بشقاب هاي 
انساني ديگر نشان نمي دهند. حتي از روي وسايل شكار 
و تزئينات آن و روش به دست گرفتن سالح به وسيلة 
شكارچي مي توان به پيشرفت فرهنگ و تمدن منطقه 
داراي صحنه هاي  فلزي  ظروف  گفت  مي توان  برد.  پي 
شكار كه خصوصيات اقوام ديگر را به تصوير مي كشند 
متعلق به ساسانيان نيستند. سالح ها، مخصوصاً شمشير، 
و نحوۀ استفاده از آن نشان از اين دارند كه اين ظروف 
در مناطقي خارج از ايران ساخته شده اند. تزئيِن ساز و 
برگ و حالت يال اسب و موقعيت سوار بر روي اسب نيز 
)Harper, 1983:1113-1129؛  است.  نكته  اين  مؤيد 

)Haskins , 1952: 253-258, 347

اين ظروف مشترک است نقش يک  آنچه در تمام 
شكارچي يا همان شاه ساساني و حيوان شكاري است. 
در  ويژه اي  معناي  عام،  طور  به  خود،  تصاوير  اين 

نمادشناسي دارند. 
و  تكرار  نماد  و  فعاليت  نماد  نفسه  في  شكارچي 
است.  ماندن  باقي  براي  اراده  و  ناپايداري ها  پيگيري 
آموزه هاي الئوتسه10 چنين بود كه اسب سواري و شكار 
بنابراين  مي كند،  كمک  انسان  قلب  برآشفتن  به  صرفاً 
بيانگر اين معنا است كه دشمن انسان يعني آرزوها درون 

خود انسان است. )سرلو، 1388: 523-521(

در اين ظروف نقشي از شاه ديده مي شود و شاه در 
از كهن الگوي  انتزاعي ترين معنا نمادي  گسترده ترين و 
نوع انسان و مطلق انسان است. بدين ترتيب، شاه داراي 
نيروي جادويي و فراطبيعي است. همچنين، شاه مبين 
و  متعالي،  خودآگاهي  فرمانروايي،  يا  حاكميت  اصل 
فضيلت هاي داوري و پرهيزكاري است. بنابراين، هر كه 
برسد  اوج  نقطة  به  شخصي  زندگي  شكوفاسازي  در 
مي توان شاه خواند. نظرية جاودانگي از ايزدان به شاهان 
انتقال يافت، سپس به پهلوانان تفويض شد، و  بعد به 
افراد معمولي رسيد. تا جايي كه اگر انسان بر دشواري هاي 
را  او  مي شد  پيروز  اخالقي،  امور  در  معموالً  خاصي، 
شايسته تاج پيروزي مي دانستند. گذشته از اين ها شاه 
باشد.  انسان  عظمت  يا  سلطنت  شكوه  نماد  مي تواند 
)همان: 514-517( اين شاهان اغلب مزيّن به جواهرات 
و سنگ هاي قيمتي اند اين خود در بسياري از روايت هاي 
نمادين بر حقايق معنوي داللت دارد. سنگ هاي گرانبها 
دست بندهاي  و  گردن بندها  يا  و  شاهزادگان  لباس  بر 
جواهرنشان نمادهايي از معارف متعالي به شمار مي آيند. 
است  شاهزادگان  به  متعلق  جواهرات  كه  مواردي  در 
نمادي است كه آشكارا با آنيماي يونگ مطابقت دارد. در 
متعارف  نمادپردازي  با  قيمتي  سنگ هاي  حال،  عين 

سنگ نيز اشتراک دارد. )همان: 294-292(
در دانش نمادشناسي، حيوانات به سبب دارا بودن 
رنگ هاي  و  شكل ها،  حركات،  و  گوناگون  ريخت هاي 
مشخص و از جهت روابطي كه با انسان دارند بيشترين 
اهميت را يافته اند. نماد حيوان رام شده كه فراوان به كار 
مي رود گاه درست ضد معناي متعارف و نمادين همان 
حيوان در روزگار وحشي بودن او است. در ستيز ميان 
پيروزي  افسانه اي،  يا  وحشي  حيوان  با  سلحشور  يک 
قهرمان گاه در كشتن حيوان است و گاه در اهلي كردن 
درجات  جهت  از  حيوانات  تكامل  گوناگون  مراتب  آن. 
پيچيده زيست شناسي ـ كه از يک حشره يا خزنده آغاز 
مي شود و تا پستانداران ادامه مي يابد ـ بازتابي از مراحل 

مختلف غرايز است. 
عناصر  به  بيشتر  حيوانات  نمادين  طبقه بندي   
طبقه بندي  معمول ترين  است.  وابسته  چهارگانه 
پذيرفته شده ـ كه درست ترين و اصولي ترين طبقه بندي 
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است ـ عبارت  است از انتساب حيوانات آبزي و دوزيست 
به آب، خزندگان به خاک، پرندگان به باد، و پستانداران، 
مقاصد  ديدگاه  از  آتش.  به  بودن،  خون گرم  سبب  به 
هنري در نمادشناسي حيوانات به دو گروه متمايز تقسيم 
افسانه اي.  حيوانات  گروه  و  طبيعي  گروه  مي شوند: 
طرح هاي  براي  نيرومند  ابزاري  افسانه اي  حيوانات 

كه  هستند  حيواناتي  مي روند.  شمار  به  روان شناختي 
ظاهراً چندان غير طبيعي جلوه نمي كنند يا اصوال غير 
طبيعي نيستند، اما خصوصيات آن ها يا وجود خارجي 
اين جهت در طرح هاي  از  و  يا خارق العاده است  ندارد 
و  ققنوس،  سقا،  مرغ  مانند  يافته اند،  اعتبار  نمادين 
ظاهراً  شير  و  عقاب  مانند  حيوانات  برخي  سمندر. 
ويژگي هاي معين مانند زيبايي يا روح جنگاوري دارند؛ 
اين ويژگي ها تا بدان حد است كه در سراسر جهان آن ها 
را جلوه هاي تمثيلي اين صفات دانسته اند. در نمادشناسي، 
آنجا كه حيوانات يا هر نماد ديگر به گونه اي گروهي در 
برجستگي  از  نظام همواره  ترتيب  آيند،  نظام گرد  يک 
برتري  به  يا  يعني  بود،  خواهد  برخوردار  خاصي 
سلسله مراتب  اشاره دارد يا حاكي از وضعيت هاي نسبي 

فضايي است.
روان غير  به معناي  يونگ، حيوانات  براساس گفتة 
معني  به  نيز  و  غرايز  انساني،  مادون  جهاِن  انساني، 
حيوان  هرچه  است.  انسان  روان  ناخودآگاه  سرزمين 

ژرف تر  رده بندي  جهت  از  آن  توصيف  باشد  ابتدايي تر 
خواهد بود. .)همان: 357-356(

از ديگر نكات ارزشمند اين است كه در هنر باستاني 
در  حيوانات  گرفتن  قرار  جاي  و  ترتيب  و  نوع  معموالً 
نمايش  نمونه هاي  از  يكي  است.  تعيين كننده  تصاوير 
حيوان در كنار انسان در نقش برجسته هاي تخت جمشيد 
ديده مي شود. در اين نقش ها قرار گرفتن دسته حيوانات 
و  نشان دهنده  شاه(  نقش  زير  )معموالً  شاه  كنار  در 
Werness, 2004:98-( .تأكيدكننده بر قدرت پادشاه است

)101

بشقاب هاي  بر  همگي  نقوش  اين  كه  آنجايی  از 
درست  را  دايره  مواردي  در  بسته اند  نقش  دايره شكل 
مترادف محيط دايره دانسته اند چنان كه محيط دايره را 
نشانة  دايره  يكسان شمرده اند.  دوراني  با حركت  اغلب 
خورشيد است. دايره ارتباط خاصي نيز با عدد 10 )نماد 
به وحدت( دارد. يونگ معتقد است  از كثرت  بازگشت 
دايره با وحدت كامل تطابق دارد. )سرلو، 1388: 384-

)386
شكار  صحنه هاي  نمادشناسي  كلي  توضيحات  اين 
منقوش بر اين ظروف بود، اما در ادامه با توضيح و تفسير 
برخي از ظروف دارای اين نقش به مبحث نمادشناسي و 
خاص  طور  به  ظروف  اين  بر  منقوش  نمادهاي  تفسير 

پرداخته خواهد شد. 
و  جسورانه  شجاعت  آن  در  مي توان  كه  بشقابي 
احتياط خردمندانه شكارچي يعني بهرام اول، را مشاهده 
كرد، بشقابي است كه در آن پادشاه با كالهی مزين به 
شاخ های قوچ سوار بر اسب است و اكنون در موزه ارميتاژ 
نگه داري مي شود. )تصوير 2( در اين بشقاب صحنه كاماًل 
نمايشي است. پهلوان به گراز نري ضربه مي زند كه در 
ميان نيزار پنهان شده است و قصد حمله به او را دارد. 
و  دارد  قرار  خود  هماورد  نزديک  شاه  جنگ  اين  در 
شمشير خود را به پشت حيوان، همراه با يک نوع وقار و 
غير  عنوان  به   ظرف  اين  از  است.  داده  قرار  اطمينان، 
و  تصاوير  تركيب  برده اند.  نام  فلزي  ظرف  ايراني ترين 
حالت منحني بدن اسب به تبعيت از شكل لبة ظرف و 
 Porada,( .حالت پاي سوار همه متأثر از هنر يوناني است
 1965: 214-216; Orbelli, 1938: 724; Haskins, 1952,

تصوير 2
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)251,252,264

اين ظرف منقوش شده  نقش هاي خاصي كه روي 
است و مي توان از نگاه نمادشناسانه مورد بررسي قرار داد 
شامل شاخ است كه بر روي كاله پادشاه ديده مي شود و 
از پيش از دوران نوسنگي در تصاوير خدايان ظاهر شد. 
در بين النهرين نيز شاخ نشاني از الوهيت است. شاخ را 
)سرلو،  دانست.  مي توان  بدني  قدرت  و  نيرومندي  نماد 
ديگر  طرف  از   )Werness, 2004:218 1388: 513-512؛ 

شاخ قوچ است و قوچ خود نمادي از انگيزش خالق و 
تكوين است. حمل/ قوچ نخستين  نماد روح در لحظة 
صورت منطقه البروج و به معني انگيزش آغازين است. 
جنسي  نيروي  جهاني  نماد  قوچ  )سرلو، 1388: 347( 
مردانه و خدايان مذكر است كه نيروهاي باروري طبيعت 
را نمادين مي كند. )Werness, 2004: 341-3( و اما معنای 
از  بسياری  همانند  ـ  است  شكار  كه  ـ  گراز  نمادين 
حيوانات ضدونقيض است: كه از سويي نماد بي باكي و 
انگيزه غير منطقي است كه گرايش به خودكشي دارد و 
از سوي ديگر به معناي بي بندوباري و لجام گسيختگي 
نيروي  جنبة  از  است.  ويشنو11  مظاهر  از  يكي  است. 
متخاصم درجه گراز نر برتر از اژدها و يا هيوال و پايين تر 
از شير است.    ) سرلو، 1388: 647-648( و گراز نر 
و  جسورانه  حمله  شجاعت،  قدم،  ثبات  قدرت،  نماد 
فرهنگ هاي  در  گراز  است.  درنده خويي  و  وحشي گري 
در  مهمي  نقش  گوناگون  زمان هاي  در  و  مختلف 
بزرگ  نماد  گراز  است.  داشته   داستان ها  و  اسطوره ها 
و  متضاد  جنبه هاي  خود  كه  است  بوده  نيز  ايزدبانو 
خاور  باستان  فرهنگ  در  دوگانگي  اين  دارد.  دوگانه اي 
فرهنگ ها  اين  در  مي شود.  ديده  وضوح  به  نيز  نزديک 
نيروهاي  و  مرگ  با  و  جهت،  يک  از  ـ  باروري  با  گراز 
شيطاني از جهت ديگر در ارتباط است. در فرهنگ های 
سومری و سامی نيز داستان های مختلفی وجود دارد كه 
می شود.  ديده  آن ها  در  گراز  از  متفاوتی  نقش های 
در  گراز  نقش  خود  تاريخ  نگارش  هنگام  نيز  پلوتارک 
و  است  نكرده  درک  درستی  به  را  شرقي  فرهنگ هاي 
نتوانسته تشخيص دهد كه آيا گراز پرستيده مي شده يا 
مورد نفرت بوده است. در فرهنگ مصر نيز گراز داراي 
وجوه دوگانه است. در فرهنگ يوناني نيز به دفعات به 
گراز بر مي خوريم: گاهي گراز جنبه حمايت كننده دارد 

و نيروهاي نظامی و جنگی است. در فرهنگ هندو گراز 
محسوب  شدن  قرباني  براي  اصلي  حيوانات  از  يكي 
مي شود و با باروري و ايزدبانوي سپيده دم نيز در ارتباط 
با  است  ماه  به  مربوط  گراز يک سمبل  ژاپن  در  است. 
تركيبي از حاالت ترس و تحسين، گراز با خداي جنگ 

)Werness, 2004: 48-50( .نيز در ارتباط است
اسب معموالً نماد قدرت، موقعيت اجتماعي و نجابت 
و  بدني،  قدرت  دالوري،  جنگ،  با  همچنين  و  است 
شجاعت در ارتباط است.در هنر يونان از تصوير اسب ـ 
كه اغلب به وسيلة خدايان تقدس مي يافته بسيار استفاده 
و  كيهان  نماد  اسب  ودايي  دوران  هنر  در  است.  شده 
قدرت شاهي است. در چين اسب از خاندان اژدها دانسته 
مي شود و در آفريقا نيز اسب با قدرت و اقتدار حاكمان 
مرتبط است. در اروپاي قرن 19 اسب با روح آزاد طبيعت 
ارتباط داده شده است. )ibid, 2004: 220-6( نمادپردازي 
اسب بسيار پيچيده است. الياده، اسب را حيواني مي داند 
خاكسپاري  آئين هاي  همراه  پرستش  آئين هاي  در  كه 
آمده است. اسب را نماد باستاني حركت چرخشي جهان 
و پديده ها نيز مي دانند. همچنين، اسب را نماد آرزوهاي 
شديد و غرايز و نيز وسيله اي براي سواري دانسته اند. در 
ميان مردم باستان رودزيا، هر سال براي خورشيد اسب 
قربانی می كردند. اسب را به مارس نيز هديه مي كردند و 
ظهور ناگهاني يک اسب را نشانة جنگ مي دانستند. در 
آلمان و انگلستان به خواب ديدن اسب سفيد پيشگويي 

تصوير3
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مرگ انگاشته مي شد. اشوين هندي به شكل يک اسب 
سوار ترسيم شده است. در روزگار باستان اسب را داراي 
افسانه ها  و  حكايات  در  مي دانستند.  غيب گويي  نيروي 
اسب به سبب داشتن بصيرت اغلب نقش هشدار دهندۀ 
را  اسب  يونگ  مي كند.  ايفا  را  خود  ارباب  به  موقع  به 
اسرارآميز  وجه  مبين  را  آن  و  مي داند  مادر  از  نمادي 
انسان يعني مادر دروني و دريافت دروني و اشراقي انسان 
نيروهاي پست  به  را هم  مي داند. وي، همچنين، اسب 
انسان و هم به آب ارتباط مي دهد. )سرلو، 1388: 132-

)134
بشقاب نقرۀ ديگر در موزۀ كليولند، تصوير پادشاه را 
اين  در حال شكار شيرها نشان مي دهد. محل ساخت 
يا ششم ميالدي  پنجم  تاريخ آن سدۀ  و  ايران  بشقاب 
دانسته شده است. ) تصوير 3( در اين تصوير سواركار 
برگشته و به طرف شير تير پرتاب مي كند. سواركار يا 
همان پادشاه تاجي بر سر دارد و او را هرمز دوم )303-
309م( شناسايي كرده اند. اما هيچ  يک از جزئيات لباس 
دوره  اوايل  جامه هاي  در  آنچه  همانند  شاهي  پُرتجمل 
ُمهرها  و  صخره اي  نقش برجسته هاي  روي  بر  ساساني 
برآمدگي  با  همراه  كمان  شكل  نيست.  مي شوند  ديده 
مشخصي دركنار گوش سواركار و حالت دستي كه به زه 
كمان است انگشت كوچک و خميدۀ آن همه خصوصياتي 
است كه پيش تر از سده پنجم ميالدي در آثار به جاماندۀ 
ساسانيان ديده نشده است. در صورتی كه شكارچی اين 
بشقاب هرمزسوم باشد، پس شيرها نماد سلطنت هستند. 
دوم  بهرام  صخره اي  نقوش برجستة  دربارۀ  بيوار  ديويد 
)276-293م( كه در آن  شاه در حال كشتن دو شير 
است می گويد كه چنين نقشي يادآور غلبه شاه بر دو 
دشمن سلطنتي است ـ يكي امپراتوري روم و ديگري 
برادرش بهرام اول ـ كه تصميم داشت تاج و تخت را به 
دست آورد. در شاهنامه نيز بهرام پنجم )420-438م( 
حقانيت خود را با گرفتن و درآوردن تاج از دهان شير 
ثابت مي كند. شايد تصوير روي بشقاب هرمز سوم باشد 

كه بر مدعي تاج و تخت، يعني پيروز، غلبه كرد.
و اما در دانش نمادشناسي شير تصوير تمام چيزهاي، 
عظيم و ترسناک طبيعت و همچنين خورشيد، است از 
آن  رو كه شير در حقيقت يک شكارچي شبانه است و 

به سايه بيشتر عالقه دارد. به نظر مي رسد ارتباط او با 
خورشيد بيش از آنكه به طبيعت او ارتباط داشته باشد 
به ظاهر پُرشكوه و حضور فيزيكي محض او برمي گردد. 
فرهنگ هاي  در  كه  تأثيري  با  شير  و  خورشيد  برابري 
زيست ـ نجومي بدوي داشت تا سده هاي ميانه نيز ادامه 
عواطف  و  احساسات  با  و  نور  و  آتش  نماد  شير  يافت. 
مرتبط است. گرچه مفهوم شير با نمادپردازي هاي ثانوي 
هست.  نيز  زمين  نشان دهنده  شير  است.  شده  غني تر 
آسمانی  همتای  همانند  زمينی  حيوانات  سلطان  شير 
خود ـ عقاب ـ نمادی از نيرو و اصل مردانگی است. شير 
از ديدگاه يونگ در حالت وحشي گري نشانه هيجان هاي 
پنهان است و مي تواند نشانه اي هشداردهنده براي خطر 
بلعيده شدن ناخودآگاه باشد. شير وحشي ماده نمادي از 
 Cirlot, )Werness, 2004: 254-5؛  است.  مادر  بزرگ 

)1988: 181

مفهوم  نماد  اين  مبناي  است.  قدرت  نشانة  كمان 
كشش است. بسيار شبيه قدرت حيات و نيروي معنوي 
نيروي  و  خورشيد  انرژي  نشان  را  كمان  و  تير  است. 
 :1388 )سرلو،  دانسته اند.  نيز  پاک كنندگي  و  باروري 
630( پيكان/ تير درخشش قدرت متعالي را مي نمايد. 
پيكان نشانة پرتو خورشيد نيز بوده است. )همان: 243(

تاج نماد بلندپايه بودن و نشانة آشكار موفقيت است. 
نخست تاج ها را از شاخه هاي درخت درست مي كردند از 
اين رو نماد تاج هنوز هم با نماد درخت به طور كلي و 
نماد برخي از درختان به طور خاص وابسته است. تاج 
فلزي، نيم تاج و تاج هايي كه شعاع هاي نوراني دارند نماد 
نور و تنوير انديشه هاي معنوي به  شمار مي روند. يونگ 
معتقد است تاج درخشان نماد عالي ترين حد دستيابي 
به هدف متعالي است. زيرا كسي كه بر خود پيروز شده 
تاج حيات جاودان را به دست آورده است. برخي معاني 
ثانويه تاج برگرفته از شكل يا جنس آن است. )همان: 

)247-246
نگهداری  ارميتاژ  موزۀ  در  كه  ديگری  نقرۀ  بشقاب 
می شود متعلق به قرن چهارم است و صحنه ای از شكار 
در آن ترسيم شده است. )تصوير4( اين تصوير، تصوير 
معمولي و رايجي از شكار ساساني نيست. شاه كه تاجی 
بر سر دارد بر گوزن نری سوار است و شاه گوزن را در 
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گردن  در  را  خنجرخود  ديگر  دست  با  و  گرفته  دست 
گوزن فرو كرده است. در زير تصوير گوزن ديگري )شايد 
همان گوزن( به حال مرگ افتاده است و پاهايش در زير 
سوراخ  از  و  است  باال  او  سر  است.  شده  جمع  شكم 
حيوانات  بدن  تصوير،  اين  در  مي چكد.  خون  بيني اش 
پوشيده از موهايي است كه به صورت نقطه چين نمايش 
داده شده اند و خون از زخم هاي آنان جاري است. اين 
بشقاب كاماًل منحصربه فرد است. تصوير آن نمونه اي از 
صحنة شكاري است كه بايد در مناطق خارج از مركز 
و  باشد  شده  شناخته  شرقي  سرزمين هاي  يعني  ايران 
همچنين تصويري زيبا از صحنة شكار ساسانيان همراه 
با مضموني نمادين است. گوزن مرده به سمت لبة ظرف 
كشيده شده و غمي در چهرۀ گوزن هاي نر ديده مي شود 
كه با سنت خاورميانه در جلوه گر ساختن ايزد - شاه و 
 Haskins, 1952:( .حيوانات در حال نبرد متفاوت است

 )328

گوزن نر: به سبب شباهتي كه شاخ هاي گوزن نر با 
با درخت  او  نمادين  معناي  دارد  درختان  برگ  و  شاخ 
مرتبط مي شود. شاخ گوزن كه به طور طبيعي مي افتد و 
با  حيوان  اين  نمادين  ارتباط  به  منجر  مي رويد  دوباره 
تجديد  دوره هاي  نماد  و  است  شده  جواني  و  باززايي 
با  گوزن  ارتباط  باعث  ساليانه  اين چرخة  است.  حيات 

نوزايي كشاورزي و نيز نيروي جنسي مردانه شده است. 
اين تفكر باعث مي شود كه گوزن حيوان مناسبي براي 
قرباني شدن باشد.  گوزن نر همانند عقاب و شير دشمن 
مطلوبيت  نشانه  نمادين  جهت  از  كه  است  مار  دنيوي 
را  گوزن  دارد.  آسمان  و  نور  با  نزديک  ارتباط  اوست 
نمادي از تعالي نيز دانسته اند. گوزن نماد نيک انديشي 
است كه با شرق، طلوع، نور، پاكي، تولد دوباره، خالقيت، 
باروري و معنويت مرتبط است.  بخشي از ابهت گوزن به 
است.  او  چابكي  و  وقار،  زيبايي،  ظاهري،  شكل  سبب 
نقش پيام آور خدايان را نيز دارد. )سرلو، 1388: 663-662؛ 

)Werness, 2004: 127-131, 390-2

خنجر اما از لحاظ نمادشناسي بر خرد انسان داللت 
دارد كه دارای قوۀ تمييز است و نيز می تواند امور زايد را 
از بين ببرد. خنجر مثله كردن اجباري نيز معنا مي دهد 
 The Book of …, 2010:( .و ابزاري است با معناي نابودي
490( در مورد تاج و شاخ پيش از اين توضيح داده شد. 

)نک: باال(
بشقاب نقرۀ ديگر طالكاري شده و با صحنة شكار بر 
بشقاب  اين  ساخت  محل  است.  شده  نقش  آن  روی 
احتماال شمال غربي ايران و مربوط به سدۀ پنجم و يا 
داستاني  شاهنامه  در  )تصوير5(  است.  ميالدي  ششم 
دربارۀ به شكار رفتن بهرام پنجم )گور( نقل شده است 
زماني به وقوع پيوسته كه بهرام  كه اين واقعه احتماالً 
آن  جريان  و سپس  بود  شاهزاده  )420-438م(  پنجم 

تصوير4

تصوير 5
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شد.  كشيده  تصوير  به  اسالمي  دورۀ  هنرمندان  توسط 
را  آن  موضوع  كه  ساساني  دورۀ  به  متعلق  شي  تنها 
مي توان به داستان شاهنامه مربوط دانست همين بشقاب 
سر  بر  تاجي  شاه  شاهنامه،453-304/7(  )نک:  است. 
دارد و موي او به سوي باال كشيده شده و با يک پارچة 
ابريشمي پوشيده شده است. نواري با نقش مهره اي دور 
تا دور سينه او بسته شده و شكارچي عالوه بر كمان به 
شمشير نيز مجهز است و در حال شكار گوزن نر و ماده 
است  نشسته  پادشاه  می باشد. زن كوچک اندامي پشت 
احتماالً همان آزاده همراه او در داستان شاهنامه است و 
هر دو سوار بر شترند. يک دسته پر از حلقه هاي مو باالي 
پشت  نيز  بافته اي  گيس  و  مي شود  ديده  او  پيشاني 
گردنش آويزان است. اين شيوۀ آرايش مو در سده دوم 
ميالدي در روم نيز ديده شده است. گمان مي رود شيوۀ 
اين بشقاب نشان دهندۀ تصوير  آرايش مو در  متفاوت 
يک زن ايراني نيست. زيرا در داستان شاهنامه نيز آزاده 
يوناني است. هيچ چيزي روي تصوير نشان نمي دهد كه 
شخصيت اصلي تصوير، شخصيتي الهي و يا ايزد است. 
يک  بيانگر  همه  شكار  صحنة  روايي  حالت  و  او  لباس 
افسانة شاهانه و تجسم بخشي يک حماسة ايراني است. 
معادل اوستايي بهرام ِوِرثَرغَنه همان ايزد پيروزي است. 
به  ايزد  اين   )Bartholomae, 1961: cols. 1421-1422(

به  مي شود(  ظاهر  صورت  ده  )به  متفاوتي  صورت هاي 
تجلي دهندۀ  ورثرغنه  زمين مي آيد. مي توان گفت كه 
ورثرغنه  خود  اين  كه   گفته اند  برخي  و  ماست  دنياي 
است كه به صورت شتر نري، بهرام و آزاده را به صحرا 
 Orbelli, 1938: 725-728; Harper, 1978:( است.  برده 

49-50

موي سر/ گيسو نشان دهندۀ انرژي است. يک سر پر 
مو به معناي نيروهاي برتر است. موي سر با عنصر آتش 
نيز مطابقت مي كند؛ نمادي از مفهوم نيروي معنوي نيز 
مي تواند باشد. موي انبوه و زيبا هم براي مردان و هم 
از پيشرفت هاي معنوي است. )سرلو،  براي زنان حاكي 
نماد  نوارها   / بافته  موي  و   )749-748  :1388
و  درهم آميخته  جريان هاي  دروني،  پيوستگي هاي 

وابستگي هاي متقابل است. )سرلو، 1388: 747(
زن را در علم انسان شناسي برابر اصل منفعل طبيعت 
موجود  نخست،  است:  چهره  سه  داراي  او  دانسته اند. 
وحشتناكي كه مردان را جادو مي كند، وسوسه انگيز است 
و آنان را از جاده تعالي منحرف مي كند. دوم، چهرۀ مادر 
يا بزرگ مادر )زادگاه مادري، شهر، يا طبيعت مادري( 
كه خود مربوط به جنبة شكل آب ها و ناخودآگاه است و 
سوم، چهرۀ دختر ناشناخته، معشوق يا آنيما در اصطالح 
روان شناسي يونگ. يونگ در نمادهاي گشتاري بر اين 

تصوير 7تصوير 6
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باور است كه مردم روزگار باستان زن را در شكل هاي 
حّوا، هلن، سوفيا يا مريم مقدس مي ديدند كه به ترتيب 
برابر است با وسوسه انگيزي، احساساتي، انديشمندي و 

پرهيزكاري. )سرلو، 1388 ص 455-453(
اين  از  پيش  نيز  نر  گوزن  و  تاج  و  كمان  مورد  در 

توضيح داده شد. )نک: باال(
ظرف ديگری كه دارای تصوير شكار است در سال 
اورال(  كوه هاي  حاشية  در  )واقع  پرم  ناحية  در   1927
يافت شده كه تصوير شاپور دوم با تاجي بر سر و در حال 
شكار چند شير نشان مي دهد. اسب در حال تاختن از 
سمت راست به چپ و نيم رخ راست شاه، كه سرش را به 
مورد  سالح   )6 )تصوير  است.  نمايان  برگردانده  عقب 
عالقة ايرانيان و بيشتر مردم خاورميانه يعني كمان در 
دست شاه است در اين ظرف به چند نكتة شگفت انگيز 
بر مي خوريم. به نظر مي رسد كه اسب مجهز به افسار و 
عنان است. افزون بر اين شمشيري كه سواركار دارد با 
تمام شمشيرهاي ديگر در اين گونه تصاوير متفاوت است.

قدرت واقعي حيوان و دردي كه شير تحمل مي كند و 
زخم پاهاي جلو خود را می ليسد مربوط به هنر سرمتي 

)Haskins, 1952: 330-332( .شمال ايران است
تاج، كمان، اسب، و شير همه نمادهايي اند كه پيش 

از اين توضيح داده شده اند. )نک باال(
بشقاب نقرۀ ديگر كه دارای صحنة شكار است متعلق 
به موزۀ هنر متروپليتن و مربوط به قرن پنجم ميالدی 
شده  دانسته  قزوين  بشقاب  اين  ساخت  محل  و  است. 
است. )تصوير 7( شاه منقوش در اين بشقاب در حالي كه 
بر اسب سوار است و نيم رخ راست او ديده مي شود با تير 
و كمان دو قوچ را كه در جلوي او در حال تاخت و تازند 
از همين حيوان زير  قرار داده است.جفتي ديگر  هدف 
نشان هاي  تمام  مرده اند. شاه  و  افتاده  فرو  اسب  پاهاي 
معمول و رايج شاهي را همراه خود دارد: تاج و پيشاني بند، 
قرص پوشش داري باالي سر، بندي مهره دار دور تا دور 
سينه. اطراف سر او را هاله اي از نور فراگرفته كه نشان از 
فرۀ شاهي است و اين نشاني براي تمام شاهان ساساني 

است.
اين حقيقت  اين بشقاب مؤيد  باالي  كيفيت بسيار 
است كه آن را صنعتگران درباري ساخته اند. در مقايسه 

فلزي  ظروف  بر  منقوش  شكار  صحنه هاي  ديگر  با 
ساساني، بشقاب موزۀ متروپليتن داراي جزئياتي است 
اواخر دورۀ ساساني مربوط است.  به  كه نشان مي دهد 
بايد اذعان كرد كه حكومت پيروز نوعی شكست سياسي، 
ساليان  از  پس  بود.  ايران  براي  اقتصادي  و  اجتماعي، 
متمادي نبرد با مهاجمان چادرنشين در مرزهاي شرقي 
ايران، سرانجام پيروز در نبرد با هفتاليان در سال 484 م 
كشته شد و پسر او قباد اول مدت كوتاهي حكومت كرد. 
مشكل بتوان تصور كرد كه اين بشقاب زيبا در چنين 
شرايطي توليد شده باشد. مي توان گفت كه اين بشقاب 
و  هنري  رنسانس  دورۀ  به  مربوط  است  اثري  واقع  در 
اول  خسرو  جلوس  با  كه  ساسانيان  ادبي  و  فرهنگي 
)531-579 م( بر تخت شاهي آغاز شد. اما هيچ توجيهي 
بعدتر وجود  زمان هاي  به  اين ظرف  دادن  نسبت  براي 
به  را  ظرف  اين  شاه  تاج  نوع  براساس  بنابراين،  ندارد. 
 Harper, 1978:( يا قباد اول مي توان نسبت داد.  پيروز 

)34,35,38-41

قوچ يا گوسفند نر نماد دنيايی نيروي جنسي مردانه 
و خدايان مذكر است. به طور كلي، قوچ نيروهاي باروري 
قوچ  براي  مفهومي  چنين  مي كند.  نمادين  را  طبيعت 
تقريباً بين تمامي اقوام مشترک است. نمادي از انگيزش 
َحَمل  است.  تكوين  لحظة   در  روح  نماد  نيز  و  خالق 
نخستين صورت منطقة البروج و در نمادپردازي هندوان 

تصوير 8
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يا  كليت  از  برتر  يعني  است؛  برهما  از  فراتر  يا  همانند 
كمال مجرد است. برج حمل كه به معني انگيزش آغازين 
است؛ انگيزشي كه از طريق آن قوه به فعل مي گرايد، با 
سپيده دم، با بهار و با آغاز هر چرخش، پويش و خالقيتي 
ارتباط مي يابد. در مصر قوچ نماد آمون - رع بود و ايزدان 
را با شاخ هاي قوچ نقاشي مي كردند. در زمينة ساختمان 
اعضاي انسان، برج حمل بر سر و بر ذهن انسان نظارت 
ناظر بر اعضايي است كه مركز نيروهاي  مي كند يعني 
جسمي و رواني انسان است، همان گونه كه همزاد برهما 
 Werness,  مركز نيروي كيهاني است. )سرلو، 1388 :347؛

)2004: 341-3

رجوع  پيشين  مطالب  به  نمادها  ساير  مورد  در 
فرماييد. 

انوشيروان  خسرو  ارميتاژ،  موزۀ  در  ديگري  بشقاب 
)531-578م( را در بخش اصلي ظرف، در ميان چهار 
تن از عالي رتبگان دربار وي نشان مي دهد. )تصوير 8(در 
حالي  كه در يک سوم ديگر باقي ماندۀ بشقاب در قسمت 
حال  در  م(   590-578( چهارم  هرمز  پسرش  پاييْن 
تصوير  اين  در  است.  شده  نقش  وحشي  بزهاي  شكار، 
پادشاه با شمشيري بين دو پايش قرار دارد به گونه اي 
نقش شده است كه گويي جلوي تخت پادشاهي ايستاده 
است به جاي آنكه روي آن بنشيند. تخت پادشاهي او 
قرار  پرنده  اسب هاي  روي  سو  دو  از  كه  است  نيمكتي 

مانند عالي رتبگان  را  اين اسب ها سرهاي خود  و  دارند 
برگردانده اند. شيوۀ  پادشاه  به طرف  منقوش در تصوير 
احترام آميزي كه اين مقامات عالي رتبه در مقابل پادشاه 
تشريفاتي  مراسم  از  صحيحي  تصوير  يقيناً  ايستاده اند 
دربار ساسانيان را نشان مي دهد. زير كره ای كه بر تاج 
ويژگي هاي  اما  ديده می شود  است هاللی  پادشاه سوار 
مشتركي در اجزاي صورت اين دو شاه وجود دارد و از آن 
جمله است: استخوان های پهِن گونه، بيني دراز، شكل و 
اواخر سدۀ  به  اين بشقاب متعلق  طرح سبيل و ريش. 
ششم ميالدي دانسته شده است. گمان ديگري كه وجود 
دارد اين است كه تاج پادشاه شكارچي متعلق به يزدگرد 
دوم )438-457م( است. زيرا نمادهاي هالل ماه و ستاره 
نيز با اين تاريخ و دوره منافاتي ندارد. از زمان شاپور دوم 
روي  پر شد.  نشانه ها  از  زيادي  تعداد  با  فضاي سكه ها 
پاره اي از سكه هاي كوچک، جلوي صورت پادشاه هالل 
 Porada, 1965: 217;( مي شود.  ديده  ستاره  و  ماه 

)Haskins, 1952: 340-342; Fajans, 1957: 66-67

الياده بر ان است كه شباهتي دروني و بيروني ميان 
پوشش سر، تخت شاهانه، و كاخ ها وجود دارد. يعني هر 
بنوآ معتقد است  اين ها به مركز اشاره دارند. بوک  سه 
و  سلطنت،  شهر،  كاخ،  شاهانه،  تخت  معبد،  محراب، 
جهان همه تصويرهايي ضمني از مركز به شمار مي روند. 
همچنين، نشاني از تركيب، ثبات، و وحدت هستند. اين 
الگوها در بين النهرين و هندوستان مشخص تر است. در 
نظام هيروگليف تخت شاهی نشان انكارپذيری از حمايت 
بلند پايگی تعادل و توازن است. )سرلو، 1388: 235و 

)253
شمشير در اصل متشكل از يک تيغه و يک قبضه 
هم  هنوز  مي شود.  شمرده  اتحاد  نماد  بنابراين  و  است 
و  شرقي  اسقف هاي  براي  مذهبي  نماد  يک  شمشير 
بخشي از لباس رسمي آن ها به  شمار مي رود. شمشير را 
نمادي از انهدام جسماني و اراده روحي و نيز نماد روح و 
كالم خدا دانسته اند. شمشير به سبب داللت بر نابودي 
ميان  در  باشد.  معنوي  تكامل  براي  نمادي  بايد  جسم، 
برخي اقوام شمشير هرگز يک شي عادي نبوده است و 
برعكس هميشه نمادي متناسب عالي رتبگان و واالترين 
درجات بوده است. شمشير تقريباً همواره حق انحصاري 

تصوير 9
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مقامات باال بوده است. )سرلو، 1388 ص 533-530(
اما شكل  است  شده  داده  توضيحاتي  تاج  مورد  در 
سبب  به  طرفي  از  است.  دوگانه   مفهومي  داراي  هالل 
به  تغيير شكل مي يابد،  ارتباط است و  با ماه در  اينكه 
اصل خنثي و زنانه باز مي گردد و از طرفي، به ويژه در 
دنياي غرب ميانه )به خصوص هنگامي كه با ستاره همراه 

)Cirlot, 1988: 66( .نمادي از بهشت است ،)باشد
اما  شد،  گفته   مطالبي  اين  از  پيش  اسب  مورد  در 
ويژگي بال دار بودن اسب مي تواند معناي خاصي داشته 
موجودات  از حدود  رفتن  فراتر  قابليت  نماد  بال  باشد. 
خورشيد  باروركننده  نيروهاي  نماد  نيز  و  است  زميني 
داده  نشان  بال  با  تصاوير  در  از خدايان  بسياري  است. 
نقش  بالدار  صورت  به  نيز  حيوانات  بسياري  شده اند. 
شده اند. به نظر مي رسد هدف از نقش كردن حيوانات با 
 Werness,( باشد.  آن ها  قدرت  دادن  نشان  بيشتر  بال 

)2004: 433-434

بز نر نماد بازتاب گناه يک فرد بر فرد ديگر و نيز نماد 
سركوب هايي است كه پيامد شعور خودآگاه انسان است. 
بنابراين، مفهوم بز نر از جهت روايات برابر با يک واسطة 
نر  بز  با شيطان است.  او  ارتباط شرارت آميز  پنهاني و 

نماد پدر نيز شمرده مي شود. )سرلو، 1388: 198(
بشقاب ديگري تصوير خسرو دوم )590- 628م( را 
در هنگام شكار نشان مي دهد. اين بشقاب در كتابخانة 
ملي پاريس نگهداری می شود. )تصوير 9( خسرو ديهيم 
بالدار بر سر و جامه بسيار گرانبهايي در بر و رشته هايي 
از مرواريد بر گردن دارد. وي كمان به زه كرده و چهار 
نعل از پي جانوران گريزان مي تازد و نوارهاي سلطنتي او 
در اثر وزش باد در اهتزاز است. چند گراز و گوزن و يک 
گاو وحشي با تير او از پاي درآمده و افتاده اند. به  دليل 
غير  جزئيات  و  شكاري  حيوانات  گلة  آزادانة  تركيب 
معمول در تصوير جامة پادشاه و ساز و برگ اسب گمان 
مي رود كه اين بشقاب در جايي خارج از ايران ساخته 
 Porada, 1965: 343؛   :1378 سن،  )كريستن  است.  شده 

)217

و  انرژي،  قدرت،  جنسي،  توانايي  نماد  نر  گاو 
قدرت هاي خالق و بارور طبيعت است. گاو در بسياري 
در  خورشيد  به  مربوط  خدايان  و  آسمان  با  فرهنگ ها 

به عقيدۀ  اين گونه نيست.  اما هميشه هم  ارتباط است 
قدرت  نماد  اينكه  بر  عالوه  نر  گاو  محققان  از  بسياري 
مردانه است با اصل تأنيث طبيعت نيز در ارتباط است. 

)Werness, 2004: 56-61(

در مورد ديگر نقوش يعني گراز ، گوزن، جواهرات و 
كمان به مطالب پيشين رجوع فرماييد. 

بشقابي با تصوير شكار ببر در موزۀ ارميتاژ )تصوير 
شماره 10( كه شاپور سوم را در حال شكار پلنگ نشان 
مي دهد. پادشاه سواره نيست اما ملبس به لباس كامل 
سواري است و در حالي كه با يک دست گردن پلنگ را 
گرفته با دست ديگر شمشير را از پشت بر او فرود آورده 

است.
پلنگ: نماد سبعيت و شجاعت است و نمايش دهندۀ 
خصوصيات قدرتمند و مهاجم شير است، اما ارتباط با 

)Cirlot, 1988: 181-182 ( .خورشيد ندارد
ظروف ديگري نيز با نقش شكار از دورۀ ساساني به 
اما در اغلب آن ها همين مضامين تكرار شده  جامانده، 
است، از اين رو تنها به بررسي همين نُه بشقاب بسنده 

مي شود. 

تصوير 10
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جمع بندي
با توجه به ظروف معرفي شده در اين بخش و بررسي 
نتيجه گيري  چنين  مي توان  نمادها  و  تصاوير  تفصيلي 
كرد كه اوالً تنها شكارچي منقوش بر اين ظروف شخص 
پادشاه است و تصوير او كه در مركز ظرف قرار گرفته 
نخستين چيزي است كه توجه بيننده را به خود جلب 
مي كند. در واقع، تنها پادشاه است كه مي تواند و اين حق 
را دارد كه شكارچي اين حيوانات باشد. در مركز بودن 
بر  نقوش  اين  بستن  نقش  همچنين  و  پادشاه  تصوير 
بشقاب هاي دايره اي شكل نمادي از اتحاد است؛ اتحاد و 
مي خواستند  ساسانيان  كه  است  چيزي  همان  نظم 
نماينده ي آن باشند. هر آنچه در اين ظروف به پادشاه 
مربوط است از جمله تاج و لباس و زيورآالت و ادوات 
شكار عالوه بر اينكه  نشان از قدرت و شجاعت او دارد، 
نمادي از نيرو و تكامل معنوي پادشاه نيز مي تواند باشد. 
و  پادشاهي  تاج  با  همراه  است  برجسته  سواركاري  او 
مزين به زيورآالت و جواهرات گرانبها كه همه نشان از 
انسان برتر و مطلق بودن اوست. شاه چه سوار بر حيواني 
در  عناصري  باشد  كرده  جلوس  تختي  بر  چه  و  باشد 
دارند؛  او  از قدرت شاهي  نشان  دارند كه  تصوير وجود 
قدرتي كه مربوط به نيروهاي زميني نيست و از نيروهاي 

مافوق طبيعي نشأت گرفته است. 
ظروف  اين  در  كه  شكاري،  حيوانات  تنوع  معموالً 
معرفي  بخش  در  كه  است  محدود  شده اند،  منقوش 
ظروف به آن ها و معناي نمادين شان پرداخته شد. اين 
از  مي شوند  محسوب  پستانداران  ردۀ  از  همه  حيوانات 
از  بسياري  كه  است  درست  آتش اند.  به  منسوب  اينرو 
آن ها حيوانات قدرتمندي اند و پادشاه با شكار آنان قدرت 
خود را به نمايش مي گذارد، اما همان  طور كه در بخش 
از  نمادي  حيوانات  اين  از  بسياري  شد  اشاره  مربوطه 
زمين،  خورشيد،  جمله  از  طبيعت اند،  مظاهر  و  نيروها 
نيروهاي  و  حيات  تجديد  دوره هاي  باززايي، 
باروركنندۀزندگي. پادشاه با شكار آنان نشان مي دهد كه 
نيروهاي  تمام  بر  بلكه  است  زميني  فرمانرواي  فقط  نه 
طبيعت نيز حاكم است و نيروهاي آسماني و مسلط بر 
طبيعت نيز تحت فرمان و كنترل اويند. نمايش حيوانات 
در سطحي پايين تر از پادشاه القا كنندۀ اين معناست كه 

او  پادشاهند.  كنترل  تحت  و  مقهور  نيروها  اين  همة 
شكل  كه  ايزدي  است؛  زمين  روي  بر  ايزدان  نمايندۀ 
مادي پيدا كرده و قادر است بر روي زمين فرمانروايي 
مادي و معنوي داشته باشد. اين با آنچه ما از تفكر رايج 
در دورۀ ساساني مي دانيم مغايرتي ندارد. شاه صاحب فرۀ 
ايزدي است و مشروعيت خود را با داشتن اين فره اثبات 
مي كند. در واقع شاه نمايندۀ ايزدان بر روي زمين است.
گرچه تاكنون تفاسير ديگري از اين ظروف ارائه شده 
است از جمله نمايش نبرد خير و شّر و نيز نمايش قدرت 
زميني پادشاه؛ اما با توجه به رويكرد در نظر گرفته شده 
در اين مقاله تفسير ديگري بر اين ظروف مي توان افزود 
زيرا همان طور كه پيش از اين بدان اشاره شد حيوانات 
منقوش بر اين ظروف را نمي توان نمادي از شّر دانست و 
از طرف ديگر با توجه به عناصر موجود در اين نقش ها 
قدرت  القاي  تنها  نقوش  اين  از  منظور  كه  است  بعيد 

مادي پادشاه باشد.
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