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Hunting has been one of the ways of human beings livelihood since 

ancient times. Therefore, it has been a very respectful job and one of the first 
subjects of human arts. Moreover, Iran is rich in natural resources and various 
animals. Accordingly, primitive humans had been drawing these pictures with 
the thought that they could overcome their prey and by performing magical 
actions and shooting animal images, they could achieve a symbolic victory 
over them. Later, with the development of cultures and the changes in living 
patterns, beliefs also underwent changes. Gradually, a number of animals 
were respected and turned into totems. But still, hunting remained a means of 
displaying power and religious beliefs over time and in different eras, 
especially for kings. In Iran, we might mention Sassanid period as the best 
example of such displays. So, the question is, whether the artists of that period 
wanted to show the same importance of prehistoric hunting using the subject 
of hunting and showing it with different tools and materials. Also, the present 
study aims to investigate what the purpose of the Sassanid kings in choosing 
the subject of hunting to display in different places during their reign was. 
This article, deals with the subject of hunting in these periods with a 
historical- analytical approach utilizing library studies. This article’s main 
objective is to gain a close and suitable understanding of the attitude of the 
people of this era’s approach to the concept of hunting. 
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 اعمال  انجام  با   و   دند ی کش ی غارها م   واری ها را بر ددر شکار، نقش آن   واناتی بر ح غلبه   ي برا  هی اول   ي هاانسان 
 شرفت ی پ . درادامه با  افتند یی دست م   ها آن بر    ی ن ی نماد   ي روز ی به پ   وانات، ی ح   ر ی تصاو  به   ي رانداز ی ت   و   یی جادو

تغ فرهنگ  و  ت   زی ن باورها    ،ی شت ی مع   يالگوها   ریی ها  رفته   طور دستخوش  ح   يا ده یگز رفته  شد.   واناتی از 
 همچناندر ادوار مختلف و با گذشت زمان، شکار    حالن یشدند. باا  لی تبد   هاو به توتم   ندمورداحترام قرار گرفت 

 رسدی م   نظر به .  ماند   ی باقشاهان    ي برا  خصوصبه   ی قدرت و اعتقادات مذهب   ش ینما  يبرا   ي ا له ی وس   عنوان به 
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. د ی د  یساسان   ةتوان در دور ب را    یش ی نما  نی چن ن ی ا  ۀنمون   نیبهتر   د یشا  ران،یبوده است. در ا   مدنظر شاهانه  
ابزار   ۀ لی وس آن به   ش یموضوع شکار و نما  ير ی کارگ دوره با به   ن یا   مندان هنر   ا یآ است:    ن یا  یاصل   سؤال  ن،ی بنابرا

 نشانقدرت    عنوانبه را    خیتار   از  شی پ   در  شکار  تیاهم   همان  اندخواسته   ، سطوح گوناگون   يو مواد مختلف رو 
سطوح مختلف در دوران   يرو نقش بستن    ياز انتخاب موضوع شکار برا   یپادشاهان ساسان   هدفدهند؟  

بود؟ در ا بهره   ی خ یتار ی لی تحل   ي کرد ی با رو   ، مقاله   ن یحکومت خود چه  به   ي ا از مطالعات کتابخانه   ي ر یگ و 
 ک ی هرچند مناسب و نزد  یبه مفهوم   دن ی مقاله رس   ن یا  یهدف اصل   و پرداخته شده    ادوار  نی ا  در   شکار   موضوع
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 مقدمه 
  زمان   همان  از  و  خیتار  از  شیپ   ةبشر در طول دورفضاهاي  

حنقو  م یترس  با  ست،یزیم  غارها  در  که خود    واناتیش  از 
د که  یشکیرا م  یواناتیگذاشت و غالباً ح  يجابه  ییادگارهای

حکردیم  ناششکار کشتن  به    نینماد  ی نقاش  در  واناتی. 
در    واناتیکشتن همان ح  يبرا  یی جادو  ییروین  يانسان بدو

ایم  یواقع   يایدن نکن  ن یداد.  فراموش  ب  میرا  از    شیکه 
از زندگ90 پ   ی درصد  گذشته و    خیتار  از  ش یبشر در دوران 

بوده    یزندگ   یدوران از ملزومات اساس  نیشکار همواره در ا
  ي الگو  رییجوامع و تغ  ۀزمان با توسعهم  انسان  ن،یاست. بنابرا

  ه یتک  باداشت و توانست    وانات یاز ح  ي ادیدانش ز  ،یشتیمع
اهلاز گونه  یرفته برخرفته  خود،  دانش  بر را  از    ندک  یها  و 

 واناتیبشر توانست ح وصف، نیمند شود. با امواهب آن بهره 
قرار دهد.    ی خاص  گاه یو هرکدام را در جا  کند   يبندرا طبقه 

ح  يتعداد  ان،یمنیدرا توتمبه  واناتیاز  صفات    از   1صورت 
نمادها  و  برخوردار  ياژهیو تعب  ي به  با    ریخاص  شدند. 

تاروار دوران  به    ی مشخص  گاه ی جا  فیتعار  ن یا  ،ی خیدشدن 
  ل یکه به نماد عظمت و قدرت تبد یی هاآن رو،نیااز داشتند؛

صحنه یم  بودند،  شده در   دستبهشان  شدنشکار  يها توان 
  ي شکار رو  يها. پادشاهان در صحنه دید  یخوبپادشاهان به

ها قدرت و شوکت  برجسته نقش  زیها و نسفال  وارها، یهرها، دمُ
 خیتار  ولرسد در طینظر مبه  ن،یبنابرا  ؛اندهداد  شینما  را  خود
 يبرا  ،يهنر  مختلف  يهانهیزم  رب  شدهدادهنشانشکار    ۀفلسف

با استفاده از    ، مقاله  نیمشترك بوده است. در ا  ی هدف  ش ینما
شکار   ۀنیشیپ   همچون  یمباحث   ةدربار  یقیتطبیلیروش تحل

ا موضوع   تیاهم  ران،یدر  و  دور  تیشکار  در    ، یساسان   ةآن 
ذهن غارنش  انیشکارچ  یتصورات  دوران  دور  ینیدر    ة و 

نقش صحنه  یساسان جانوران شکار  يهااز  انواع   شدهشکار، 
  جانوران   حضور  زانیم  و   گاهیاند، جا ها نقش شدهکه در صحنه 

با استفاده    م یادهکر  ی و سع  گفتهشکار سخن    ي هاصحنه   در
نمودار غارنششباهت  یبرخ  ،از  مردمان  هنر  در    با   نیها 
ترس  یساسان  هنرمندان :  است  نیا  مهم  پرسش.  میکن  میرا 

پ  مردمان  تار  شیهدف  ساسان  خیاز  هنرمندان  از   ی و 
 ي روابزار و مواد گوناگون    ۀلیوسبه موضوع شکار    يریکارگهب

مختلف   بوده    شینما  لیدلبه سطوح   ی نییآ  ۀجنب  ایقدرت 
 است؟ داشته قرار تیاولو در موضوع

 
 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ 

 چاپ  ياریمطالب بس  ی ساسان  ةدور  در  هنر  موضوع  ةدربار
  ن یموضوع شکار در هنر ا  ةدربارموجود    مطالب  اما  است؛  شده

 شتریو ب  دهدیرا پاسخ نم  نهیزم  نیدر ا  یمطالعات   ازیدوره ن
ا  صورتبه موضوع (شکار) پرداخته    نیپراکنده و محدود به 

است.   دور  يروکه    یکسان  ازجملهشده  در  شکار    ة نقوش 
   رشمنیگ  رومن  به  توان یم   کرده،  قیتحق  یساسان

(Ghirshman, 1971)مطالعات خود را در    جیکه نتا  کرد  اشاره
و ساسان پارت  .  کرد  منتشر  1350در سال    »یکتاب «هنر 

سال   در  را    بستان  تاق   يهابرجسته نقش  1920هرتسفلد 
  ي هامقالهو   هاکتاب  يو  مطالعات  ۀجینتو    کرد مطالعه    قیدق

در   رانیبا نام «ا  ممه  مطالعات  نیا  از  یکیشد که    یگوناگون
.  شد  چاپ  (Herzfeld, 1941)  1941شرق باستان» در سال  
اردمان   او  از    ن یا  يرو  زین  (Erdmann, 1937)پس 

  يروکه    یمحققان   گرید  از.  کردمطالعه    هابرجسته نقش
 به  توانیم   اند،کردهمطالعه    ی ساسان  ةدور  در  شکارموضوع  

 ,Gunter & Jett(  جت  پل  و   گانتر  آن:  کرد  اشاره  افراد  نیا

جرج 1992 آرتور  Herrmann, 1994(  هرمان  نای)،    اپهام)، 
  و  ییبابا  وثوق )،  Feltham, 2010(  فلثام   ،(Pope, 1938)  پوپ

اسکوپن  کیپاتر  ،)2016(  نیمهرآفر  چیوی نوربرت 
)Skupniewicz, 2009ه رابرت   ,Hillenbrand(  براندلنی)، 

 ).Farrokh, et al., 2018) و کاوه فرخ و همکاران (2009

 ران یشکار در ا  ۀنیشیپ
شواهد شکار  یم  ،براساس  که  انگاشت  از    یکیتوان 

  ش یدر دوران پ  یشتیمع يازها ین نیتأم يبرا مهم  يهامنبع
رسد  ینظر مبه  وصف،  نیا  با .  است  بوده   یخیتار  و   یخیاز تار
ا  غاره  درون  در  نینخست  يها انسان  دستبه  واناتیح  ینقاش

 وانات یکه ح  صورتنیبد  ؛داشته است  ییجادو  ۀجنب   شتریب
  ها، آن  نینمادکه با کشتن   شتندرا دا  یشده نقش مدل ینقاش

 

اطم ح   به  نانیشکارورزان  پ   یقیحق  وانیکشتن    ي ریگیرا 
(یم گو,Jaffé  1973کردند  ترس  ای).  ح   میبا  و   واناتینقوش 
دست    وانی ح  آنبر  ها، به احساس غلبهآن   یبه نقاش  يراندازیت
 اند. کردهیم دایپ 

 

 
  لرستان رمالس،یم غار ینقاش. 1 شکل

)http://www.mirmalas.com/news/96144/( 
 

و    یاز نقش شکار در زندگ   ی ناش  د ینقوش با  نیا  تیاهم
ا که  باشد  ا  نیچننیبقا  فرهنگ  نمود    نیدر    افتهیمردمان 

ا در  تصاویم  ز، ین  رانیاست.  :  افتیرا    ینیچننیا  ریتوان 
و    انیهوم  يدر غارها  رانیشکار در ا  يهاصحنه  نیتریمیقد
شود که قدمت  یم  دهید) لرستان  توابع(از  دوشه و رمالسیم

پار  احتماالًها  آن  دوران  نوسنگ  یسنگنهیبه  رسد  یم  یو 
)Mcburney, 1969) (يمنابع برا  یالبته در برخ  ؛) 1  شکل 
و عصر آهن را   الدیاز م  شی دوم پ   ةهزار  خیتار  هاینقاش  نیا
پ اند کرده  شنهادیپ  در  دست  ی .  و  جوامع  به    ی ابیگسترش 

ها، شکار  وجودآمدن حکومت و با به  ینیکجانشیو    يکشاورز
جنب  يبرا شکار    نینماد  ۀشاهان  موضوع  گرفت.  خود  به 
در    یداشت که بتوان آن را بر سطوح گوناگون  تیقدر اهمآن 

تار  يهادوره دوره.  کرد  مشاهده  رانیا  یخیمختلف    ي هادر 

  ي ایهرها و اشو مُ  ادبودی  يبناها   يرو  2، یو اشکان  یهخامنش
  ی ساسان ةدست آمده است؛ اما دوربه  شکاراز  يشواهد يفلز

که در آن به موضوع شکار   شودیمحسوب م  يازجمله ادوار
  يبراما    اریدراخت  يشتریالاقل منابع ب  ا یپرداخته شده    اریبس

از    ییهابر صحنه دوره عالوه  نیپژوهش قرار داده است. در ا
 شکل(  پارچه  ،يبرگچ  ،يبرجسته، ظروف فلزشکار در نقش

  يتوان شواهدیم آنمربوط به  يهر، در منابع نوشتار) و م2ُ
 شکار را جست.  ای يراندازیاز ت
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)  م 754از نارا ( يالد یمربوط به حدود قرن ششم و هفتم م
(Feltham, 2010) 

 

   یساسان یو شاهان شکارچ يبدو انی شکارچ
شکار از نگاه    ةگرفته دربارصورت  يهاپژوهش  نیحآنچه  

  صرفاً که  است    نیا  م،یکن  درك   میتوانیم  نیغارنش  یشکارچ
لحظه  جنب  یزندگ  از  ياثبت  نبوده  يهنر  ۀو    بلکه  ؛صرف 

شکار    يو کاربرد  یعمل   دگاهیاز د  فراتر  یها با هدفجامع آن
و   واناتی ح  زیو ن  شکار  مراحل  دنیبوده است. شکارگر با کش

که    است  کرده عمل    نیجامع از ا  ی فیانسان و ابزار شکار تعر
و    ییبازنما  رامراحل شکار    کارها  نیتوان گفت با انجام ایم

عمل    نیا  ریبا تصو و  کند یم اشاره   ریتصو  جادو در  تیبه اهم
به عصر   یاست. شکارچ  کردهغلبه    وانیبر ح  ینوع (شکار)، 

دارد و   اریدراخت  ،کرده  ریتصو  آنچهپنداشت  یم  یسنگنهیپار
 يو  ن،یهمچن.  کندیمرا کسب    آنبر    اریاخت  آن،  ریبا تصو
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 اند. کردهیم دایپ 

 

 
  لرستان رمالس،یم غار ینقاش. 1 شکل

)http://www.mirmalas.com/news/96144/( 
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شدن شد، عمالً درد کشتهیم ینقاش   یوقت  وانیمعتقد بود ح
احساس م از  یرا    وان یح   نیا  يریتصو  ۀارائ  ،او   دگاهیدکرد. 

خواهد داد؛    يزود رو  ا ی  ریدکه    ستین  یجز انتظار عمل  يزیچ
رسد.  بعمل در    ۀنمون  نیا  یپ  از  دیناچار با   یقیحق  ۀچراکه واقع

 قتیحق  ریتصو  ن یآن در ا  ی نقاش  بااکنون  از هم  ،عبارت بهتربه
  زمان   که  یقیرحقیغ   يادو را تنها واسطه   نیا  رای؛ زاست  افتهی
  امر  ن یا ن،یبنابرا ؛جدا ساخته است گر یکدیاز  باشد،  مکان  ا ی

چچیهبه وظا  يزی وجه  به  رمز  فی مربوط  کنا  ياعمال    یی و 
جانش که  وظا   نینبود  و  عمل   ؛ شود  یواقع   فیاعمال    ی بلکه 

 وان یفکر نبود که ح   خودِ  نیو متضمن مقصود بود. ا  یقیحق
  نبود؛   هم  مانیا  کار  معجزه  نیرساند و انجام ایرا به هالکت م

واقع عمل  ت  یواقع  يریتصو  ۀارائ  یعنی  ،ی بلکه   يراندازیو 
 ,Hauser)کرد  یم   ی جادو را عمل  نیبود که ا  ریمجسم در تصو

ا(1991 با  حال  جا  گری د  ،نگاه   نی.    ی تماشاچ  گاهیانسان 
حره یچ بر  اصل  وانیگر  هدف  که  دارد  است.    یشکارچ  ی را 

ا دور  ن یبرخالف  در  چ  ، یساسان   ة امر  نقش  از    يگررهیآن 
او    شکار به پادشاه داده شده و حاال خودِ  يجادوگر برا  یانسان

  ی در صحنه حضور دارد. هنرمند ساسان   ی شکارچدر نقش    زین
  ت یو عظمت او و ابالغ تمام  پادشاه از یواقع يریهنرش تصو

 يهنرش هنر  ن،یهمچنادشاه بر تمام امور است.  پ   ۀجانبهمه
به    يکاربرد مرکز    یتمامو  شاه  شخص  فردگراست. 
چحرکت  و  در  به  يزیهاست  پادشاه  عمل  و  پادشاه  جز 
بدوندارد  ي جا  شیکارها  شکارگر  اما  دراخت  ي؛    ار یهنرش 
شکارگر است. او قبل از شکار با    اریدراخت  ۀجادوگران  ي باورها

و با    شودیم   روزیبر آن پ   ،ي راندازیو ت  وانیح  ریتصو  دنیکش
ن  نیا دراخت  ییجادو   يروهایکار  برا   اریرا  شکار   يخود 
شخصاً خود در شکار    نجایا در    ی پادشاه ساسان  یول   ؛ پنداردیم

  ي هاصحنه  می. ترساست  بوده  موفق   شکارشحضور دارد و در  
و    شد یم  محسوب  ی از وجوه متداول هنر ساسان  ی کیشکار  

.  دارد  یاز شجاعت و پهلوان  یهنرمند معتقد بود که شکار نشان 
 تیکه شخص  استشده    ریتصو  ياگونهشاه بهپاد  يهامهارت

  ریتصاو  تمام  در  و  دهد   نشان  جنگاور  و   رومندین  ی پادشاه  را  او
توجه به  نیا  ۀ. نمونمیرو هستشاه روبه  يروزیپ   ي هاصحنه   با 

م را  صحنه یپادشاه  در  ح  يهاتوان  با  .  د ید  واناتیمبارزه 
قدرت شاه    ةدهندشکار نشان  يهادر صحنه   وانیمبارزه با ح

 ,Faridnezhad)شاهانه است    ياز یامت  وانیبر ح  يروزیپ   و

2005). 

 ی ساسان يهارگاه ی نخچ و نینخست  يهاشکارگاه 
آوردگاه جنگ است. محل نبرد انسان و    ادآور ی شکار    ۀ صحن 

  ا ی فراخ    ي ها روباز و گاه در دشت   یی ها در مکان   شتر ی ب   وان ی ح 
نقاش  انبوه   ي ها جنگل  داخل  ی باق   ي ها ی بود.  شکار در  از  مانده 

حجم  با  رنگ   ی غارها  کادر از  داشتن  از  ساده  نقوش  و    ي ها 
  ی با نقش شکارگاه، تمام   ی اند؛ اما هنرمند ساسان بهره ی مشخص ب 

قاب   ع ی وقا  در  را  ثبت    ی شکار  است کر مشخص  هنر    یی گو   ؛ ده 
  از   ان ی احتمال ساسان   به   را   رگاه ی شکار و نخچ   ي ها صحنه   نش ی آفر 

 Bahrami)گرفته باشند    وام   ان، ی اشکان   ژه ی و ان خود، به ی ن ی ش ی پ 

& Hajizadeh Bastani, 2015)  خود    ی سنگ نه ی پار . نقاش عصر
  وانات ی ح   باشد،   ن ی زب ی ت   و   ق ی دق   بود   ناچار   مقام   ن ی و در ا   ی شکارچ 

رد و    ن ی کمتر   ي ار ی آشنا باشد و به    اتشان ی با خصوص   بشناسد،   را 
مس   گاه ی جا   ی نشان  در   ر ی و  را  .  (Hauser, 1991)  ابد ی حرکتشان 

است که    کرده   م ی را ترس   ي ا صحنه   ن ی چن   ز ی ن   ی هنرمند ساسان 
تاق بستان نمونه ی م    تا   590(   ز ی پرو خسرو :  د ی اش را د توان در 

که    ي ا گونه به   ؛ است   گرفته   قرار   وانات ی ح   حرکت   ر ی م) در مس 628
سمت    وار ی د  ي . رو است داند جهت حرکتشان از کجا به کجا  ی م 

ا  صحنه   وان ی راست  بستان،  تاق  در  گوزن    ي ا بزرگ  شکار  از 
شکار پادشاه در    ی چگونگ   ة نحو   از   ی ت ی روا   به   که   درآمده   ش ی نما به 
(   ن ی ا  پرداخته است    ، 3شکل  ). در سمت راست  3  شکل دوره 

ها از داخل جنگل  دادن گوزن ي در حال فرار   ل ی سوار بر ف   ي افراد 
مناسب قرار    ی شاه هستند. شاه در محل   ي ر ی سمت محل قرارگ به 

 . دارد تر  شکار آسان   ي باز برا   یی گرفته است که فضا 
پادشاه بر  و درست در وسط آن،  )  3(شکل      ر ی تصو   ي در باال 

نظاره   ی اسب  و  رَ نشسته  گوزن م گر  شکار کردن  و  شدنشان  ها 
،  ن یی در پا   یی باال   ر ی موازات همان تصو است. به   ان ی شکارچ   دست به 

  ی در دست دارد و در پ   ی که کمان   دهد ی نشان م   ه پادشاه را سوار 
 است.    وانات ی ح 

 

 

 
 (Javadi, 2006) شکارگاه در زیخسروپرو  بزرگ، وانی. نقش سمت راست ا 3 شکل

 
پرچ شکار  رق قُ  يبرا  موقت   ینیشکارگاه  منطقه  کردن 

  ، شده است  نقر  ار یبس  دقت  با   که   چپ  سمت  واری. نقش ددارد
م نشان  را  گراز  مکانیشکار  شکارگاه  و    زارمانندین  یدهد. 

شوند  یم ده ی د لیاست. در جانب راست نقش، پنج ف یباتالق 
  ل یف پشتدر    يگری در جلو و د یکی لبان،یدو ف کیکه بر هر

آن  را    ۀها گلسوارند.  تعقلیف  باگرازها  به    کنندیم  بیها  و 
تیم  يفرار  زارهاین  انیم تا در    رندیگ  قرار  شاه  ررسیدهند 

(Javadi, 2006)غار م رو  رمالسی. در  با   ،آن  يوارهاید  يو 
ح  يریتصو و  انسان  تقابل  و  (شکارگاه)  نبرد  محل   وان یاز 
 از  دورتر   اریبس  و   لرستان  در   که  ر یتصاو  ن یا.  میرو هستروبه

،  اندنقش شده  رایهمچون السکو و غار آلتام  یی آن در غارها
کنند و آن  یم  يرویپ   ده یا  ک یاز    ی تمام مردمان همگ   ییگو

 است.  ییجادو یشکلبه »شکار« یه یبد تیواقع میترس

و   خیاز تار  شینقوش شکار از نگاه مردمان پ میمفاه
 ی هنرمندان ساسان

هنر  دیبا آثار  انگ  قتیدرحق  يگفت  دو  مختلف   ةزیاز 
  ده یآفر ماندنیباق يبراها فقط از آن ی: بعضرندیگینشئت م

. هنر (Hauser, 1991)  دنشدهید  يبرا  گری د  یشوند و برخیم
خواسته   و   يدربار  يهنر  ی ساسان و  پادشاه  به    ي هامتعلق 

همه و  حاشبه   زیچاوست  در  پادشاه  ساسان ه یجز  هنر    ی اند. 
سلطنت ساسان   یکامالً  شاهان  خدمت  در  نفوذ    ریزو    یو 

بود. مهم  یسلطنت  ةخانواد اشراف فئودال  هنر    ةجلو  نیترو 
موجودات   یغن  يامجموعه   ۀارائ  یساسان   ةدور از  کامل  و 
ترکخارق   یلیتخ موجودات  و  به  یبیالعاده  که  طور است 

م ساسانآن  خالق توان  یمشخص  را  همانند    د؛ ی نام  انیها 
 يافلسفه   یبرخگرچه    که  (Taheri, 2013)  یساسان  مرغیس

 ان ینیشیاز پ   انیدر ابداع نقش آن ساسان  دارند،  تریمیقد  بس
شده  نقش  يرهایتصو  ،شته. در دوران گذ اندهخود متفاوت بود

د چون   ؛داشت  ییجادو  ۀجنب   شتریب  هاغار  يهاوارهیبر 
  ی واقع  ۀبه آن راحت نبود و پنهان بود. البته جنب  یدسترس

  ن یکه ا  واناتیداشت؛ همچون نقش شکار ح  تیاهم  زیآن ن
جنب جنب  یی جادو  ۀهم  جادوگرینییتز  ۀداشت هم  در    ، ي. 
و    بیماندن از آسمحفوظ  يبرا  ی نامرئ  يشدن به قوامتوسل 

اجن دور و  ارواح  (  دیپل  ۀکردن  ). Rouhalamini, 2006است 
شاه و تمام    اریدراخت  هنرمند هنرش کامالً  ، یدر هنر ساسان 
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آن  را    ۀها گلسوارند.  تعقلیف  باگرازها  به    کنندیم  بیها  و 
تیم  يفرار  زارهاین  انیم تا در    رندیگ  قرار  شاه  ررسیدهند 

(Javadi, 2006)غار م رو  رمالسی. در  با   ،آن  يوارهاید  يو 
ح  يریتصو و  انسان  تقابل  و  (شکارگاه)  نبرد  محل   وان یاز 
 از  دورتر   اریبس  و   لرستان  در   که  ر یتصاو  ن یا.  میرو هستروبه

،  اندنقش شده  رایهمچون السکو و غار آلتام  یی آن در غارها
کنند و آن  یم  يرویپ   ده یا  ک یاز    ی تمام مردمان همگ   ییگو

 است.  ییجادو یشکلبه »شکار« یه یبد تیواقع میترس

و   خیاز تار  شینقوش شکار از نگاه مردمان پ میمفاه
 ی هنرمندان ساسان

هنر  دیبا آثار  انگ  قتیدرحق  يگفت  دو  مختلف   ةزیاز 
  ده یآفر ماندنیباق يبراها فقط از آن ی: بعضرندیگینشئت م

. هنر (Hauser, 1991)  دنشدهید  يبرا  گری د  یشوند و برخیم
خواسته   و   يدربار  يهنر  ی ساسان و  پادشاه  به    ي هامتعلق 

همه و  حاشبه   زیچاوست  در  پادشاه  ساسان ه یجز  هنر    ی اند. 
سلطنت ساسان   یکامالً  شاهان  خدمت  در  نفوذ    ریزو    یو 

بود. مهم  یسلطنت  ةخانواد اشراف فئودال  هنر    ةجلو  نیترو 
موجودات   یغن  يامجموعه   ۀارائ  یساسان   ةدور از  کامل  و 
ترکخارق   یلیتخ موجودات  و  به  یبیالعاده  که  طور است 

م ساسانآن  خالق توان  یمشخص  را  همانند    د؛ ی نام  انیها 
 يافلسفه   یبرخگرچه    که  (Taheri, 2013)  یساسان  مرغیس

 ان ینیشیاز پ   انیدر ابداع نقش آن ساسان  دارند،  تریمیقد  بس
شده  نقش  يرهایتصو  ،شته. در دوران گذ اندهخود متفاوت بود

د چون   ؛داشت  ییجادو  ۀجنب   شتریب  هاغار  يهاوارهیبر 
  ی واقع  ۀبه آن راحت نبود و پنهان بود. البته جنب  یدسترس

  ن یکه ا  واناتیداشت؛ همچون نقش شکار ح  تیاهم  زیآن ن
جنب جنب  یی جادو  ۀهم  جادوگرینییتز  ۀداشت هم  در    ، ي. 
و    بیماندن از آسمحفوظ  يبرا  ی نامرئ  يشدن به قوامتوسل 

اجن دور و  ارواح  (  دیپل  ۀکردن  ). Rouhalamini, 2006است 
شاه و تمام    اریدراخت  هنرمند هنرش کامالً  ، یدر هنر ساسان 
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عظمتچه  در  او  اتیذهن است.    يبرا  یینماارچوب  پادشاه 
ها  صخره   يرا رو  رشیتصاو  غار،  وارید  يجابه  یهنرمند ساسان

  يهاطبقه   يبرا  نیمیس  و  نیزر  يایاش  يرو  ایعموم    يبرا
خاص   ياه قرار داده است. جنب دی تر جامعه درمعرض داصخ

عظمت شاهانه است که    شی کاربرد آن در نما  ی از هنر ساسان
ساسان  ییفردگرا هنر  آن    دهد یم  نشان  را  ی در  در    کیو 

اصل موضوع  (پادشاه)  عصر    یشخص   یسنگنهیپاراست. 
  پرستش  و  شیک  هنوزدر آن    ایگوبود که    يامرحله  ةندینما

  یی اعمال جادو   ياری بود که به    نینبود و کوشش بر ا  يریفراگ
 ,Hauserاز خود دربرابر دشمنان و رنج و مرگ دفاع کنند (

اول سطح  ي ازهاین  گری، دیدر هنر ساسان   نیباوجودا).  1991
و ترس از   یگرسنگ  ۀمسئل  با  و  شده  مرتفع  يادیتا حدود ز

روبه  نآن  است.  میستیرو  موردتوجه  پادشاه  اعمال  بلکه  ؛ 
  در   گرید  ياگونهتوان به یو رنج و مرگ را م  يماد  يازهاین

  دان یم  روزیها پ صحنه   تمام  در  شاه.  کرد  تصور  ی ساسان  هنر
ساسان  یۀحاش  در  عوامل  ان یم  از.  است   ي نمادها  ، ی نقوش 
  شاه   خدمت  در  تا یآناه  و  ترا یهمچون اهورامزدا و م  ی مذهب

آننیدب  هستند؛ که  نمعنا  بخش  زیها  حاش  یفقط   ي اه یاز 
مقتدر در    ةندیهستند که شاه در متن آن قرار دارد و شاه نما 

  ي روهایبود که بر ن  نینقش شاه ا  ،ینقش است. ازنظر مذهب
د  نکرد یم  تیفعال  يغلبه کند که در قلمرو سلطنت و  یمخرب

(Hinnells, 2004) از ش یپ  ۀ انیجادوگراهمان عملکرد  نیو ا 
  ، م)379  تا  309شاپور دوم (  ی. از زمان پادشاه است  یخیتار
  ی نیو د   ی اسیس  یظروف با حرکت  ينقوش رو  نیتعداد ا  دیشا
م  افتهی  شیافزا را  دوم  شاپور  حضور  و  در  یاست  توان 

  آذرباد  ،یساسان  ةبزرگ دور ی . روحاند ید ياریبس يهاصحنه 
 3است  یراتییتغ  ةند ینما  ،(Zarinkoub, 2015)  مهراسپندان

مبدل کرد    »ینید  يداریب   ة شاپور دوم را به «دور  ة که دور
(Akhavan Aghdam, 2015)بدو هنرمند  اما  به باتوجه  ي؛ 

جادو حونق  ، ییعوامل  با  کردیم  میترس  را  وانات یش  او   .
  نده یآ  در   آن  بر  يروزیپ   به  غار   داخل  در  وانیح  همان  دنیکش

انسان بر    يروزیها پ که در آن  ینقوش  شتری. بافتی یم  دست
  داده  ش ینما  زیانگو توهم  یال یخ  واناتیبر ح  ا ی  شیدشمن خو

هم  ،شده در   شده  داریپد  شهیاند  ةنحو  نیبراساس  است. 
  که  ییجادوگرا  انیم  هیرو  نیا  ههنوز پرداختن ب  ، روزگار ما

م  ةکریپ  با  دشخص  را  م نظر  با  یموم  سپس  و  سازند 
آن را مجروح   کرهیزدن بر آن پ سوزن   لیازقب  یاقدامات سلسله 

ان به همان عوارض شنظرد دارند شخص م  ده یو عق  کنندیم
شد خواهد  قد   ۀدنبال  ، دچار  اعتقادات  است    یمیهمان 
(Tajvidi, 1973) . 

 لیقباز   ؛توان مطرح کردیم   یها سؤاالتهیما نقش  ةدربار
 ۀلیوسبهغارها    وارید  يدر نقوش رو  واناتیح  یشگی حضور هم

دور  نیغارنش  یشکارچ نقوش  در  دل  یساسان  ةو  چه   لیبه 
آیم باشد؟  ح  ای توانست  آن  ی خاص  واناتیحضور  ها  مدنظر 

نماد    يمعناتوانستند بهیشده منقش  واناتیح  ایبوده است؟ آ
  ا یداشته    ییمعنا  واناتیح  نیحضور ا  ای ؟ آباشندبوده    یخاص
 بوده است؟   ها آن موردتوجه  وانیح نیاز ا یخاص صفتتنها 

کارها  يجادوگر دوران   ياز  مهم  امورات  و  روزانه 
  هنر  نیا  در  که  را  مدعا   نی ا  بارز  گواه.  است  بوده   ینیغارنش
در   ،یی بایجادو مهم بود نه ز ریکم در عالم خودآگاه تأثدست

  ر یتن جانورانِ تصاو  ینیزوب  ای   ریکه ت  دیتوان دیم  قتیحق  نیا
شکافته    ینیچننیا تکم  ایرا  از  درمعرض   ریتصو  لیپس 

  هدف خود از    نیشده است که ا  واقع  ییهاسالح  نیضربات چن
  ن،یبراافزون.  کندیم  تیحکا  یجانوران  نیدر کشتن چن  ها آن 
ا  لیدل هنر    نیاثبات  که    یی جادو  ۀجنب  یسنگنه یپارمدعا 

 نشانجانوران    ئتیرا در ه انی است که آدم  يریتصاو  ،داشته
ادهیم اکثر  و  رقصنیند  با  آشکارا  ارتباط    ییجادو   يهاها 

رزم و   يهاصحنه  جادیا  با  ان ی. شکارچ(Hauser, 1991)دارند  
خود را   يروزیاند پ خواسته   گوناگون  واناتیح  ریشکار و تصو

 يروزیپ   نینقش ا  یی هنگام شکار مجسم کنند و از اثر جادو
تنها  نمود را نه  نیا  هنر،  خی تر ساخته باشند. در تاریرا قطع

ها و  یبلکه در نقاش  ، ییابتدا  ل یقبا  و   نیغارنش  اقوام  انیدر م
  ن ی. اساس اافتیباز  توانیم   زیانسان متمدن ن  يهاي کرسازیپ 

هنگام  است  آن  بر  صحنه یتفکر    ا ی   ی نقاش  بارا    ياکه 
تواند  ی آن اثر م  م،یوجود آوربه   يگرید  ۀلیهر وس  ای  يکرسازیپ 

شده  دادهشینما  ۀدر عالم خارج از خود مؤثر واقع شود و صحن

 

  ییجادو  ۀجنب  نیآنکه احال  ؛(Tajvidi, 1973)را محقق سازد  
ساسان هنر  به  ی در  را  بزرگخود  در    یی نماشکل  اغراق  و 

م نشان  هنر تصویعظمت شاه  دو    ،يرسازیدهد. در  در هر 
  دوره   دو  هر  هنرمندان.  میرو هستروبه  ییگراعتیدوره با طب

ترسکرده  تالش با  موضوع   یواقع  میاند  به    زیآماغراق   یاز 
از   ش یپ   ةدر دور  یینوگرا  نیکه ا  ابندیدست    دیجد  ياه ارائ
 ۀجنب  یساسان  ةداشته است؛ اما در دور  ییجادو  ۀجنب  خیتار

 وار یبه اشکال ساده بر د   واناتینقوش ح  می. ترسیینماعظمت
به گو  ياگونهغارها  که  فقط    نیا  رسازیتصو  یی است  نقوش 

ا با  بر  غلبه  یعنی  عمل،  یاصل  موضوع  به  ریتصاو  نیخواسته 
بپردازد؛ اما برعکس، هنرمندان    يشکار با استفاده از جادوگر

تمام جوانب نقش    يبا کمال دقت همت خود را رو  ی ساسان
  ة رند یگ  م یبرسند که شاه در آن تصم  ي گذاشته تا به کل واحد

ح  یاصل شکارچبه  رشدهیتصو  واناتیاست.    ي بدو  انیدست 
نوع   ن یو اسب و از ا ماموت گوزن، ، یبزکوه  ش، یگاوم شتریب

 مردمان  يبرا  واناتیح  نیرسد خود اینظر مند. پس بههست
 واناتی نقوش آن ح  میو ترس  ندنداشت  ینییآ  ۀجنب  نیغارنش

  ی شکلبوده که به  يانجام مراحل جادوگر  لیدلبه  فقط  واریبر د
م آن  نینماد را  پ یها  .  کنند  شکارشان  آنکه  از  ش یکشتند، 

ح  ن،یباوجودا ساسان  واناتیکشتن  هنر  مفهوم    یدر  از  جدا 
ش  واناتیح  یبعض  نینماد و  گراز  گوزن)،   و  ری(همچون 

قدرت خود را    شکلنیبد که    بود قدرت پادشاه    ة دهندنشان
 بتوان  دیشا  را  نگرش  نیبارز ا  ۀداد. نمونیبه همگان نشان م 

). Rahbar,1998(  د ی د  درگز  ان یبند  ی ساسان  ي هايبرگچ  در
پ  پادشاه  آنجا  غلبه  ش یدر  و  حال  از جنگ  در  بر دشمنان، 

  ۀ توان نمونیم  ن،یشکار گوزن نشان داده شده است. همچن
رو  م یمفاه  نیا فلز  يرا  بر ظروف    ی ساسان   ينقوش موجود 
از جنس    معموالًشامل ظروف مختلف    ی ساسان  ي. فلزکاردید

با مضام اغلب    ي شاهکارها  رینظ  گوناگون،  نینقره است که 
  رقص   و   افت یض  ،يگذارم اعطا، تاجمراس  ي هاصحنه   ،یسلطنت

 Ahmadiاند (شدهیین می تز یمذهب ی ژگیبا و ییهاصحنه  و

Payam, 2010ي شکار رو  يهادر صحنه   یگوناگون  واناتی ). ح  
هر و  ، مُنیمیبرجسته، ظروف سسطوح متنوع همچون نقش

حیم   دهید  يبرگچ ازجمله  رونقش   واناتیشوند.    ي شده 
گراز،    ،یتوان قوچ، بزکوهیم   یساسان  ةسطوح مختلف در دور

به نقش    وانات، یح  نیا  انی گوزن و آهو را نام برد. در م  ر،یش
تر در هنر یمیاشاره کرد که از ادوار قد  د یباها  گراز در صحنه 

درادامه  رانیا است.  داشته  توض  ،حضور  ا  یبرخ  حیبه   ن یاز 
 پرداخت. میخواه واناتیح

 گراز

از نقش گراز در   یخوب  اریبس  ة ماندیباق  ۀنمون  نتوان  د یشا
  یشگینقش هم  ،آنچه واضح است  اما   ؛ مثال زد خیاز تار  شیپ 
  ن یمردمان بوده است. ا  نیا  ی و حضور آن در زندگ  وانیح  نیا

  شد یشکار به کار برده م يبرا  شتریباستان ب رانیدر ا وانیح
)Ahmadi Payam, 2010دور در  گراز  نقش  را    یساسان   ة ). 
 یبخش  زیهرها و ن، مُها ي برگچ  ن،یمی بشقاب س  يتوان رویم

نقش    ةدربار  آنچه.  دیتاق بستان د  ي هابرجسته از نقش  یکیاز  
  شتریها است و بدر جنگ  تش یاهم  ، کرد  هیبه آن تک  د یگراز با

 توانیمتنه میصورت نها نقش آن را بهيبرهرها و گچمُ يرو
ا کرد.  و   برخوردار  یعیطبفوق   يروین  ازجانور    نیمشاهده 

خدا   یتجسم  شسر ورثرغن،  پ   ياز  و    است   يروزیجنگ 
(Porada, 1978)یساسان   ةشکار دور  يهااز صحنه  ی. در برخ ،  

استیپادشاه کماندار درحال اسب  بر    واناتیبه ح  ،که سوار 
  ی کشت و در پیمرا    واناتیاز ح  یک یغالباً    و   بردیم  ورشی

مختلف،    ریاست. تعداد شکارها در تصاو  وانیح  نیشکار دوم
  وان یدو عدد ح  يطور عاداست که به   وانیدو تا پنج ح  نیب

  يریشوند. تصاویم ده ید ری مشابه (همچون گراز) در هر تصو
بزرگ تاق بستان از گراز   وانیسمت چپ ا  واریکه در نقوش د

 انیدر هنر ساسان  وانیح  ن یا  تیاز اهم  یحاک مانده،    يجابه
توان در مذهب زردشت یم   را  گراز  ت ی). اهم4  شکلاست (

  مختلف   اشکال  به   بهرام  زدی، ا1-27بند    شتی. در بهرامدید
 اشکال،  نیا  از  یکیدهد که در  یم  نشان  زردشت  به  را  خود

شکل گراز  بهرام به   ز،یشکل گراز نر درآمده است. در اوستا نبه
  با سهیدرمقاشکار گراز    4کند.یم  یهر را همراهدرآمده که مِ
  ؛ بوده  جیرا  ترکم  انیو گوزن در روزگار اشکان  ی شکار بزکوه
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  ی شکلبوده که به  يانجام مراحل جادوگر  لیدلبه  فقط  واریبر د
م آن  نینماد را  پ یها  .  کنند  شکارشان  آنکه  از  ش یکشتند، 

ح  ن،یباوجودا ساسان  واناتیکشتن  هنر  مفهوم    یدر  از  جدا 
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قدرت خود را    شکلنیبد که    بود قدرت پادشاه    ة دهندنشان
 بتوان  دیشا  را  نگرش  نیبارز ا  ۀداد. نمونیبه همگان نشان م 

). Rahbar,1998(  د ی د  درگز  ان یبند  ی ساسان  ي هايبرگچ  در
پ  پادشاه  آنجا  غلبه  ش یدر  و  حال  از جنگ  در  بر دشمنان، 

  ۀ توان نمونیم  ن،یشکار گوزن نشان داده شده است. همچن
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با مضام اغلب    ي شاهکارها  رینظ  گوناگون،  نینقره است که 
  رقص   و   افت یض  ،يگذارم اعطا، تاجمراس  ي هاصحنه   ،یسلطنت

 Ahmadiاند (شدهیین می تز یمذهب ی ژگیبا و ییهاصحنه  و

Payam, 2010ي شکار رو  يهادر صحنه   یگوناگون  واناتی ). ح  
هر و  ، مُنیمیبرجسته، ظروف سسطوح متنوع همچون نقش

حیم   دهید  يبرگچ ازجمله  رونقش   واناتیشوند.    ي شده 
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به نقش    وانات، یح  نیا  انی گوزن و آهو را نام برد. در م  ر،یش
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 گراز

از نقش گراز در   یخوب  اریبس  ة ماندیباق  ۀنمون  نتوان  د یشا
  یشگینقش هم  ،آنچه واضح است  اما   ؛ مثال زد خیاز تار  شیپ 
  ن یمردمان بوده است. ا  نیا  ی و حضور آن در زندگ  وانیح  نیا

  شد یشکار به کار برده م يبرا  شتریباستان ب رانیدر ا وانیح
)Ahmadi Payam, 2010دور در  گراز  نقش  را    یساسان   ة ). 
 یبخش  زیهرها و ن، مُها ي برگچ  ن،یمی بشقاب س  يتوان رویم

نقش    ةدربار  آنچه.  دیتاق بستان د  ي هابرجسته از نقش  یکیاز  
  شتریها است و بدر جنگ  تش یاهم  ، کرد  هیبه آن تک  د یگراز با
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خدا   یتجسم  شسر ورثرغن،  پ   ياز  و    است   يروزیجنگ 
(Porada, 1978)یساسان   ةشکار دور  يهااز صحنه  ی. در برخ ،  

استیپادشاه کماندار درحال اسب  بر    واناتیبه ح  ،که سوار 
  ی کشت و در پیمرا    واناتیاز ح  یک یغالباً    و   بردیم  ورشی

مختلف،    ریاست. تعداد شکارها در تصاو  وانیح  نیشکار دوم
  وان یدو عدد ح  يطور عاداست که به   وانیدو تا پنج ح  نیب

  يریشوند. تصاویم ده ید ری مشابه (همچون گراز) در هر تصو
بزرگ تاق بستان از گراز   وانیسمت چپ ا  واریکه در نقوش د

 انیدر هنر ساسان  وانیح  ن یا  تیاز اهم  یحاک مانده،    يجابه
توان در مذهب زردشت یم   را  گراز  ت ی). اهم4  شکلاست (

  مختلف   اشکال  به   بهرام  زدی، ا1-27بند    شتی. در بهرامدید
 اشکال،  نیا  از  یکیدهد که در  یم  نشان  زردشت  به  را  خود

شکل گراز  بهرام به   ز،یشکل گراز نر درآمده است. در اوستا نبه
  با سهیدرمقاشکار گراز    4کند.یم  یهر را همراهدرآمده که مِ
  ؛ بوده  جیرا  ترکم  انیو گوزن در روزگار اشکان  ی شکار بزکوه
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  د ی شا  شد،   دگرگون  انیساسان   روزگار   در   روند   ن یا  یول
بر  بوده  يروزیپ   نماد  گراز  که  لیدلنیبد  ،اساسنیااست. 
بودن شکار و داللت داشتن نیو نماد  يورجاوند  ۀتوان جنبیم

  شکار  مفهوم  از  را  يدیپل  بر   یکین  يروزیو پ   ی بر شکوه شاه
 . (Erdmann, 1937)کرد   افتیدر شتریب هنگام  نیا در

 
 

 
 ) Herrmann, 1994شود (ی م دهینور در اطراف سرش د  ۀکه هالیدر شکارگاه درحال زیشکار گراز، خسروپرو ۀبرجست. نقش 4 شکل

 

 گوزن 
مختلف   واناتیاز نقوش ح  یی ها نمونه  رمالسیم  غار   در

 ،غار  نیگوزن است. در نقوش ا  هاآن از    یکیوجود دارد که  
حرکات    ها کرهیپ   ش ینما  در  زیآماغراق   یصراحت   چشم بهو 

  ها طرح  نداشتنانسجام   وجود  اصراحت ب  نیهم  اما  خورد؛یم
  شود   انیب  یروشنبه  زیباعث شده است که موضوع جنگ و گر

)Ahmadi Payam, 2010جانوران حاضر در    گری). گوزن از د
  ي هاوهیشکار است که ش  ي هادر صحنه  ی ساسان  يآثار هنر

نقش    ةبار. درداردجانوران تفاوت    گرید  ش یآن با نما   ش ینما
بزرگ در تاق بستان اشاره   وانیا  ةنگارتوان به سنگ یگوزن م

نشان که  قوچ  و  گوزن  شاه   ةدهند کرد.  بزرگ  یفّر  شاه    ی و 
منظور افزودن بر شوکت و اقتدار  ها بهدر صحنه  شتریب است،

و    يدالور  يهاشاه سوار بر آن نقش و در صحنه  یحت  یگاه 
). Ahmadi Payam, 2010شده است (یم  میترس  زین  يروزیپ 

  ي هاصحنه  شی نما  ةویدر ش  یی ها شکار گوزن تفاوت  ریتصاو

  ی شاه در حال   ر،یتصاو   ی. در بعضدارد  واناتیح  گری شکار با د
خود را در پشت و گردن    ةزین  ایکه خنجر  نشان داده شده  

پادشاه در    ر،یتصاو  نی). در ا5  شکلفرو برده است (  وانیح
  شاخ  گرفتن.  است  رفته  گوزن  شکار  به  اده یتن و پ بهتن  ينبرد

  هنر  در جانور نیا نقش  شی نما  جیرا يهاوهیش از یکی گوزن
  نشان  راشاه    يرویقدرت و ن  نکهیاز ا  جدا   که  است  ی ساسان

حا یب،  دهدیم بر  شاه  تسلط  در  اشکار    نیح  وانی نگر  ست. 
 متصور  یارتباط  ماه  هالل  و  دهیخم  يهاشاخ  انیم  ،گذشته

 شناخته باران با  م یقد اریبس يهاماه از زمان درمقابل، .  بودند
د و  آم یم  حساببهشاخ در نزول باران مؤثر    ن،یبنابرا  ؛ شدیم
به   یوابستگ  نیا آب  برجسته به  جانوران  به   ياطور  شکل 

 ). Pope, 1958شد (یظروف جلوه داده م يدار روشاخ

 ی بزکوه 
ا ح  شکار   نقش   ران،یدر  و  انسان  کهن    ياسابقه  وانیو 

  ي هاسفال  يتوان رویم  را  نقوش  نیا  ي هادارد. ازجمله نمونه 

 

 ژهیودارند. به  هسالرهزاشش  حداکثر  یکه قدمت  افتیشوش  
و از    استشده    يادیتوجه ز  واناتیبه نقش ح  ،اعصار  نیدر ا

م  ۀنمون  هزاران  انیم بزکوهی برجسته  نقش  به  با    یتوان 
رو  بایز  اریبس  يهاشاخ که  کرد   نیسفال  يساغرها  ياشاره 

 ).  Tajvidi, 1973ده است (ششوش منقوش 
  ران یا  یمل  وانیح  و  مورداحترام   واناتیح  از  یبزکوه

  وان ی ح  نیا  د،یخورش  ییعموماً پس از فرمانروا  ودانسته شده  
 ،آب  ۀاله  تا،یآناه  ياست. در اکثر آثار هنر  گرفته  نام  دیخورش 

 يبا مفهوم بارور  ياگونه همجسم شده و ب   ی در قالب بزکوه
 نی). از نقش اDadvar & Mansouri, 2006در ارتباط است (

  کی  يآمده است. رودست  به   يآثار  المیع جانور در شوش و  
به  شوش  از  که  کوزه  درپوش  از  مهر  الهدست  اثر   ۀآمده، 

  و که بر پشت دو سگ سوار    شودیم  دهید  یحال   در  ی المیع 
 ة). در دورMadjidzadeh, 1991است (  یل شکار بزکوهمشغو
شده،   ریدر آن تصو یکه بزکوه یی هاازجمله صحنه  ،ی ساسان

است.   اول  به  صحنه،  نیا  دربشقاب خسرو  سمت چپ شاه 
آنیحرکت م به  را  خود  اسب  و  مکند  بهیسو  و  عقب  تازد 

سمت . در پشت سر اسب شاه، بزها در حال فرار به رددگیمبر
 يریها تاز آن  یکیشاه با کمان خود بر پشت    وراست هستند  

 نشانه رفته است.
 

 

     
 

م) در حال   578 تا 531زراندودشده خسرو اول ( نیمی. بشقاب س6 شکل
 تاژیآرم ةشکار بُز، موز

 )Hermitage Museum, St. Petersburg, Inv. S-297 ( 

 
 

 زی ها ن که آن  گر ی د   ی کوه   ي اسب شاه، بزها   ي پا   ر یدر ز 
گله در   یۀجهت با بقدر حال فرار و هم   ، بر پشت دارند   ير ی ت 

ها  در آن   ی پاافتادگ ز ضعف و ا   ۀ که نشان   هستند حال حرکت  
  ظرف،   ن ی ). در ا 6  شکل (   (Mousavi, 1994)مشهود است  

 واناتیح   ي هنر   دمان ی و چ   د ی آ ی چشم م به  ي شتر یحرکت ب 

بهو   آن  در  صحنه   ي نحو شاه  تمام  در  چشم  که  است 
 . د ی آ یحرکت درم به

 آهو
 ,Šliwa(  مُهرو  يظروف فلز ياز بهرام گور رو يریتصاو

وجود دارد که او را در حال شکار   يبر) و سطوح گچ1991

 
 

) در حال  م 379 تا 310. بشقاب سیمین با نقش شاپور دوم (5 شکل
 ایتانیبر  ةشکار گوزن، موز

)http://www.britishmuseum.org( 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 4 زمستان 1399

506



 

 ژهیودارند. به  هسالرهزاشش  حداکثر  یکه قدمت  افتیشوش  
و از    استشده    يادیتوجه ز  واناتیبه نقش ح  ،اعصار  نیدر ا

م  ۀنمون  هزاران  انیم بزکوهی برجسته  نقش  به  با    یتوان 
رو  بایز  اریبس  يهاشاخ که  کرد   نیسفال  يساغرها  ياشاره 

 ).  Tajvidi, 1973ده است (ششوش منقوش 
  ران یا  یمل  وانیح  و  مورداحترام   واناتیح  از  یبزکوه

  وان ی ح  نیا  د،یخورش  ییعموماً پس از فرمانروا  ودانسته شده  
 ،آب  ۀاله  تا،یآناه  ياست. در اکثر آثار هنر  گرفته  نام  دیخورش 

 يبا مفهوم بارور  ياگونه همجسم شده و ب   ی در قالب بزکوه
 نی). از نقش اDadvar & Mansouri, 2006در ارتباط است (

  کی  يآمده است. رودست  به   يآثار  المیع جانور در شوش و  
به  شوش  از  که  کوزه  درپوش  از  مهر  الهدست  اثر   ۀآمده، 

  و که بر پشت دو سگ سوار    شودیم  دهید  یحال   در  ی المیع 
 ة). در دورMadjidzadeh, 1991است (  یل شکار بزکوهمشغو
شده،   ریدر آن تصو یکه بزکوه یی هاازجمله صحنه  ،ی ساسان

است.   اول  به  صحنه،  نیا  دربشقاب خسرو  سمت چپ شاه 
آنیحرکت م به  را  خود  اسب  و  مکند  بهیسو  و  عقب  تازد 

سمت . در پشت سر اسب شاه، بزها در حال فرار به رددگیمبر
 يریها تاز آن  یکیشاه با کمان خود بر پشت    وراست هستند  

 نشانه رفته است.
 

 

     
 

م) در حال   578 تا 531زراندودشده خسرو اول ( نیمی. بشقاب س6 شکل
 تاژیآرم ةشکار بُز، موز

 )Hermitage Museum, St. Petersburg, Inv. S-297 ( 

 
 

 زی ها ن که آن  گر ی د   ی کوه   ي اسب شاه، بزها   ي پا   ر یدر ز 
گله در   یۀجهت با بقدر حال فرار و هم   ، بر پشت دارند   ير ی ت 

ها  در آن   ی پاافتادگ ز ضعف و ا   ۀ که نشان   هستند حال حرکت  
  ظرف،   ن ی ). در ا 6  شکل (   (Mousavi, 1994)مشهود است  

 واناتیح   ي هنر   دمان ی و چ   د ی آ ی چشم م به  ي شتر یحرکت ب 

بهو   آن  در  صحنه   ي نحو شاه  تمام  در  چشم  که  است 
 . د ی آ یحرکت درم به

 آهو
 ,Šliwa(  مُهرو  يظروف فلز ياز بهرام گور رو يریتصاو

وجود دارد که او را در حال شکار   يبر) و سطوح گچ1991

 
 

) در حال  م 379 تا 310. بشقاب سیمین با نقش شاپور دوم (5 شکل
 ایتانیبر  ةشکار گوزن، موز

)http://www.britishmuseum.org( 

مفاهیم نقوش شکار در دورۀ ساسانی ǀ  حسام الدین جاویدنیا و همکاران

507



 

 

 

م ساسان   ی لیدال  اگرچه  ؛دهد ینشان  که  دارد  بودن  یوجود 
ده است  کر  مواجه  يجد  یی دهایترد  با نقوش را    ن یا  یتمام

(Ajorloo & Asgharzadeh Charandabi, 2014)ا در   نی. 
  ی اندام، او را همراهگل  ایبهرام گور، آزاده    ۀمعشوق  ر،یتصاو

آزاده  یم پشتکوچک  و  فیظر   اریبس  ی اندام  با کند.  سر تر 
  ی . حالت 1باشد:    ل یدل  دو تواند به  یکه م   استبهرام نشسته  

عنوان بهرام به  تیاهم  لیدلبه  ا ی  دهد یمرا نشان    ویاز پرسپکت
بزرگپاد نماشاه،  اولو2  است؛  شده  داده   ش یتر  داشتن  تی. 

تصو در  آزاده  بر  که    لی دلبه  ریبهرام  بهرام  شکارگربودن 
 ). 7 شکل( گردد یمداستان حول محور او 

 

 
 ة. بشقاب سیمین با نقش بهرام گور در حال شکار آهو، موز7 شکل

 ) Hermitage Museum, St. Petersburg, Inv. S-252آرمیتاژ (

 
ا باال    ر،یتصو  نیدر  را  خود  راست  دست  انگشت  آزاده 

است آهوها  یی گو  ؛آورده  دارد  بهرام   شنظردم   يکه  به  را 
م تینشان  او  به  بهرام  تا    نگشتا  حالت.  کند  يراندازیدهد 

  زین  ی ساسان  گرید  يهابرجسته نقش  ۀتوان در نمون یم  را  آزاده
نظر زکه ا  کندیبزرگ م  را  ییاجزا  اسیمق  ي. هنرمند بدودید

را   يگری د  زیو هر چ  پنداردیمهم م  یستیز  ف یوظا  ا یعمل  

مستق  انگاردیم  دهی ناد نقش  کل  یمیکه  وضع    ء یش   یدر 
باشددم نداشته  ازح  ؛ نظر    باشد   مهم  ریتأث  ثیهرچند 
)Hauser, 1991.( 

 اسب 
  گاهش یجا  و   مختلف  نقوش   در  آن  حضور  زانیاسب و م

برخوردار است. در   يادیز  اریبس  تیاز اهم  ی در هنر ساسان
هم  باستان،  رانیا ستاواسب  آفر  شی اره  از    ک ین  دگانیو 

 ،). در ادوار گذشتهFaridnezhad, 2005(  است  شده  دانسته
 ۀنمون.  است  درآمده  ریتصووضوح بهغارها به  وارید  ياسب رو

  د یموضوع است (بنگر  نیا   مهماثر    رمالسیموجود در غار م
اند  نقش کرده  یرا در حال  انیشکارچ  غار،  نی). در ا1  شکلبه:  

 يگذارخیتار  ،رون یااز  هستند؛ها سوار بر اسب  از آن   یکه بعض
رسد. در  ینم  یساسانیاشکان يهاتر از دورهشیبه پ  دیشاآن 

(به  ا یشاه    ،ی ساسان  ةشکار دور  يهاصحنه    21صورت سوار 
 نی در ا انی مورد) است. مرکب غالب شکارچ   6(  ادهیپ   ایمورد)  
اسب   ران، ی به ا   یی ها اسب است. با ورود اقوام هندواروپا صحنه 

 وها به اروپا  اسب   ن ی هم   ی بانی فرهنگ شد و با پشت  ن ی ارمغان ا 
. در (Shahbazi, 1996-1997)  شدند  ری سراز   هند  و  انهیخاورم 

 يها صحنه   و  سوار   و  اسب  نقش  ،ی هنرمندان عصر ساسان  انی م 
 برخوردار  ییبسزا   ت ی اهم   از   یگوناگون  لی دال به   شکار  و  کاری پ 

است درخور   ی رشی پذ   و  بوده داشته  و   ؛توجه  ارزش  همچون 
 و ير ی اساط  ي باورها   با  آن  یوستگی تقدس سوارکار و اسب و پ 

و   ت ی عنوان فعال آن به   ت ی اهم   ن، ی برا . افزون زدان ی ا  ي کار ش ی خو 
از موضوعات   ،ي ر ی و دل   ی از پهلوان   ی شاهان و نشان  ةژ ی و   یسرگرم 

ا   ی اصل  مثال،   ي برا بوده است.    ی هنر ساسان  ژهی وبه   ران،ی هنر 
 لی تحص   ي برا   شاهزادگان   ان یم   اعمال   از   ی ک ی سواران  ا   جنگ 
 . (Faridnezhad, 2005)است    قدرت 

 شکار  يهاشخص شکارگر در صحنه یستیچ

شکارچ  يبرا  يادیز  يهافیتعر و    ،  یشکار،  شکارگاه 
ارائه داد که در یشکار م  يهاعوامل موجود در صحنه  توان 

رسد  ینظر مخاص خود را داشته است. به   يمعنا  ياهر دوره
شکار باشد؛    يهاصحنه  یتمام   یاصل  مرکز  دیبا   یکه شکارچ

 

بدو هنرمندان  ب  ياما  شکار    ییجادو  ۀجنب   يرا ازآنجاکه 
شکار را مرکز حرکات قرار   اند، خودِدهبو  قائل  يشتریب  تیاهم

ح شکار  مراحل  به  برترم  وانیو  شکارچداده  يدنظر    یاند. 
جادو  يبدو مراسم  انجام  پ   یی با  درصورت    در   يروزیشکار، 

  ن یهم  دی شد. شایم  لیقدس تبدمحترم و  م  يبه فرد  شکار
  ی کی  جامعه  بر  نفر  کیشدن  انسان با حاکم  اتیح  ۀر در ادامام

به در  مهم  عوامل  باورهااز  باشد.    يوجودآمدن  شده  متنوع 
در    يروزیبود که با پ   ینیفاتح غارنش   ةندیحاال آن حاکم نما 

د  بر  تمام    افت ی یم  يبرتر  گرانیشکار  مرکز  در  او  نقش  و 
شد. در اکثر  یشاه نشان داده م پادعنوان  شکار به  يهاصحنه 
پ   يهاصحنه  پادشاه  دارد که همگ  وستهیشکار،  از   یحضور 

که   کند یم  تیحکا  یینماعظمت  و   قدرت  موضوع  تیاهم
انشان   يبرا  وهیش  نیبهتر   قدرت،   شینما  از  جنبه  نیدادن 
  ن یاز اسالم، از بهتر  شیپ   ةدور  در  شکار.  است  شکار  ریتصاو

  ستیبا یرفت. شاه م یکارها و افتخارات پادشاهان به شمار م
گوناگون   يهاخود هر سال به روش  یشاهنشاه  ۀادام  يبرا

اثبات برساند.  قدرت خود را به   یپهلوان  شیازجمله، شکار و نما
دور روزگار   ان، یساسان  ةدر  ارزش  و  اعتبار  همان  شکار 
  ت یفعال  ح، یکه فراتر از تفر  ی معننیدب   داشت؛   را  انیهخامنش

شکار بود. در   ی شاهان و بزرگان ساسان ة عمد  یمذهب یاسیس
شد؛  یفراهم م  شیشکار از پ   ۀچون گذشته برنام  ز، یدوره ن  نیا

  ی و همراه  اریبس  فاتیکه مراسم شکار شاه با تشر  ياگونه به
 Tajbakhshشد (یم  انجام  ی ساسان  دربار  بزرگان  از  ياریبس

& Jamali, 1995ی گوناگون  میشکار مفاه  ،). در ادوار گوناگون  
دور در  و  است  جا  یمفهوم  ، یساسان  ةداشته    گاه یدرخور 

م  کتابدییشاهانه  شاپور    يابه ی.  غار    یساسان  کمیاز  در 
رستم فارس قرار دارد.  شرق نقش يلومتریدر دوک آبادیحاج

سطر    14و    ی ساسان  يسطر به زبان پهلو  16شاپور در    ۀبیکت
پهلو زبان  معرف   ی پارت  يبه  توص  یدر  و    یی توانا  فیاو 

 مختصرتر   یکم  داد  دستور  اونوشته شده است.    اشي راندازیت
). در Tafazoli, 2004( نوشتند براق تنگ در را مطالب نیهم

من، پادشاه    ررسیت  نجایآمده است: «ا  نیچن  بهیاز کت  یبخش
پسر  زدان،یاز نژاد    ران،یو ان  رانیمزداپرست، شاپورشاه، شاه ا

نوه    زدان،ی از نژاد    ران،یشاهنشاه ا  ر،یپادشاه مزداپرست، اردش
هنگامبابک است.  ایشاه  دربرابر   ریت  نیکه  افکندم،  را 
ت  ارانیشهر ما  افکندم.  آزادگان  و  بزرگان  آن  ریو   ي سوبه 

ت  ی کسو    میافکند  نیچسنگ  که  سو  رینبودست    ي بدان 
ا  نیچسنگ  در  آورده    به،یکت  ن یافکند.»    است شاهنشاه 

اف  ی «هنگام را  تیر  این  شهرککه  پیش  پس  و   ارانیندیم، 
اف آزادگان  و  بزرگان  و  (کشاهزادگان  -Abolندیم» 

Ghassemi, 2006  (و   يراندازیت  تیاهم  ةدهندنشان  نیا  که
  واقع، در.  است  انیدربار  گر ید  درمقابل   شاه  يبراشکار  

  ةادار در  شاه قدرت سنجش ار یشدن عمل شکار به معلیتبد
حکومتش    Ahmadi)  بود  آن  يکارکردها  از  یکیقلمرو 

Payam, 2010)  .به مفهوم هنر  حال،نیباا در    يشکار  خود 
 ي اگونهبه   ؛داشته است  یمختلف  يهاکاربرد   یساسان   ةهنر دور

جنب  که م  یشتیمع  ۀگاه  نشان  را  جنبیموضوع  گاه   ۀداد، 
شاه در    ،نخست  ۀ. در جنبياعتقاد  ۀو گاه جنب  یی نماعظمت

  ، شود. در نگاه دومیم  دهیمختلف د  واناتیحال مبارزه با ح
ت حاالت  و  شکارگر  يراندازیشکار  کل  در    انگر یب  شاه  يو 

عوامل   نیجنگ است. ا  دانیعظمت و قدرت او در کنترل م
  ل یمقدس تبد  یصورتاز شاه به  يگرید  فیدرکنارهم به تعر

  ی که قدرتش اله  دهدیتوانا نشان م  يرومندیو او را ن  شودیم
 .است ریناپذ انیو پا 

 تقدس و تیالوه
بدو مردمان  دوران  غارنشبه  ،يدر  به    نیخصوص  که 

  ي گرید  م یمفاه  ازطبع  برده بودند، به  یسرپناه (غار) پ  تیاهم
گاه  شپرست  ةردربا  ییهانشانه  هرچند.  بودند   افتهی   ی آگاه  زین

  افت، ی   یی ابتدا  ي هاتوان در دورهیم   يبدو  شگاه یاین  و  هیاول
چیب  ریفراگ  ةشديبندطبقه   اعتقادات  همچون  يزیشک 
به    ازین  وصف،  نیا  با .  است  نداشته  وجود  دوره  ن یا  در  ینید
شده  یاحساس م  ی در آدم  شهیهم  ییماورا  ة کنندياری  يروین

 بتوان  د یشا  را  روهاین  نیا  به  اعتقاد  و  نگرش  نیاز ا  ياکه رگه
و جادوگربه به  يصورت جادو  آثار  مردمان  يجادر  از  مانده 

بدود ید  يبدو مردمان  باور  براساس  جادو،    ي.  به    آنان به 
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بدو هنرمندان  ب  ياما  شکار    ییجادو  ۀجنب   يرا ازآنجاکه 
شکار را مرکز حرکات قرار   اند، خودِدهبو  قائل  يشتریب  تیاهم

ح شکار  مراحل  به  برترم  وانیو  شکارچداده  يدنظر    یاند. 
جادو  يبدو مراسم  انجام  پ   یی با  درصورت    در   يروزیشکار، 

  ن یهم  دی شد. شایم  لیقدس تبدمحترم و  م  يبه فرد  شکار
  ی کی  جامعه  بر  نفر  کیشدن  انسان با حاکم  اتیح  ۀر در ادامام

به در  مهم  عوامل  باورهااز  باشد.    يوجودآمدن  شده  متنوع 
در    يروزیبود که با پ   ینیفاتح غارنش   ةندیحاال آن حاکم نما 

د  بر  تمام    افت ی یم  يبرتر  گرانیشکار  مرکز  در  او  نقش  و 
شد. در اکثر  یشاه نشان داده م پادعنوان  شکار به  يهاصحنه 
پ   يهاصحنه  پادشاه  دارد که همگ  وستهیشکار،  از   یحضور 

که   کند یم  تیحکا  یینماعظمت  و   قدرت  موضوع  تیاهم
انشان   يبرا  وهیش  نیبهتر   قدرت،   شینما  از  جنبه  نیدادن 
  ن یاز اسالم، از بهتر  شیپ   ةدور  در  شکار.  است  شکار  ریتصاو

  ستیبا یرفت. شاه م یکارها و افتخارات پادشاهان به شمار م
گوناگون   يهاخود هر سال به روش  یشاهنشاه  ۀادام  يبرا

اثبات برساند.  قدرت خود را به   یپهلوان  شیازجمله، شکار و نما
دور روزگار   ان، یساسان  ةدر  ارزش  و  اعتبار  همان  شکار 
  ت یفعال  ح، یکه فراتر از تفر  ی معننیدب   داشت؛   را  انیهخامنش

شکار بود. در   ی شاهان و بزرگان ساسان ة عمد  یمذهب یاسیس
شد؛  یفراهم م  شیشکار از پ   ۀچون گذشته برنام  ز، یدوره ن  نیا

  ی و همراه  اریبس  فاتیکه مراسم شکار شاه با تشر  ياگونه به
 Tajbakhshشد (یم  انجام  ی ساسان  دربار  بزرگان  از  ياریبس

& Jamali, 1995ی گوناگون  میشکار مفاه  ،). در ادوار گوناگون  
دور در  و  است  جا  یمفهوم  ، یساسان  ةداشته    گاه یدرخور 

م  کتابدییشاهانه  شاپور    يابه ی.  غار    یساسان  کمیاز  در 
رستم فارس قرار دارد.  شرق نقش يلومتریدر دوک آبادیحاج

سطر    14و    ی ساسان  يسطر به زبان پهلو  16شاپور در    ۀبیکت
پهلو زبان  معرف   ی پارت  يبه  توص  یدر  و    یی توانا  فیاو 

 مختصرتر   یکم  داد  دستور  اونوشته شده است.    اشي راندازیت
). در Tafazoli, 2004( نوشتند براق تنگ در را مطالب نیهم

من، پادشاه    ررسیت  نجایآمده است: «ا  نیچن  بهیاز کت  یبخش
پسر  زدان،یاز نژاد    ران،یو ان  رانیمزداپرست، شاپورشاه، شاه ا

نوه    زدان،ی از نژاد    ران،یشاهنشاه ا  ر،یپادشاه مزداپرست، اردش
هنگامبابک است.  ایشاه  دربرابر   ریت  نیکه  افکندم،  را 
ت  ارانیشهر ما  افکندم.  آزادگان  و  بزرگان  آن  ریو   ي سوبه 

ت  ی کسو    میافکند  نیچسنگ  که  سو  رینبودست    ي بدان 
ا  نیچسنگ  در  آورده    به،یکت  ن یافکند.»    است شاهنشاه 

اف  ی «هنگام را  تیر  این  شهرککه  پیش  پس  و   ارانیندیم، 
اف آزادگان  و  بزرگان  و  (کشاهزادگان  -Abolندیم» 

Ghassemi, 2006  (و   يراندازیت  تیاهم  ةدهندنشان  نیا  که
  واقع، در.  است  انیدربار  گر ید  درمقابل   شاه  يبراشکار  

  ةادار در  شاه قدرت سنجش ار یشدن عمل شکار به معلیتبد
حکومتش    Ahmadi)  بود  آن  يکارکردها  از  یکیقلمرو 

Payam, 2010)  .به مفهوم هنر  حال،نیباا در    يشکار  خود 
 ي اگونهبه   ؛داشته است  یمختلف  يهاکاربرد   یساسان   ةهنر دور

جنب  که م  یشتیمع  ۀگاه  نشان  را  جنبیموضوع  گاه   ۀداد، 
شاه در    ،نخست  ۀ. در جنبياعتقاد  ۀو گاه جنب  یی نماعظمت

  ، شود. در نگاه دومیم  دهیمختلف د  واناتیحال مبارزه با ح
ت حاالت  و  شکارگر  يراندازیشکار  کل  در    انگر یب  شاه  يو 

عوامل   نیجنگ است. ا  دانیعظمت و قدرت او در کنترل م
  ل یمقدس تبد  یصورتاز شاه به  يگرید  فیدرکنارهم به تعر

  ی که قدرتش اله  دهدیتوانا نشان م  يرومندیو او را ن  شودیم
 .است ریناپذ انیو پا 

 تقدس و تیالوه
بدو مردمان  دوران  غارنشبه  ،يدر  به    نیخصوص  که 

  ي گرید  م یمفاه  ازطبع  برده بودند، به  یسرپناه (غار) پ  تیاهم
گاه  شپرست  ةردربا  ییهانشانه  هرچند.  بودند   افتهی   ی آگاه  زین

  افت، ی   یی ابتدا  ي هاتوان در دورهیم   يبدو  شگاه یاین  و  هیاول
چیب  ریفراگ  ةشديبندطبقه   اعتقادات  همچون  يزیشک 
به    ازین  وصف،  نیا  با .  است  نداشته  وجود  دوره  ن یا  در  ینید
شده  یاحساس م  ی در آدم  شهیهم  ییماورا  ة کنندياری  يروین

 بتوان  د یشا  را  روهاین  نیا  به  اعتقاد  و  نگرش  نیاز ا  ياکه رگه
و جادوگربه به  يصورت جادو  آثار  مردمان  يجادر  از  مانده 

بدود ید  يبدو مردمان  باور  براساس  جادو،    ي.  به    آنان به 
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کند.  یم  شاني اریاعتقاد داشتند که در امور    یماورائ  ییروین
  ی اگر شکارچ  مثال،  يبرا  5. بود  باورها  نیا  از  یک یاعتقاد به مانا  

  لطف  سر   بر  او   با   رها یت  يگردد، مانا بازاز شکار    ی خال  دست
  ی معننید ب  اورد،یبا خود ب  يادیز  دیاگر ص  برعکس،  و  نبوده

مانا که  (   ياست  بوده  مهربان  او  با   , Rouhalaminiشکار 

  ی تر ساسانشرفته یپ   نگرش با  را  ساده  نشیب  نی). حال ا2006
  شان یا  یشاهنشاه   که  بودند   باور  ن یا  بر  انی ساسان:  دیبسنج

نظر  شاه از آن  تیمسئول یاله   ۀپروردگار است و جنب تیمش
شاه  که  جانش  ۀعی ود  یبود  شاهنشاه  و  در   نیخداوند  خدا 

  شاه   شخص  وجود  در  یآسمان  يروین  نیکه انیاست. ا  نیزم
  لیدلنید شده و بیم  معلوم  شکار  در   او  يروزیپ   از  است،   یباق 

برا شاهانه  زم  يشکار  در  هنرمندان  گوناگون   يهانهیکار 
  یبرخ  ریتصو  ،دوره  نی. در ا(Pope, 1999)مناسب بوده است  

(شا گور  بهرام  و  دوم  شاپور  همچون    ة دوردر    دیپادشاهان 
بیاسالم  متقدم   در   نولدکه.  است  درآمده  شینمابه  شتری) 

  ات یدر ادب  ژهیوبه دوره،   نی ا  در   بهرام  نقش   و  تیشخص  ۀنیزم
مربوط به شکار و   يهاقدر داستانکند که آنیاشاره م  ران،یا

  ی پادشاهان ساسان  از  کیچیشجاعت از او نقل شده که از ه
ا منقول در    يهاداستان  یحت   است؛  نشده   نقل   اندازه  نیبه 
  ش یبکما  زیتر نیم یقد  يبر مأخذهایکتب مبتن  گر یو د  يطبر

حضور   نی. ا(Nöldeke, 1979)اوست    يهاییجوحادثه  از  پر
 فرهنگ  ریتأث  و  انینزد لخم  یاو در جوان  ی بر زندگبهرام عالوه

 ران،یا  مردم  انیم  در  ت ی شخص  نیا  تیمحبوب  اعراب،
 است.   یاسالم ةدور یۀخصوص در چند قرن اولبه

 یساسان ییهنرنما 
 يبرا   ي انداز نقش   منظور به   شاهان  دلخواه   سطوح   از 
 ظروف  سطوح   توان ی م  شکار،   متنوع   ي ها صحنه   دادن نشان 

: به   د یبنگر   شتر ی ب   ۀمطالع   ي برا(   نی م ی س   ظروف .  برد   نام   را   ي فلز 
Harper & Meyers, 1981  (يها ارزش   دادن نشان   از   جدا 

 و  یبزم   می مفاه   پادشاه،  عظمت   انگری نما  ،یساسان   ةدور   ي هنر 
 کلدر   و  هاتفرجگاه   ،یجنگ   يابزارها   پوشاك،  نوع   ،ی رزم 

 يبرا  موضوع نی تر مهم .  است  ی ساسان ةدور  پادشاهان  ت ی وضع 

. است   شکار  يها صحنه   ها، بشقاب   يرو   های ژگ ی و   نی ا   دادننشان 
 با  ی محصوالت  د یترد   بدون   ن،ی م ی س   ژه ی وبه   ،ي فلز   ظروف 

 با  را  ما  که   (Taheri, 2013)  بودند  یساسان  هنر  يها ی ژگی و 
 شکل   انی م   معموالً .  سازدی م  آشنا  دوره  آن  فرهنگ  از   یبخش 

 يبرا .  دارد   وجود   یارتباط   ها آن   ي رو   نقش  موضوع   و   ظروف 
 نی ا . است  بسته   نقش  هابشقاب  بر معموالً   شکار  موضوع   مثال، 
 یزندگ   ةکنند منعکس   و  کند ی م   اشاره  جنگجو  یشاه   به   ر ی تصاو
 است  بوده  دوره   آن  ان ی دربار   و   شاهان   مات ی تعل   و   ی شاه

 )Harper, 1978  .( از   ي ار یبس   از   استفاده  ها، صحنه   ن ی ا   در 
 ةو ی ش و    یینما رخ تمام   اصل   مانند   ان،ی ساسان   ي هنر   يالگوها 

 وجو جست   توانی م   را   یران یا   ينمادها   از   ير ی گ بهره   و  پوشش
 تمام  در   آنچه ).  Bahrami, 2015  &  Hajizade Bastani(  کرد 

 یساسان   شاه  همان   ای  ی شکارچ   نقش  است،  مشترك   ظروف   ن ی ا 
 يا ژه ی و  يمعنا   ری تصاو   نی ا   عام،  طور به .  است  شکارشده   وان ی ح   و 

 توان ی م ).  Akhavan Aghdam, 2015(  دارند  ینمادشناس   در 
 دهید   پادشاه  ر ی تصو   آن   يرو   که   یی ها بشقاب   شتر ی ب   گفت 

 شاه  ي ا ی هدا  بلکه   است؛  نبوده   متعلق   شاه   شخص   به   شود، ی م 
 يحد   تا  ظروف  نی ا   افتی در   با  صاحبانشان   که  بودند  گران ید   به 
 زی ن   ی ظروف  در   نکته   ن ی ا.  شدندی م  میسه   ی پادشاه  یفرّه   در 

 را ی ز  دهند؛ی م   شی نما   را  شکار  يها صحنه   که  است   صادق 
 واقع در   شود،ی م   دهید   ظروف   يرو   که   یسلطنت   یشکارچ 

 است  فرّه   ة دارند  شاه   که   است  شه ی اند   ن ی ا  ي ر ی تصو   ش ینما 
 )Marshak, 1998  .( انگریب   هم  خود  که  شکار  موضوع   شینما 

 و  دارد   وند ی پ   ی شکارچ   ِمهر   با   و است    ان یساسان   نیی آ   از   ی نوع 
 است،  قدرت   مرکز  در   ی ساسان  پادشاه  گاه ی جا   ةدهند نشان   هم
 مختلف  ادوار   در   نگرش   ر یی تغ   دادن نشان   در   مهم   ی عامل

 از  ی عنی   حال،   به  گذشته  از   نگرش   ریی تغ   نی ا .  شودی م   محسوب 
 از  بارز   ینشان  ان،یساسان   تفکر   تا  نی غارنش   ان ی شکارچ   دگاهی د 

 ادوار  یط  يبشر   جوامع  يفکر   شرفتی پ   و  یستی ز   تحوالت 
 که  گونه همان .  است   شکار   همچون   یموضوع   ةدربار   مختلف 
 پرداخته  ي هنر   خلق  به   شکار   بر   ی رگی چ   دنبالبه   هی اول   یشکارچ 

 از  ينماد   را   یشکارچ   شاه  ز ی ن   یساسان   هنرمند   ای گو   ، است 
 شکلبه   که   است پنداشته    ي معنو   ای   ي ماد   دشمنان   بر غلبه 

 

 امر  ن ی ا   و )  Akhavan Aghdam, 2015(  اند درآمده   وان ی ح 
 . سازدی م  ان ینما   را   ترا ی م  با   يهمانند 

به   ی خیاز تار ش یاعتقادات پ وندی عامل پ سم؛ییترایم 
   یخیدوران تار انیاد

  ی هنگام   ، ی علت و معلول   د ی از د   ی ن ی و د   ی فلسف   ي ها نحله 
  ی خ ی تار   ط ی و مح   ی و مکان   ی زمان   ط ی شوند که با شرا ی م   ر ی پذ درك 

. نقش شکار  (Rahbani, 2000)  شوند   یی خود شناسا   ی و اجتماع 
از    ش ی دوران پ   ي ها از دانسته   ي کرد ی رو   د ی با   ی خ ی در دوران تار 

ن آن را تجربه کرده است.  ی غارنش   ی باشد که شکارچ   ی خ ی تار 
دو دوره    ن ی ا   ن ی است که ب   ی از اشتراکات بزرگ   ی ک ی   سم یی ترا ی م 
  ي ها ی ک ی از تار   ن یی آ   ن ی ا کند.    ي ار ی پژوهش ما را    ن ی تواند در ا ی م 
 آمد.   ی خ ی بشر تار   ی زندگ   یی به روشنا   ی خ ی از تار   ش ی پ 

و آنان را از    دیجنگ  وانیکه با د  يانندهیآفر  يخدا  مِهر،
 ر ینظ  يزیباستان چ  رانیدر ا  ،(Rezaei, 2002)درآورد    يپا

اخالق  م  یتعهد  استوار  آن  بر  اجتماع  که  عقیبود    ة د یشد. 
  یراست  ، نظم  مان،یپ   ياست. او خدا  ت یبر وحدان  یمتک  يهرمِ
همراه    نوَدیچ  پل  يِروان مردگان در پا  ییداور نها  وجنگ    و

رَشن   و  سُروش  زرها.  استبا  با  سپر  نیزر  یو  و  تن    ي بر 
نشان با چهار اسب ستاره  يا بر دوش، سوار بر گردونه  نیمیس

گردونه    نیاست و در ا  نیمی و س  نیزر  ي هابا نعل  راینام  دیسف
گران دارد. اقامتگاه    يو گرز  نیهزار تبرز  زه،یهزار ن  ر،یهزار ت

  و است. او هزار گوش    نیکوه هرا (البرز) و زر  يبر بلندا  يو
بازوان و  توانا    یهزار چشم  و  مداردبلند  در  ها، گل  گُل  انی. 

اشه یهم به  وظا  زدیبهار  دارد.  تعلق    ، یبخشبرکت  ف یمهر 
کشاورزان   ی حام   ، يها، داورمانیپ   ی حام  ، يموبد  ،يجنگاور

پاسدار . (Gholizadeh, 2008)اوست    ة برعهد  نشیآفر  يو 
نمونه   یکی  ترایم  يرمز  نییآ و    یمذهب   شیک  کهن  يها از 

 ). Zarinkoub, 2006است ( رانیا یعرفان 
مِ  بهباتوجه کرده  ،يهررسوم  قربان استدالل  که    ی اند 

آ  واناتیح بارز  ( مِ  نییصفت  است  بوده  ). Boyce, 2005هر 
  ي اافسانه  ریتصو  نیکه ا  است  آن  ةدهند احتماالت نشان   ۀهم

ا قربان  شهیباستان ر  رانیدر  نر در دوران   یدارد و واقعاً  گاو 
هر  مِ  ای. گو(Merkelbach, 2008)گرفته است  یکهن انجام م

م گاو،  گ  نویبا کشتن  از چنگ  تن   یتیرا  بند  از  را  جان  و 
ا  ی کی.  (Kazazi, 1990)رهاند  یم بارز  صفات  هر  مِ  زدیاز 

را  شانیصفت خدا نیا دیبا  روانیپ  ،رونیااز ؛او بود يجنگاور
در    کیهدف انسان ن  نیدر اعمالشان بروز دهند؛ چراکه برتر

اگانهیاش،  یزندگ با    با.  (Shaked, 1998)است    زدانیشدن 
  ی در زندگ  تراینقش م  ادآوری  یوصف، نقش شاه شکارچ  نیا

-نگارندگان با ترسیم یک نمودار تالش نموده  بشر بوده است.
همانندي تا  ترسیمی  اند  و  تصویري  هنر  هاي  در  موجود 

تر  منقوش هنرمندان ساسانی و غارنشینان را به شکلی ساده
 ). 1بیان نمایند (جدول 
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ا  ی کی.  (Kazazi, 1990)رهاند  یم بارز  صفات  هر  مِ  زدیاز 
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در    کیهدف انسان ن  نیدر اعمالشان بروز دهند؛ چراکه برتر

اگانهیاش،  یزندگ با    با.  (Shaked, 1998)است    زدانیشدن 
  ی در زندگ  تراینقش م  ادآوری  یوصف، نقش شاه شکارچ  نیا
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 گیري جه ی نت 
مهم    يهاو از منبع  بودهشکار موردتوجه    ،از ادوار گذشته

بعدها    هاانسان  یشتیمع  درخورتوجه   یفرهنگ  مفهومو 
جا بود که  تا بدان  شکار  تیبوده است. اهم  خود  هزمان  انمردم

انجام امور   يبرا  ي مردمان بدو  یاز موضوعات اصل  یک ی  ایگو
  ی شکلتمدن به  یافتگیتوسعه   با  امور  ن یبوده است. ا  یی جادو
بعد،    ي هاکرد. در دوره  ییخودنما  ی در هنر پادشاه   ی مذهب

دادن عظمت  نشان  يهنرمندان برا  ، یساسان   ةخصوص دوربه
جا  و   موضوع   انتخاب  با   ، یمذهب  امور  در  او  يواال  گاهیشاه 

دادند.  یم  نشان  را  پادشاه  تیمحور  مختلف  سطوح  بر  شکار
  حاتیها و تفرورزش  ینوع دادن شکار، بهبا نشان  نیبراعالوه
به   يدربار ساسانیم  شینمارا  هنرمندان    ي برا  یگذاشتند. 
استفاده    ی گوناگون  ي هانه یشکار، از زم  ي هادادن صحنه نشان

  و   نیمیس  يهاهمچون بشقاب   يسطوح فلز  يکردند و رویم
ن  نیزر نقش  يبرگچ  زیو    را شکار    ي هاصحنه   ها برجسته و 
نکات  دادندیم   شینما از  به یم  نقوش  نیا  مهم .  توان 

ابزارها  ،یمذهب  يهاجنبه  تنوع  پوشش،    ، یجنگ  ينوع 
مهم  واناتیح از همه  و  شاه  موردتوجه  عظمت  و  قدرت  تر 

  به   عظمت  و  قدرت  نیبهتر ادادن هرچهنشان  ياشاره کرد. برا
بودند. نقوش برجسته در مکان کوه  نیبهتر  مردم،  عموم ها 

صالبت پادشاه باشد؛ چراکه   بر يدییأ هر تمُ خود دیها شا کوه
تاق بستان    ۀاست. نقوش برجست   يو استوار  یی ستایکوه نماد ا

 ة دور  نیهنر در ا  نیناب از ا  ةشدثبت   ۀبرجست  ریاز تصاو  یکی
شکار در    يهاخاص است که تمام عوامل موجود در صحنه

  ی ساسان  ةشکار در دور  ،شده است. بدون شک  داده  شیآن نما
  ة هنرمندان دور  يبرخوردار بوده است. برا  ییواال  گاه یاز جا
و  نشان  يبرا  لهیوس  نیبهتر  ،ی ساسان عظمت  و  ابهت  دادن 

جانوران    انیه در مشا پاد  م ی، ترسیمقدس شاهنشاه   گاهیجا
 واناتیمورداحترام در حال شکارشان بود. هدف از کشتن ح

  ن یدادن قدرت پادشاه بود که تمام اشکار، نشان  ۀصحن  در
طور مداوم تکرار دوره به  نیو مقدس در ا  يجنگاور  اتیروح

توض تمام  با  است.  دربا  یحاتیشده  و    تیاهم  ةرکه  شکار 
شد، به    داده  ی ساسان  ةتر تا دورمیتحوالت مختلف از ادوار قد

  م؛ یبریم  یشکار پ   تیارزشمندبودن شکار و درادامه موضوع 
  ي لحاظ باورهاازدر گذشته و چه    یشتیلحاظ معازکه چه نیا

گاه    ی مذهب مراسمازو  ارجح  ،یتفنن  یلحاظ  داشتن ت یبه 
  ، یساسان   ةدور  لیاواشود. در  یم  د یتأک  گریشکار بر اعمال د

  تیحکا   انیشاه نزد دربار  يراندازیت  تیاهم  ازشاپور    ۀبیکت
اکند یم اواخر دور   تیاهم  نی.  در نقش شکار    یساسان  ةدر 

درآمده است: پس از    شینما به  ي گریصورت د  تاق بستان به
نشان    ی قیسرش در قا  رامونیمقدس پ   ياشاه را با هاله  ،شکار

 خیتار  از  شیپ   در  نقاش  جادوگر  آن  نقش  ت،ینهاداده است. در
حاال به    داد،یرا هدف قرار م  واناتی ح  نقشش  نه  و  خودش  که

نقش شاه    نجایتفاوت که در ا  نیبا ا  ،داده شد   یپادشاه ساسان
  » یهر شکارچمِ«که  یهمان نقش  آمد؛در ش ینمابه در صحنه 

 داشت.
 

 ي سپاسگزار 
خانم    سندگان ی نو    قدردان   هوانورد   سحر از  و   یتشکر 

 .نمایند ی م 
 

 منابع مالی 
 منابع مالی این مطالعه توسط نگارندگان تهیه شده است. 

 

 تعارض منافع 
 . در منافع وجود ندارد ی تعارض  گونه یچ نگارندگان ه   ین ب 

 

 نوشت ی پ 
1-   Totem 

 سوارکار پارتی و تیراندازان این دوران شهرة آفاق بودند.  -۲

شدن اوستا  توان به مکتوب این دوره می  مهم  از تحوالت -۳
اشاره کرد. موارد بسیاري از دین زردشتی با اقدامات این  
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