سبک و تکنیک و کاربرد آلیاژ در ساخت اشیای فلزی دوره ساسانیان
ساناز

خوشخو*

چكيده
ثروت ضربالمثل دربار ساساني از طریق بيش از صد نمونه از جامها و بشقابها از فلزات
گرانبها که در حال حاضر شناخته شدهاند به باور کامل تأیيد شده است .یكي از ظریفترین
نمونهها جامي است نقرهاي با قسمتهاي طالکاري شده در موزهي هنر متروبوليتن در
نيویورك .شاه ،با توجه به شكل تاجش به عنوان پيروزشاه ( )151/50-111شناسایي شده است.
وي سوار بر اسب جانوران در حال فرار ،یعني دو آهوي نر آرگالي یا ميش کوهي را شكار
ميکند .این جانوران براي بار دوم در جایي نمایش داده شدهاند که پس از دوخته شدن با
تيرهاي شاه ،بيجان در زیر سمهاي اسب وي افتادهاند .گرچه این موضوع به تنهایي ویژگي
نمادي صحنهي شكار را نشان ميدهد ،اما نمایش شاه در لباس کامل سلطنتي و نيز تاج که
تنها در موارد خاص رسمي بر سر نهاده ميشد آن را تأکيد کرده است.
این ترکيب به دقت متوازن شده است .تصویر شاه تقریباً مرکز جام گرد را در نيمهي باال
مشخص مي سازد .کمان فرمانروا ،تاج او و نوارهاي در حال اهتراز آن ،منگولههاي بلوطشكل
زین و برگ ،پاهاي اسب و چهار ميش کوهي ،لبهي بيروني جام را در فاصلههاي تقریباً منظم پر
ميکنند .تأکيد در شكل دایره و همچنين محور فرضي که ميتوان در ميان نقش قرار داد،
حرکت شكار را از چپ به راست تثبيت نموده ،و با چهار نعل رفتن اسب و ميشهاي کوهي در
حال فرار بيان گردیده است .در حقيقت این حرکت به یك دایره تغيير شكل یافته است.

* دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز
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بشقاب شكار قوچ
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قسمتي از نقش این جام کلفت تكقشري کنده شده و جزئي دیگر با برجستگي کمي از کف
ظرف باال آمده است .قسمت دیگري از نقشها و جزئيات که برجستگي زیادي دارند به طور
جداگانه با چكشکاري شكل گرفته و سپس به جام اضافه شدهاند .این نقوش با لبههاي خود
درون شيارهایي جاي گرفتهاند که دو لبهي برجسته آن با به باال فشار دادن نقره از دو سو شكل
گرفته بودند .صيقل دادن ،کنده کاري ،و زراندودکاري بعدي نقاط اتصال را پنهان کرده است.
گذشته از آن ،زراندودکاري براي نشان دادن تأثير رنگها به کمك طال و نقره به کار رفته است.
بنابراین صورت شاه و نيز دست او که کمان را کشيده است در نقرهي خاکستريرنگ آشكارا از
تاج طالیي و هاله اي که آن را در ميان گرفته و سرشاه را تأکيد ميکند متمایز شدهاند .سياهقلم
براي جزئياتي به کار رفته که به منظور نشان دادن آنها به رنگ سياه بوده است ،مانند شاخها،
سمها و دم .ميش هاي کوهي یك طرح سياه قلم بر تيردان شاه و نيز بخش مياني کمان وي،
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شاید به این منظور بوده که جنس آنها از شاخ است .تأثير چنان رنگهایي با تمایل هنر ساساني
به نقاشي در قرنهاي چهارم و پنجم ميالدي بستگي دارد.
جام نقرهي موزهي متروپوليتن به دستهاي از جامها تعلق دارد که شاه را در حال شكار ،تعقيب
یا کشتن شكار نشان ميدهد .این جامهاي شكار به قرن چهارم و قسمتي از آنها به قرن پنجم
تعلق دارند .تصویرها کوچك و متعدد و ترکيب آنها آزاد و مطمئن است .برجستگي نقوش
الحاقي چنان زیاد است که گاهي تقریباً به نظر ميآیند که درون آنها را باد کرده باشند.
گروه قدیمتري به وسيلهي جامي در موزه ي ارميتاژ ارائه گردیده است که یك پهلوان شاهي را
با کاله مزین به شاخهاي قوچ نشان ميدهد .این نمایش کامالً مهيج است .در وجود گراز ،شاه از
فاصلهي نزدیكي با یك دشمن خطرناك ميجنگد و در یك حرکت مطمئن و ظریف شمشير
خود را در پشت جانور فرو ميبرد .نقش ها بزرگ هستند و تصویر اصلي به عكس حرکت شدید
جانوران آرام است .این ترکيب گوشههاي تندي را تأیيد ميکند که خطوط فعاليت را تشكيل
ميدهند .نقوش بيشتر همسطح کف جام هستند و تنها قسمتهاي کوچكي با برجستگي کم
به نقشها اضافه شدهاند.

به هر حال ،اختالفهاي جزئي در تاریخ این جام ،در ترتيب نسبي سبك جامهاي شكار که از
طرح نقشهاي بزرگ به طرحهاي دیگري با تصاویر کوچك و متعدد رهبري ميکند ،تاثيري
نخواهد کرد.
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سومين و جدیدترین گروه جام هاي شكار در قرن پنجم ميالدي ظاهر شدند .در این جامها
قسمتهاي جداگانه دیگر ضميمه نشدهاند ،بلكه تمامي جام در قالب ریخته شده و سپس با
قلمزني و کندهکاري تزیين شده اند .این فن در مورد جام شكار در بيبليوتك ناسيونال به کار
رفته است .این جام یكي از شناخته شدهترین کارهاي هنري ساساني است .به خاطر ترکيب
استثنائي آزاد گله ي شكار در این جام و به علت جزئيات غيرعادي در آرایش لباس شاه و در
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تاکنون دانشمندان نميپنداشتند که شكارچي پهلوان در جام فوق جانشيني براي تاج و تخت
بوده است و با قضاوت در مورد کاله خود با شاخ قوچ خيال ميکردند که بر سر گذارندهي آن
کسي جز کوشانشاه ،شاهزادهي سرزمينهاي کوشان نبوده است .گاهي نيز گمان ميرفت که
وي بهرام یكم ( )212/2یا بهرام دوم ( )212-211بوده است .اما این موضوع کامالً مسلم نيست.

زین و برگ اسب ،که تعبير اشتباهآميزي از قراردادهاي جاري به وسيلهي هنرمندان دربار
ساساني را نشان مي دهد .این جام به یك کارگاه دوران جدید ساساني نسبت داده شده که در
جایي بيرون از مراکز بزرگ تمدني ایران واقع شده بوده است.
تعداد کمي از جامهاي نقره شاه را در صحنههایي به جز شكار نشان ميدهند .یك نمونهي آن
جامي است از موزه ي ارميتاژ که در بخش اصلي فرمانروایي را در ميان بزرگان خود نشان
ميدهد .در قسمت کوچكي در پایين ،شاه سوار بر اسب خویش ،در حالت «تيراندازان پارتي» به
سوي قوچهاي آرگالي نشانه ميرود .تاج پادشاه در صحنهي شكار احتماالً نسخهي ساده شدهي
تاجري است که به وسيله ي شاه بر تخت نشسته در بخش اصلي جام بر سر نهاده شده است.
این نقش به خسرو یكم ( )524-511نسبت داده شده است .تمامرخ بودن کامل که در اینجا در
تصویر فرمانروا مشاهده ميگردد در جام طالي خسرو در بيبليوتك ناسيونال در پاریس نيز دیده
شده است .جام خسرو در این موزه در تحت نام روایتي خود «جام سليمان» نگاهداري ميشود.
این نام در هنگامي که اثر فوق به گنجينهي سندنيس تعلق داشت ،به آن داده شده است.
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جام خسرو پرویز ساساني مرصع به جواهرات
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شيوه ي کار در این ظرف چنان طرحي شده و مسطح است که شاه با شمشمير خویش در ميان
پاها به جاي نشستن بر روي تخت به نظر ميآید که در برابر آن ایستاده است .تخت وي
نيمكتي است که بر پشت اسبهاي بالداري آرميده است .اسبها سرهاي خود را مانند بزرگاني
که در این جام شاه را در ميان گرفتهاند به سوي فرمانروا برگرداندهاند .در شيوهاي که این
بزرگان به حالت احترام دستهاي خود را به طور متقاطع روي سينه نهاده و پنجههاي خود را
در آستينهاي خود پنهان کرده اند ،مطمئناً تصویر نسبتاً دقيقي از تشریفات دربار ساساني را
ارائه ميکنند.
موضوعهاي مذهبي به ندرت بر جامهاي فلزي نمایش داده شدهاند .یكي از نمونههاي نادر که
تاریخ آن مربوط به اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم ميباشد ،جامي است از چردینه .این
جام پرندهاي را نشان ميدهد که به طور مالیمي با چنگالهاي خود از یك زن برهنه حمایت
ميکند .در دوران ساساني موضوع عقاب و زن -که براي نخستين بار در جام طالي حسنلو
دیده شده است -امكان دارد با پرستش الههي آناهيتا ارتباط داشته است .پيوستگي این الهه با
یك پرندهي گوشتخوار در روي کالهي آشكار شده که وي در روي سكهها بر سر مينهاده است.

415

گروهي از جامها و تفنگ هاي ساخته شده از فلز گرانبها یا مفرغ عمداً با نقوش جانوران و
هيوالها تزیين شدهاند .یك جام نقرهاي از قرن پنجم تا ششم به طور ویژهاي مسحور کننده
است.
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جام طالي حسنلو
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در نشان بزرگ مرکزي یك خروس یا قرقاول گردنبند شاهي را با نوارهایي نگاه ميدارد که
احتماالً مظهري از فر شاهي بوده است .این نشان بزرگ مرکزي با درخت تاکي در ميان گرفته
شده که از آن هشت شاخه ي فرعي رویيده است .هر یك از آنها به سوي باال لوله شده است تا
فضاي گردي را به وجود آورد که با یك برگ یا یك گل یا یك پرنده با یك برگ کوچك و با
یك پرنده با یك گل پر شود .دستهاي از گلهاي کوچك قلب شكل نشان مرکزي را از
شاخههاي تاك جدا ميسازند.
ترکيب این طرح که بر دایره ،یعني شكل دلخواه هنرمندان ساساني پایهگذاري شده ،به طور
موزوني ترتيب یافته است .اما گوناگوني در غنچههاي خيالي از هر گونه تأثير یكنواختي
جلوگيري ميکند.
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بيشتر ظروف نقره اي ساسانيان با اشكالي که مفهوم مذهبي یا سياسي دارند ،تزئين شدهاند و
نسبتاً نمونههاي کمي از اشكال کهنتر ایراني ایجاد شده است .هر چند نمونههاي از این دوره
هستند که ادامه روشهاي تزئيني از دورههاي قبل ميباشد .موضوع نقوش شكار سلطنتي که
به زیبایي در نقرههاي ساساني به تصویر کشيده شده جز آداب و رسوم خاور نزدیك باستان
است .و یادمانهاي دوره پارتي در ایران دال بر این موضوع ميباشد.
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نوع دیگري از ظروف فلزي مزین با تصویر جانوران تنگهاي بلند با بدنهاي پهن و لولهي
باریك بر آمده را در بر مي گيرد .این نوع ظرف ممكن است با الگوهاي یوناني -رومي بستگي
داشته باشد .نقش جالب توجهي را ميتوان بر روي یك چنان تنگي در بيبليوتك ناسيونال
مشاهده نمود .این نقش عبارت است از دو جفت شير با بدنهاي متقاطع در هر سوي یك
درخت گلدار .طرح این درخت تا اندازهاي یادآور درختان در پایههاي ایوان اصلي تاق بستان
است ،و حتي -به طور بسيار بعيدي -درخت خرماي تزیيني و استادانهي پارهاي از عاجهاي
زیویه را به خاطر ميآورد .شيرها ستارهي هشتپري را بر شانهها دارند و در نتيجه رابطهي خود
را با کارهاي هنري کهنتر ایراني ،یعني جامهاي طالي حسنلو و کالردشت ،آشكار ميسازند .در
اینجا شخص یك بار دیگر از دوام فوقالعادهي پارهاي از موضوعها در هنر ایراني آگاه ميشود
.بدون شك مشهورترین کارهاي هنري دوره ساساني ظ روف نقرهاي است که ظروفي که ساخت
آن در فاصله چهار قرن از اولين دهههاي حكمراني ساساني در خاورميانه تا به آخرین سالهاي
قبل از پيروزي اعراب را دربرميگيردهر چند که ما تداوم هنر ساساني را در خلق آثار در ایران و
بينالنهرین در اوایل دوره اسالمي نيز ميبينيم .این اشياء داراي سبك و روش ساخت مخصوص
به خود بود و در گروههاي سبك دار طبقهبندي ميگردند .از آنجایيكه ماهيت ساخت ظروف
نقره اي پارتي کم شناخته شده ،در نتيجه فهميدن ارتباط دقيق بين دوره پارتي و ساساني در
خصوص رسوم و شيوههاي کارهاي فلزي مشكل است.
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بشقاب ساساني شكار گوزن – موزه مترو پو ایتن
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نقش پادشاه ساساني بر بشقاب نقره ،شاپور دوم در حال شكار
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مجموعههایي از این ظروف در موزهها و گالریهاي مختلف دنيا وجود دارد اما آنچه را که در
مورد این اشيا باید متذکر شد این است که تنها تعداد کمي از ظروف نقرهاي ساساني از
حفاريهاي علمي از ایران و بينالنهرین بدست آمده است اکثر ظروف به صورت اتفاقي کشف
شده و فاقد هر گونه مدارك تاریخي ميباشند و این دليلي است که مشكل یك گاهنگاري دقيق
و تعيين اصالت را در مورد این ظروف به وجود ميآورد.

459
بشقاب زرین ساساني
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بيشتر کشفيات در منطقه پرم ،شمال دریاي خزر بدست آمده  ،منطقهاي که ظروف نقرهاي در
آنجا به تقليد از سبك ساساني ميساختهاند .در بررسيهایي که توسط محققين در دهههاي
اخير بر روي این اشياء صورت گرفته ،موفق به جداسازي انواع ظروف بر اساس موضوع ،سبك
تزئينات و ارتباط آنها با فرهنگهاي نواحي و دورههاي بخصوص شدهاند ،بحثهاي قابل توجهي
بر روي گاهنگاري و طبقهبندي این ظروف صورت گرفته است .ميتواند شواهد قابل اطميناني
براي تعيين سبكهاي مرسوم و تعيين اصالت این اشيا فراهم نمایيد.

NO

OR

MA

GS

آندره گرابار ( ) Ander, Grabarمشخصه تزئيني اعالم شده به عنوان هنر ساساني را بررسي
نمود .او به این نتيجه رسيد که بسياري از اشكال و موتيفهاي ساساني اقتباس شده از مردمي
با گسترده فرهنگي متفاوت مي باشد .نفوذ ساسانيان به طرف شرق در آسياي مرکزي و کنترل و
نظارت آنها براي مدت زماني بر روي قسمتهاي بزرگي از جاده ابریشم یعني راه ارتباطي آسيا،
نهایتاً منجر به تأثير هند شرق دور بر طرحهاي ایراني ميگردد .ارتباط ميان خاورميانه عصر
ساسانيان و غرب ،با روم و بيزانس کمتر شناخته شده است .این تأثير متقابل بين دو فرهنگ
مؤثر از هویت اوایل اسالم و زندگي قرون وسطایي اروپا ميباشد.

هارپر واژه ساسانيان مرکزي ( )Genteral Sasanianرا براي بشقابهاي نقرهاي که متعلق به
دورهاي از  221تا 154م .تحت نظارت مستقيم خاندان سلطنتي در محدودههایي شامل ایران
فعلي ،قسمت باالیي رود فرات در عراق و قسمتي از ارمنستان و گرجستان در شوروي ساخته
ميشده ،بكار ميبرد .محصوالت توليد شده در کارگاههاي غيرسلطنتي که بر اساس شكل،
موضوع ،سبك تزئين و تكنيك ساخت و ترکيب فلزي قابل تشخيص از گروه اول ميباشد جز
کارهاي محلي (ایالتي) ( )provincial worksدستهبندي ميکند و واژه بعد از ساساني
(ساساني  )postرا به کارهاي هنري که بر اساس شيوههاي ساساني بعد از سقوط حكومت در
 154م .ساخته شدهاند به کار ميبرد .تقسيمات مختلفي بر روي شكل ظروف نقرهاي ساساني و
تزئينات روي آنها صورت گرفته است.
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آنچه که باید در ابتدا روشن گردد تعيين دوره ساساني ميباشد .اربلي معتقد است که عنوان
ساساني نمي تواند محدود به کارهاي هنري ساخته شده در امپراتوري ساساني گردد ،بلكه به
دليل مشخصه هاي خاص سبك شامل اشياي توليد شده در خارج از مرزهاي امپراتوري و یا
اشياء توليد شده بعد از سقوط قدرت سياسي ساساني نيز ميشود.

تزیينات و نقوش ساساني
 -4بزرگترین دسته یا طبقه شامل بشقابها و کاسهها ميباشد .بشقابهاي گرد که بر روي پایه
گرد کوتاهي قرار دارد ،داراي قطر متوسط  25سانتيمتر که بدون استثناء سطح داخلي انها
تزئين شده است .بشقابها با تصویر شكار سلطنتي دسته مهمي از این شكل ظروف نقرهاي
ميباشند.
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 -2کاسهها دسته بعدي را تشكيل ميدهند .در دوره ساساني کاسههایي با اشكال مختلف
ساخته ميشد .یكسري که داراي قطري حدود  25سانتيمتر بوده ،بدون پایه و بيشتر در سطح
داخلي ظرف تزئين شده است.
NOORMAGS

 -2یك مجموعهاي از کاسههاي نيمكرهاي کوچكتر با قطر  42سانتيمتر که به اواخر دوره
ساساني تعلق دارد.
 -1کاسههایي با پایه بلند با شيارزدگي خارجي ،شبيه به بشقابها هستند اما گودتر و بر
پایههاي مخروطي شكل قرار دارد.
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 -5یكسري ،کاسه هاي کم عمق با اشكالي که بر روي سطح خارجي تزئين شده و متعلق به
گروه کوچكي از ظروف که احتماالً در باختر (بلخ) ساخته ميشده است و به دوره ساساني تعلق
دارد.
 -1کاسههاي بيضي شكل (قایقي) کشكولي یا زورقي ،یك گروه عظيمي از ظرف ساساني را
تشكيل ميدهند .این ظروف توسط هارپر مورد بازبيني دقيق قرار گرفته است و زیر گروههاي
متعددي بر اساس شكل ظروف ،داشتن یا نداشتن پایه ،موقعيت و موضوع نقوش شناسایي
نمودهاند.
استاندارد ظروف بيضي شكل ،متقارن و موزون ميباشد .داراي یك نيمرخ با قوس طولي مالیم،
که طول کاسهها تقریباً دو برابر عرض بوده ،اندازه متوسط طول  22cmو عرض ،44cm
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فنجان دوره ساساني – موزه مترو پوليتن

محدوده وزن آنها از  299gتا حدود  599gميباشد (محدوده وزن آنها از دیگر اشكال ظروف
ساساني کمتر است)
ارتفاع کاسهها در قسمت مياني (وسط) تقریباً یك پنجم طول آن بود .لبه ظرف عموماً گرد و
عمودي ميباشد و گاهي در قسمت داخلي ضخيمتر شده است .هيچيك از کاسههاي ساساني با
این شكل استاندارد داراي دسته یا پایه گرد متصل به کاسه نميباشد.
شكل دیگري از این کاسهها اما پيچيدهتر ،کاسهها با قوس کشيده و پایه بيضي شكل که معموالً
داراي طرحهاي تزئيني در سطوح بيروني یا کامالً بدون طرح ميباشند.
 -1ابریقها و گلدانها دسته بزرگي بعدي در ظروف نقره ساساني ميباشد بدنه انها به شكل
گالبي مسطح با پایه کروي ،معموالً داراي طرحهاي انتزاعي ميباشند .ابریقها داراي یك لوله و
ناودانك کوچك عمودي با گردن بلند و داراي حلقه قالبي در پایين گردن و همچنين در باالي
پایه بوده و دسته به بدنه در یك جاي وسيعي متصل ميباشد که به سمت سطح لبه انحنا دارد.
گلدانها از لحاظ شكل خيلي شبيه ابریقها بوده ،حلقه قالبي در پایين گردن بلند وجود دارد.
لبه ظروف دایرهاي و پایه آن کوتاه و پهن است.
دسته ریتونها که ادامه ساخت ریتونهاي ایراني قدیمي بوده و به صورت یك حيوان کامل که
احتماالً به صورت شاخ تغيير شكل یافته و ساخت آنها تا دوره اسالمي اثبات شده است.
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تزئینات
در مورد موضوعات تزئيني بر روي ظروف نقرهاي ساساني اربلي تقسيماتي را بدین شرح مطرح
نموده است .مراسم تاجبخشي ،بار ،شاه به عنوان سرباز ،صحنههاي شكار ،کارهاي برجسته
بهرام ،صحنههاي جنگ ،موضوعات آیيني ،موتيفهاي حيوانات و موتيفهاي تزئيني (زینتي)
MAGS

NOOR
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هارپر معتقد است که در طول دوره ساساني مجموعهاي از طرحها شامل موضوعاتي است که
داراي ارزش سمبليك یا مذهبي بوده تا به طور خالص تزئيني یا با هدف غيرمذهبي.
ظروفي که به عنوان هدایا به دیگر مناطق فرستاده ميشده است براي نشان دادن قدرت و
عظمت شاه بود او سه نوع تصویر سلطنتي را در ظروف نقرهاي مشخص نمود .شاه به صورت
MAGS
NOOR
نشسته بر تخت سلطنت ،دو دسته داراي یك
نيم تنه محصور شده در قاب ،شاه شكارچي و شاه
سبك بوده و سومي تا حدودي متفاوت است.
در این ميان موضوعات و موتيفهایي هستند که به طور اختصاصي ساساني ميباشند مانند شاه
شكارگر ،حاشيههایي که به صورت نمادین متصل به حيوانات هستند پرندگان و گياهان
نوارهاي جوانشان (نگين مانند) که در اطراف گردن حيوانات هستند ،پرندگان ،اشكالي از
شاخهها و گياهاني که در پایين مداليونهاي انسان و حيوان ردیف شده و طرحهایي که با
دایرههاي کوچك مروارید مانند ب سته شده است .هيچيك از عناصر مجزا در این طرحها منحصراً
ساساني نيست اما نحوه عملكرد هنرمندان ساساني انحصاري ميباشد.
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هارپر ميگوید :بسياري از سمبلها از ناحيه شرق نزدیك باستان گرفته شده ،مانند شاه ایستاده
بر روي دشمن شكست خورده ،شاه در حال شكار پرندگاني در حال بليعدن طعمه ،بزکوهي و
قوچي که در نقطه مقابل یك درخت ميباشد ،شيرهایي در حال حمله به گاو و موتيفهاي
دیگري که از غرب گرفته شده و به تعداد گسترده براي اولين بار در دوره ساساني دیده ميشود.
مانند اشكال بالدار کوچكي که تاجها را حمل ميکنند ،زنجيره درخت مو (گياه -باالرونده) بال
اشكالي از حيوانات و پرندگان ،صحنههایي از شرابسازي ،زنان رقصنده ،موضوعات مرتبط با
هنر روم ،با آیين دیونيزوس ،موضوعاتي با مفهوم سياسي که با جشنهاي پيروزي ارتباط داده
شده است.
بعضي از طرح ها بر روي ظروف با اشكال معيني محدود ميشود .صحنههاي سلطنتي با شاه در
حال شكار یا به تخت نشسته عهد تا در داخل بشقابهاي گرد کوتاه دیده مي شود .از زمان
شاپور دوم ( ) 290-210تا قرن ششم هيچ شكل انساني به جز شاه بر روي بشقاب هاي نقره
هاي ساساني دیده نمي شود .ظاهراً این بشقابها قسمتي از توليدات درباري بوده است .نمایش

www.noormags.ir

شكار روي بشقابهاي نقره بيشتر بازتابي از زندگي اشرافي بود ،آنها اشارهاي به نبرد انسان
همانند آنچه که به روي نقش برجسته هاي سنگي حك شده است ،ميباشد.
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تندیس شاپور دوم ساساني
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بسياري از بشقابها براي حكام به منظور دوستي و اتحاد فرستاده ميشود ،به خصوص به
نواحي که با امپراتوري ساساني هم مرز بودند ،جایي که کارهاي هنري رسمي براي نشان
شجاعت و قدرت و بخشندگي به گيرنده بوده است .این ظروف در ارمنستان ،آذربایجان
شوروي ،گرجستان شوروي و افغانستان کشف آمده ،حضور کتيبههاي فارسي ميانه و سعدیان،
مسيري را که آنها تاجهاي روي بشقاب با سكههاي ساساني انجام شده است .موضوع باعث مي-
شود که هميشه نتوان یك تاریخ دقيقي را تعيين نمود.
فردریش و اخسموت ( )Frierich wachtsmuthمعتقد بود که در اواخر دوره ساساني تاج
براي نشان دادن یك سلطنت خاص نبوده و فقط به صورت یك نماد به کار ميرفته است .در
نقره سلطنتي اواخر ساساني هرگز کتيبه اي که نام شاه را داشته باشد وجود ندارد ،صورت نقش
نامشخص است و تأکيد بر روي عظمت حكومت ساسان است تا یك شاه بخصوص ارتباط بين
موضوعات و شكل نه تنها به روي بشقابهاي شكاري سلطنتي ،بلكه بر روي دیگر انواع ظروف
وجود دارد .تقریباً یك موضوع خاصي بر روي ابریقها و گلدانها دیده ميشود.

نقوش رایج بر روي کاسههاي بيضي شكل ،انگور و برگها و ساقههاي پيچيده درخت مو که به
وسيله پرندگان و حيوانات مختلف پر شده است .شكلهاي متعدد گربهسانان ،پلنگها یا ببرها و
طرحهاي هندسي ساده که ممكن است نشاندهنده آبگونه یا شكلهاي گياهي باشد .در
زیباترین نمونهها ،تزئينات به وسيله کندهکاري زمينه و برجسته نمودن نقش ایجاد شده است.
بعضي از اوقات طرحها به طور ساده یا پانچ چكشکاري شده و نسبتاً مكررا طالکاري را بر روي
نقشي از طرح به کار ميبرند.
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اشكال تعدادي از زنان رقصنده که اشيا یا نماد خاصي را نگه داشتهاند ،اگر چه ویژگيهاي این
موضوع ناشناخته است .حقيقت این است که وجود این تصاویر فقط بر روي ظروف مشربه
( )poruringبه نظر مي رسد که یك معناي رسومي و آیيني داشته باشد .دسته دیگر از
موضوعات که مربوط به صحنه هاي روایتي مانند ساختن شراب ،بازیها ،ضيافتهاي رسمي ،از
فعاليتهاي روزمره بر روي کاسههاي گرد کوچك به تصویر کشيده شده است .اینها احتماالً
متعلق به اشراف و همچنين طبقه نظامي جدیدي است که به موقعيت و ثروتي در زمان خسرو
اول ( )522-510و جانشينان او رسيدهاند.

گاهنگاری
مطالعات اخير توسط پيترميرز بر روي روشهاي ساخت ظروف نقرهاي ساساني تكنيكهاي
مختلف و پيچيدگي در ساخت ظروف را نشان ميدهد .هيچ یك از ظروف ساساني از یك
ریخته گري ساده توليد نشده است .آنها معموالً توسط روشهاي مختلفي ساخته شدهاند .در
بيشتر کاسهها و بشقابهاي پرکار (پرشاخ و برگ) از نقره براي برجستگي بيشتر نقوش اضافه
شده است .این تكهها در لبههاي بریده باالي بشقاب جا داده است .بر عكس در گلدانها و ابریق
عمدتاً به وسيله چكشکاري قلمزني ( )chasingتزئين شده است.
بسياري از ظروف طالکاري شدهاند معموالً از روش آمالگام جيوه طال بر روي سطوح نقش
استفاده شده است .گاهي کارهاي کوچك مخصوصاً کاسههاي گرد کوچك از نقرهاي با مقدار
مس باال ساخته ميشد .نقره سلطنتي دربار از لحاظ کيفي خالصتر به طور قابل مالحظهاي از
لحاظ ترکيب متالوژي مشابه بودند .یكسري تفاوت هاي در اناليز نشان ميدهد کارگاه هایي که
خارج از کنترل ساسانيان مرکزي بوده است .از نقرهاي که از معادن مختلف استخراج شده است
استفاده نمودهاند در حاليكه ظروف درباري از نقره یك منبع استفاده ميکردند.
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از لحاظ گاهنگاري هارپر معتقد است که تصاویر سلطنتي یكي بعد از دیگري ميباشد ،اولين
شكل از تصاویر ناپدید ميشود زماني که تصاویر طرح دومي استفاده ميگردد .طرح نيم تنههاي
مالليون نمایشي از نيم تنه مرد یا زن در یك قاب دليرهاي بوده که فقط هفت ظرف از آن
بدست آمده که متعلق به یك دروه از اواسط قرن سوم تا اواسط قرن چهارم ميباشد .قدیمي-
ترین ظروف نقرهاي از این نوع با نمایش شاه ساساني ميباشد.

419

صحنههاي شكار بر روي ظروف نقرهاي سلطنتي در باقيمانده این دوره ظاهر ميشود اردمن
بشقابهایي با صحنه شكار را به سه مرحله اصلي با یك توالي گاهنگاري کلي تقسيم ميکند.
اولين مرحله ،شامل ظروفي از قرن  2و  1ه .ميباشد .روي این ظروف ابتدا یك ترکيب از دو
نقش (چهره) وجود دارد :شاه یك حيوان (طعمه) را شكار ميکند .این شكل خيلي زود پرشاخ
و برگ شد و دو حيوان را شامل شد .دومين مرحله از قرن چهارم شروع و در اواسط قرن  5به
نقطه اوج خود مي رسد .تغيير اصلي در نمایش شكار به صورت نبردي که حيوانات مواجه با
حمله کننده اما در حال فرار هستند .یك حيوان به صورتهاي مختلف زنده نشان داده ميشود،
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یكي مرده ،نقشي که تنش و کشمكش صحنه را کاهش ميدهد سومين مرحله در قرن  1و 1
بوده ،اردمن متوجه شد که تقریباً طرحها خداراي برجستگي نيستند .یك تنوعي در نوع
حيوانات دیده مي شود .طالکاري با دقتي روي زمينه و نه روي طرح به کار رفته است .در واقع
ساخت بشقابهایي با صحنههاي شكار را از اولين قرن حكومت ساساني تا پایان حكومت مي-
بينيم.
براي گاهنگاري این دو گروه از نقرههاي سلطنتي یك روش تجزیه و تحليل شكل و جزئيات
طرح ها بر اساس حوادث تاریخي در زمان ساخت و نشان دادن توالي تغييرات و تفسير این
تغييرات به صورت بازتابي از حوادث رخ داده ميباشد که مهمترین ارتباط است .روش دوم
تجزیه و تحليل و تقسيمبندي ظروف بر اساس گروههاي سبكي ميباشد .ظهور یك سبك
جدید و ترکيب آن با شيوههاي دیگر فاکتور تعيينکننده بوده که نياز به یكسري بررسي
ساختار حكومت ساساني دارد .هارپر گروه ساسانيان مرکزي را بر اساس طبقهبندي تاجها به سه
گروه طبقهبندي نموده :بشقابهاي شاپور دوم ،گروه بشقابهاي قرن ( 5بشقابهاي یزدگرد
اول و پيروز اول) زمامداري قباد اول و خسرو اول در قرن  1ميباشد.

بعضي از اشكال مبسوط ظروف داراي یك مشخصه گاهنگاري ميباشند .بيشتر کاسههاي گرد
داراي طرحهاي قرن  2و چهارم ميباشند .کاسههاي گرد داراي طرحهاي قرن  2و  1ميباشند.
کاسههایي با بدنه کشيده تر ظاهراً به دوره متأخرتر تعلق دارند آنها در قرن هفتم در نقاشيهاي
دیواري سعدیان ( )piandjikentدیده شدهاند و احتمال دارد این ظروف آسياي مرکزي پيش
نمونهاي براي نمونههاي ایراني باشد .از لحاظ سبك ،طرحها روي کاسههاي ساساني از این نوع
این تاریخ متأخر را تأیيد ميکند )Harper- Boat, 1988/ p:338 ( .کاسهاي با تزیينات
قاشقي با پایه بلند ستوني که از لحاظ سبكشناسي شبيه ظروف کهن متأخر از قرن  1یا اوایل
قرن  5ميباشد .یك عقيده همين تاریخ را براي ابریقها نيز در نظر ميگيرد و یك عقيده دیگر
متأخرتر یعني قرن  1و  1را براي ابریقها را متعلق به قرن  1یا  1ميداند
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سومين تصویر از تصاویر سلطنتي ،که آخرین مرحله از ساخت نقره سلطنتي نيز ميباشد شاه
نشسته بر تخت سلطنت است .تعداد این ظروف کم بوده ولي همين تعداد کم هم کارهاي
متفاوتي ميب اشد .هيچيك از ظروف ساساني با طرح صحنه بر تخت نشستن حاکم به اوایل
دوره ساساني تعلق ندارد و مربوط به پایان دوره ساساني هستند.

گلدانها داراي تاریخ اواخر ساساني همزمان با سفال تيسفون و کيش ميباشد .ریتون اسب
شكل که منتهي به سر حيوانات ميشود در بسياري از دورههاي قدیميتر در شرق نزدیك
متداول بوده است هر چند تعداد شواهد کمي از این ظروف از زمان ساسانيان مورد بررسي قرار
گرفته است .کاسههاي بيضي شكل پيشينه اي در مجموعه آثار ظروف فلزي خاورميانه از هزاره
اول پس از ميالد و قرون اوليه ميالدي ندارد .کتيبهها و موتيفهاي تزیيني بر روي کاسهها و
هم چنين شواهد دیگر ،تاریخي بعد از اواسط دوره ساساني را براي این کاسهها تعيين ميکند.
MAGS
NOOR

ریتون ساساني
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الف -سبک و تکنیک ساخت اشیای فلزی دوره ساسانیان
شكلهاي مختلف ظروف نقرهاي شامل بشقابها ،کاسههاي نيمکره ،بيضي شكل با لبههاي
صاف و دالبرها ،تنگ و ریتون است .از نظر سبك کار ظروف نقرهاي به دو سبك رسمي و
درباري و سبك محلي و غيررسمي تقسيم ميشوند ،که این تفاوت در نوع فرم ظروف و نقش
آن مشهور ميباشد .نمونههایي از این ظروف نقره نظير تنگ زراندود با نقش رامشگران،
جامهاي نقره با نقش پادشاهان در حال شكار و نقوش نوازندگان با سازهاي رایج آن عهد مثل
سرنا ،بربط ،قاشقك و ارغنوان و جام نقرهاي با روکش طال داراي نقوش برجسته مختلف انسان
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بالدار ،حيوانات اساطيري واقعي است .تكنيك ساخت این ظروف به طریق چكشکاري بوده که
با شيوههاي مختلف نزیين ميگردید.
قسمتهاي برجسته به صورت قطعات پيشساخته آماده ،سپس به بدنه ظرف متصل ميشد،
مطالکاري از دیگر تكنيكهایي که در تزیين اشياء استفاده ميشد شيوه کار بدینSصورت بود
G
MA
که مایع مخلوط طال و جيوه بر سطح ظروف کشيده ميشد و با حرارت دادن و تبخير OR
جيوه،
O
N
طال بر سطح آن ميچسبيد .مضامين و موضوعات گوناگوني نظير شكارگاههاي سلطنتي،
صحنههاي مراسم اعطا تاجگذاري ،ضيافت رقص و نقشمایههاي حيوانات واقعي و خيالي و
نقوش گياهي مثل پيچكها ،برگهاي مو ،ميوه انار و نقوش قلبي ،سطوح ظرفهاي نقره را
ميآراست .بعضي از ظروف داراي کتيبههایي به خط پهلوي و سغدي شامل نام مالك ظروف و
وزن آنهاست .عالوه بر نقره از مفرغ نيز براي ساخت اشيا مختلف استفاده ميشده است.
هر چند از نمونههاي هنر مفرغسازي اندکي باقيمانده و اغلب به دورههاي متاخر تعلق دارد .که
مدت ها پس از سقوط این سلسله همچنان رواج داشته است .چنانكه در ساخت اشياي مفرغي
صدر اسالم نيز این تاثير کامالً مشهود است .از آلياژ مفرغ در ساخت اشياي مختلف مدل ابزار
جنگ ،انواع قالب کمر ،مجسمههاي کوچك ،قطعات پایه ميز به شكل گيربفن با تزیينات طال
استفاده مي شد .در مواردي که امكان استفاده از نقره براي طبقات مختلف مردم امكانپذیر نبود.
آلياژ مفرغ و سرب در ساخت ظروف به کار برده ميشد

 )4به وسيله چكشكاري بر ورق سرد.
 )2به وسيله ریختگري و ساخت ظروف آستردار از ورق.
 )2تراش با چرخ
در هنر ساسانيان فقط فرورفتگي و برجستهکاري نمایان است و صور و خط آن حالت رقيق را
ندارند روش ساخت این قطعات چنين بود که هر یك از عناصر آذیني یك اثر هنري ،به طور
جداگانه ساخته ميشد و سپس آنها را زراندود کرده و بر روي قطعهاي مورد نظر (جام ،تنگ و
 )...جوش ميدادند .این روش ابتكاري ایرانيان است و در یونان و روم ناشناخته بوده است.
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در دوره ساساني ساخت اشياء به سه طریق زیر انجام ميشد:

کهنترین نمونه شناخته شده از این ظرفها یا قاب یا کاسهي بزرگ زیویه (هزاره دوم پيش از
هجرت) است .شيوه هاي متنوع و گوناگون به کار برده شده در دوران ساساني چنين است که
برخي از آثار را در آغاز برجستهکاري و سپس کندهکاري ميکردند.

411
ظرف نقره اي با طرح ماده پلنگ – موزه مترو پوليتن
پس از آن با برگهي نازکي از نقره ،پستي و بلنديهاي آن را به صورت یك دیوارهي مضاعف
ميپوشاندند .شيوه ي دیگر چنين بوده است .که جسم را از نقره ساخته و در آن شيارهایي به
وجود ميآوردند و سپس در درون شيارها مفتول طال نشانده و ميکوبيدند .این شيوه را براي
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اجسام فلزي دیگر ،مانند سپرها و دستههاي شمشير و خنجر و کارد و حتي دسته قاشق و
چنگال نيز استفاده ميکردند.
نمونه هاي بسيار زیبایي از این اشيا در موزه رضا عباسي در تهران نگهداري ميشود .این آثار،
عالوه بر تاریخ کهن آنها ،نشانگر این موضوع نيز هستند که نقشهاي اسليمي آفریده شده در
دوران اسالمي ایران ریشه هنر ساساني دارد.
برخي دیگر از ظروف ریختهگري و قالبریزي شدهاند و پس از آن کندهکاري روي آنها انجام
گرفته است .ظروف دیگري نيز در دست است که نگين نشاني شده و سنگهاي ارزشمند ،مانند
یاقوت سرخ و زمرد سبز ،عالوه بر قطعات نقره ،در زمينهي زرین آنها به کار رفته است .نقش
اصلي این ظرف تصویر شاه است که یا در حال جلوس بر تخت است (مانند جامهاي خسرو یكم
و خسرو دوم) و یا در حال شكار و گاهي نيز در حال تاجگذاري به دست یك ایزد ميباشد.

نوار تاج او از دو طرف به طور قرینه به طرف باال موج ميزند .اطراف این قاب را تا کنار لبدي
جام  2ردیف دایرههاي شيشهاي سرخ و سفيد که بر روي آنها گلچه اي کندهکاري شده است
پر کردهاند .به طوري که به تدریج که به لبه نزدیك ميشویم شيشههاي گرد رنگين بزرگتر
ميشوند .فاصلههاي این شيشههاي گرد را لوزيهایي از شيشههاي سبز با اضالع خميره خطي
پوشاندهاند .لبهي بيروني هم از یاقوت است بقيهي قسمتهاي جام از طالست.
استفاده از این رنگها مكمل نشان ميدهد که هنرمندان ایراني عالقهي فراواني به رنگ داشته-
اند و آن را به خوبي و ماهرانه ميشناختهاند .این شيوه تزئيني ظروف با سنگهاي ارزشمند و
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در جام سليمان و متعلق به خسرو انوشيروان است که هارونالرشيد آن را به شارلماني پادشاه
فرانسه و آلمان هدیه کرده است و بعدها وارد مجموعه «سن دني» شده است .این جام زیبا
اکنون در «تاالر نشانها» در پاریس نگهداري مي شود .در این جام تصویر خسرو انوشيروان را
بر تخت نشان ميدهد .پایههاي تخت او را دو پيكرهي اسب بالدار تشكيل ميدهند .تصویر شاه
روشن Aو شفاف کندهکاري شده و در ته جام از داخل در
بر روي قطعهي گردي از سنگ شيشه
NOORM GS
ميان قابي از یاقوت سرخ کار گذارده شده است .طرز نشستن شاه به گونهیي است که گویي شاه
نيم خيز است .تصویر از روبرو است و شاه با دو دست بر شمشير تكيه دارد و در کنار او چندین
بالش بر روي هم گذارده شده است.

شيشههاي رنگي ،که از ابداعات ایرانيان است .از مرزهاي ایران فراگذاشته و تا کنارههاي
اقيانوس اطلس هم رسيده است .برخي از جامهاي ساساني هم از درون و هم از بيرون نقش-
بندي شدهاند .و همچنين در آثار فلزي مانند تنگهاي بلند دستهداري است که از زر و سيم
هستند یعني اصل بدنه از سيم است که بخشهاي مطرح و همواره آن زراندود شده است .بر
روي شكم تنگ نقش یك گوزن نر دیده ميشود .روي گردن تنگ  2ردیف از نوارهاي خطي ،به
شيوه مليلهکاري مشاهده ميگردد.
مليله کاري ،هنري است ایراني که هنوز هم در بعضي از شهرهاي ایران مانند اصفهان رواج دارد.
همين مليلهکاريها روي پایهي تنگ نيز دیده ميشود .نقش گوزن در یك قاب بيضوي قرار
گرفته و بيرون این قاب از گل و بوتههاي اسليمي پر شده است .البته اشياي ریختهگري و نورد
زراندود شده که از دوره هخامنشيان به بعد جاي مانده نشان ميدهد که روش آبكاري به
صورت پيشرفتهاي در ایران باستان به کار برده ميشد.
در حفاريهاي باستانشناسي در سال  4021م .در نزدیكي تيسفون پایتخت پارتيان قدم اشياي
کميابي به دست آمد که مفهوم اصلي آن ناشناخته بود :کوزههاي سفالين لولههاي مسي و
ميلههاي آهني و بزودي بعد از این کشف حيرتانگيز این تئوري مطرح شد که این اشيا به
عنوان باتري الكتریكي براي رسوب الیههاي فلزي یعني پوشش به روش الكتروليز ،توسط
پارتيان استفاده ميشده است.
پوشش طال بر روي فلز و یا آلياپي مانند نقره و برنز به دو روش زیر انجام ميگيرد:
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الف) روش الكتروليز
ب) روش الكترولس (رسوب شيميایي بدون استفاده از جریان الكترونيكي)

MA

GS

براي هر دو روش به محلولي از طال به عنوان الكتروليت نياز است.

NO
OR

این محلول توسط حل طال در سيانوز یا تيزاب سلطاني حاصل مي شود .استفاده از روش
الكتروليز به باتري و محلول طال نياز دارد و روش یشرفتهاي در آبكاري است که نشان ميدهد
متالوژي در ایران باستان پشرفته بوده است .البته براي شكل دادن به فلزات بخصوص ساخت
اشياي فلزي از دوران به غير از ریختهگري از سه شكل زیر استفاده ميشده است:
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الف -آهنگري

ب -پرسكاري

پ-نوردکاري

در آهنگري ،فلزات نجيب مانند طال و نقره و احتماال مس مي توانند به صورت خالص به مقدار
بسيار کم در طبيعت یافت شوند .در قدیم در معادن روباز رگههایي از این فلزات با خلوص باال
وجود داشته است.
به نظر مي رسد که در دوره مس ،ساکنان بومي ،مس را در ابتدا بدون ذوب چكشکاري مي-
کردند و براي ساختن آالتي مانند درفش و سنجاق مورد استفاده قرار ميدادند .و بعدها که به
تكنيك ذوب دست یافتند به نوردکاري پرداختند .در نوردکاري ،الزمه توليد ورق و مقاطع فلزي
مانند ميلگرد ،ذوب بوده و نمي توان از مواد معدني فلزي و ورقكاري نمود .خصوصاً در اشياي
مفرغي که استحكام باالتري نسبت به مس دارند نميتوان به روش چكشکاري ورق توليد نمود
بلكه پس از ذوب بایستي مراحل نورد طي شود.

سكههاي ساساني بر روي سه فلز طال و نقره و برنز ضرب شدهاند .در عهد اردشير یكم (سده 29
م) از سيستم دو فلزي از مخلوط برنز و سرب براي ضرب سكههاي استفاده ميشد .این نوع
سكهها حدوداً  41گرم یعني سه برابر وزن تك فلزي دارند( .لوکونين)11 ،4259 ،هنر ساغر
سازي به شكل جانوران و یا سرهاي آنها نيز در دوران ساساني رونق زیادي داشته است.به ویژه
در دوران خسرو یكم و دوم که گسترش مبادالت هنري ایراناز سویي از هند و آساي ميانه
روسيه جنوبي و شرقي و از سوي دیگر تا روم کشيده شده بود .چندنونه یزیبا باقي مانده که
یكي اسب سميمين زر نشان شده اي استكه بر زمين نشسته و کامل آن بر باالي سر گره
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پرسكاري ،استفاده از روش پرسكاري خصوصاً در ضرب سكه از عهد هخامنشيان به بعد دیده
مي شود .از این فلزات مس ،طال ،نقره ،آلياژ برنز در دورههاي باستان براي پرسكاري سكهها
استفاده ميکردند و نقشهاي مورد نظر را که در قالب پرس حكاکي شده بود بر روي سكهها
ایجاد مينمودند مجموعه سكههاي ساساني موزه دولتي ارميتاژ و موزه دولتي تاریخ (روسيه)
بيش از دوازده هزار برآورده شده است از آن جمله سكههاي طال و نقره و برنز ساساني و حدود
هزار سكه ساساني در مجموعه موزه بریتانيا و موزه انجمنهاي سكهشناسي آمریكا و دیگر
مجموعههاي کوچكتر نگهداري شود.

خورده است.روي دو شانه یآن نيمه تنه یزمينه برجسته کاري شده در لباس و تاج ساساني
دیده مي شود که در قالبي زنجيره اي از طال قرار دارد.
ب  -کاربرد آلیاژ فلزات در اشیای فلزی ساسانی
در دوره ساساني از آلياژ مفرغ براي ساختن اشياء گوناگون استفاده بسيار شده است .اشيایي
مانند :جنگافزار ،مجسمههاي کوچك ،قطعات پایه تخت به شكل گيرفن (حيوان ترکيبي با سر
پرنده) ،احتماالً با تزیينات باقي نمانده است.در اواخر دوره ساساني کاربرد سفيد روي براي
ساختن ظروف مورد توجه بيشتري قرار گرفت .دليل این امر رنگ و شفافيت طال و نقره مانند
سفيد روي است که موجب ميشود آن طبقاتي که نميتوانستند از نقره استفاده کنند ،ظروف
ساخته شده از سفيدروي را جایگزین آن کنند .از انواع آلياژهاي مورد استفاده در اواخر دوره
ساساني که داراي ظاهري نقرهمانندند از آلياژ سرب و روي ميتوان نام برد .با این آلياژ در سده
 1و  1م .ظروفي با همان شكلهاي متداول دوره ساساني ساخته ميشد ،به کارگيري هنر
ساساني را مشخص ميسازد و اینكه چگونه مورد تقليد و پيروي حكام محلي و دیگر طبقات
جامعه قرار گرفته ،و از طرف دیگر بيانگر این مطلب است که ضعف دولت مرکزي و کاهش
قدرت سياسي در اواخر ساساني سبب کاهش توان اقتصادي آنان شده است .
NOORMAGS
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