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Abstract 
The silverware works of the Sassanid period have their own significance not only for their 

technological components but also because their archaeological distribution reveals how this 

craft was very important during the Sasanian period. Their geographical distribution from the 

interior and exterior territory of the Sasanians Empire also shows the degree of the influence of 

Sasanian art. These metal works are made in different forms and unique designs, which mostly 

include images of royal hunting, banquets, faces and torsos of officials, animal and mythical 

motifs. Mazandaran was one of the important areas for making silver vessels during this period 

and even years after the collapse of the Sassanian Empire. The dishes introduced in this article 

are from the latest silver plates obtained from Mazandaran. They are unique in terms of motifs 

and themes. We compare these findings with other silver works found in the other parts of Iran.  
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 چکیده
 از مختلفی نقاط در آثار این. است برخوردار ایویژه اهمیت از نزدیک خاور هنر تاریخ در ساسانی دوره از جاماندهبه اینقره ظروف

 بیشتر که اندشدهساخته فردیمنحصربه نقوش و مختلف هایفرم در آثار این. است آمدهدستبه ساسانیان قلمرو از خارج و داخل

 مناطق از یکی مازندران. باشدمی ایاسطوره و حیوانی نقوش، منصبانصاحب تنهنیم و چهره، ضیافت، شاهانه شکار تصاویر شامل

 از مقاله این در شدهمعرفی ظروف. است بوده ساسانیان یفروپاش از پس هایسال حتی و دوره این در نقره ظروف ساخت مهم

در این مقاله بخش کوچکی از یک گنجینه  شدهمعرفیدو عدد از ظروف  که است مازندران از آمدهدستبه نقره ظروف جدیدترین

محدوده  ترینشرقیکه از  شدبامیو غیره مربوط به دوره ساسانی  خودکالهبا ارزش شامل انواع ظروف نقره، زیورآالت طال و نقره، 

که در  شدهمعرفیآمده است. سومین بشقاب  دست بهتبرستان باستان و استان گلستان امروزی نزدیک مرز کشور ترکمنستان 

 این نگارندگان و باشدمی فردمنحصربه هاآن در کاررفتهبه مضامین و نقوش ازنظرآمده است و  دست بهمنطقه سوادکوه مازندران 

 .اندنموده نسبی گذاریتاریخ و بررسی،مشابه هاینمونه با مقایسه و ساخت سبک و نقوش به توجه با ار ظروف
 

 .زراندود ،اینقره ظروف ،مازندران، ساسانیان :کلیدی هایواژه
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 مقدمه. 1

طی دو عملیات جداگانه طوالنی و پیچیده و  یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران 1396در زمستان سال 

از اشیای دوره  در باند تعدادی از حفاران غیرمجاز، موفق به توقیف این افراد به همراه گنجینه ارزشمندی نفوذ

در این مقاله بخش کوچکی از یک گنجینه با ارزش شامل انواع  شدهمعرفیساسانی شدند. دو عدد از ظروف 

محدوده  ترینشرقیکه از  باشدمی انیمربوط به دوره ساس و غیره خودکالهظروف نقره، زیورآالت طال و نقره، 

آمده است. سومین بشقاب  دست به و استان گلستان امروزی نزدیک مرز کشور ترکمنستان تبرستان باستان

در در آن  کاررفتهبهمضامین و نقوش  ازنظر آمده است دست بهکه در منطقه سوادکوه مازندران  شدهمعرفی

 است. نظیربیدنیا  خصوصی هایمجموعهو  هاموزه وره ساسانی دراز د شدهدادهنمایش ظروف  تمامی میان

 دش با سنن هنری دوره هخامنشی بود،درباری بود در پی اثبات  و پیون هنری بیشتر  که هنر ساسانی

به این دلیل که فرهنگ و هنر  قرار داشته استفرهنگ اشکانی  تأثیردر آغاز پیدایش خود تحت  کمدست

معنا در هنر ساسانی مستلزم توجه  وجویجست ایرانی پیدا کرده بود. هایویژگیایانی خود اشکانی در دوران پ

برجسته  استفاده از هنر در جامعه ساسانی است.هنر یادمانی ساسانیان که در نقوش هایراهبه کارکرد هنر و 

این طبقه  هایخواسته و هاارزش تجلی تفکر طبقه ممتاز است و صرفا  ، وسیع نمایان است یحدر سط ایصخره

آثار هنری ساسانیان خواستاران زیادی  نقره است. ظروف ازجملهنرهای تزیینی ساسانی ه بخشالهام بوده که

، زیورآالت، مهرها و بریگچ، گریشیشه، هابرجستهابریشمی، نقش  هایپارچهدر دنیای آن زمان داشت. بافت 

 ،توسعه و پیشرفت این هنرها داشتیت و حمایت ساسانیان از گویای اهم تنهاییبه هرکدامهنری  آثار دیگر

نمادهای دربار ساسانی  نهاد و گسترش جابهر هنر همسایگان ایران عمیقی ب تأثیرهمچنین هنر ایران ساسانی 

 متداد جاده ابریشمدر ا ویژهبهبه فراسوی ایران ساسانی، شکار و نقوش تزیینی جانوران  هایمایهنقش ازجمله

با تزیینات و نقره  خصوصبهروف فلزی و در این میان هنر فلزکاری و ساخت ظ .انددانستهاین ادعا  تائید را

 جوارهمهنرمندان مناطق  بخشالهامبه اوج شکوه و پختگی هنری خود رسید که خود  نظیربینقوش متنوع و 

دوران  بعدها در و حتی راتوری رفتبوده و در حقیقت هنر فلزکاری این دوره فراتر از مرزهای امپ ساسانیان

هنرمندان با تقلید از این اشیا آثار هنری فاخری آفریدند. بیشترین اشیای زرین و سیمین ساسانی در  اسالمی

اندکی از این ظروف در داخل مرزهای فعلی  هاینمونه است و آمدهدستبهمحدوده کشور روسیه و اطراف آن 

دیگر  در و شودمیدر موزه ارمیتاژ نگهداری  هاآنمجموعه  ترینغنی است به همین دلیلکشف شده ایران 

از قرن  دید. توانمیبه تعداد کمتر را  ی از این ظروف البتههاینمونههنری،  هایگالریو  هامجموعهو  هاموزه

گر آثار هنری از دی هاآن گذاریتاریخنوزدهم میالدی این ظروف بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفت و برای 

نسبی و  گذاریتاریخ تدریجبهو مهرها استفاده شد و  ایصخره، نقوش برجسته هاسکهدوره ساسانی همچون 

در این اشیا  کاررفتهبه هایفرمبیشترین  .( Harper, 1981: 47)گاهی نیز مطلق برای این آثار سیمین ابراز شد

هستند.  شکلگالبی هایگلدانبا پایه بلند و  هاییهکوزمدور،  هایسینیبزرگ مدور،  هایبشقاببه شکل 

نیز راوی موضوعات گوناگونی بوده و  از جنس نقره و زراندود هستند هاآنکه بیشتر  نقوش روی این ظروف

ی با هایصحنهاری، ضیافت، رقص و ذگمراسم اعطا، تاج هایصحنه ،تصاویر شکارهای سلطنتیشامل 

 از حیوانات واقعی و یا خیالی هاییمایهنقشبعضی از سرکردگان،  نهتنیممذهبی، چهره  هایویژگی

نام صاحب  کنندهبیان(. برخی از این ظروف دارای خط نوشته هستند که 85: 1383 بوسایلی و شراتو،)باشدمی
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نیامده  دست به هاآنتاکنون اطالع دقیقی از محل ساخت  متأسفانهاست ولی  هاآنظرف و مشخصه وزن 

کوتاه به  ایاشاره ،نخست بخش در ،است شده تدوین بخش چند در مقاله این (.10: 1375 پور، لکاست)

کاری در م شامل وضعیت فلزکاری و هنر نقرهخواهد شد. بخش دو پشتخوارگرجغرافیای تاریخی منطقه 

ته ساسانی یافنمونه از ظروف سیمین نو سهمعرفی و مقایسه مازندران دوره ساسانی است و در بخش سوم به 

 خواهیم پرداخت. یاای و موزهبا روش بررسی کتابخانهنسبی  گذاریتاریخو  از مازندران
 

 پتشخوارگر. 2

یالن، ، گهای، کاسپین، تبرستانمختلف به نام هایزمانی که در البرز و دریاچه بزرگ هایکوهرشتهمابین 

معتدل و مرطوب قرار دارد که  وهوایآبای با حیه، ناشودمیون، خزر و مازندران نامیده گرگان، قزوین، آبسک

و  وهواآباقلیمی و پوشش گیاهی با تمامی نقاط ایران تفاوت دارد . این ناحیه به خاطر تعادل  ازلحاظ

 سرزمینی که ساحل جنوبی دریاچه مازندران یاحاصلخیزی خاك از دیرباز مورد توجه انسان قرار گرفته است. 

 نام باستانی دراین  .شدمینامیده  رشْوارگَپر َ در قرون اولیه حکومت ساسانی هددمیتشکیل  را کاسپین

نیز به کار رفته است و پاتشوراش  رشوادگر ، فرشوادجر وخوارگر ، فتَََشن پَچو هایینگارشمختلف با  هایزمان

. م سپاهیان  ق 673در سال  .از حد تبرستان بوده است تربزرگ یاهیناحل بیشتر مورخان بنا به قو

 Patush)  سرزمینی موسوم به پاتوش آری مرزهای ی بهون شاه آشور در یک سلسله عملیات جنگآسارحاد

Arri ) آسارهارون  .بوده است« کشور مادهای دور دست » که جزئی از  (243: 1377 دیاکونوف،) یا پاتشوعار رسیدند

اما سرزمین پاتوش آری برکران کویر نمک در خاك »  : گویدمیدر کتیبه خود از سرزمین پاتوش آری چنین سخن 

ه من پا درخاك از نیاکان پادشا کیچیه،که ار آن نهاد است ، کوه سنگ الجورد( در کنی دور دست که کوه بیکنی )دماوندمادها

ساسی را اسناد مربوط به تاریخ اولیه پرشوارگر بسیار اندك است و هیچ ا.(132: 1374 کامرون،)« آن نگذاشته بودند

 شاه، سلطنتی دارزهیننام  . در کتیبه داریوش در نقش رستمکندینمبرای تهیه یک تاریخ پیوسته مشخص 

 ،کنت)پتیشوارش یعنی کسی که اهل سرزمین پتیشوار است نام برده شده است عنوانبهگُبریاس است و از او 

در  .یا اپارسن دانسته شده است«  سئناری اوپی »  هایکوهرشتهاین سرزمین در اوستا بخشی از . (140: 1385

پارت به همراه هیرکانیان و تپوریان تحت  نظامسوارهکه  دیآیبرماسکندر  یهایلشکرکشتوضیحات آریان از 

 «پراخوتراس»، استرابون با عنوان ر کتاب جغرافیدان یونانید(. 67: 1388 شلدن،)دندیجنگیمفرماندهی مشترکی 

ر نواحی شمالی آن مسکون ، کادوسی و آماردی دالبرز بوده و اقوام گیل هایکوهرشتهکه همان  ذکرشده

 مشکور،).کندمینوشیروان تحت نام پتشخوارشاه یاد . پروکوپیوس مورخ بیزانسی نیز از کیوس برادر ااندبوده

اه اشکانی سپاه تهیه شبوده که برای اردوان،  ییهابخشاز کارنامه اردشیر بابکان پشتخوارگر  بنا بر (.323: 1371

سخن از اردوان آخرین پادشاه اشکانی در هنگام در بخش هفتم کارنامک  (.246: 1373 مارکوارت،)است  کردهیم

نیرو بسیج شود آمده: اردوان از نواحی ری، دماوند،  ستیبایمجریان تدارك جنگ با اردشیر از مناطقی که 

که منطقه  دهدمینشان  وضوحبهاین قسمت از کارنامک  دیلمان و پتشخوارگر درخواست نیرو و اسب کرد.

داشته  یتوجهقابلبوده است، لیکن خود نیروی  هایپارتجنوب دریای مازندران گرچه ایالتی تحت سلطه 

، سلطنت رسیدن اردشیر یکم ساسانیبه در زمان  هیربد هیربدان تنسر نامه بر اساس (.44: 1365 چگینی،است)

نوان پشتخوارگر شاه را داشته است و بر پتشخوارگر حکمرانی داشته و ع )گشتاسب( چشنسف یا گشنسب شاه

شاید نام برخی از شاهان یا نام عمومی شاهان این سلسله بوده   –از او با نام جشنسف شاه یاد کرده تنسر 
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مان ( در زتاسب شاهیشگخاندان جشنسف شاهی ). شخوارگر شاه خوانده استتپ عنوانبهو او را   -است

اسانی س اند. قباد شاهنشاهحکمرانی داشتهبرستان، رویان، گیالن ساسانیان تا هنگام سلطنت قباد اول بر ت

عام ( سپرد. پس از قتلسوکاودکی مذهب خود کیوس )مزگرفت و به فرزند حکومت تبرستان را از آنان 

خسرو  (280: 1374 ستین سن،کری) ،که منجر به اسارت و مرگش شد –مزدکیان و نبرد کیوس با خسرو اول 

 ( بخشید. آل قارن یا قارن ونددان سوخرا )انوشیروان حکومت بخشی از تبرستان را به خان

در قرن هفتم . است ، فرشواذجر و بدشوارگر آمدهفرشواذگر صورتبهمورخان اسالمی  این نام در کتب

، آذربایجان و سر و حد فرشواذگر: » میخوانیمنام فرشواذگر چنین در تاریخ تبرستان ابن اسفندیار راجع به هجری 

ابن ) «شاه بود  تبرستان و گیل و دیلم و ری و قومش و دامغان و گرگان باشد و اول کسی که این حد پدید کرد منوچهر

 » :نویسدمی(. این نام تا قرن نهم هجری هنوز در یادها بود چنانکه ظهیرالدین مرعشی 56: 1366 اسفندیار،

با توجه به کوهستانی بودن  (.111: 1361 مرعشی،«)باشدمیآذربایجان و گیالن و تبرستان و ری و قومس فرشوادگر 

یا گرشاه یا ملک جرشاه  اندبودهحاکم بخشی از فرشواذگر ( که آل سوخرابه خاندان قارن ) موردنظرمنطقه 

 (.63: 1352 بیرونی،) گفتندیمالجبال 
 

 مازندران کارینقرههنر . 3

موزه  توانمیرا  هاآنی بزرگ هامجموعهساسانی در تاریخ هنر خاور نزدیک بسیار اهمیت دارد و  هاینقره

را در کتابخانه ملی پاریس، موزه بریتانیا، موزه برلین، موزه ایران باستان و  ترکوچکی هامجموعهارمیتاژ و 

ادفی و در مناطقی مختلفی چون ارمنستان، تص صورتبهدنیا سراغ گرفت. این آثار ی هامجموعهو  هاموزهدیگر 

دوره  اینقرهمجموعه ظروف  متأسفانه .(17 :1367 چگینی،است) آمدهدستبهاورال، اوکراین، ترکیه و ایران 

 دقیقا  هاآنو محل کشف  گذاریتاریخ درنتیجهو  به دست نیامده شناسیباستانساسانی از طریق کاوش 

هنوز  شدهساختهدر کجا و برای چه کسی  اینقرهاین ظروف  کهاینانند م هاییپرسشمشخص نشده و پاسخ 

ی خصوصی هامجموعهو  هاموزهکه منسوب به مازندران است و در  اینقرهمشخص نشده است. غیر از اشیا 

 از توانمیآمده است که  دست بهاتفاقی در مازندران  صورتبهارد، تعدادی ظروف نقره نیز مختلف دنیا قرار د

خورشیدی را نام برد.این مجموعه  1320 هایسالکالردشت در غرب مازندران در  از شدهکشفمجموعه اشیا 

(. بهترین شی 6: 1348 واندنبرگ،بدست آمده است) فلزی ایجعبه  بشقاب نقره بود که در  5تنگ و  2شامل 

شخص سوار بر اسب بر سر دارد  تاجی که ی است که با توجه به نوعازنی شدهقلماین مجموعه بشقاب نقره 

 اینقرهدر میان ظروف  .(Azarpay, 1967: 146) ( منتسب کردم488-453) آن را به دوره قباد اول توانمی

را خواند و سپس متن  هاآناولین بار گیرشمن  سه کاسه کتیبه دار را نام برد که توانمیمنسوب به مازندران 

متن کتیبه متعلق به  بر بنا هاکاسهدو عدد از  (Ghirshman, 1957: 81)را به چاپ رساند شدهقرائت

که با  ( اسپهبد دودمان قارن وندیبا خلفا مهدی و هادی عباسی دورههممازیار و  پدربزرگ)  کارنی دوندادهرمز

: 1357 اعظمی سنگسری،)استهدرگیر شد و در چندین نوبت پیروز شد هجری 163در سال  لشکریان خلیفه

 چگینی،با وندادهرمزد باشد) زمانهمباید  احتماال  ومین کاسه به آذرمیک شهرونان تعلق دارد که و س (214

 پیش از قرن هشتم میالدی باشد. هایسالد مربوط به توانمیاین اشیا  (.18: 1367
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خورشیدی  30است که در نزدیکی ساری در دهه  فردیمنحصربهمازندران، بشقاب  اینقرهاز دیگر اشیای 

پادشاهی را سوار بر اسب  ،ساسانی است. نقش درون بشقاب کارینقرهدست آمد و جزو یکی از زیباترین آثار ب

در نقش  (م383-379). تاج این شخص با تاج اردشیر دومدهدمیدر حال شکار شیر با تیر و کمان نشان 

پادشاه منسوب ز به این است و این بشقاب زیبای نقره را نی مقایسهقابلتاق بستان  برجسته

شاپور دوم منسوب  . مرحوم حاکمی آن را به هرمزد برادر(Shepherd, 1964: 70)کنندمی

( شاید شاپورسومران شاپور دوم)(. واندنبرگ این نقش را متعلق به یکی از پس360 :1334حاکمی،)سازدمی

نیز بدست آمد که روی یکی  یک بشقاب،یک جام و دو چنگال نقره اینقرهدر کنار این ظرف  (1تصویر)،داندمی

ظروف کتیبه دار دیگر منسوب به  ازجمله (.7: 1348 واندنبرگ،نقش شده است) «هرمز پسر نرکش»نام هاآناز 

ر خراسان، پسر فرخان، پسر ملک دادبرزمهر، فرماندا» است که متن پهلوی آن چنین است: اینقرهمازندران کاسه 

صاحب آن بدون تردید اسپهبد دادبرزمهر پسر  ت نیامده است ولیگرچه این شی در مازندران به دس«گیلسر

 فرخان از اسپهبدان تبرستان است.

با صحنه شکار به  اینقرهبه دو بشقاب  توانمیدر موزه ایران باستان  مازندران ظروف نقره هاینمونهاز 

، کاسه کتیبه 2947شمارهمکشوفه از کالردشت به  ،، بشقاب نقره با نقش قرقاول در وسط2171و1275 شماره

و تعداد زیادی  2500از کالردشت به شماره اینقره، صراحی یا تنگ 7757دار نقره با نقش نوازندگان به شماره

. با توجه به مطالب شوندمیی خصوصی نگهداری هامجموعهو  هاموزهکمیاب که در هنری  ازنظرزیبا و  ظروف

( شخوارگر،تبرستان،گرگانپتنی مناطق جنوبی دریای مازندران)ساسانتیجه گرفت که در دوره  توانمی شدهگفته

ساخت ظروف فلزی  هایکارگاهاز رواج و رونق خوبی برخوردار بوده و  زنیقلمنقره سازی و هنر  هایکارگاه

نقره در طول مدت حکومت ساسانیان ادامه داشته و پس از سقوط دولت مرکزی در زمان حکام و  ازجمله

 اینقرهدر این میان تعداد اشیای  ادامه داشته است. هاسالرستان نیز این حمایت از هنرمندان تا اسپهبدان تب

یکی از مراکز ساخت این آثار هنری در دوران  تردیدبییافت شده نشانگر این حقیقت است که مازندران 

بک هنری به جهت هر این س هایویژگیساسانی و دو قرن نخستین اسالمی بوده است و باید کوشش شود تا 

ساسانی شناخته شود. بدیهی است که  کارینقره خصوصا  شدن نقاط تاریک مطالعات فلزکاری و  ترروشنچه 

و تاریخ مازندران و به  شناسیباستانشدن  ترروشنبه هر چه  درزمینهو انتشار اطالعات موجود  آوریجمع

 دنبال آن دولت ساسانی راه گشا باشد.
 

  بشقاب. 3-1

 5/22قطر دهانه: . سانتیمتر 8/4ارتفاع: ، طالکاری. کاریکنده، کاریچکشت: نحوه ساخ. نس: نقره زراندودج

 دفتر اموال اداره کل میراث فرهنگی مازندران:شی در شماره  .گرم 1/561وزن:. سانتیمتر 7قطرکف: . سانتیمتر

14194 

سانتیمتر قرار گرفته است. سطح خارجی  7قطر  سانتیمتر و به 2/1ی حلقوی به ارتفاع ااین بشقاب بر پایه

شده به شکل  زنیقلمداخلی بشقاب طرحی سطح  .باشدمیی او بدون هرگونه نقش و یا نوشته ظرف ساده

چپ به سمت  بدن وی از روبرو نقش شده است ولیپیاده است که   فردی دهندهنشانو  شودمیزراندود دیده 

در جای خود ایستاده است با کمندی بلند در حال گرفتن اسبی سرکش  استوار کهدرحالیو  نگردمیخود 

ده و با یک دور به دست راست خود پیچان را آندر اختیار بگیرد  ترمحکماست. پادشاه برای اینکه کمند را 
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و اسب برای رهایی از آن به روی  پیچیدهدور گردن اسب  کامال . کمند باشدمیدست چپ در حال مهار اسب 

لباسی بلند به تن دارد که در قسمت جلو و  او .(4-2تصاویر)را بلند کرده است هادستای خود ایستاده و دو پ

 وچروكچینبرای نشان دادن  و دارچاكدو طرف  عقب بلندتر از دو طرف است در حقیقت لباس از احتماال 

که در بیشتر نقوش  پرچین سبتا  نو  با نیم قلم ضعیف استفاده شده است. شلواری گشاد زنیقلملباس از روش 

و تا قوزك پا را  باشدمییار مناسب برای سوارکاری به پا دارد که بس شودمیدیده  شاهان دوره ساسانی

 وسیلهبهکه  شودمیمدال بزرگی دیده  بندسینهبه تن دارد، در وسط این  یا یراقی بندسینه .پوشانده است

و در قسمت پشت نیز روبانی  در جای خود محکم نگاه داشته شده است که از زیر بغل رد شده و جلو نوارهایی

یراق  ،اینقرهنمادهای عضویت در خاندان سلطنتی منقش بر ظروف  ترینمهمیکی از . از این یراق آویزان است

تشکیل شده بود از نوارهای مورب  هایراقاین . (5تصویر)باشدمیپوشیده شده در باالتنه شکارچیان سلطنتی 

. محل تالقی نیز در جلو توسط یک شدمیشانه که به یک نوار افقی در گرداگرد قسمت فوقانی سینه متصل 

از لباس سلطنتی شده  جزئیو در قرن چهارم میالدی  گردیدمیقپه مرکزی یا یک گل سینه مشخص 

رنشان بسته شده و کمربندی  به دور کمر دارد که به آن حمایلی جواه فرد ایستاده  (.97: 1382 السی،بود)

قبضه و  ،، حمایلآویزان است کمربند و از جلو به شکل عمودی قرارگرفتهی خود وی نیز در غالف شمشیر

در  کراتبه، کمربندها و شمشیر بستن را هاحمایلاز  گونهاین مرواریدی است غالف شمشیر دارای تزیینات

نیز  هاکفش. (6ویرتص) (40: 1381مرادی،)کنیممیاین دوره مشاهده  هایسرستوننقوش دوره ساسانی و حتی 

و به شکل یک پاپیون در آمده  خوردهگرههم  پهن آن روی کفش به هایبرگه دارای تزیینات بوده و

در جوان نشان داده شده) تقریبا  و بدون ریش و  رخنیمفرد تصویر شده در این بشقاب به شکل  .(7ویرصت)است

 تقریبا  صورت  اندازهبه(، چشم و ابرو نسبت خواهد بود ترمشخص سازیپاكپس از  طعا ققسمت صورت دچار اکسید شده و 

در پشت گردن به شکل خیلی ساده  فر خورده موهاو متناسب است.  فرمخوشدرشت تصویر شده است، بینی 

 یک گوی ال با یک شاخ قوچ در جلو واز یک تاج مورپوشش سر او . باشدمیجمع شده و فاقد هرگونه آرایشی 

 یهاسکهاز  یکهیچاین نوع از تاج مزین به شاخ قوچ تاکنون در .(8تصویر)که در نوك تاج قرار گرفته است

سمبلی از پیروزی است و قوچ یکی از مظاهر حیوانی ایزد بهرام و نشانه و  پادشاهان ساسانی دیده نشده است.

ساسانی بر ظروف نقره، منسوجات، مهرهای هنر در کراتبه کیانی است که تصویر قوچ نمودار خورنه یا فر  

 ( و در بناهایی211: 1396 کروگر،)شودمیدیده  ساسانیمعماری تزیینات  و سنگی متعلق به اقشار مختلف مردم

و یا در بناهای ساسانی بدست آمده از  (424 :1391اشمیت،)(9تصویر) حصارهمچون کاخ ساسانی تپه 

شاپور دوم در نبرد خود در  کندمیچنانکه امیانوس مارسلینوس نیز اشاره  ،(210: 1396 کروگر،()10تصویرعراق)

در شرق  (.24ایازی، بی تا: است) گذاشتهمیبرابر رومیان، کالهی از شاخ قوچ که زراندود و جواهرنشان بود بر سر 

و  شدمیتم داشتند که به سر جانوران و پرندگان خ هاییتاجساسانی  -شاهان کوشانی امپراتوری ساسانی،

بهرام دوم در نقش رستم نشان داده  خصوصبهساسانی  هاینگارهسنگدرباری است که در  هایکالهمشابه 

ی هاسکهر و د اندشدهمیی عمومیت بیشتری داشتند که به سر شیر منتهی هایکاله خصوصبهشده است، 

 عنوانبه احتماال ساسانی شیر را  -نی(. شاهان کوشا169: 1396 سرخوش کرتیس،شود)هرمز کوشانشاه دیده می

در بهرام یشت  شودمیقوچ که در تاج بهرام کوشانشاه دیده  از سویی دیگر، ،بردندمینمادی از آناهیتا به کار 

 .(Tanabe, 1993: 80)یکی از اشکال ورثرغنه توصیف شده است و با فره و تقدیر شاهی همراه است عنوانبه
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و گاهی به شکل قوچ بود که نمونه آن را در نجات اردشیر از شر  یافتمیجسم مختلف ت هایشکلبه  هفر 

در  توانمیتاج را  همچنین  گونهازاینی هاینمونه (.534: 1370سایکس،دید) توانمیتعقیب اردوان پنجم 

به خط ی اکتیبه هاسکه. روی این (11تصویر)ساسانی بهرام چهارم مشاهده کرد -ی کوشانیهاسکهتعدادی از 

(( که خدایگان بهرام، بزرگ کوشان شاه)) آن چنین است کج و خوابیده باختر)بلخ( ضرب شده است که مضمون

( بر م399-388) بر تخت سلطنت  منظور از بهرام، بزرگ کوشانشاه همان بهرام چهارم است که پیش از نشستن

مونه دیگری از این فرم تاج مربوط به ن (.82: 1396موسوی حاجی،شرقی ایران فرمانروایی داشت) هایسرزمین

بهرام شاه در  احتماال  و در نقش روی آن،  شودمیمشهوری است که در موزه ارمیتاژ نگهداری  اینقرهبشقاب 

که سر وی مزین به شاخ خای قوچ است.وی  دهدمیحال شکار گراز است، شاهزاده بهرام را به حالتی نشان 

از  (.186: 1378گیرشمن،،)(12و 13تصویر).کندمینیز حفظ  شودمیکوشانشاه  را زمانی که دارشاخهمین کاله 

بوده یا بهرام اول در  السلطنهنایبولیعهد ساسانی که در شرق  که او بهرام کوشان شاه، دانیممیروی تاج او 

( بوده م276-273( و یا بهرام دوم در زمان سلطنت پدرش بهرام اول)م272-273زمان سلطنت پدرش هرمزد اول)

کشف شده است بهرام کوشانشاه را در حالی  در روسیه این نمونه که از ناحیه پرم (.328: 1381 هرتسفلد،است)

در  کاررفتهبهو محققین با توجه به سبک تزیینی  دهدمی که کاله یا تاجی شبیه به سر قوچ بر سر دارد نشان 

ی شرقی طی قرن ن ظرف را به یک کارگاه صنعتنقش شکارچی این بشقاب و عناصر ترکیب دهنده نقوش، ای

نیز نوع تاج شبیه به  موردبحثدر بشقاب نویافته .(Harper, 1981: 224)دهندمی چهارم میالدی نسبت

وع تاج بتوان گفت تقلیدی از این ن ولی بسیار ساده نقش شده است و شاید باشدمیکوشانی  -ساسانی هایتاج

و ایجاد عمق و فضای منفی بر سطح فلز ساخته  با قلم نیم بُر خط و خراش روی ظرف با تکنیک زنیقلماست. 

موضوعی این نوع  ازنظر مهارت استادکار آن است. دهندهنشانعمق قلم یکسان و متناسب و پهنا و  شده است.

با  مقایسهقابلدوره ساسانی کمتر دیده شده است و نمونه  هایبشقابدر میان  یعنی رام کردن حیوانات نقش

-383یک بشقاب نقره در موزه ارمیتاژ که در آن شاپور سوم)به  توانمی تکنیک ساخت و نوع نقش ازنظر را آن

اموال قاضی »ضمونی پهلوی با ماو دارای نوشته (14تصویر)شکار گورخری نشان داده شده است( در حال م388

 و سبک تفاوت از یکدیگر هستند ولی در نوعو تاج مالبته در نوع پوشش و لباس  است، اشاره نمود.« اسپندارمذ

باتوجه به فرم و تکنیک  .(Harper, 1981: 230) باشندکامال  مشابه هم میکمند انداختن و مهار حیوان 

نقره زراندود را به قرن  نویافته بشقاب توانمیمشابه  هاینمونه، نوع نقش، تاج، نوع لباس و مقایسه با ساخت

چندان قوی این ظرف بیشتر شبیه به ظروف معروف به طرح نهسادگی و  .چهارم میالدی نسبت داد

 هایکارگاهشهرستانی دوره ساسانی است که به دستور حکمرانان محلی از روی ظروف فاخر ساخته شده در 

 سلطنتی تقلید شده است.
 

 کاسه. 3-2

. سانتیمتر 21قطر دهانه: . تیمترسان 8/6ارتفاع: . گریریخته، کاریکنده، کاریچکشنحوه ساخت:  .نقره جنس

 .14192 شی در دفتر اموال اداره کل میراث فرهنگی مازندران: شماره .گرم 5/5961وزن: 

ی نیم کروی هاکاسه.اندساختهمیگوناگون  هایشکلیی متعدد با هاکاسهاستادان فلزکار دوره ساسانی، 

ظروف نقره دوران  گروه مشخصی از اندگشتهین در مدال تزی محصورشده هایتنهنیمعمیقی که با سرها یا 
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نیز کروی شکل، بدون پایه بوده و  نویافتهکاسه  (.36: 1383 گانتر و جت،) دهدمیشکیل اولیه ساسانیان را ت

. مدال بزرگ شودمیظرف ختم  هایکنارهسطح خارجی آن دارای دوایر تودرتویی است که از مرکز شروع و به 

بر  تنهنیماین  ن داده شده است ،راست نشا رخنیممردی است که از  تنهنیمانتیمتر س 9مرکزی ظرف به قطر 

دیگر  برخالفکنگر قرار گرفته است. این مرد ریشی بلند و نوك تیز دارد و  احتماال  هایبرگطرحی از 

ت. آرایش ریش وی صاف و فاقد موج اس باشندمیاین شکلی دوره ساسانی که دارای ریشی مجعد  هایتنهنیم

. بر کندمیادامه پیدا  اششانهموهای فر خورده بلند است که از باالی سر آغاز شده و تا روی  صورتبهسر او 

در آمده یک نوار با تزیینات مرواریدی بسیار ریز بسته شده که ادامه آن در پشت سر به اهتزاز  اشپیشانی

یقه پیراهن  .باشدمی خوردهچینکلفت و در جلو آن گردن  ی بزرگی در گوش دارد.ااست و گوشواره تک مهره

و  باشدمیودارای نواری پهن است، لباس در قسمت سرشانه دارای تزییناتی به شکل برگ کنگر  ایکاسه

  .(15و16تصاویر)دایره نشان داده شده استپیراهن نیز با خطوط عمودی و نیم هایچین

مرد  تنهنیم، در تعدادی از این ظروف مدال شودمیدیده  این سبک از ظروف نقره ساسانی در چندین فرم

یا زنی در وسط قرار گرفته و اطراف تصویر با خطوط برجسته دوایر متحدالمرکز تا لبه ظرف تزیین شده 

ظرف را پوشانده (. در برخی دیگر از این آثار خطوط متعدد شعاعی عمود بر تصویر زمینه 17تصویر)است

مرواریدی در داخل ظرف و  تزئیناتظروف دارای  گونهازاین اینمونه. (130: 1368،احسانی) (18تصویر)است

اوایل سده چهارم  -اواخر سده سومکاسه نقره اوایل ساسانی)از  توانمیکه  باشدمیدورتادور مدال و پرتره وسط 

فاقد  در این مقاله شدهمعرفی کاسه نویافته (19تصویرنام برد.) نمونه عنوانبه ( موزه هنر سینسیناتییالدیم

تا لبه ساده بوده و فاقد تزیین است، ولی  ،و داخل ظرف پس از مدال وسط باشدمیتزیینات شعاعی و یا دوایر 

یی با هاکاسه پیشین اضافه نمود. هایفرمآن را به  توانمیو  شودمیسه دوایر متحدالمرکز دیده در پشت کا

را معادل با  هاآننیز بدست آمده است و ریچارد فرای کرمانشاه این سبک ساخت در غرب ایران در نزدیکی 

را  هاآنداخل  هایمدالو  هاکاسهبعد این  هاسالهارپر  .(Frye, 1954: 144)دوره اشکانی معرفی کرده است

را قرن سه و چهار میالدی و مربوط به سده اول حکومت ساسانیان  هاآنمورد مطالعه کامل قرار داد و قدمت 

قاطع و  طوربهدقیق این اشیا  گذاریتاریخمدرکی برای  تقریبا که  هرچند. (Harper, 1981: 35)عالم کردا

 محکم وجود ندارد.

بیشتر در قرن سوم و اوایل قرن چهارم میالدی  اینقرهپرتره شاهزادگان و نجیب زادگان بر روی ظروف 

شکار جایگزین آن شد که در انحصار پادشاه بود و شواهد نشان  هایصحنهرواج داشت و از اواسط این قرن 

ا در ظروف نقره نشان ر اشخانوادهجز شاه و  کسهیچکه از قرن چهارم تا ششم میالدی  دهدمی

آلتایی در جنوب سیبری،  هایدشتنقره از نواحی جنوبی عراق تا  این ظروف. (Harper, 1974: 80)اندنداده

اتفاقی و  معموال پراکنده و  طوربهاورال، افغانستان تا پیشاور پاکستان و حتی شمال هند  هایدامنهقفقاز و 

تاریخی  ایآمدهپیشاین ظروف به مناسبت وقایع و  کشف شده است. شناسیباستانعلمی  هایکاوشخارج از 

یران ساسانی ساخته بر ما روشن نیست، به دستور شاهان، شاهزادگان و حکام محلی در محدوده ا متأسفانهکه 

باید  احتماال  که  اندشدهیافت  اورال هایکوهشده است و تعدادی نیز خارج از محدوده دولت ساسانی در غرب 

 (.137: 1368 احسانی،پیشکش و هدیه از طرف دربار ساسانی به این نواحی فرستاده شده باشند) عنوانبه

 ؛باشدمیر، تصویر افرادی برجسته مدال دای هاکاسهبر که تصاویر موجود  این است گیرینتیجه ترینمحتمل
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ن افراد از روی جزییات ایویژهی هستند و موقعیت اجتماعی فردمنحصربهزیرا این نقوش دارای تزیینات ویژه و 

از بزرگان و افراد برجسته  تصویرسازی است. این سبک از مشخص کامال  آرایش سر و نحوه پوشیدن لباس 

گچی به شکل سردیس و تندیس با تزیینات  ی نقره را در بناهاییهاکاسهبا این  زمانهم ریبا تقدوره ساسانی 

مشاهده کرد که  توانمی (Azarnoush, 1983: 174)فارس آبادحاجیخانه اربابی  دید و نمونه آن را در توانمی

ظروف نقره ساسانی  شباهت بسیاری با افراد داخل مدال آراییچهرهآرایش و نوع لباس و سبک  ازنظر

نیز  شدمی منصبانصاحبهمچنین در مهرهای اوایل دوره ساسانی که مربوط به بزرگان و . (20تصویر)دارد

گفت در سده اول حکومت ساسانیان  توانمیو  (Brunner, 1978: 53)دید شودمیهمین سبک از تصاویر را 

شیوه پیروی  این از هابرجستهتا حدودی نقش  ، مهرها وهابریگچدر ظروف نقره، نشان دادن چهره افراد 

اشاره کرد که در  در نقش رستم (م293-276به نقش برجسته بهرام دوم) توانمینمونه   عنوانبهو  اندکردهمی

(.  در خصوص 222: 1396 موسوی حاجی،)اندشدهآن تعدادی از درباریان و بزرگان به همین سبک نشان داده 

تاریخی در حدود قرن سوم  توانمیمشابه  هاینمونهتوجه به مطالب باال و مقایسه آن با  با نویافتهکاسه نقره 

 میالدی برای آن در نظر گرفت.
 

 بشقاب .3-3

 8/364وزن: . سانتیمتر 24قطر دهانه: . سانتیمتر 4ارتفاع: . کاریکنده، کاریچکشنحوه ساخت:  جنس: نقره،

 .14236 میراث فرهنگی مازندران: شماره شی در دفتر اموال اداره کل. گرم

مازندران  سوادکوه که در باشدمیظروف شکار دوره ساسانی  فردترینمنحصربهیکی از  ؛نویافتهاین بشقاب نقره 

ر حال شکار عقاب گزارش نقش پادشاه د هاموزهاز منابع و  یکهیچتاکنون در  با توجه به اینکه وبدست آمده 

 اهمیت است. حائزاین بشقاب نقره بسیار از این نظر معرفی  نشده است

با تیر و عقاب و شکار عقاب توسط پادشاه  وسیلهبهنقش داخل بشقاب روایت کننده شکار یک خرگوش 

زه کمان را کشیده و کمان تا حد امکان خم شده  ،دشاه سوار بر یک اسب زیبا با تمام توان. پاباشدمیکمان 

دو حالت روایت کرد. نخست اینکه عقابی یک خرگوش را به چنگال  به توانمینقش داخل بشقاب را  .است

گشوده پرواز کرده است و پادشاه سوار بر اسب نیز با تیر و کمان آماده شکار عقاب است و  هایبالگرفته و با 

جمع شد شیرجه  هایبالعقابی دیگر برای شکار خرگوش دوم که در زیر یک درخت خود را پنهان کرده با 

دو عقاب و دو  وگریزجنگنشده است و در حقیقت نقش روایت کننده  ی موفق به شکار خرگوشزده ول

 .باشدمیخرگوش و شکار شاهانه 

د حاکی از این باشد که توانمی بنددمینقش  در ذهن بیننده با دیدن تصاویر این بشقابروایت دومی که 

 یکه عقاب ی، به شکلباشدمیو پادشاه نقش داخل بشقاب روایت کننده داستان یک عقاب و یک خرگوش 

برده است و خرگوش نیز با خود را محکم در پشت شکار خود فرو  هایچنگالخرگوشی را شکار کرده و 

پاهایی آویزان به همراه عقاب به هوا رفته است و در این زمان پادشاه داستان با اسب و تیر وکمان خود در 

و در حقیقت عقاب پایین تصویر  دهدمیخرگوش اسیر را نجات نقش منجی نمایان شده و با شکار عقاب 

است که اکنون با تیر پادشاه سرنگون شده و خرگوش نیز خود را به نقطه  شکارچی در حال پرواز همان عقاب

 .(21تصویر)امنی در زیر درختی بلند رسانده است
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و دارای ریشی  شدهدادهاست نشان صورتش از سمت رو  باشدمیسوار بر اسب  کهدرحالیشاه  ،در داخل ظرف

 دارکنگرهکشیده در دست در حال شکار عقاب است. او یک تاج  با کمانی و شدهدادهنشان  مجعد و کوتاه است

. در زیر (22تصویر)بر سر دارد تاج در جلوی ترکوچکو یک هالل ی بر روی هالل اقبه با یک هالل مرکزی و

و ادامه آن نیز در است بسته شده نشانه پادشاهی از طرف خد و عنوانبه نکه در فرهنگ ساسانیا تاج نوارهایی

بسته تاج پادشاهان  ه ساسانی دوردور و نقوش هابرجستهدر نقش  معموال   پشت شاه در اهتزاز است. دیهیم

و گاهی  شدمیدر پشت سر او به شکل افراشته نشان داده  نمایش شاه در حالت حرکت هنگامو  شدمی

استفاده  ترکوچکاز دیهیم با گره  تریکوچکدودمان سلطنتی، امیران فرودست و اشراف از نوع اعضای 

مشابه  هاینمونهاست و  مقایسهقابلن ساسانی نوع تاج، با تاج دو تن از پادشاها (.125: 1373 هرمان،)کردندمی

دوره اول  یهاسکه خصوصبه و (23تصویر) ،(م459-484ی پیروز)هاسکهتاج تصویر شده در بشقاب را در 

 قباد اول در موزه متروپولیتن یا پیروزو بشقاب ( 94: 1384 آورزمانی،) (،24تصویر) ،(م 531-488قباد اول) پادشاهی

پرچین با آستینی بلند که تا مچ   شاه پیراهنی. (Harper, 1981: 218) ،(26و25تصویر)کرد مقایسه توانمی

یا  بندسینه هابرجستهند بیشتر نقوش شاهانه در ظروف سیمین و نقش مان دستش را پوشانده بر تن دارد.

که در مورد بشقاب اول  طورهمانو  کندمییراقی با مدالی بزرگ در وسط سینه شاه و روی پیراهن خودنمایی 

، یراق پوشیده اینقرهنمادهای عضویت در خاندان سلطنتی منقش بر ظروف  ترینمهمتوضیح داده شد یکی از 

تشکیل شده بود از نوارهای مورب شانه که به یک  هایراق. این باشدمیده در باالتنه شکارچیان سلطنتی ش

رکزی یا . محل تالقی نیز در جلو توسط یک قپه مشدمینوار افقی در گرداگرد قسمت فوقانی سینه متصل 

که تا مچ پا را  و گشاد او . شاه کمربندی مرصع در کمر دارد و شلوار سلطنتیگردیدمییک گل سینه مشخص 

 خوبیبه کارنقرهتوسط هنرمند  که سلطنتی دوره ساسانی است هایلباسنیز از خصوصیات بارز  در بر گرفته

و نمونه اعالی این نوع جامه سلطنتی ساسانی برای اولین  شودمیبلند دیده  هاییروبانبا  هاکفش، شده نقش

و  اندکردهد که در نقوش موجود، هم شاهان و هم ایزدان آن را به تن دارابگرد شناسایی ش هایحجاریبار در 

و  ایصخرهی سلطنتی در نقوش جامه رسم عرف درآمده بود و صورتبهدر روزگار شاپور اول بسیار رواج یافته، 

پر  مشویمیو هرچه به پایان دوره ساسانیان نزدیک  آمدمی  ( در اواخر قرن چهارم به شمارصحنه شکارظروف )

کمی  شمشیر قبضه تیردان در سمت راست و (.93: 1382 السی،)شودمیآذین تر و دارای تزیینات بیشتری 

با حرکات موزون  خوبیبهاسب زیبای شاه  چهارنعل دویدن آویزان است. در سمت چپ اسب شاه باالتر از کمر

زین دارای  روانداز انی تزیین شده است.روب و پاها نشان داده شده و یال پرپشت او نیز با هادستسر و گردن و 

پنج مدال در سمت راست اسب از  .باشدمی ترضخیمیک حاشیه کار شده و طرحی به شکل خطوط موازی و 

دو عدد کلمپه از پشت کفل  نوارهای یراق اسب آویزان است دم اسب بافته شده و از آن نوارهایی آویزان است.

مشابه در هنر  هاینمونهبا  کامال اسب  آالتیراقتزیینات اسب و  رمجموعداسب در حال تاخت در اهتزاز است. 

ردیف منظمی از برگ و خوشه  در حاشیه داخلی بشقاب .(29 -27تصویر)ساسانی مطابقت و مشابهت دارد

وابسته به  هایآرایهپرکاربرد تزیینات دوره ساسانی بر روی ظروف و  هایشاخصهکه خود از  (30تصویر)انگور

 اینقرهبه ظروف  توانمی مقایسهقابل هاینمونهو  شودمیدیده  ی زیبای این دوره استهابریگچماری و مع

و بشقاب مزین  WAA124094 گلدان نقره مزین به صحنه انگورچینی به شماره موزه در موزه بریتانیا شامل

در مازندران بدست  1893که در سال  ,OA1963-12-10به شماره موزه و درختان انگور به صحنه ضیافت
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تزیینات را  گونهایناز شرق تا غرب امپراتوری ساسانی  نیز و در معماری (Dalton, 1964: 67)آمد اشاره کرد

مختصری در مورد این بشقاب نقره زیبا  بندیجمعر بخواهیم اگ (.204: 1396 کروگر،) (32و31تصویر)دید توانمی

بق حکمت متعارف زرتشتی، بهترین پادشاه فرمانروایی است که در ط دهیم باید گفت ارائهو نقش داخل آن 

. او همچنین شکارچی قهرمان و برترین جنگجو آفریندمیو نگهبان دین، عدالت و نظم  حکومت رئیسنقش 

و راستگو و مودب است. بهترین زن، وفادار و  کندمیاست. بهترین انسان کسی است که عقاید او را دنبال 

ی از گاوهای ماده است. بهترین اسب، تیزروترین؛ بهترین ااست.بهترین دام گاو نر با گله و جوان ، زیباخوخوش

اسانی و پردازی در هنر ستصویر ،( و با توجه به این حکمت113: 1392 آذرپی،گیاه انگور، خرما و گندم است و....)

 ب و دیگر حیوانات و گیاهان سودمندهای جانوری چون اسب، قوچ، شیر، گراز، عقامایههنرهای تزیینی، نقش

تجلی  هاآنفرهنگی، اقتصادی و مذهبی حائز اهمیت بسیارند. گذشته از این،  ازنظراز جمله انار، انگور، خرما 

شکوهمندترین  تردیدبیو  اندشدهدر هنر ساسانی تجلیل  هاآنو بهترین هستند  های زندگینویدها و نعمت

ای زبردست ، قهرمان، تاجدار و سرافراز است و بدون تردید بهترین مرکب، ارچیالور و شکجنگجویی د ،پادشاه

سرانجام درخت تاك و میوه اسبی است که مظهر سرعت باشد و با زین و برگ آراسته شاه را همراهی کند و 

ران انوبدین ترتیب نقش مایه های تزیینی ساسانی از جمله ج باشد. د کنایه از سخاوتتوانمیپرخاصیت انگور 

های بصری تفسیر استعاره   با توانمیهای تمثیلی از جمله شکار شاهانه را مایهو گیاهان و نقوش انسانی و بن

ای که شایان توجه است نکته بر دارد.ایرانیان را در دوران ساسانی در مذهبی -های اجتماعیکرد که دیدگاه

ر حال جنگ با دشمنی انسانی نشان نداده از ظروف دوره ساسانی شاه را د یکهیچاینکه تاکنون 

لت آن شک ی هم که در موزه آذربایجان به نمایش درآمده است در اصااینمونهو یک  (662: 1380یارشاطر،است)

 و تردیدهایی وجود دارد.
 

 نتیجه. 4

روف جایگاه نقره ساسانی در تاریخ هنر خاور نزدیک همواره اهمیت زیادی داشته است. از مجموعه بزرگ ظ

ی دیگر تاکنون متخصصین و کارشناسان مطالب هاموزهدر  ترکوچک یهامجموعهسیمین در موزه ارمیتاژ و 

ی از ارمنستان، ااند. این ظروف در گسترهکردهبسیاری در چگونگی و چرایی ساخت این ظروف منتشر 

در مورد تاریخ  تنهانهست ولی اورال، اوکراین،آسیای صغیر، ایران، افغانستان تا هند بدست آمده ا هایکوه

 تقریبا  کهازآنجایینیز تاکنون تردیدهای بسیاری مطرح گردیده است و  هاآنبلکه محل ساخت  هاآنساخت 

و یا تصادفی در ایران و نقاط دیگر بدست آمده و آگاهی روشنی مگر  غیرمجاز هایحفاریبیشتر این ظروف از 

دارای  جهتازایندر این مقاله  شدهمعرفیو  نویافتهظروف نقره  .دهدمیاینکه خاستگاه ایرانی دارند به ما ن

ی هامجموعهو  هاموزهاز  منتشرشدهساسانی  هاینمونهاهمیت هستند که نقوش روی این ظروف در میان 

 در تاریخ مطالعات جدی این نوع از.  باشندمیمشابه اندکی  هاینمونهخصوصی تاکنون دیده نشده و یا دارای 

میالدی توسط  1909در سال خاورزمینظروف نقره که با انتشار اطلس مشهور ظروف سیمین و زرین 

مختلف ادامه یافته و  و کشورهای  هاموزهدر  متخصصافراد  وسیلهبهو تا امروز نیز  اسمیرنف آغاز گردید

ولیه، میانی و واپسین دوره ا ظروف سه گروه عمده ،مطالب فراوانی به شکل کتاب و یا مقاله منتشر گردید

 هاکاسهرف به شکل یک مدال تزیین شده است،ی در مرکز ظاتنهنیم. گروه اولیه با اندشدهمعرفی ساسانی 
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او ساخته شده بود را ظرف به دستور  ظاهرا مهم که  زادهاشرافیک  معموال این نقوش مدور و بدون پایه بوده و 

 از ظروف تاکنون کمتر دستازاین ه است.شدمیساسانیان ساخته و بیشتر در سده اول حکومت  دهدمینشان 

نیز پس از معرفی کاسه نویافته ده است و ی مختلف گزارش شهاموزهاز  با اندك تفاوتی با یکدیگر چهل عدد

و تا قرن پنجم آغاز شده  . در مرحله میانی که از دوران پادشاهی شاپور دومشودمی به این گروه افزوده 

حمایت اختصاصی  ظاهرا  ،گیردمیادامه یافت و دو بشقاب معرفی شده در این مقاله در این گروه قرار میالدی 

سواره و یا پیاده  صورتبهمنع شده و دولت انحصار تولید آثار هنری نقره را در دست گرفت. در این دوره شاه 

ی که هایصحنه شده است. ت نمایش دادهقوچ، گوزن و دیگر حیوانا شیر،گراز، ازجملهدر ستیز با انواع شکارها 

ی که شاه هایصحنه. از اندشدهمیبرای مقاصد خاصی تولید  احتماال   دهدمی شکار نشان در آن شاه را در حال

 کرد. توانمیگوناگون  هایبرداشت شودمیداده  در حال شکار نشان را با نیزه، شمشیر، کمان یا کمند

، نبرد میان دو اصل شوندمی بازنمودهو مرگ که همچون جانوران وحشی  هابدیی چون پیروزی بر هایصحنه

هرگاه بر این عقیده باشیم که بازنمایی و  اندشدهبی بر بدی در نظر گرفته بدی و خوبی و پیروزی نیروی خو

قوش های شاه در حال شکار دارای چنین بار معنایی بوده و این نقوش شکل بسیار محدود تبلیغ شاهی را که ن

را متعلق به ، در این صورت باید بیشتر این ظروف ساختندمیتکمیل  کردندمیآن را تصویر  ایصخرهبرجسته 

و آثار بر اساس شواهد  ظروف گونهاینسنت ساخت  تاریخی از سده سوم تا پایان سده پنجم میالدی بدانیم.

ادامه داشته است و شامل گروه سوم از  یشوبکم ازآنپسدر تمام دوران ساسانی و حتی تا مدتی  ماندهبرجای

دوره ساسانی و اوایل دوره اسالمی است که در این دوره  اینقرهگروه شامل اشیا این  .باشدمیاین آثار 

تا حدودی قراردادی شده و تحول داخلی آن اندك و بیشتر تقلیدی شده است به همین دلیل  هامایهنقش

نیز باید  همچنین دقیق باشد. گذاریتاریخد کمک مطمئنی به توانمیهمچون نوع تاج ن هاییمشخصه دیگر

در مورد ظروف نقره  منتشرشدهو گاهنگاری از موضوعات اصلی نخستین آثار  بندیطبقهکرد  خاطرنشان

و  هاآن هایتاجظروف نقره ساسانی بر اساس نقش پادشاهان، از طریق مقایسه  یابیسالساسانی بوده است و 

 تثبیت شده بود و هنوز هم اعتبار دارد. با این حال ایشیوهی ساسانی از همان آغاز هاسکه نقوش روی

 هایتاجموضوع مقاالت زیادی شد که  نگاری بر اساس فقط این ویژگیهای همیشگی در تعیین گاهدشواری

نیستند و  مطابق ی رسمیهاسکهبا نقوش و ظروف ساسانی همواره  ایصخرهی هابرجستهمنقوش در نقش 

بندی ظروف نگاری و طبقهمانعی جدی بر سر راه تالش برای تعیین گاه شناسیباستاننبود مدارك روشن 

مکشوف  اینقرهوجود دارد که فهرست اشیا  هنوز این واقعیت متأسفانه. کندمیایجاد ساسانی و نوع ساسانی 

ساسانی بودند، بسیار کم است و همچنان  هایکارگاهدر خاور نزدیک که محل  شناسیباستانهای از کاوش

در پایان نیز نگارندگان آید. های غیرمجاز یا تصادفی به دست میبها در نتیجه کاوشهمه این آثار گران تقریبا 

و امید آن است که پژوهشگرانی که در  باشدمیدارند که این مقاله در حد معرفی این سه اثر نویافته اعالم می

و همچنین به دلیل فراهم نبودن  ره ساسانی صاحب نظر هستند بیشتر به آن بپردازنددو زمینه آثار فلزی

ی دیگر به تجریه و اد است بتوان در آینده در مقالهشرایط آزمایشگاهی جهت آنالیز و مطالعات فلزشناسی امی

 .تحلیل بهتر این ظروف پرداخت 
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 تشکّر و قدردانی

در حفظ و  روزیشبانه صورتبه ان حفاظت میراث فرهنگی مازندران کهمجموعه یگ ازدر پایان نگارندگان 

سابق و سرکار خانم کوثر پورباقری امین اموال  کنندمینگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی مازندران تالش 

 رانهایت سپاس و قدردانی  میراث فرهنگی مازندران که امکان مطالعه و تصویربرداری از اشیا را فراهم نمودند

    .داردمیابراز 
  

 هاپیوست

  
  بشقاب منسوب به یکی از پسران شاپور دوم :1تصویر

 .(7: 1348 )واندنبرگ،
 .)نگارندگان( 14194بشقاب سیمین شماره 2: تصویر

  
 14194 بشقاب سیمین کمنداندازیصحنه 3: تصویر

 .)نگارندگان(

 14194 بشقاب سیمین کمنداندازیصحنه  4تصویر

 .رندگان()نگا
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 .)نگارندگان( 14194 یراق لباس، بشقاب شماره :5تصویر
 14194 بشقاب سیمین شمارهشمشیر نقش شده در  :6تصویر

 .)نگارندگان(

  

 .)نگارندگان( 14194 بشقاب سیمین شماره :7تصویر
تاج با تزیینات به شکل شاخ قوچ، بشقاب سیمین : 8تصویر

 .)نگارندگان( 14194 شماره

  

 .(426: 1391 تزیینات کاخ ساسانی تپه حصار)اشمیت، :9تصویر
 تزیینات معماری بدست آمده از عراق )کروگر، :10تصویر 

1396 :21). 
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 .(186: 1378 )گیرشمن،تاج بهرام کوشانشاه :12تصویر (82: 1396حاجی،سکه کوشانی بهرام چهارم)موسوی :11تصویر 

 
 

شاپور سوم در حال شکار گورخر              :14تصویر  .(186: 1378بهرام کوشانشاه درحال شکار)گیرشمن، :13تصویر
(Harper, 1981: 230). 

  
 .)نگارندگان( 14192در کاسه  زادهنجیبنقش یک  :16تصویر  .)نگارندگان( 14192کاسه نقره به شماره :15تصویر 



 195/ 1399 بهار ،1 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

  

 .(130: 1368 کاسه نقره دوره ساسانی)احسانی،: 18تصویر  .(130: 1368 کاسه نقره دوره ساسانی)احسانی، :17تصویر 

 
 

         فارس آبادحاجیسردیس گچی  :20تصویر  .)موزه هنر سینسیناتی(کاسه نقره دوره ساسانی: 19تصویر 
(Azarnous 1983: 174). 

  
 بشقاب نقره مکشوفه از سوادکوه به شماره اموال :21تصویر 

 .)نگارندگان( 14236
 .تاج پیروز یا قباد اول)نگارندگان( :22تصویر 
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 زمانی،ی ساسانی)آورهاسکهتاج پیروز بر روی  :23تصویر 

1384 :94). 

 ی ساسانی)آورزمانی،هاسکهتاج قباد اول بر روی  :24تصویر 

1384 :94). 

 
 

بشقاب با نقش پیروز یا قباد اول در حال شکار، موزه  :25تصویر 

 .(Harper, 1981: 218)مترو پولیتن
 .(Harper, 1981: 218)ا قباد اولتاج پیروز ی :26تصویر 

  

 .تزیینات لباس شاه و اسب او)نگارندگان( :27تصویر 
اول و اسب او در تنگ  تزیینات لباس بهرام :28تصویر 

 .(232: 1396 حاجی، چوگان)موسوی

  
 تزیینات لباس بهرام اول و اسب او در نقش رجب :29تصویر 

 .(232: 1396 )موسوی حاجی،

 14236 نقش انگور در حاشیه بشقاب شماره :30تصویر 

 .)نگارندگان(
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 ساسانی   )کروگر، تزیینات گچی در بناهای دوره :31تصویر 

1396 :204.) 

 تزیینات گچی در بناهای دوره ساسانی   )کروگر، :32تصویر 

1396 :204). 
 

 منابع
، چاپ چهارم،تهران،سازمان مطالعه و تدوین ی ایران از آغاز تا دوران زندیههاسکه(، 1384) اکبرعلی، سرفرازفریدون؛  آورزمانی،

 )سمت(.هادانشگاهتب علوم انسانی ک

 ،تصحیح عباس اقبال، چاپ اول، تهران، پدیده خاور. تاریخ تبرستان(، 1366،)حسن بن محمد بهاءالدین ندیار،ابن اسف

 ، چاپ اول، تهران، علمی و فرهنگی.هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران(، 1368،)محمدتقیاحسانی، 

ایی،چاپ اول،تهران، اداره کل میراث ،ترجمه کوروش روستتپه حصار دامغان هایکاوش(، 1391اشمیت، اریخ،)

 و گردشگری سمنان. دستیصنایعفرهنگی،

 .226-189، صص79،شماره 1357(،آذر و دیتاریخی هایبررسی(،)فرمانروایان تبرستان(،)1357،)علی چراغاعظمی سنگسری،

سان یارشاطر، ترجمه پیمان متین،چاپ ، زیر نظر اح، از سری مقاالت دانشنامه ایرانیکازمینایرانپوشاك در (، 1382السی،ه، پک،)

 .112-83اول،تهران،امیرکبیر،صص

 ، چاپ اول،تهران، موزه ملی ایران.و تزیینات معماری دوران اشکانی و ساسانی هاآرایهدر  بریگچایازی،سوری.میری،سیما،)بی تا(، 

آژند،چاپ اول، تهران، انتشارات  یعقوب، ترجمه ( هنر پارتی و ساسانی2تاریخ هنر ایران)(،1383بوسایلی،ماریو و امبرتو شراتو،)

 مولی.

 .  سیناابن،ترجمه اکبر داناسرشت، تهران،آثار الباقیه عن القرون الخالیه(،1352بیرونی،ابوریحان،)

-329،صصجابی(.3جلد شناسیباستان هایگزارشساسانی مکشوفه از ساری(،) فردمنحصربه(،)بشقاب نقره 1334حاکمی،علی،)

364. 

 فخرداعی گیالنی،چاپ سوم،تهران، دنیای کتاب. محمدتقی،جلد اول، ترجمه تاریخ ایران(، 1370یکس، سرپرسی،)سا

 . 172-147(، تهران،آریارمنا،صصباستان پژوهی ایران باستان(،)هاسکه(،)نمادنگاری مذهبی در 1396سرخوش کرتیس،وستا،)

از آسیای مرکزی(، ترجمه آهنگ حقانی،  آمدهدستبهبر مدارك (،)هویت قومی و زبانی پارتیان: مروری 1388شلدن، جان،)

 .75-66، مرکز نشر دانشگاهی،صص44، پیاپی2، شماره22،سالو تاریخ( شناسیباستان)

 ، ترجمه کریم کشاورز ،تهران، چاپ چهارم، علمی و فرهنگی.تاریخ ماد(، 1377دیاکونوف،ا،میخایلوویچ،)

 ترجمه حسن انوشه، تهران،چاپ چهارم، علمی و فرهنگی . تاریخ دمدهسپیایران در (، 1381کامرون، جورج،)

،ترجمه فرامرز نجد سمیعی،چاپ اول،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ساسانی بریگچتزیینات (،1396کروگر،ینس،)

 شگری.)سمت(،پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردهادانشگاهانسانی 

 

 .دنیای کتاب ،، ترجمه رشید یاسمی، تهرانایران در زمان ساسانیان(، 1374،) آرتور ،ستین سنیکر

 ،چاپ پنجم.)گراور زبان اصلی(، تهران،کتابخانه طهوری. پارسی باستان)دستور، واژه، متون((، 1385کنت،روالند.ج،)

، ترجمه شهرام حیدرآبادیان، چاپ اول، اشکانی،ساسانیفلزکاری ایران در دوران هخامنشی،(، 1383گانتر،آن،سی.پل،جت،)

 تهران،گنجینه هنر.



 مازندران در ساسانی یافته نو سیمین ظرف سه / بررسی198

، ترجمه اصغر کریمی،چاپ اول،تهران، سازمان میراث ساسانی هایموزاییکبیشاپور،جلد دوم، (،1378گیرشمن،رومن،)

 فرهنگی)پژوهشگاه(.

 .،چاپ اول،تهران، سازمان میراث فرهنگی کشورسفیدروی(، 1375لک پور، سیمین ،)

 ترجمه مریم میراحمدی،تهران،انتشارات اطالعات.(،ایرانشهر برمبنای جغرافیای موسی خورنی، 1373مارکوارت،یوزف،)

(، سال هفدهم، و تاریخ شناسیباستاناصفهان(،) ستونچهل(،)نگاهی دیگر به سرستون ساسانی در عمارت 1381مرادی، یوسف،)

 44-38هی،صص، تهران، مرکز نشر دانشگا33شماره اول، پیاپی

 محمدجوادتسبیحی، با مقدمه  محمدحسین، به کوشش تاریخ طبرستان و رویان و مازندران(، 1361مرعشی، میرظهیرالدین،)

 شرق . مؤسسه مطبوعاتىمشکور، تهران،چاپ سوم، 

 ، تهران، دنیای کتاب.جغرافیای تاریخی ایران باستان (،1371،)محمدجوادمشکور، 

کتب علوم  تدوین و، چاپ اول،تهران،سازمان مطالعه ی ساسانیهابرجستهنقش (،1396سرفراز،) براکعلیموسوی حاجی، رسول. 

 )سمت(.هادانشگاهانسانی 

شماره اول،تهران، مرکز نشر ،سال اول، و تاریخ( شناسیباستان(،)1(،)مازندران در دوران ساسانی1365نورزاده چگینی،ناصر،)

 .  49-43،صصدانشگاهی

(،سال دوم،شماره دوم، مرکز نشر و تاریخ شناسیباستان(،)3(،)مازندران در دوران ساسانی1367اصر،)نورزاده چگینی،ن

 .22-17،صصدانشگاهی

 ، ترجمه عیسی بهنام، چاپ دوم،تهران، انتشارات دانشگاه تهران .ایران باستان شناسیباستان(،1348واندنبرگ،لویی،)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  چاپ اول،تهران،رجمه همایون صنعتی زاده،،تایران در شرق باستان(،1381هرتسفلد،ارنست،)

 فرهنگی.

مرکز نشر  چاپ اول،تهران،، ترجمه مهرداد وحدتی،تهران،تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان(،1373هرمان،جورجینا،)

 دانشگاهی.

، پژوهش دانشگاه کیمبریج، قسمت دوم( -ساسانیان)جلدسومتاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت (،1380یارشاطر،احسان،)
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