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چكيده
صحنه هاي شکار از قديمي ترين کهن الگوهايي است که در دورة ساساني بر روي آثار هنري به ويژه ظروف 
زرين و سيمين ايجاد شده است. شمايل نگاري، شرح و تفسير تصاوير نمادي و رمزي شکار حاوي پيام ها 
و بازنمايي اطالعاتي است که رمزگشايي آنها مي تواند جنبه هاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي و مذهبي 
اين دوره را آشــکار ســازد. هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل مفاهيم نمادين صحنة شکار بر اساس 
آيکونوگرافي اجزا و عناصر به کاررفته در اين صحنه هاست. به همين منظور، ٢٧ اثر ساساني داراي نقش 
شکار شناسايي شــد و با روش آماري و ثبت اطالعات در نمودارهاي فراواني مورد بررسي قرار گرفت. 
نتايج پژوهش نشان مي دهد که برخالف دوران پيشين که خدايان و طبقات مرفه در صحنه هاي شکار حاضر 
هستند، در اين دوره، تنها شاهنشاه ساساني در مرکز صحنه و بزرگ تر از ساير عناصر، سوار بر اسب 
ظاهر مي شوند که با ايدئولوژي دورة ساساني که شاه را نمايندة خدا بر روي زمين مي دانستند مطابقت دارد. 
جانوران شکارشده نيز در مذهب زردشت از اهميت بااليي برخوردار هستند و در اين دوره، موجودات شر 
و اهريمني نيستند که شاه قصد معدوم کردن آنها را دارد، بلکه موجوداتي مقدس هستند که شکار آنها خير 
و برکت را براي شاه به همراه خواهد آورد و در واقع مفهوم شکار در اين دوره فراتر از تفنن و تفريح بوده و 

ارزش اعتقادي- سياسي پيدا کرده است.
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مقدمه
فراوان ترين  از  و  نقشمايه ها  نخستين  از  شکار  موضوع 
از آن بر  صحنه هايي است که در عصر يخبندان و پس 
ديوارة غار ها و بدنة سفال ها به تصوير کشيده شده است. 
قديمي ترين صحنه هاي شکار در ايران در غارهاي هوميان، 
مير مالس (از توابع لرستان) ديده مي شود که قدمت آن ها 
پارينه سنگي و نوسنگي مي رسد. برداشتي که  به دوران 
وجود دارد اين است که قصد از ترسيم اين اشکال چيزي 
بيش از منعکس ساختن طبيعت بوده است؛ اين تصاوير به 
نوعي به جادوي شکارورزي اشاره دارد که به منظور تأميِن 
شکاري موفقيت آميز اجرا مي شده است. حيوان نقاشي شده 
نقش يک ُمدل را دارد که با کشتن آن شکارورزان اطمينان 
در کشتن حيوان حقيقي را پيگيري مي کردند. با عبور از 
دورة شکارورزي و تأمين معيشت جوامع انساني از طريق 
کشاورزي، دامداري و صنعت، شکار و شکارگري از مفهوم 
اولية خود فاصله گرفت و به رويکردي نوين که همراه با 
تفريح و سرگرمي، آمادگي جسماني و روحي براي مقابله 
با مخاطرات، حضور در ميادين جنگ و قدرت نمايي بود، 
بدل گشت که البته جنبه هاي نمادين و مذهبي آن را نيز نبايد 

فراموش کرد. 
در دورة ساساني، که از ادوار طاليي فرهنگ و هنر 
ايران محسوب مي شود، صحنه هاي فراواني از شکار در 
ُمهر  و  پارچه ها  گچبري،  فلزي،  ظروف  برجسته،  نقوش 
به دست آمده است که خلق هريک هدف خاصي را دنبال 
مي کنند. اين نوشتار مي کوشد تا با بررسي آثار مربوط 
به شکار در دورة ساساني و مقايسة آن با دوره هاي قبل 
به ويژه دورة عيالم و هخامنشي، مفاهيم نمادين به کاررفته 

در آنها را شناسايي کند.

پرسش هاي تحقيق
١.مفهوم نمادين جانوران شکارشده چيست؟ و چه ارتباطي 

با مذهب دورة ساساني دارد؟
٢.چه ارتباطي ميان نقوش شکار و ايدئولوژي شاهنشاهي 

دورة ساساني وجود دارد؟
چه  کننده  بازگو  ساساني  دورة  در  شکار  ٣.صحنه هاي 

مفاهيمي هستند؟

روش تحقيق
امروزه آيکونوگرافيکي از روش هاي مطالعاتي در حوزة 
تاريخ هنر محسوب مي شود که جهت يافتن محتوا و داللت 
مي پردازد. روش  آن  تحليل  و  تجزيه  به  تصوير  معنايي 
آيکونوگرافي شامل گردآوري، طبقه بندي و تحليل اطالعاتي 
است که از يک اثر هنري حاصل مي شود؛ به همين منظور 
٢٧ اثر هنري ساساني که موضوع شکار را دارند انتخاب 
گرديد. در اين آثار مواردي همچون نوع جانور شکار شده، 
شخصيت شکارگر، سالح به کار رفته، نوع اثر هنري، َمرکب 

تحليل مورد  و  از توصيف  موارد پس  شکارگر و ساير 
بررسي قرار گرفتند.

پيشينة پژوهش
درخصوص نقش شکار پژوهش هايي چندي صورت گرفته 
است. گيرشمن در کتاب هنر پارت و ساساني (١٣٥٠) تنها 
به معرفي آثار هنر ساساني پرداخته و به ذکر چند بشقاب 
ساساني با نقش شکار اکتفا کرده است. آرتور پوپ نيز در 
کتاب سيري در هنر ايران تصاويري از بشقاب هاي ساساني 
با نقش شکار ارائه کرده است (Vol VII,1977). با وجود 
اين، فيليس اکرمن در مقالة خود تحت عنوان مباحثي چند 
در تصويرپردازي آغازين با نگاهي تحليلي نقوش مختلف 
را بررسي کرده است اما در مورد نقش شکار در دورة 
 Vol ,1977) ساساني به طور مفصل صحبتي نکرده است
II). هرمان (١٣٧٤) و آزموده (١٣٧٦) از ديگر پژوهشگراني 
هستند که دربارة آثار هنري ساساني و اغلب به صورت 
پراکنده مطالبي در مورد نقش شکار نوشته اند. ازاين رو، 
تحقيق پيش رو از نظر روش و نگاه تحليلي به موضوع 

متفاوت با پژوهش هاي صورت گرفته است.

اهميت شکار در دورة ساساني
ساسانيان، که خود را وارث سنن امپراطوري هخامنشي 
مي دانستند، تحولي شگرف در تمام زمينه هاي هنري ايجاد 
کرده و در خصوص خلق صحنه هاي شکار بيشترين و 
با ارزش ترين موضوعات و تصاوير را از خود به يادگار 

تصوير ١: بشقاب سيمين شاپور دوم (٣٧٩-٣١٠ م) در حال شکار 
گراز- گالري فرير واشنگتن – قطر ٢١ سانتي متر. مأخذ :

 www.asia.si.edu
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گذاشتند. نقوش برجسته، ظروف زرين و سيمين و گچبري 
که  است  دوره  اين  هنرمندان  باارزش  يادگارهاي  از  و... 
صحنه هاي مختلف شکار پادشاهان را به نمايش گذاشته اند. 
در ارتباط با مسئله شکار در دروة ساساني گفتني است که 
پادشاهان در اين دوره عالقة زيادي به اين امر داشتند و 
بنا به سنت دوره هخامنشي، پرديس هايي ساختند که انواع 
در شکارگاه هاي  مي کردند.  نگهداري  آن  در  را  جانوران 
گورخر،  غزال،  پلنگ،  شير،  قبيل  از  حيواناتي  سلطنتي 
طاووس، شتر مرغ و خرگوش نگهداري مي شد؛ چنان که 
است.  مثال  اين  از  خوبي  شاهد  خسروپرويز  شکارگاه 
اهميت موضوع شکار در اين دوره تا حدي بود که يک نفر 
به عنوان شاه بان (قوشچي باشي) مسئوليت نگهداري و 
حراست از شکارگاه ها را بر عهده داشت و امور مربوط به 

شکار به وي واگذار مي شد (کريستين سن ١٣٧٠: ٢٩٠).
گونه هاي مختلف جانوري در صحنه هاي شکار شاهان 
ساساني، شخصيت شکارگر، ابزار شکار، حالت شکارگر 
اين  در  که  است  مواردي  از  مفاهيم صحنه هاي شکار  و 

نوشتار به شرح و بسط آنها پرداخته خواهد شد.

گونه هاي جانوري در صحنه هاي شکار
گراز: در هنر ساساني، گراز و شير فراوان ترين جانوراني 
هستند که توسط شاهان ساساني شکار شده اند (بنگريد به: 
نمودار شماره ١). در دو بشقاب زرين (تصوير شماره ١)، 
يک اثر گچبري در چال ترخان و يک نقش برجسته که در 
طاق بستان قرار دارد، اين صحنه به تصوير کشيده شده 

است. در همه صحنه هاي شکار، شاه ساساني سوار بر 
اسب نشان داده شده است. در اين صحنه ها،به طور معمول 
دو گراز در صحنه حاضر هستند که شاه در حال تيراندازي 
به سوي يکي از آنهاست و گراز ديگر يا قبًال توسط شاه 
کشته شده و در زير پاي اسب وي افتاده است يا در پشت 
نيزارها پنهان گرديده تا در فرصتي مناسب، به شاه حمله 
کند. مناظر صحنه هاي شکار گراز غالبًا به صورت آب روان 
به صورت  را  جانور  زندگي  محل  که  است  نيزارهايي  و 

باتالق نشان مي دهد.
بسياري  قدمت  از  شکار  صحنه هاي  در  گراز  نقش 
شکل   :١٣٧١ (هينتس  ايالم  دورة  در  و  است  برخوردار 
شماره ٣) و هخامنشي (کخ ١٣٨٣: تصوير ١٨٩) نيز ديده 
دورة  در  حيوان  اين  نقش شکار  اين،  وجود  با  مي شود. 
ساساني از فراواني و اهميت بيشتري برخوردار است. وجه 
مّلي و مردم پسند اين جانور را مي توان در مذهب زردشت 
جست وجو کرد. چنان که ايزد بهرام در ده هيئت مختلف 
خود را به زردشت نشان داد که در يکي از اين صورت ها 
وي به شکل يک گراز نر ظاهر مي شود (بهرام يشت، بند 
دليري  و  قدرت  نشانه  ده تجسم،  اين  از  ٢٧-١). هر يک 
است. در دورة ساساني دو تجسم از تجسم هاي ايزد بهرام، 
از محبوبيت بيشتري برخوردار بود: يکي به شکل پرنده اي 
بزرگ (شاهين) و ديگري به شکل يک گراز نر. همچنين در 
اوستا آمده است که بهرام به شکل گراز، مهر را همراهي 
مي کند(ِمهريشت، کردة ١٨، بند ٧٠). از اين رو گراز نمادي 

از پيشتازي و نيرومندي نيز محسوب مي گردد. 
با توجه به اين مفهوم، صحنه هاي شکار گراز، عالوه 
بر معناي واقعي خود که نمايشي از قدرت و دليري شاه 
مذهبي  معناي  يک  مي تواند  مي گردد،  محسوب  ساساني 
نيز در پس خود داشته باشد، چنان که با شکار اين حيوان، 
مي شده  منتقل  نيز  شاه  به  گراز  نيرومندي  و  پيشتازي 

است.

فراوان ترين  از  يکي  گراز  نقش  نقش شير همچون  شير: 
نقشمايه هاي جانوري است که در دورة ساساني به نمايش 
فلزي  بشقاب  چهار  در  شير  شکار  نقش  است.  درآمده 
کلية  ديده مي شود. در  نقش برجسته  (تصوير ٢) و يک 
بشقاب ها شاه سوار بر اسب در حال شکار شير است. در 
اين صحنه ها، شاه در حالي که به عقب برگشته در حال از 
پاي درآوردن شير است. در صحنه هاي شکار شير معموًال 
يک مثلث به عنوان نمادي از کوهستان، که موطن شير است، 

نشان داده شده است. 
نقش شکار شير در نقش برجسته سر مشهد اندکي با 
صحنه هاي شکار شير در بشقاب هاي فلزي متفاوت است. 
اين نقش، بهرام دوم را نشان مي دهد که همسر و پسرش 
را در مقابل حمله دو شير حمايت مي کند (واندنبرگ ١٣٤٠: 
٥٢). وي شير اولي را کشته و خود را براي حمله به شير 

تصوير ٢: بشقاب سيمين زراندود شده با نقش شاپور دوم (٣٧٩-
٣١٠ م) در حال شكار شير. موزة هرميتاژ – قطر: ٢٢,٩ سانتي متر. 

www.hermitagemuseum.org   :مأخذ



تير از پاي درآمده است.
در اين صحنه، عالوه بر مفهوم واقعي شکار، مفهوم 
مذهبي آن نيز مد نظر است. صحنة شکار قوچ به صورت 
منفرد در آثار ساساني زياد ديده مي شود ( به عنوان نمونه 
 .(٤٩ figure :١٩٧٧ pope ،سر قوچ در کاخ شمارة ۱ کيش
بنابراين، نقش مذکور در هنر اين دوره از اهميت فراواني 
برخوردار بوده است. در کارنامة اردشير بابكان آمده است 
كه هنگام فرار وي به پارس «قوچي به دنبال او مي دويد و 

دوم آماده مي کند. 
لرستان  در  جمله  از  مختلف  دوران  در  شير  نقش 
(عابد دوست و کاظم پور ١٣٨٧: تصوير ٧)، عيالم (هينتس 
١٣٧١: شکل ٥) و هخامنشي (کخ ١٣٨٣: تصوير ١٩٠) ديده 
شده است و در هر دوره مفاهيم متفاوتي داشته است. شير 
در برخي از مفاهيم، به ويژه در صحنه هاي نبرد شير و گاو 
نر، نمادهايي براي رساندن مفهوم آغاز فعاليت کشاورزي 
پس از انقالب زمستاني بوده و معناي برج فلکي را داشته 
است (بيکرمن، ١٣٨٤: ٥٦). برخي بر اين باورند که خداي 
خورشيد در اصل يک شکارچي بوده و پادشاه قائم مقام 
است.  بوده  زمين  روي  بر  خورشيد- آسمان  خداي  اين 
بنابراين به نظر مي رسد که نبرد شاه با شير صحنة جشن 
و پيروزي خورشيد بر زمستان را نشان مي دهد (بالتر و 
شايتس، ١٣٨٤:٥٩). از نظر مذهبي، نقش شاه اين بود که 
بر نيروهاي مخرب که در قلمرو سلطنت وي به فعاليت 
که  تفسيري   .(١٧٧  :١٣٨٣ کند(هينلز  غلبه  مي پرداختند 
نقش برجستة صخره اي بهرام دوم در سرمشهد فارس بر 
آن صحه مي گذارد که بهرام به تنهايي شيرهايي را مي ُکشد 
که نه فقط به شخص او بلکه به خانواده اش حمله ور شده 
عظمت  نماد  به عنوان  باستان  مردم  باور  در  شير  است. 
اين به دليل  و قدرت مطرح بوده (ياحقي ١٣٦٩: ٢٨٢) و 
ضعفي است که انسان در مقابل اين حيوان داشته است. 
بنابراين، وقتي کسي جرئت و شهامت مبارزه و شکار با اين 
حيوان را داشت، در اذهان عمومي به عنوان فردي شاخص 

و داراي نيروي برتر از ديگران مطرح مي شد.

قوچ: صحنة شكار قوچ در پنج ظرف فلزي مشاهده 
گرديده است(تصوير ٣و ٤و ٥). در سه مورد، شاه سوار 
بر اسب نشان داده شده که به صورت چهار نعل به سمت 
راست صحنه در حال تاخت است. در اين صحنه ها، چهار 
قوچ در جلوي شاه به تصوير کشيده شده اند که دو قوچ 
در حال فرار هستند و شاه به سوي آن ها تير پرتاپ مي کند 
قبًال توسط وي شکار شده و در  و دو قوچ ديگر گويي 
زير پاي اسب افتاده اند. نکتة قابل توجه در ظروف شکار 
قوچ (تصوير ٣ و٤) آن است که تقريبًا در همة آن ها يک 
سبک واحد تکرار شده  است. اما وضعيت شكار در بشقاب 
سيمين خسرو اول (تصوير ٥) به گونه اي متفاوت است و 
داراي ويژگي هايي است که در ساير آثار مربوط به دورة 
اثر  اين  نقشمايه هاي  است.  نشده  ديده  تاکنون  ساساني 
شامل دو صحنه است که به صورت افقي ايجاد گرديده و 
بخش فوقاني بيشترين سطح ظرف را در بر گرفته است. 
در صحنة فوقاني در دو سوي شاه که بر اريکة سلطنت 
نشسته، چهار تن از بزرگان کشوري ايستاده اند. در صحنة 
و  برگشته  عقب  به  اسب  بر  حال سوار  در  شاه  زيرين، 
مشغول شکار قوچ است. پشت سر شاه دو قوچ در حال 
فرار از صحنه  اند و يکي از آن ها که مقاومت کرده با اصابت 

تصوير ٣: بشقاب سيمين زراندود شده با نقش خسرو اول (٥٧٩-
٥٣١ م) در حال شکار قوچ- موزة  متروپليتن. قطر:٢٢ سانتي متر. 

 www.metmuseume.org :  مأخذ

تصوير ٤. بشقاب سيمين زراندود شده با نقش پيروز شاه (٤٥٧ 
تا ٤٨٣ ميالدي) در حال شکار قوچ - موزة  هرميتاژ. قطر ٢٤,٦ 

سانتي متر مأخذ: آزموده ١٣٧٦: نگارة ٧.

بررسي و تحليل نقش شکار در دورة  
ساساني
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٦). در يکي از بشقاب ها، شاه براي نخستين بار بر روي 
گوزن نشسته است، او شاخ هاي گوزن را در دست چپ 
گرفته و با دست راست، شمشيري را در گردن حيوان فرو 
مي برد. گوزني ديگر که پيش از اين توسط شاه کشته شده 

در زير پاي وي قرار دارد (تصوير ٧). 
در دو بشقاب به دست آمده از ديلمان گيالن، برخالف 
پياده در حال کشتن  به صورت  صحنه هاي معمول، شاه 
گوزن است. در ظرف ديگري که در يک مجموعة شخصي 
نگهداري مي شود (گيرشمن، ١٣٥٠: شکل ٢٥٤)، شاه بر 
روي يک پا ايستاده و پاي ديگر خود را بر پشت گوزن قرار 
داده است. او با يک دست شاخ حيوان را گرفته و با دست 

ديگر خنجري را بر پشت گوزن فرو برده است.
صحنة شکار گوزن (تصوير ٧) با گچبري به دست آمده 
از چال ترخان ري قابل مقايسه است. در هر دو صحنه، 
شاه در حالي که سوار بر گوزن است، يک شاخ حيوان را 
در دست گرفته و با دست ديگر در حال کشتن جانور است. 
با نگاهي گذرا به صحنه، بيننده به ياد روايات کشتن گاو در 
صحنه هاي ميترائيسم مي افتد. در اين روايات آمده است که: 
«ميترا از تخته سنگي در کنار رودخانه زاده شد و هنگام 
والدت به دشنه اي مسلح بود... وي سپس به گاو نخستين 
حمله برد... شاخش را به چنگ گرفت و بر پشتش سوار 
اين حمله سخت برآشفته شد، به شتاب،  از  شد. گاو که 
دويدن آغاز کرد. سرانجام گاو نخستين که در اثر کوشش 
به تسليم شد...  بود، مجبور  بي حاصل خود خسته شده 
آن گاه با دستي شاخ وي را گرفت و با دست ديگر دشنة 
خود را در پهلوي گاو فرو کرد. در اين لحظه خون از او 
جاري گشت که کلية گياهان سودمند و انواع چارپايان پديد 
آمدند (کارنوي، ١٣٤١: ٤٤). شرح اين متن همانند تصاويري 

است که مشاهده مي گردد.

ُبز کوهي:  نقش بز تنها در دو صحنه، يک بر روي 
ظرف فلزي (تصوير ٨) و ديگري بر روي يک پارچه (وثوق 

بابايي ١٣٩٠) ديده مي شود. 
در بشقاب خسرو اول (تصوير ٨) شاه در حالي که به 
سمت چپ صحنه حرکت مي کند و اسب خود را به آن سو 
مي تازد به عقب برگشته در پشت سر اسب شاه در باال 
ُبزها در حال فرار به سمت راست هستند که شاه با کمان 
خود بر پشت هريک از آن ها تيري را نشانه رفته است. در 
زير پاي اسب شاه، دو ُبز کوهي ديگر که آن ها نيز تيري 
بر پشت دارند در حال فرار و هم جهت با بقية گله در حال 
حرکت  اند که نشانة ضعف و ازپاافتادگي در آن ها مشهود 
اين ظرف صحنة  است (موسوي، ۱۳۷۳: ۳۱۴-۳۱۵). در 
شکار فراخ تر شده است تا دو گونة مختلف از حيوانات و 
نيز يک سگ شکاري را در خود جاي دهد (هارپر، ١٣٧٩: 
١٢٠). نقش سگ در صحنه هاي شکار براي نخستين بار 
است که در اين بشقاب ديده مي شود. در دورة عيالمي نيز 

چون پرسيدند كه آن چيست كه به دنبال وي روان است 
گفتند فره كياني باشد» (هدايت، ١٣١٨: فصل ٤- بند ١٠ و 
٢٤). از اين رو، يکي از جلوه هاي فره ايزدي قوچ است و 
از سويي قوچ يکي از صورت هاي ايزد بهرام است (بهرام 
يشت، کردة ٨، بند ٢٣). بنابراين، قوچ هم نشان فره و هم 

نشان قدرت شاهي است.

گوزن: صحنة شکار گوزن در آثار هنري ساساني در 
بسياري از جهات با ديگر صحنه هاي معمول شکار متفاوت 
است. نخست آنکه در چند اثر هنري، شاه سوار بر اسب 
نيست. در اين صحنه ها، شاه در حالي که پياده است نيزه و 
يا خنجر خود را در گردن گوزن فرو برده است (تصوير 

تصوير ٥. بشقاب سيمين خسرو اول مأخذ:  ٥٥٩-٥٣١ م) بر تخت 
نشسته و در حال شکار قوچ- موزة هرميتاژ: قطر ٢٦ سانتي متر. 

مأخذ: هرمان ١٣٨٧: .  

شكار  حال  در  اول  يزدگرد  زر اندود  سيمين  بشقاب  تصوير٦. 
گوزن- موزة  متروپليتن- قطر: ٢٣,٣ سانتي متر. مأخذ:

www.metmuseume.org 



حيواناتي همچون سگ را که اهلي شده اند براي امر شکار 
به خدمت مي گرفته اند و نمونة آن در يک ُمهر استوانه اي 
به دست آمده از شوش ديده مي شود(هينتس، ١٣٧١: ٢٨) در 
قسمت فوقاني صحنه نقش ستاره و هالل ماه وجود دارد 
که تاکنون در صحنه هاي شکار ديده نشده بود که احتماًال 
منظور از اين کار طلب حمايت از ايزدان بوده است تا شاه 

را در اين امر ياري کنند. 
در ارتباط با شکار اين حيوان، از دوره ايالم نيز آثاري 
به دست آمده است. بر روي يک اثر ُمهر از يک درپوش 
کوزه که از شوش به دست آمده الهة ايالمي در حالي که 
بر پشت دو سگ سوار است در حال شکار بز کوهي ديده 
مي شود (مجيد زاده، ١٣٧٠: ٩٤).در شوش و ايالم، بز کوهي 
مظهر فراواني و روييدني ها بوده و اصوًال حيوانات شاخدار 
براي مردم ايران زمين عزيز و مقدس بوده است. در گذشته 
ميان شاخ هاي خميده و هالل ماه ارتباطي متصور بودند. 
از جانب ديگر ماه از زمان هاي بسيار قديم با باران شناخته 
مي شد. بنابراين شاخ در نزول باران مؤثر شمرده مي شد 
و اين وابستگي به آب به طور برجسته اي به شکل جانوران 
شاخ دار بر روي ظروف جلوه داده مي شد(پوپ، ١٣٣٨: ٩).

آهو: نقش شکار آهو بر روي دو ظرف فلزي (تصوير ٩) 
و يک گچبري ديده مي شود. در هر سه صحنه، بهرام گور 
همراه با آزاده، در حالي که سوار بر شتر است، در حال 
شکار آهو به نمايش درآمده اند. چهار آهو در صحنه حضور 
دارند که شاه با يک تير شاخ آهويي را از بيخ کنده و با دو 
تير که بر فرق آهوي ديگري نشانده وي را شبيه آهوي 
شاخدار ساخته و با اين حرکت زبردستي و توان خود را به 

معشوقه اش نشان داده است. يکي از آهوان کشته در زير 
پاي شتر مشاهده مي شود.

ببر و پلنگ: نقش ببر و پلنگ به طور جداگانه تنها در 
يک مورد شناسايي شده است (تصوير ١٠). در سمت چپ 
صحنه، شاهزاده با پوشش خاص که بسيار گرانبهاست، 
مشاهده مي شود. وي درحالي که سوار بر اسب است، جهت 
حرکتش را به سمت راست صحنه انتخاب کرده است، جايي 
که ببري به وي پشت کرده و در حال گريز از مهلکه است. 
در زير پاي حيوان ببري زخمي افتاده است که شدت درد و 
زخم وارده بر آن نمودار است. اما در ظرف شاه به صورت 
پياده در حال شکار پلنگ است، او با دست چپ خود گردن 
پلنگ را گرفته و با شمشيري که در دست راست خود دارد، 
شانة راست حيوان را شکافته است. در هر دو صحنه، چند 
تکه برجستگي که احتماًال نمادي از کوه و ارتفاعات است، 

ديده مي شود.

فلزي،  بشقاب  دو  در  مختلف:  حيوانات  از  ترکيبي 
صحنة شکار گراز و شير به صورت توامان ديده مي شود. 
در بشقاب سيمين موزة ليون، بهرام گور سوار بر اسب 
ديده مي شود که در مقابل او گرازي دست هاي خود را به 
هوا بلند کرده و قصد حمله به شاه را دارد (تصوير ١١). 
در زير پاي اسب، شيري که به دست شاه کشته شده، بر 
زمين افتاده است. در گوشة سمت راست صحنه و در کنار 
يک درخت، خرسي پنهان شده است. در ظرف موزة ميهو 
ژاپن نيز همين صحنه با اندکي تفاوت ديده مي شود. در 
اين صحنه نيز شاه (بهرام گور) سوار بر اسب است و در 

تصوير ٧. بشقاب سيمين زراندود شده با نقش شاپور دوم (٣٧٩-
٣١٠ م) درحال شکار گوزن- موزة بريتانيا – قطر: ١٨ سانتي متر. 

www.britishmuseum.org  :مأخذ

تصوير ٨. بشقاب سيمين خسرو اول ( ٥٧٨-٥٣١ م) در حال 
شکار ُبز- موزة  هرميتاژ – قطر ٢٠ سانتي متر.مأخذ: هارپر ١٣٧٩: 

تصوير ٥٤.
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حالي که به سمت راست مي تازد، نيزه خود را بر سر گراز 
مي کوبد. شيري که قبًال کشته شده در زير پاي اسب افتاده 
است؛ با اين تفاوت که در اين صحنه يک فيل با فيلبانش که 
قسمتي از بدن او مشخص است با چوبدست مخصوص در 

حال هدايت آن است.
در هر دو صحنة شکار شير و گراز، مينوي بالدار در 
باالي سر اسب در حال پرواز است. مينوي بالدار در باالي 
(الهه  نيکه  به آن  ديده مي شود که  نيز  نقش طاق بستان 
پيروزي) مي گويند و آن را متأثر از هنر يوناني مي دانند. 
وجود فروهر نشان از اعتقاد و ايمان شاه نسبت به امور 

مذهبي حتي در امر شکار است.

شخصيت شکارچي در صحنه هاي شکار دورة ساساني
در آثار هنري ايران، معموًال افراد مختلفي در حال شکار 
ديده مي شوند. در نقاشي هاي پيش از تاريخ و درون غارها، 
شکار  گروهي  به صورت  خود  معاش  تأمين  براي  مردم 
مي کردند که اين مسئله بر شکار موفق آنها تأثير فراوان 
داشته است. در دوره هاي تاريخي، از جمله در آثار ايالمي، 
در صحنه هاي  نيز  عادي، خدايان  مردم  بر شکار  عالوه 
شکار ظاهر مي شوند. در اثر مهري که بر روي درپوش يک 
کوزة گلي از تمدن ايالم به دست آمده، الهه اي در حال شکار 
ديده مي شود که اين نشان دهندة برتري زن در دورة ايالمي 
نيز است (مجيدزاده،١٣٧٠: ١٩٤). در همان لوح مکشوفه از 
شوش، در قسمت زيرين صحنه، دو شير به يک گاو حمله 
کرده اند و خدا در حال کشتن شير است (همان: ٧). اين 
صحنه حاکي از اين مسئله است که خدايان بر تمامي امور 
جهان نظارت دارند و همه چيز را تحت کنترل خود دارند 

حتي جدال ميان دو حيوان.
بر  که  بود  اين  نقش شاه  ايران دورة هخامنشي،  در 
فعاليت  به  وي  سلطنت  قلمرو  در  که  مخرب  نيروهاي 
مي پردازند غلبه کند. در تاالر اصلي کاخ داريوش در تخت 
جمشيد، شاه در حال مبارزه با يک حيوان افسانه اي است 
که مظهر چيرگي شاه بر پليدي هاست (کخ، ١٣٨٠: ١٥٥). 
اما در دورة پارتي، موضوع شکار دوباره در ميان خدايان 
باب مي شود. نمونة بارز اين صحنه ها در نقاشي هاي شهر 
دورا اورپوس ديده مي شود که ايزد مهر در چهرة جواني 
سوار بر اسب در حال جدال با شير يا گاو است (کالج، 
مهر،  توسط  شير  موضوع شکار  در  دقت   .(٢٥٣٧: ٢٠٥
يادآور نقش شکار شير توسط الهة ايالمي است. مضمون 
شناخته شده اين صحنه نمايانگر شکست دشمنان دنيوي و 

معنوي در قالب حيوانات است.
گاهي  که  قبل  دوره هاي  برخالف  ساساني  دورة  در 
شاه  تنها  مي شوند،  ظاهر  شکار  صحنه هاي  در  خدايان 
در  شکست ناپذير  نمادي  به عنوان  که  است  ساساني 
صحنه هاي شکار ديده مي شود که هميشه پيروز اين نبرد 
است. البته نقش برخي از شاهان مانند شاپور دوم و بهرام 
گور در اين صحنه ها از ديگران چشمگيرتر است که در اين 
بخش بهرام گور که در ادبيات ايران نيز مورد توجه است 

مي پردازيم: 
بهرام گور: در افسانه هاي مربوط به بهرام گور يا بهرام 
پنجم، دربارة شجاعت و توان جسماني فوق بشري وي 
بسيار تأکيد شده است.در عالم واقعيت، او با حضور در 
جنگ هاي حساسي چون جنگ با هونها و پيروزي بر آنان، 
چهرة متهور و قدرتمندي از خود نشان داده است. بازتاب 

تصوير ٩: بشقاب سيمين با نقش بهرام گور ( ٢٣٨-٤٢٠ م) در حال 
شکار آهو- موزة هرميتاژ - قطر:٢٢ سانتي متر. مأخذ:

 www.hermitagemuseum.org 

تصوير ١٠. بشقاب سيمين زراندود شده با با نقش شاپور سوم 
مأخذ:  ٣٨٨-٣٨٣ م) در حال کشتن پلنگ. موزة هرميتاژ. قطر: ٢١,٧ 

 www.raeeka.wordpress.com   :سانتي متر. مأخذ



اين تهور و قدرت را در برخي از افسانه هاي مربوط به 
او مي توان ديد، چنان که در افسانة جنگ بهرام با شيران 
براي رسيدن به سلطنت (تاريخ طبري،١٣٣٧: ١١٩ و ١٢٠) 
با دو  او را رودررو  و شاهنامه ١٣٨٧: ج ٤: ٢٥٣-٢٥١) 
شير درنده مي يابيم و مي بينم که با حرکاتي متهورانه و 
فوق انساني دو شير را به قتل مي رساند. نولدکه نيز به اين 
حقيقت بهرام اشاره دارد که «آنقدر داستان هاي مربوط به 
شکار و شجاعت، از او نقل شده که از هيچ يک از پادشاهان 
ساساني به اين اندازه نقل نشده است. حتي داستان هاي 
منقول در طبري و ديگر کتب مبتني بر مأخذ قديمي تر نيز 
کم و بيش پر از حادثه جويي هاي اوست» (نولدکه، ١٣٥٨: 
١٨٨). بهرام گور ميل مفرطي به شکار داشت که در اکثر 
بر  او  ماجراي شکارگري  به  وي،  به  مربوط  افسانه هاي 
نقل  افسانه اي  خالل  در  را  بهرام  مرگ  حتي  مي خوريم. 
کرده اند که وي در حال تعقيب يک شکار در باتالقي فرو 

رفت و غرق شد (ميرسعيدي، ١٣٧٩: ٤٢٧).
بازتاب اين هنرنمايي هاي بهراِم گور در شکار در هنر نيز 
جلوه گر شده است و اينجاست که باستان شناسي در تأييد 
تاريخ بر مي آيد. در پنج بشقاب فلزي، نقش بهرام در حال 
شکار جانوران ديده مي شود. در دو مورد از بشقاب هاي 
سيمين و يک مورد در گچبري بهرام گور در حال شکار 
آهوان است. در اين صحنه هاي شکار، بهرام گور همراه با 
معشوقه اش، آزاده ديده مي شود. اين صحنه ها يادآور اين 
داستان است که چنگ نواز محبوب و زيباي وي، آزاده، او 
را به ريشخند گرفت، آن گاه بهرام تصميم گرفت که پهلواني 

مشهور خود را با کمان به نمايش بگذارد و آزاده را با خود 
به شکار برد و يکي از خواسته هاي آزاده را اجرا کند: زدن 
شاخ هاي غزال، به طوري که او به ماده تبديل شود و ديگري 
نشاندن دو تير بر سر ماده غزال، به طوري که به شکل شاخ 

درآيد (فردوسي ١٣٨٧، ج ٤: بيت ٣-٣٣٩٨٢ و ٣٣٩٨٧).

تصوير ١١.بشقاب سيمين زراندود شده با نقش بهرام گور در حال 
شکار. قفقاز – موزة ليون – قطر: ١٩ سانتي متر - مأخذ:

 pope  1977, Vol VII, pl 229 A

www.clevelandart.org  :تصوير 12. پارچه با نقش شكار ُبز- سغد- موزة كلوند. مأخذ
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 ابزار شکار
انسان از روزگار پيشين براي شکار و دفاع از خود از تير 
و کمان استفاده کرده است. در نقاشي هاي روي ديوار غار 
هوميان لرستان، شکار با استفاده از کمان بوده است. از 
اواسط دوره عيالمي، تير و کمان براي نابودي و شکار 
حيوانات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است (ملکزاده 
بياني، ١٣٦٣: ٥٩). در دورة ماد، هووخشتره براي جنگ با 
دشمنان، سپاهي از کمانداران ورزيده و نيزه وران زبر دست 
استفاده مي کند (دياکونوف، ١٣٥٧: ٥٥) و در نهايت با همين 
سپاه جنگي توانست بر آشور پيروز شود. در آثار هنري 
پارتي، توجه ويژه اي به کمان شده است: استفاده از کمان در 
سوار کاري باعث مي شد سوار در حالت خاص قرار گيرد 
که شکار را بر وي آسان تر کند (٧٥٠ orbeli ١٩٧٧). در 
نقاشي هاي ميترا در دورا اورپوس و نيز يک مهر به دست 
آمده از نسا نقش کمان پارتي ديده مي شود. متون تاريخي 
به ويژه  و  عام  به طور  ايرانيان  کمانداري  به  نيز  مرتبط 
مهارت پارتيان در کمانداري اشاره دارد: در کتاب هردوت 
آمده است که «ايرانيان از ٥سالگي تا ٢٠سالگي، سه چيز را 
مي آموختند: سوارکاري، تير اندازي و راستگويي» (هردوت 
١٣٦٨: ١٠٨) و اين مسئله بر اهميت تير و کمان نزد ايرانيان 

«کودکان  گويد:  کورش نامه  در  نيز  گزنفون  دارد.  اشاره 
پارسي از خرد سالگي کمان کشيدن و نيزه انداختن  آموزند» 

(گزنفون ١٣٣٨: ١).
فراوان ترين ابزار شکار در دورة ساساني تير و کمان 
(١٥ مورد) است. از طرفي با توجه به وضعيت شکارگر که 
معموًال بر روي اسب در حال تيراندازي است استفاده از 
کمان ابزاري مناسب بوده است. از ديگر ابزار شکار مي توان 
به موارد زير اشاره کرد که در آثار مربوط به شکار دورة 
ساساني ديده شده است: نيزه (٦ مورد)، شمشير (٣ مورد؛ 

تصوير ١٢) و خنجر (٣ مورد).

حالت شکارچي
يا  شاه  ساساني،  دورة  شکار  صحنه هاي  در  سواره: 
به صورت سوار(٢١ مورد) و يا پياده (٦ مورد) است. مرکب 
غالب شکارچيان در اين صحنه ها اسب است. با ورود اقوام 
هند و اروپايي به ايران، اسب ارمغان اين فرهنگ شد و با 
پشتيباني همين اسب ها به اروپا، خاورميانه و هند سرازير 
روزگار  هخامنشي  دورة   .(١٣٧٥:٢٧ شدند(شهبازي 
زرين اسب پروري و سوار کاري است و در سنگ نوشتة 
داريوش هخامنشي آمده است: «اين است کشور پارس که 

تصوير ١٣. تصوير شکار گوزن،  طاق بستان، ماخذ: هرمان، 1387: 103.



َاهوره مزدا به من داد، زيبا، داراي اسبان خوب و مردان 
نيک است» (سمسار، خرداد ١٣٤٣: ٤٠). در دورة پارتي 
نيز اسناد تصويري بسياري از اسبان اشکاني در دست 
آن  از  دارد.  اشاره  دوره  اين  در  آن  اهميت  به  که  داريم 
جمله است: نقاشي بر روي ديوارهاي بناهايي از شهر دورا 
اروپوس (محمدي فر، ١٣٨٧: تصوير ٢٩) بر صخره هاي 
تنگ َسرَوک (محمدي فر، ١٣٨٧: شکل ٩٦). با اين پيشينه، 
اسب در هنر ساساني از جايگاهي بااليي برخوردار است 
و همواره ياور، همراه و مکمل شخصيت وي است و او را 
در نبردها و صحنه هاي شکار ياري مي کند. از نام آورترين 
گفتة  به  بنا  که  بود  شبديز  ساساني،  دوران  در  اسب ها 
بلعمي از همة اسبان جهان چهار وجب بلندتر و افزون تر 
بود (بلعمي ١٣٣٧: ٢٢٠) تاخت چهار نعل، شاخص کلي هنر 
تصوير سازي ساساني در نقش کردن اسب است و براي 
نمايش تحرک و تجسم يک صحنه به عنوان يک مدل هنري 
تکامل يافته (فريد نژاد ١٣٨٤: ١٥٢). تزئينات اسب ها در اين 
گونه بشقاب ها به خوبي نمايان است اما يکي از بارزترين 
کره)  و  ماه  (هالل  تاج شاهي  نشانة  تزئينات، وجود  اين 
بر پيشاني اسب است (در تصوير ١٣) که اين امر شايد 
به سبب عالقة خاصي بوده كه شاه نسبت به اسب خود 
داشته است. در نهايت بايد گفت اسب نه تنها به عنوان َمركب 
جنگجويان و قهرمانان، نمادي از شجاعت، قدرت و سرعت 
بود(هال ١٣٨٣: ٢٤) بلکه با داشتن شخصيتي قدرت بخش 

براي پهلوان (شاه) نقش مکمل، ياريگر و تأمين کننده بخشي 
ايفا  را  پيروزي بخش طبيعت  و  مادي، روحاني  قواي  از 

مي کرد.
شتر مرکب ديگري است که تنها در سه صحنه ديده 
استفاده  آن  از  آهو  شکار  براي  گور  بهرام  که  مي شود 
کرده است. در طول تاريخ با توجه به فيزيک بدني شتر و 
سازگاري وي در مناطق گرمسير به عنوان مرکبي که توان 
بااليي دارد مورد استفاده قرار مي گرفت و حتي کوروش 
در جنگ خود با ليدي از شتر استفاده کرد(هردوت ١٣٦٨: 

.(٥٠
پياده: در برخي از صحنه ها، از جمله شکار شير توسط 
بهرام دوم در سر مشهد، شاه به حالت پياده به جنگ با شير 
رفته است. در صحنه هاي ديگري از جمله شکار پلنگ و 
قوچ نيز شاه به حالت پياده تصوير شده است. اين حرکت 
به شجاعت و شهامت خاصي داشته که در  نياز  مسلمًا 
پلنگ به کاررفته و  مقابل حيوانات درنده اي چون شير و 
تأکيدي است بر قهرمان بودن شاهان ساساني در مبارزه 

با حيوانات وحشي.

صحنه هاي شکار در دورة ساساني
صحنه هاي شکار در دورة ساساني بر اساس نوع جانوران، 
شخصيت شکارگر و بازنمايي صحنه ها دربرگيرندة چند 

مفهوم هستند که در زير به آنها پرداخته مي شود:

تصوير 14: نفش برجستة شکار گراز. طاق بستان. مأخذ: همان.
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صحنة شکار ساده: در اين صحنه ها، يک شکارچي در 
آثار هنري  با حيوانات مختلف است که در  مبارزه  حال 
ساساني  و   (١٨٩ تصوير   :١٣٨٣ (کخ،  هخامنشي  ايالم، 
(تصوير ١٢) نيز ديده مي شود. شکار اين حيوانات بيشتر 
به جنبة معيشتي و اقتصادي اين امر اشاره دارد. البته شکار 
جانوران توسط شکارچي مي توانسته جنبة تفنن نيز داشته 

باشد. 
شکار شاه در شکارگاه: يکي از مراکز مهم شکار در 
دوران تاريخي، فردوس ها و شکارگاه هاي سلطنتي مي باشد. 
در دورة هخامنشي، در تصوير آپادانا، عيالمي ها شيري 
ماده با بچه هاي اش را براي شکارگاه شاه همراه مي آورند. 
عالوه بر شير، جانوران وحشي ديگري همچون گراز نر، 
گورخر، گوزن و بز کوهي نيز در اين فردوس ها نگهداري 
مي شدند و گاهي به مصرف خوراک دربار نيز مي رسيدند 
(کخ ١٣٨٣: ٣١٤). شاهان دورة ساساني نيز بنا به سنت 
هخامنشي، شکارگاه مخصوص خود را داشتند که انواع 
جانوران مختلف از قبيل شير، پلنگ، غزال، گور خر، طاووس، 
شتر مرغ و حتي شير و ببر نگهداري مي شد(کريستين سن 
يوناني قرن هشتم، مي گويد  تئوفان، مورخ   .(١٣٧٠: ٢٩٠
باغ هايي  در  روم-  امپراطور  هراکليوس-  سربازان  که 
که پس از شکست خسرو دوم تصرف کردند، شترمرغ، 
غزال، گوِر خر، طاووس، تذرو (قرقاول) و حيوانات ديگر 
يافتند (سامي، ١٣٣١: ١٧٠). بهترين نمونه تصوير شکارگاه 
سلطنتي در دورة ساساني در نقش برجسته هاي طاق بستان 
يعني دو صحنة شکار گراز و گوزن توسط شاه ساساني 
ديده مي شوند. در صحنة شکار گوزن، فيلباناني در سه 
رديف، گوزن ها را به داخل شکارگاه رم مي دهند. درون 
شکارگاه، شاه مثل هميشه سوار بر اسب در صحنه حاضر 
شده است. در اين صحنه، شاه در سه حالت تصوير شده، 
در صحنة باال، شاه با شمشيري مرصع آماده شکار است. 
در صحنة بعدي شاه به انبوهي از گوزن ها مي تازد و در 
صحنة آخر، شاه در حالي که تبردان به دست گرفته از 
پايان  شکار  مي دهد  نشان  که  مي شود  خارج  شکارگاه 
يافته است و در سمت چپ حصار، چند نفر شتر سوار، 

گوزن هاي کشته را حمل مي کنند (تصوير ١٣). 
در صحنة شکار گراز باز هم فيلباناني در حال رم دادن 
گلة انبوه گرازان از مخفي گاه به درون نيزارها هستند. در 
اين صحنه برخالف اکثر صحنه هاي شکار که شاه سوار 
بر اسب است بر قايقي سوار شده است. احتماًال اين مسئله 
به دليل شرايط زندگي گراز است که در نيزار و آب زندگي 
نقش شکار گوزن در وسيلة  با  نقش  اين  تفاوت  مي کند. 
شکار  به  کمان  و  تير  با  شاه  ايجا  در  هست.  نيز  شکار 
گرازها مي رود و شمشيري در کمر شاه ديده نمي شود. 
در انتهاي صحنه نيز پايان شکار نمايش داده شده است 
و گرازهاي کشته شده سوار بر فيل ها نشان داده شده اند 

(تصوير ١٤).

که  است  آن  در  ارزشمند  تاريخي  اثر  اين  اهميت 
به  با تمام جزئيات مربوط  شکارگاه پادشاه ساساني را 
شکار نشان مي دهد. در اين صحنه ها، شاه به کمک نخجير 
اين ميان،  گران و نگهباناني مشغول شکار هستند و در 
نوازندگاني هستند که در حال نواختن آالت موسيقي هستند 

که نشان دهندة جنبة تفنن و تفريح در شکار است.

صحنة شکار شاه در حال نبرد با موجودات زميني: 
صحنة شکار شاه به صورت تن به تن با موجودات زميني 
دورة   در  که  است  شکار  صحنه هاي  از  ديگر  جلوه اي 
هخامنشي از جمله مهر داريوش ديده مي شود (کخ ١٣٨٣: 
دورة  در  صحنه اي  چنين  ايجاد  از  هدف   .(١٩٠ تصوير 
هخامنشي نمايش شاه به عنوان شخصيتي شکست ناپذير، 
قدرتمند و شجاع است که به صورت منفرد و حتي به صورت 
پياده در حال جدال با جانوران وحشي است. از نظر مذهبي 
نيروهاي  بر  نمايندة خدا  به عنوان  که  بود  اين  نقش شاه 
مخرب که در قلمرو سلطنت وي به فعاليت مي پرداختند غلبه 
کند (هينلز ١٣٨٣: ١٧٧). اين شکست ناپذيري به اين دليل 
است که شاه نمايندة خدا محسوب مي شود و توان مقابله با 
قدرت هاي مخالف را دارد که در صحنه هاي شکار در هيبت 

جانوران وحشي به تصوير کشيده شده اند.
اين صحنه در بيشتر بشقاب هاي  در دورة ساساني 
زرين و سيمين ديده مي شود (تصاوير ١ تا ١٢). هدف از 
خلق چنين صحنه هايي با دورة هخامنشي متفاوت است. 
اين مطلب  بيانگر  گونه هاي جانوري شکار شده  به  توجه 
است که جانوران نيروهاي مخربي نيستند که شاه قصد 
حمله به آن ها را دارد، بلکه همان طور که در متون مذهبي 
اين دوره آمده است، موجوداتي مقدس هستند که شکار 

آنها براي شاه امري مقدس محسوب مي شود. 

شکار شاه در حال نبرد با موجودات اسطوره اي
اين موضوع بيشتر در دورة هخامنشي ديده مي شود که 
شاه در حال مبارزه با موجودات ترکيبي است و نمونة 
بارز آن در پلکان هاي کاخ آپادانا ديده مي شود. از دورة 
ابريشمي  پارچة  آن  و  آمده  به دست  اثر  يک  ساساني 
را  يزدگرد  احتماًال  که  است  کلوني  در  اورسول  سنت 
بالدار  با شيري  سوار بر يک شيردال در حال مبارزه 
ايجاد  از  ٢٣٤).هدف   :١٣٥٠ (گيرشمن،  مي دهد  نشان 
بالدار  موجودات  وجود  و  سالح  بدون  شکار  صحنة 
به صورتي  و  اهريمني هستند  قدرت هاي  نشانه هاي  که 
القا  جنبة  احتماًال  گشته اند،  معدوم  شاه  توسط  سمبليک 
قدرت شاهانه و بازگويي اين امر بوده است، به اين مفهوم 
که قدرت سلطنتي فراتر و برتر از قدرت هاي موجود بوده 
از خدايان است. در واقع، شاهان  و به نوعي نشئت يافته 
نيروهاي  امپراطوري در مقابل  از بين برندة شر و حافظ 

اهريمني هستند.
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نمودار ١. فراواني پادشاهان ساساني در صحنه هاي شکار، ماخذ: نگارندگان
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نتيجه
در آثار هنري ايران، صحنه هاي شکار در هر دوره مفهومي متفاوت داشته و بر اساس شرايط اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي، معنايي نمادين و رمزي پيدا کرده است: تفريح و سرگرمي، آمادگي جسماني و 
روحي در مقابله با سختي ها و دشواري ها، خصوصًا در نبرد با دشمن، پيروزي نيروهاي خير بر شر، 
نمايش قدرت و عظمت پادشاه و تغيير فصول و برج هاي فلکي بخشي از معناي نمادين صحنه هاي شکار 
در هنر ايران باستان است.در دورة ساساني، صحنه هاي شکار به لحاظ مفهوم با دوران قبل متفاوت 
است: نخست آنکه صحنه هاي شکار يکي از شاخصه هاي فرهنگي ويژة طبقة شاهي است زيرا کلية آثار 
به دست آمده از صحنه هاي شکار متعلق به پادشاهان است و کيفيت صحنه ها نيز حکايت از آن دارد. 
بهرام گور و شاپور دوم از جمله شاهاني هستند که بيشترين صحنه هاي شکار را به وجود آورده اند، با 
وجود اين، پادشاهاني ضعيف تر نيز در چنين صحنه هايي ظاهر شده اند که نمايشي از قدرت و شجاعت 
آن هاست. تغيير ايدئولوژي سياسي دورة ساساني به خوبي در اين صحنه ها نشان داده شده است؛ در 
دورة عيالم، صحنه هاي شکار بيشتر توسط خدايان انجام مي شود و در دورة هخامنشي عالوه بر شاه، 
طبقات مرفه از جمله ملکه نيز صحنه هاي شکار را خلق کرده اند اما در دورة ساساني تنها شاهنشاه در 
مرکز ظرف، بزرگ از ديگران و در بهترين حالت جنگجويي و شجاعت و هميشه پيروز ميدان ترسيم 

شده اند.
توجه به گونه هاي جانوري در صحنه هاي شکار، وجهي ديگر از تغيير مفهوم شکار در دورة ساساني 
را نشان مي دهد: در اغلب صحنه هاي شکار، يک نوع حيوان حضور دارد، وجود يک يا دو حيوان زنده و 
يک يا دو جانور که از قبل توسط شاه کشته شده، مفهومي است که تقريبًا در همه ظروف تکرار مي شود. 
دقت در گونه هاي جانوري نقش شده بر ظروف، مشخص مي کند که برخي از گونه هاي جانوري 
خاص همچون گاو و اسب هرگز توسط شاه شکار نمي شوند. با وجود اين که اسب در صحنه هاي 
شکار حضور دارد، اما هميشه به عنوان مرکب پادشاه مورد استفاده قرار مي گيرد و هرگز شکار 
نمي شود. اين مسئله احتماًال به دليل مقام و ارزش اسب در نزد شاهان ساساني بوده و اغلب به صورت 
فربه و گاهي داراي نشان ها و تزئينات شاهي همچون هالل ماه، کره و در برخي موارد روبان هاي 
سلطنتي نيز بوده اند. بيشترين حيواناتي که در اين دوره شکار مي شوند قوچ، گراز و شير هستند که در 
مذهب زردشت از اهميت زيادي برخوردار هستند. گراز جلوه اي از ايزد بهرام و نماد ملي ساساني ها 
محسوب مي شوند و قوچ نمادي از فر و شکوه سلطنتي است. اين جانوران برخالف دوران قبل به ويژه 
دوره هخامنشي که نمادي از دشمنان مادي و معنوي ايران هستند، نمادي از موجودات مقدس هستند. 
جانوران شکار شده نيروهاي شر و مخربي نيستند که شاه قصد معدوم کردن انها را دارد، بلکه شکار 
اين جانوران امري مقدس است که خير و برکت را براي شاه به همراه خواهدآورد. در نهايت بايد گفت 
شکار در دوران ساساني از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و از حالت سرگرمي و تفنن فراتر رفته 
است. نشان دادن شاه در حال شکار موجودات نشان دهندة نوعي عظمت و اقتدار شاهان ساساني است 
و از طرفي ديگر جانوران شکار شده در مذهب زردشت به شدت مورد توجه هستند و مي توان گفت در 
دورة ساساني، نمايش صحنه هاي شکار برگرفته از ايدئولوژي شاهنشاهي ساساني و اعتقادات مذهبي 

آنان بوده است.
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Hunting scenes are some of the most ancient archetypes which were depictedin artistic 
works, especially golden and silver containersin the Sassanid era. Iconography is 
description and interpretation of symbolic and cryptic hunting scenes which contains 
messages and information that their decoding can clarify different political, social 
and religious aspects of life in this era. The purpose of this research is studying and 
analyzing symbolic concepts of hunting scenes based on iconography of the elements 
applied in these scenes. For this purpose, 27 Sassanid artistic works,painted with 
hunting scenes were identified and all their information were studied using statistical 
method and by registering all their information in charts. the results of the research 
indicate that in contrary to the previous era that gods and affluent classes were present 
in hunting scenes; in this era only the Sassanid king was depicted at the center of 
the scene, mounted and larger than other elements, which is in accordance with the 
Sassanid era ideology of king as god’s representative on earth. The hunted animals are 
also of a great significance in Zoroastrian religion. In this era, evil creatures are not 
to be hunted and eliminatedby the king, but there are sacred creatures whose hunting 
will bring welfare and prosperityto the king, and in fact the concept of hunting in this 
era was more than just an entertainment and gained a religious-political value.  

Keywords: Sassanid Art, Hunting Scene, Zoroastrian Religion, Royal Ideology.
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