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 چکیده
ساسانی به نمایش  ةبری دورفرد، موضوع شکار شاهانه را در هنر گچبههای بسیار مهمی که به نحوی منحصریکی از محوطه

پالک گچی از شاهان ساسانی با موضوع  بسیاریتعداد  ها کاخآباد است. در این عشق -چال ترخان ةدوگان های کاخ، است گذاشته

مشخص  هاآنمحققان مختلفی نظیر تامپسون و کروگر، هویت واقعی و زمان خلق  ةمطالع با وجودکه  است دست آمدهه شکار ب

ترخان ساسانی باقی مانده است. قطعات گچی چال ةدور هنرشناسی و نشده و همچنان به عنوان یکی از مشکالت مطرح در باستان

سوار بر شتر، شاه  ه )محبوبة بهرام(آزاد ،بهرام گور های پالک شده است، شاملشاه شکارگر در این مقاله مطالعه  ةمایکه با نقش

عی بر آن است تا ضمن توصیف . در این مقاله سدهد میکه شاهی سواره را در حال شکار گراز نشان  است آهو و قطعاتی بر سوار

 گام دوم، با مقایسه، تحلیل و  شناسی شاه دقت کاملی شود و درنگاری و تاج، به جزئیات شمایلدقیق و جامع قطعات گچی

 .   تعیین شودگچی  یها پالکشناسی قطعات، هویت واقعی شاه شکارگر و زمان ایجاد این سبک

 

 چی، شاه شکارگرگ یها پالکچال ترخان، کلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه -1
به ؛ای به شکار داشتندویژه ةشکار در هنر ساسانی از جایگاه واالیی برخوردار است و پادشاهان این دوره عالق

داشت و امور بر عهده را  ها شکارگاهمسئولیت نگهداری و حراست از  ،که یک نفر به عنوان شاهبانطوری
اهمیت شکار برای شاهان ساسانی تا حدی  ةدرج (.490 :1370 ،سن)کریستنود و واگذار شده به امربوط به شکار ب

 438-421)و بهرام پنجم  اند دهداحیوانات  ةیعنی شکارکنند ،«نخجیرگرد» لقب م( 302-293)نرسی به بود که 

ن آمی .(233-232: 1373،)موسوی حاجی دشبه بهرام گور معروف  ،که در شکار تبحر و مهارت خاصی داشت م(
: نویسد میچنین  دیوار کاخی در حوالی سلوکیه های نقاشیبا دیدن  ،االصلافسر رومی یونانی ،مارسلینوس

 ؛(182 :1370 ،)گیرشمن «دهند نمی نمایش را دیگری چیز جنگ و شکار انواع جز ملت این های پیکرتراشی نقاشی و»
 ةبرجستبا بیان قدرت شاهی وی بوده که نقش مایه و مضمون اختصاصی شاه برابرعنوان نقششکار به ،بنابراین
شاه  ةمایعالوه بر این، نقش (.662: 1380 ،)هارپر ای بهرام دوم در سرمشهد نیز بر این قضیه اشاره داردصخره

ها به نمایش درآمده بریدیواری، مهرها و گچ های نقاشیساسانی در حال شکار بر روی ظروف زرین و سیمین، 
به  ،بریساسانی این حقیقت به اثبات رسیده که هنر گچ ةهنر معماری دورة با مطالع (.124: 1373 ،)هرماناست 

است.  رفته میکار ساسانی و حتی پس از آن به ةدور های کاخدیوار سطوح عنصر برای تزیین  ترین رایجعنوان 
ها از دیدگاه آن ترین مهمکه  هرفت میکار  ای بههای متعدد تزیینی و پیکرهمایهساسانی با نقش ةبری دورگچ

ة های دور. یکی از محوطهستا  بودهی با نقش شاهان ساسانی در حال شکار های بریگچهنری،  -تاریخی
آباد است. در این عشق -ترخانچالبری به نمایش گذاشته، هنر گچرا در  ساسانی که موضوع شکار شاهانه

ها مطالعه و تعیین هویت واقعی آنکه است دست آمده ه اه بی گچی شکار شها پالکاز  بسیاریمحوطه تعداد 
، ترخانشاه در چالی گچی شکار ها پالک ،بنابراین ؛دکن کمک ساسانی ةتاریخ و هنر دور معرفی به تواند می

 با وجود. اند شدهخلق  تاریخی ایهواقع یامنظور بیان و انتقال مفهوم  بلکه به، اند نداشتهتزیینی  ةفقط جنب
ها ترخان، هنوز هویت واقعی آنگچی شکار شاه در چال یها پالکبر روی  متعدد هایالعه و بررسیمط

ها روی این پالک زمانی خلق قطعات و همچنین هویت شاهِ ةدور بارةمشخص نشده است و نظریات مختلفی در
نگاری ، جزئیات شمایلتتا ضمن توصیف دقیق و جامع قطعا شودمی تالشاین مقاله در  بنابراین، ؛وجود دارد

شکارگر  شاه واقعی هویت قطعات، شناسیسبک و ، تحلیلنیز با مقایسه و در گام بعددقیقاً بررسی شناسی و تاج
 .   شودمشخص  گچی یها پالک ایجاد زمانو 

 آبادعشق –ترخان چال  -2
 در جنوب تهران قرارو  ری در بیست کیلومتری جنوب شرقی شاه عبدالعظیم شهر ترخانچالتاریخی  ةمحوط

است.  تاریخی ةنام روستایی در چهار کیلومتری شمال این محوط حقیقت درترخان چال (.1)شکل گرفته است
 ةنام تپ اترخان را بچال ة، محوطاست تهیه شده های باستانی منطقهمحوطهشناسی که از باستان نقشة در

ترخان چال ،طبیعی موقعیت لحاظ از .است روستای مجاور آنز برگرفته ا نامکه این  دهند مینشان نیز آباد عشق
 رسوبی های تلاین  یو غرب یجنوب محدودة درکه  است های شنی واقع شدهاز تپهپوشیده ای دره جنوب در

ترخان را هیئت چال ةمحوط(.  (Thompson, 1976: 1خورد می، نقاط محدودی از نیزار نیز به چشم کوچک
دانشگاه فیالدلفیا به سرپرستی اریک اشمیت و به دستیاری  موزةزیبای بوستون و  هنرهای موزةمشترک 

  ویژه کرد که بقایای ارزشمند معماری و بهمیالدی حفاری  1936تا  1934 های سال ةجورج مایلز در فاصل
از  زیادیش بخ که اسالمی از آن به دست آمد ةی متنوع و بسیار زیبا از عصر ساسانی تا اوایل دورها بریگچ
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 (.371: 1374 ،کوثری ؛11: 1385 ،)ایازی و میرید شپنسیلوانیا منتقل  موزةفیالدلفیا و سپس  موزةها به بریاین گچ
 سازةآن بقایای دو  شمال درشکل است که تقریباً مستطیل یدژبا ترخان شامل یک تپه باستانی چال ةمحوط
 داخل در. کاخ اصلی به دست آمده است Bکاخ فرعی یا کاخ و C کاخ اصلی یا کاخ  های ناممعماری به بزرگ 
کاخ اصلی  (.2)شکل دارد قراربیرون از تپه  ةغربی کاخ اصلی و در محدود در شمالکاخ فرعی  وتپه  ةمحدود

که هر ردیف متشکل از سه ستون بزرگ و دو جرز مدور است.  استبا دو ردیف ستون  دارستون یشامل تاالر
از ناوهای کناری  تر بزرگو جرزها، تاالر را به صورت سه رواق درآورده که ناو مرکزی  ها ستوناین مجموع 

جنوبی و  های بخشو در  شود میکه به حیاط بزرگی منتهی  است. در ضلع شرقی تاالر، چهار درگاه ایجاد شده
دورة ین کاخ متعلق به تاریخ احتمالی ساخت ا ،حال هراحداث شده است. به  هایی اتاقغربی تاالر نیز مجموعه 

شمال غربی کاخ  . کاخ فرعی نیز دراند دهکراسالمی دوباره بازسازی  ةدر اوایل دورآن را که است ساسانی 
ی یادمانی از یکاخ فرعی بنا ،بنابراین ؛اصلی در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم میالدی ساخته شده است

یکی از دالیل اموی  است؛ کاخ اصلی ساخته شده ازکمتری  با اهمیت ساختمانی هااموی است که بعد ةدور
ست. ا  هشدیک نوار اندود گچی سفید استفاده از  ،رنگ آنهای گچی قرمزاست که در ازاره بودن کاخ فرعی این

    غربی و  الحیرقصرهای بیابانی امویان نظیر قلعه دراصلی مشاهده نشده، ولی  کاخ درچند این شیوه هر

     ها و بری که در جاهایی مثل تاقچهعالوه بر گچ ،در این دو کاخ همچنین. دنبال شده است رالمفجبةخر

 های کوفی نیز به دست آمده است، آثار زیادی شامل قطعات سفال، مهر، سکه و نوشتهپیدا شده ها ستوننیم
(Thompson, 1976: 3-7.) ترخان، قطعات ی چالهاکاخ دست آمده در دیواره بری بقطعات گچ ترین مهم

  های مختلفی در حال شکار است.گچی شاه ساسانی است که سوار بر اسب شده و به شیوه
نظیر نلسون دبواز  پژوهشگرانی، ترخانی گچی شکار شاه در چالها پالکپژوهش بر روی  ةپیشین بارةدر

(Debevoise, 1930)اریک اشمیت ، (Schmidt, 1936) آرتور اپهام پوپ ،(Pope, 1938) کورت اردمن ،
(Erdmann, 1943) رومن گیرشمن ،(Ghirshman, 1962)دبوره تامپسون ، (Thompson, 1976)ریچارد ، 

مطالعه  مورد را آن (1383) و یوسف مرادی( Kroger, 1982) کروگر زنجی ،(Ettinghausen, 1979) اتینگهاوزن
 ،ی شکارها پالک زمان ساخت و هویت شاه در دربارةنوز مدت، همطالعاتی طوالنیة اند. با وجود پیشینهاددقرار 

 باقی مانده است.  ساسانی ةشناسی دوربحث وجود دارد و همچنان به عنوان یکی از مشکالت مطرح در باستان

 
نزدیکی  ترخان درچال ةموقعیت جغرافیایی محوط:  1 شکل
                                           (62:  1373،)موسوی حاجی ری شهر

 ز کاخ اصلی چال ترخان در حین کاوشنمایی ا:  2شکل 
 (10: 1385 ،میریو  ایازی)
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 بری  توصیف، مقایسه و تحلیل قطعات گچ  -3

بهررام گرور   متعددی از  یها پالکشامل  ،آبادعشق -ترخانة چالقطعات گچی با موضوع شاه شکارگر در محوط

شراهی   در حال شکار گرراز و  شاهِقطعات گچی شاه سوار بر آهو، گچی با نقش  یها پالک، وار بر شترس ةو آزاد

 شکار گراز است.  در حال  تزیینی هایی حاشیهبا که در نیزاری است 

 گچی شکار با نقش بهرام گور و آزاده  یهای پالک -3-1

متر است و جملگی از سانتی 35×50ها آنترخان که ابعاد تقریبی پالک گچی مکشوفه از چالبر روی هشت 

شکار به نمایشی  ةشکاری از بهرام گور نقش شده که بعدها این صحن ةصحن اند،تاالر کاخ اصلی پیدا شده

ده، کرنقل  کامل طور آن را بهفردوسی در این داستان که  (.3)شکل اسالمی تبدیل شده است ةکالسیک در دور

نمایش مرحله را با دو  اش معشوقهدرخواست  و ر روی شتر در حال شکار استآزاده ب اش محبوبهبهرام گور با 

دو تیر تیز، کنده و او را  اغزال نری را ب های شاخ، بهرام ابتدا در. دهد میدر برابر سه غزال انجام  ،تیراندازی

 غزال نرشکل ه ای را با دوختن دو تیر بر سرش بکرده است و سپس غزال مادهبدون شاخ ی اغزال ماده مانند

را به همدیگر دیگری غزال  گوش وپا  و سر ،تیراندازی با یک تیردوم  ةاست. در مرحل درآورده داری شاخ

دوران اسالمی به صورتی مجزا به نمایش درآمده  هنر درشکار شاه  ةدوخته است. بعدها این شاهکارهای دوگان

: 1388 ،کزازی) به طور مفصل به نظم درآوردهم گور بهرااز را داستان این فردوسی در شاهنامه،  البته ؛است

 :  آن چنین است ةخالصکه  (212 -211

 چنان گشرت بهرررام خسررو نرژاد

 دان نبودیش کراررجز از گوی و می

 چنران برد که یک روز بی انجمرن

 ودرکجررا نرام آن رومری آزاده  برر

 ونی چمان برنشسرتربه پشرت هی

 واستری               ون خربه روز شکرارش هیر

 ودی رکیربرفرروهشتره زو چرار ب

 داشت مهره  کمان ترکش زیر همان

 تربه پیش اندر آمدش آهو دو جف

 که ای ماه من چون کمان را به زه               

 کردام آهو افکنده خواهری به تیرر

 بردو گفرت آزاده کرای شیرر مررد

 تو آن مراده را نرر گرردان به تیررر

 دوزرگوشش ب و پای و  سربه پیکان 

 در گریزرد انرو شرگه چو آهرهم آن

 ترر برگرفران ز سرر دو پیکربه تی

 ترهم اندر زمان نر چون ماده گش

 رراده دو تیرم اه رروگران در سرهم

 تربدوخ پیکان به پایشو گوشوسر

   ت          رال و کفررام با یرو بهرسواری چ

د که انردر هنرر داد مرررردی برردا   
گهی زخم چوگان و گراهی شکررار   
به نخجیررگه رفرت برا چنررگ زن   

داده بررود   که رنگ رخانرش به می
ابا سرررو آزاده چنگری بره دسررت   
که پشترش به دیبرررا بیراراسترری   
همری تاختری در فررراز و نشیررب   

هرر دانشری بهرره داشررت   دالور ز
جوانمررد خنردان بره آزاده گفررت   

ر آرم گررره  بررآرم به شسرت انررد 
که ماده جوانست و همتراش پیررر   
به آهررو نجوینررد مرردان نبررررد  
 شرود مراده از تیررر ترو نرر پیرررر 

 فرروز گیتی خوانمت که خواهی چو
ز رره تیر ررای آن نررد سروهرسپهب

ت ردر شگفر رد انردو مانرزک برکنی
گشت   ساده هرسی سروی زان سرش

ر رگیر  رررد نخچیران مرزد همچنرب
ت رو آزاده را دل بسوخر رن آهر دارب

 تری شگفربلند اشتری زیر و زخم
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 نشان داده شدهحرکت به سمت راست صحنه  حال دریک شتر  ،ترخانگچی چال یها پالکاین دسته از 

ساسانی سوار  ةبه سبک معمول هنر دوررخ تمام ایتنهبا سر و نیمکه بر روی آن بهرام پنجم و آزاده است 

در  و عمودی و روی هم قرار گرفته صورتی بهکمانش را برای کشتن سه غزالی کشیده که گور هستند. بهرام 

 این دراست. موسیقی چنگ به نمایش درآمده و آزاده هم در حال نواختن  اند شدهنشان داده مقابل شتر 

 یوانیبه شکل ح ،است چرخاندهبر روی سه پا ایستاده و سرش را به سمت عقب که غزال  ترین پایینپالک، 

و پای غزال تقریباً به گوش راستش  دوختهآن به هم  گوش وسم  ،که با یک تیربه نمایش درآمده دار شاخ

به استثنای اثر به سمت جلو در حال فرار هستند. با پرشی چهارنعل  نیزباالیی  غزال دومتصل شده است. 

شکار  ةمایهنری دارای موضوع و نقش عمده آثار ،(Ettinghausen, 1979 28:) در شیرازبه دست آمده هری مُ

برخالف اما  ،دهند مینشان صحنه حرکت شکار را به سمت راست ، جهت پس از آنحتی ساسانی و  ةدوردر 

، جهت اند پرداختهاسالمی که به موضوع شکار بهرام گور  ةدوران میانهنری ثار بر روی آگچی،  یها پالکاین 

تر و های شاه و آزاده کوتاهپیکرهسبکی،  های ویژگیز لحاظ اشکار به طرف چپ است.  ةحرکت در صحن

است  تر بزرگنسبتاً دارای ابعادی ها نیز شکار گراز و سرهای آن یها پالکدر سوارکار های پیکرهاز  تر عریض

 کند میالمفجر را بیان تخرببری در های گچزمان با یافتهتاریخی دیرتر و همناموزون،  های نسبتکه این 

(Hamilton, 1959: 154-155) همچنین پای سوارکار این پالک گچی در مقایسه با سایر قطعات گچی چال .

. به استمقایسه  قابلتاق بزرگ بستان در شکار آهو  ةبا پاهای سوارکار در صحن حدی تاتر و ترخان، کوتاه

المفجر نشان داده شده بةخرار ای بین این قطعات گچی و سوارکقابل مقایسه های نسبت ،استثنای وجود رکاب

صورت طرحی کلی و بدون تقریباً یکسان و به که شاه و آزاده  ةچهر(. Thompson, 1976: 18-20) است

برجسته و بزرگ با  یچشمان چون یمشخصات ، دارایآورده شده استای پرداختن به جزئیات چهره

که در سرهای گچی  چهارگوش استکوچک ، بینی پهن کوتاه و دهان در مرکز چشم دارسوراخ های مردمک

: 1383 ،)مرادی نیز دیده شده است المفجربةخرکشف شده از ترخان و همچنین سرهای سنگی کاخ اصلی چال

شکارگر  کارسوار یها پالکاشخاص در این پالک گچی در مقایسه با  ةچهرو مشخصات نوع ، حالهربه (.23-24

و با سطح صاف  تر چهارگوش، تر پهنای را تا اندازه ها چهرهزیرا  ؛دارد تری پستسبک  ،ترخانچال کاخ در

گونه اثری از گوی ، در باالی تاج، هیچباقیمانده است. هرچند جزئیات کمی از تاج شاه اند دادهکمتری نشان 

گل یک  نیمی ازدیگر نیز تنها  ةدر یک قطع .ای جداگانه مشخص استوجود ندارد و تنها یک سربند مهره

 دوای کوتاه در های فر یا منگولهشامل حلقه شاه سر. طرح موهای شود میزت در باالی مرکز دیهیم دیده رو

، و تصاویر رومی ها سکهصورت است. شاه بدون ریش تصویر شده و این نداشتن ریش در نقوش برجسته،  طرف

شاه  تصاویر در ویژهنادر و بهدون ریش در هنر ساسانی مرد ب ةچهراما  است، در مردان جوان دیده شده تنها

 در توان میرا ساسانی  ةریش بودن شاهزادالبته دلیل بی ؛(Thompson, 1976: 18-22) دار ناشناخته استتاج

 و داشته هنوز در اوایل سنین جوانی قراردر این زمان بهرام گور  زیرا ؛نیز فهمیدفردوسی  ةشاهنامهای گفته
 . (210-209: 1388 ،)کزازی است افتاده اتفاق او کودکی ةدور از بعد درست ،زنچنگ کنیزک با شکار داستان

 شرد فَرت خورشیروِی گشرور بر دو شَش          دالور گَرچو شد سالِ آن نام   

 وز و بازراز          به فرهنگ و چوگان و هم یرزی نیرودش به چیرد نبربه موب    
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زیرا شتر دارای بدنی پهن و عریض،  ؛در بدن شتر وجود داردزن تواعدم و سری نواقص یک ها پالکدر این 

رواج  ساسانی هنر نقش شتر درهرچند نسبتاً کوتاه و سر و گردنی به نسبت باریک و کوچک است.  یپاهای

 ةدر مجموعهمچنین بستان و بزرگ در تاق  گوزن شکار ةصحنهرها، در تعداد کمی از مُ تنهاو  شتهچندانی ندا

و ایجاد توازن در اجزای بدن  گراییواقعاز لحاظ  ،(4)شکل بهرام گور پیدا شده است تصویرط با مرتب یاشیا

ساسانی و  ةدر هنر دور. از طرفی دیگر، اند بودهگچی  یها پالکبهتری در مقایسه با این  ، دارای کیفیتشتر

و شاید دلیل اصلی آن  اند ادهدکه وی را سوار بر شتر نشان  است حتی پس از آن، بهرام گور تنها شاهی بوده

 ةاین قضیه در شاهنام است. سپری شدهدر بین اعراب یمن  اوطفولیت و ایام جوانی  ةهمین بوده که دور

 گونه بیان شده است: نیز بدین (207: 1388 )کزازی؛ فردوسی
 رد و زنرره شدندش همه مررِ یمن؛            پذیرذَر بیامد به شهرو مُنرچ

 :Ettinghausen, 1979) و اتینگهاوزن (Thompson, 1976: 18-20) تامپسون مانند گرانیپژوهشچند هر

 ةیعنی نیم ،المفجربةخراموی زمان با کاخ و آن را هم اند دهکراین قطعات را به بهرام گور و آزاده منسوب  (29

شکار بهرام ه تصویر کشیدن اتینگهاوزن ب ةبه عقید ،اند دانستهاول قرن هشتم میالدی  ةدوم قرن هفتم یا نیم

همچنان  ،ساسانی تا قبل از اواخر قرن دهم میالدی ةدور مانده ازبه عنوان سنت هنری برجای ،و آزادهگور 

از انتساب این ( Kroger, 1982) جینز کروگر که حالیدر  (.Ettinghausen, 1979: 25- 31) تداوم داشته است

مُهرهایی را که نقوشی  (Ackerman, 1938: 793) اکرمن ،استده کر خودداریبه بهرام پنجم و آزاده  ها پالک

معروف بهرام گور و آزاده در  ، به عنوان روایتی تصویری از داستاناندداشتهاین قطعات گچی دقیقاً مشابه با 

ستناد به با ا ،بنابراین ؛(5)شکل ساسانی دانسته است ةها را مربوط به بهرام پنجم در اواسط دورگرفته و آننظر 

نظیر اکرمن، تامپسون و اتینگهاوزن و همچنین  پژوهشگرانینظر فردوسی و اتفاق ةمتون تاریخی چون شاهنام

روایتی بیانگر  ها پالکگفت  توان میبا داستان شکار بهرام گور،  ها پالکبه دلیل شباهت بسیار زیاد نقوش این 

ساسانی و  ةهستند که در سایر آثار هنری دور زننگچبا کنیزک شکار بهرام پنجم معروف داستان تصویری از 

  (.6)شکل اندهم تکرار شده ها بشقابمهرها و  ویژهبه

شکار  ةصحندر حرکت جهت ساسانی،  ةسایر آثار هنری دورهمانند  ،گچی یها پالکاز طرف دیگر، در این 

شکار به طرف چپ است و  حرکتبر روی آثار دوران اسالمی، جهت  که حالیدر ، است بودهبه سمت راست 

 ساسانی است.    ةو کامالً به تقلید از هنر دورای استثنایی تا اندازه ها پالکدر این  ،به سمت راست حرکتِجهت 

گفت که در  توان میگچی بهرام گور و آزاده، با استناد به دالیل زیر  یها پالکساخت زمان احتمالی بارة در

ساسانی،  ةبری دورمعموالً در هنر گچ -1 :اند شدهساخته  ساسانی ةر از هنر دورکامالً متأثو اسالمی  ةاوایل دور

، در است ها وجود داشتهو اجزای آن ها پیکره، رعایت اصل تناسب و پرداختن به جزئیات برای ایجاد گراییواقع

ای بدن و پاهای وجود نداشته و اجز گچی یها پالکهای حیوانی و انسانی این اصل تناسب در پیکره که حالی

شاه و  ةچهر -2 ؛از حد معمول به تصویر کشیده شده است تر عریضتر و ، کوتاهبهرام گور و آزاده و حتی شتر

سر و  -3؛ آورده شده استای صورت طرحی کلی و بدون پرداختن به جزئیات چهرهآزاده تقریباً یکسان و به 

 است؛  شدهمعمول بزرگ و پهن نشان داده به طوری غیر ،ها اندامهای انسان در مقایسه با سایر صورت پیکره

 یها پالکای در جزئیات چهره دقّتی دربیاصل تناسب و همچنین  نکردن ناموزون، رعایت های نسبتاین  -4

با  زمانهمیعنی  ،دیرتر یتاریخو بیانگر  المفجربةخرهای بریبا گچ مشابهشناسی، کامالً سبک نظرگچی، از 
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زمان با گچی هم یها پالکتاریخ احتمالی ساخت  ،بنابراین ؛(Hamilton, 1959: 154-155) است امویان ةدور

 (. Thompson, 1976: 3-7) استدر اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم میالدی بازسازی تاالر کاخ اصلی 

 
 (PL.II Thompson, 1976 :) شکار بهرام گور از چال ترخان  ةپالک گچی با صحن :3شکل

 
 شکار گوزن تاق بزرگ بستان           ةنقش شتر در صحن  :5شکل     ساسانی  ۀتصویر بهرام گور و آزاده در یک مُهر از دور : 4شکل     

      (Ackerman, 1938: pl. 256A)                                                       (                            گان)نگارند                                       

 
 در حال شکار آهوو بشقاب نقره با نقش بهرام گور و آزاده سوار بر شتر  :6شکل 

  (www.metmuseum.org/ collection-online/search ) 

 شاه سوار بر آهوی نر  ةپالک گچی با صحن -3-2

 4متر است که از اتاق سانتی 32×  5/38مل به ابعاد کوچک و تقریباً کا ةکاری شداین قطعه یک پالک برجسته

که  دهد میرو نشان هرخ و از روبتمام ةاین قطعه مردی را با سر و سین (.7)شکل کاخ فرعی به دست آمده است

باالی تاج شاه تا حدودی از بین  های قسمت. تازد مینعل به راست صحنه بر پشت آهوی نری سوار شده و چهار

.  (Thompson, 1967: 168)دیهیم با ردیفی از فرّ موها بر روی پیشانی قابل تشخیص استرفته و تنها 

متعلق  ،تاش ای سنگی از ارسالنبرجستهنقش آهوی نر یا گوزن در دوران باستان در نقش ةنمون ترین قدیمی
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 (ترخانیر از چالغ)البته نقش گوزن نر و ماده  ؛(Schmidt, 1937: 185)آشوریان مشاهده شده است  ةدوربه 

های کیش و تپه بری محوطهگچ در تنهاهای مشابه آن ساسانی زیاد نیست و نمونه ةهای دوربریدر میان گچ

بری با نقش گوزن دیده شده که با گچ ایقطعه کیش درقابل مشاهده است.  (Pope, 1938: pl.176) حصار

با  در قطعات گچی تپه حصار (.Kroger , 1982: Pl. 82)گیاه را به دهان گرفته است  ایحالتی ایستاده شاخه

ترخان با چال و این شباهت گوزن نرِ خورد میبه چشم نیز ترخان گوزن، تمامی خصوصیات پالک چالنقش 

 ها شاخشکل  ،، شیارهای سمها کفلگردن و  ، موهای باالی سر وها چشم دارسوراخ شکل مدور ودر  ،تپه حصار

 (.8)شکل( Mousavi Haji and Chehri, 2013: 37) استو پاها قابل تشخیص 
که تقریباً با  شود میدر دور سر دیده شعاعی نوری  ةهالدر این پالک گچی، بر روی سر شاه تاج، دیهیم و 

به عنوان نمادی از  ،اطراف سر و گل نیلوفرشعاعی در  نورِ ةاست. هالمشابه اصلی  کاخ درشکار گراز  یها پالک

تاق بزرگ بستان و برخی ظروف  ةبرجستاردشیر دوم معرفی شده و سپس در نقش ةبرجستر نقشمِهر د ةاله

سبکی با نقش شکار در تاق بزرگ  هایی مشابهتساسانی نیز آورده شده است. عالوه بر این، پالک گچی  ةدور

ر دارای پیشانی . شخص سوارکادارددور سر  ةحرکت جانور و هال ةنحورد و صاف شاه، گِ ةچهربستان در شکل 

رفته است. در گوش راست ه و دراز، دهان کوچک و چشمان فرونسبتاً برجسته، صورت پهن، بینی کشید

این شخص بدون ریش و سبیل است  ة. چهرشود میای مرکب از یک حلقه و آویزی تقریباً بزرگ دیده گوشواره

ترخان است. وی با دست چپ شاخ ر چالسوار دگچی شتر یها پالکشاه در سری  ةبا چهرمشابه نظر  این ازو 

ای مانند را نگه داشته است. این شخص لباس چسبیدهشاخ ءآهو را گرفته و با دست راست نیز یک شی

شکل تزیین شده است و دو روبان جفتی باریک و دراز از پشت این که با نوارهایی از دوایر مروارید پوشیده

بلند با یک سری خطوط  های روبانآمده است. این به حرکت در  ،وزش باد زبردست ایرانیان نشانةبه ، شخص

 ةشکار گراز، وجود تاج شاهی، هال یها پالکمستقیم و مواج تزیین شده است. عالوه بر شباهت این قطعه با 

 ند.شاهی به حساب آور یها پالک ةتا این قطعه را در زمر است به اهتزاز در آمده، باعث شده های روباننور و 

 نظریهویت واقعی شاه ساسانی در این پالک گچی  ةباردر اند نتوانستهمختلف تاکنون  پژوهشگرانه گرچ

درآمده و در دست شاه  هایش شاخجوان و بدون ریش شخص، سوار شدن بر آهویی که جفت  ةاما چهر ،بدهند

براین، شاه در این پالک بنا ؛و سایر جزئیات آن، بیانگر داستان شکار بهرام گور استاست گرفته  شکارگر قرار

بر آهو، موفقیت  اوگچی به طور قطع بهرام پنجم یا بهرام گور است که هنرمند به طرزی نمادین با سوار کردن 

حرکت و خیز برداشتن آهو به طرف  ةجانور به نمایش گذاشته است. نحو های شاخوی را در شکار و کندن 

به  های روبانرخ شاه با صورتی گرد، تمام ةجانور و باالتنرخ دور سر، حالت نیمشعاعی  ةهالصحنه،  راستِ

ینات لباس شاه و همچنین سبک ئصاف گچی، شکل تز ةپردرآمده، رعایت تناسب، خَلق نقش در اهتزاز د

پنجم میالدی و برابر با  ةتپه حصار، تاریخ تقریبی ساخت این قطعه را در سدة محوط یها پالکیکسان آهو با 

حتی اگر  ،بنابراین ؛دهد میگوزن تپه حصار قرار  یها پالکترخان و همچنین ار گراز چالگچی شک یها پالک

بری متأثر از هنر گچ دارد کههای آغازین اسالمی ساخته شده باشد، سبکی کامالً ساسانی این پالک در سده

 . استپنجم میالدی  ةساسانی در سد ةاواسط دور
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 (Thompson, 1967: PL.X) عشق آباد -ترخانسوار بر آهویی نر از چال ،پالک گچی با نقش بهرام پنجم:  7شکل

       
  (Pope, 1938: pl.176)   مادهپالک گچی تپه حصار با نقش گوزن :  8شکل

پالک گچی شاه در حال شکار گراز -3-3      

موضوع نقوش  گچی به دست آمده است که موضوع نقوش آن با یها پالکترخان، دو سری در کاخ اصلی چال

ای است که شاهی از منظره ةدهند، نشانها پالکگروه این  نخستیناست. قابل مقایسه ای ساسانی ظروف نقره

این با پالک تقریباً سالم  پانزدهترخان حدود . در حفریات چالآورد میرا بر گرازی فرود  اش نیزهپشت اسب، 

. شوند میهنر فیالدلفیا نگهداری  ةپس از مرمت، در موز هادست آمده است که چهار نمونه از آنه بمایه نقش

 یها پالک ةاندازبرداری تجاری از محوطه خریداری شده بودند. بهره ةدور این قطعات قبل از حفاری و در

و جملگی از  رسد میعدد  22ها به گروه دوم که تعداد آن های پالک. استمتر سانتی 34×35مرمت شده حدود 

آمده گراز به نمایش در شکار ةها صحنآن روی بر، قطعاتی هستند که اند آمدهدست ه ترخان بکاخ اصلی چال

ای را با دو دستش نگه داشته است. که نیزه دهند میشکار، شاهی سواره را نشان  های پالکاین (. 9)شکل است

است. نوک نیزه تقریباً  مستقیم با اسب قرار گرفته خطی دررو و از جلو هسینه و سر شاه با نمای روب ةقفس

و در  ستقیم از طرف چپ یال اسب رد کردهپره دارد و سوارکار از روی اسبش نیزه را با حالتی محالت سه

شکل شیاردار و ای پیازیعقب کتف گراز یک نی بزرگ با سرهای شاخه پشت گوش گراز فرود آورده است. در

را به صورت جفتی و  ها نی، ها صحنهالبته در بعضی  ؛تجفتی بزرگ و باز شده به نمایش درآمده اس های برگ

السعاتیر ام به دست آمده از ،گچی شکار گراز یها پالکبه تصویر کشیده شده در  های نی. اند دادهقرینه نشان 

موجود  های نیاز ی گرچه فشردگی و تراکم کمتری دارند، انعطاف بیشتر، (pl.17 Kroger, 1982:) تیسفون

 یها بشقابشکار گراز در  ةهمچنین در مقایسه با صحن (.10)شکل آباد دارندترخان عشقچال یها پالکدر 

. در برخی قطعات، شود میآباد دیده ترخان عشقچال یها پالکاز گرازها در  یروحسازی کلی و بیسادهنقره، 

اه نی، حاکی از زیستگ آب وجود دارد که این آب با ةشکل به نشانحلزونی ةچهار نشان ،گراز ةدر زیر پیکر

پنجم  ةهای سدبریآب در گچ ی ازبه عنوان نماد ،شکلحلزونی ةمایاست. نقشباتالقی گراز وحشی در نیزاره



 1394، بهار و تابستان 1شمارۀ  ،7دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان/ 74

 

نیز تکرار  (Pope,1938:pl.177)  و شوش (Schmidt, 1933: 456) نظیر تپه حصار هایی محوطه در میالدی

در برابر پذیری ای از تحریکبر زمین تکیه کرده و نشانهاسب با چهار پا گچی شکار،  یها پالکدر شده است. 

 اسب به نرمی در دو جهت آویزان است.  یدر پشت زانو هایی روبانگراز ندارد.  ةحمل

محکمی برای درک ما  گاهتکیه تواند میترخان از چال به دست آمده یها پالکتجزیه و تحلیل ویژگی این 

 های قرنلهم از ساسانی باشد. منشأ تاریخی این قبیل نقوش، مربوط به ساسانی و م ةدورهای بریاز سبک گچ

پژوهشگرانی مانند اسالمی هم تأثیرگذار بوده است.  ةچهارم و پنجم میالدی است که بعدها در هنر دور

   یها تاجتاجش از نوع که  ی راسوارکار (22: 1383)و مرادی  (10 :1976)، تامپسون (187: 1370)گیرشمن 

در . اندکردهشاه معرفی  عنوان به، به درستی ساسانی است ةدورهنر شناخته شده در  دارِار و کنگرهدبال

در جلو پیشانی و در زیر  نشاند، دیهیم یا سربندی از دوایر مرواریگچی این قطعاتای شاه در پیکرهجزئیات 

شکل در باالی آن ة مثلثیا پلسه شرفه ی ةبه وسیلنیز تاج  ةو کنگراست  نشان داده شدههای تاج کنگره

دی یی در دو طرف آن و بانها بالیک گوی هاللی با  ،بلند و گرد شده یاست. تاج شامل سرپوش قرارگرفته

گچی به طور کامل مشخص  یها پالکدسته از . هویت شاه در این استاریب در وسط  و دوزی شدهمروارید

 پنجم میالدی است ةگچی متعلق به فیروز اول در سد یها پالکگیرشمن به طوری که مطابق با نظر  ؛نیست

ق به تاج متعل تواند میگچی هم  یها پالکشاهی به کار رفته در این نوع تاج   تامپسون ة. به عقید(187: 1370)

نوع تاج به  مرادی . (10 :1976) نسبت داده شود .م(459-484)باشد و هم به پیروز اول  .م(590-628) خسرو دوم

تاج این شاه . (23: 1383) ده استکرگچی را به تاج خسرو دوم منتسب  یها پالکدر این دسته از کار رفته 

دار متشکل از دو جفت بال، هالل ماه و گوی است و بر پیشانی شاه، سربند یا کنگره های تاجساسانی از نوع 

ه به صورت نوارهای موازی هم ای از اشعه کدیهیمی با یک ردیف مهره بسته شده است. شاه عالوه بر تاج، هاله

 ،در هنر ساسانی غیرعادی باشد که به نظر شاید و، بر دور سر دارد. هاله معموالً کمیاب است نشان داده شده

و شاهان بعد از او نمود پیدا  دوم ای منسوب به شاپورنقره های بشقابپس از دوران آغازین هنر ساسانی، بر 

بستان نیز به نمایش درآمده است. شکل گوش شاه در دو  تاق ةنقوش برجست کرده است. عالوه بر این، هاله در

  شکل های مرواریدنیز به صورت توده ها گوشوارهدار کوچک است و سوراخ ةبه صورت یک تود ،طرف سر

ن گرد ةدارد، اما محدود گونه برمرتبی  ةنمایان است. او ریشی کوتاه با حاشی نیزه زیرای در روی کتف و ساده

ای مبهم است. بیش آسیب دیده و جزئیات جواهرات این قسمت تا اندازهوکم ها پالک ةهم درشاه  ریش زیرو 

ساسانی است  ةشده و این از نوع کمربندهای مرسوم دور داشته نگهمنفرد  ،یک سگک باریک باکمربند شاه 

شاه یک تکه لباس تنگ  ةام. جشود میشکار طاق بزرگ بستان نیز دیده  ةمشابه آن در صحن ةکه نمون

دار دار شاه، یک دستبند حاشیهمهره های آستین انتهای درقابل مشاهده است.  دار بلند با جزئیاتی غیرآستین

های پیکره هشکار با شتر و نیز در مجموع یها پالک هبلند وجود دارد که در شخصیت موجود در مجموع

از ای نقرهست. شکل آستین شاه در این پالک، در بشقابی ترخان نیز دیده شده اکوچک از کاخ فرعی چال

)هرمان؛  در حال شکار شیر است دوم قرن چهارم میالدی دیده شده که در آن شاپور مربوط بهارمیتاژ  ةموز

ته و این ای در باال به خود گرفپرهخمیده است که شکل یک الگوی سه پیچک دوشاه مزین به  ةنیز (.9: 1373

دار آن به عنوان محافظ دست به کار رفته است. تزئینات قسمت پایین این نیزه در دیگر شکل با عناصر قوس

متروپولیتن  ةای نیزه بر بشقابی در موزپرهاست، اما درست همان نوع از سر سه های ساسانی دیده نشدهنیزه
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مربوط  چهارم بر مهری از بهرام ،دی است. به عالوهوجود دارد که تاریخ آن مربوط به قرون چهارم و پنجم میال

 از یدیگرکلی دیده شده که تأکید ای پرههای سهاین گونه نیزه نیزبریتانیا  ةموزدر  میالدی چهارم قرن اواخر به

 (. 11)شکل (631 :1380 ،شفرد ؛126 :همان) است شده منعکس گچی یها پالک در که است ساسانی ةدور اواسط سبک

است که در مقایسه با سوارکار تا حدی کوچک نشان داده شده و کامالً کوتاه  های اسبب شاه از نوع اس

ساسانی است. در عین حال  ةای اوایل دورهای صخرهبرجستهشنقموجود در  های اسبو سیاق مشابه با سبک 

که  ه استزمین بلند شدکه وضعیت پاهای اسب به طور محکمی بر روی زمین قرار دارد، پاهای جلو کمی از 

سه شود که خود واکنش کمی از بستان نیز مقایبزرگ تاق  ةبرجستسوار بزرگ در نقشبا اسب تواند می

پاها  ی در. حرکت حیوان تنها با جدایی و خمیدگی اندکدهد میبخشی در برابر پرتاب کردن نیزه را نشان نیرو

با است. بدن اسب سطحی صاف نشئت گرفته  ها کپالروح شده و این از وضعیت ایستا و بینشان داده 

نشان نداده است.  ها ماهیچه گیگونه کوششی برای نشان دادن برجستو هنرمند هیچاست  کاری اندکبرجسته

نشان یا و بند رکابی با نوارهای مروارید و سینه گردن دراسب دارای پوشش کاملی مثل زین و یراق، نواری 

 (. Thompson, 1976: 10-17)های طناب است حلقه

بند دار بر روی سینه و زیر گردن شاه آویزان است. گردنمهرهبند گچی شکار، دو ردیف گردن یها پالکدر 

بند ردیف پایین نیز بر . گردناستاست که از آن آویز مدوری آویزان  یدارردیف باال به صورت نوار جفتی مهره

در وسط سینه آویخته  یمانندکه از آن شکل گل استدار ای مهرهنوارهاز شاه با همین نوع  ةروی شانه و سین

قابل مشاهده  گچی شاپور دوم در کیشهای تنهبندها در نیماین نوع گردنکامالً مشابه با  ةنموناست. شده 

، به اهتزاز در جفتی نواردو چهار روبان در پشت شاه به صورت  (.574: 1380 ،شفرد ؛Pope,1938: 634)  است

یک سری  ها آنای ندارند و بر روی شکل ساده ها روبانای از دارا بودن فرّ شاهی است. که نشانه اند هآمد

قطعات با پالک گچی شکار  این است که این خطوط عمودی و افقی نیز نقش شده است. آنچه مسلم است

شکار گراز، شکل نیزارها و اسب،  ةنحوزیرا در هر دو گروه اند؛ کامالً مشابهترخان پیروز اول در چالمنسوب به 

ها به پیروز شاه ساسانی بعداً قطعیت تعلق آن مورد درها کامالً یکسان است. حالت بدن، شمایل شاه و تاج آن

ناقص و  های قسمتهمان گراز،  زیاد این قطعات گچی شکاربسیار و در جای خود بحث خواهد شد. به احتمال 

گچی نیز بدین  یها پالکساخت  ةباشد. شیو های تزیینیاز با حاشیهکامل شکار گر یها پالک ةشدشکسته 

ده و سپس کرگیری ای قالببری را به صورت جداگانهمختلف قطعات گچ های قسمتکه ابتدا  است گونه بوده

 .اند چیدهبر روی پالک در کنار هم 

 
 به پیروز اول ترخان، منتسبکاخ اصلی چال شکار گراز از ةگچی با صحن یها پالک :9شکل

 (Thompson,1976:pl.II: چپ سمت ،www.lacma.org/islamic_art/popus_fig2.htm: راست سمت پالک)

http://www.lacma.org/islamic_art/popus_fig2.htm
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 (Kroger, 1982: pl.17) السعاتیر تیسفونپالک گچی گراز در حال فرار در نیزار مکشوفه از ام :10شکل

  
(126: 1373 ،)هرمان ای در دستپرهای سهمُهر و اثر مُهر بهرام چهارم با نیزه :11شکل  

 های تزیینی پالک شاه در حال شکار گراز با حاشیه -3-4

شکار شاهانه فرد بههای منحصرپیروز اول است که یکی از نمونهتوسط این پالک معروف به پالک شکار گراز 

 هاین دوربری گچهنر شکار شاه در  ةنحوچه بهتر در شناخت هرما را ساسانی است و  ةدوربری در هنر گچ

گچی صافی به  ةشکل و بر روی پرد. موضوع قسمت اصلی پالک که در درون کادری مستطیلسازد میآشنا 

 در درون ،شاه ساسانی ،های گراز توسط پیروزدرگیری و شکار دسته ةصحن عبارت از، است نمایش درآمده

دار متشکل از دو جفت بال، هالل ماه و گوی است کنگره های تاجتاج شاه ساسانی از نوع  (.12)شکل استنیزار 

و بر پیشانی شاه، سربند یا دیهیمی با یک ردیف مهره بسته شده است. لباس شاه مزین به انواع جواهرآالت 

. نقش اصلی در این زنند میسر شاه موج برافراشته بودن فرّ شاهی در پشت ةروبان نیز به نشانچهار است و 

شکار دو جفت گراز  دارد که قرار در سمت چپ صحنه نخست،: قسمت شود میپالک به سه بخش تقسیم 

جای دارد  در مرکز صحنه ،قسمت دوم ؛وحشی از سوی پادشاه ساسانی در دو صحنه به نمایش درآمده است

متر است و در آن ده سانتی 43که ارتفاع هر دسته  آوردهدر  در دو صحنه به نمایشرا  های گرازفرار دسته که

حاکی از ترس  گرازها ةگرفتحالت روی هم قرار. دهد میاخت به سمت چپ قطعه نشان گراز را به حالت ت

، در سمت راست قسمت انتهایی ؛که این فرار نیز در دو قسمت نشان داده شده است هاست آن ةالعاد فوق

فرار هستند و  حال درمشابه، دو گراز از جلوی اسب شاه با حالتی تهاجمی  ةر دو صحندارد که د صحنه قرار

انتهای آن و با دست چپ نیز مرکز میله را گرفته، بر باالی سر یکی از  ،که با دست راست یبلند ةشاه نیز

ایش درآمده که آرامش و سکون به نم ی ازبا حالت ها صحنهشاه در تمامی این  ة. چهرآورده استگرازها فرود 
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، است . نقش شکار گراز تمام قسمت مرکزی پالک را اشغال کردهاستحاکی از شجاعت و تبحر وی در شکار 

هرچند که در قسمت پایین سمت چپ، قسمتی از بدن اسب و گراز از بین رفته است. در اطراف نقش مرکزی 

جدا از هم نقش را احاطه  هایی قابت که به صوراست نمادین تکرار شده  -های تزیینیسری حاشیهپالک یک

ردیف های روزت، گلکه ردیف اول  اند یافتهتشکیل مجزا ای از سه بخش تزیینی حاشیه های قاباین  ؛اند کرده

پالک شامل های باال و پایین و ردیف سوم در قسمت دارهای بالرون مدالیون و فرشتهگرازهای در د دوم سرِ

 ،نخست .ها استدر اطراف روزتبافت طرح گیسزت و روگل توس به همراه های لوگلردیفی متناوب از 

هشت گلبرگی  روزتِ های گلروزت است. این  های گلتایی از 44شامل ردیفی  که شکار ةتزیین اطراف صحن

 نشان در اطراف یک دایرة مروارید هاکل آنشتخم مرغی های گلبرگد و ندر داخل شکلی مدور قرار دار

نشان های مدور توپر و مرواریدروزت را نیز ردیفی از دانه های گل. اطراف قاب مدور این اند شدهجمع  دارسوراخ

مختلف پالک را به صورت  های قسمتکه ابتدا  دهد می. شیوه و سبک ساخت پالک نشان است  کردهاحاطه 

های وجود نمونه (.13)شکل اند چیدهو سپس بر روی پالک در کنار هم  اند کردهگیری ای قالبجداگانه های مربع

ترخان و همچنین شاه در حال های چالبریشکل و مشابه در بین گچبسیار زیاد این قطعات مجزای مربع

کامل گچی با  یها پالکحاکی از ساخت تعداد زیادی از این گونه  (9موجود در شکل  ةهمانند نمون) شکار گراز

 تزیینی است.  یها حاشیهشکار و  ةصحن

 :ده استکربه دو بخش تقسیم  ،گذرد مینوار صافی که به طور افقی از وسط آن  راباالی پالک  ةشیحا

است و در  گلبرگیهشت روزتدوازده و  برگیگل لوتوس سه دوازده از یمتناوب مل ردیفشا بخش باالیی

های جفتی ساقه. ستدوزی نشان داده شده امرواریددر داخل صفحات  گراز سرنیز دوازده  قسمت پایین آن

 و روزت لوتوس هایمتناوب گل ةمای. این نقشاند شدهها با سه نوار افقی به هم وصل لوتوس و روزت های گل

 به کار رفتهمستقیم  های قالبها و برخی برقوس کیشکاخ یک  های بریگچکامالً مشابهی در بین  ةشیوبه 

در  گراز سر دوازده ،لوتوس و روزت های گلاز  تر یینپاردیف در . (14)شکل (Baltrusaitis, 1938: 611) است

ها دو مدالیونمدور یا  های قاب. این قرار دارندروی هم که به صورت جفتی رودر شودمیدیده قابی مدور  درون

هنرمند سعی را پر کرده است.  ها آننشان، فضای بین یک سری دوایر مروارید یکسان دارند کهتزیینی  ةحاشی

و نشان دهد به سمت باال متمایل  ،و تقریباً نوک تیز عمقمرکزی کم یک سوراخبا را گوش گراز  ده تا شکلکر

 . به نمایش گذاشته شده استها به شکل ردیفی از شیارنیز گراز  های یالکلی  طرح

: 2537 ،)پراداخدای جنگ و پیروزی است  ،نرغَرثَگراز در اوستا نشان قدرت و یکی از مظاهر ایزد بهرام یا وَ

که ورثرغن یا بهرام ده  است چنین آمده ،سرودی که به ورثرغن یا بهرام اختصاص دارد 14در یشت  (.309

است.  زورمند و خشمگین و کشد میدندانی است که به تک دارد و پنجمین تجسم آن گراز تیز هیئتتجسم یا 

 (. 83: 1383 ،)هینلزاو بگشاید  بر راه تا رود می مِهر پیشاپیش ،چنگالتیز ةنرین گراز همچون بهرام اوستا، در همچنین

 تیسفونالسعاتیر امنظیر  ،های قرن پنجم میالدیمحوطه ساسانی، گراز به وفور در ةبری دورگچهنر در 

(Schmidt, 1934: 8)کیش ، ( PL.177:Pope,1938)، ترخانچال (Thompson,1976:pl.IV) و تپه حصار 

، تپه حصار تنها آبادترخان عشقبه غیر از چالاما  ،تکرار شده است (Schmidt, 1933: 455-463) دامغان

حضور به هر حال، . (15)شکل اند کردهر درون مدالیون نقش درا سر گراز با سبکی یکسان، که ای است محوطه
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، است ترخان به نمایش درآمدهگچی چال پالکاین تزیینی  ةدر باالی حاشیکه در درون مدالیون  گراز سر

 د. باشمتمایز اصلی شکار  ةاز گرازهای شکار شده در صحن تواند میکه  استشکلی نمادین از ایزد بهرام یانگر ب

های نگهبان فرشتهبه جای خود را  ،مدالیونون های درگراز سرتزیینی پالک،  ةحاشیی پایینقسمت در 

. از این کند مینگهبان یاد  ةوان فرشتدار با عنبال رختنه و تمامتامپسون از این نوع قطعات نیم داده است.

متر باقی مانده که از تاالر کاخ سانتی 43×40سالم و مجزا به ابعاد تقریبی نمونةنگهبان، یک  فرشتةقطعات 

ای است که با هر فرشته ،نگهبان در اساطیر رومی ةفرشت (.Thompson, 1967: 23) اصلی به دست آمده است

دار و برهنه ای بالبچهبه شکل پسر. این فرشته گیرد میاو را بر عهده ظت از حفا لیتئوسم شود،همراه  یفرد

همان ایزد  تواند میدار نگهبان بال فرشتةالبته این  ؛(114: 1371)مرزبان؛  ردپوشی کوتاه دانیز باال گاهی و است

نیز یاد شده است.  ها زیپیرونگهبان  الهةاز ایزد بهرام به عنوان  ،بهرام یشت 45زیرا در بند  ؛بهرام باشد

گسترده  های بالبازی را که  خواهد میکه اهورامزدا از زرتشت  است بهرام یشت آمده 14همچنین در بند 

 ,Malandra) شود میو صاحب ارج  بخشد و هر که به دستش آرد توانا دارد، پیدا کند که پَرِ آن فرّ بسیار

  (.26: 1382 ،سودآور ؛85 :1983

تاج شاه است که به موجود در  های بالکامالً مشابه با شکل  هایی بالنگهبان دارای  ةرشتفدر پالک گچی، 

و به  تر پهنانتها  در ،که زیاد طویل نیستند ها بالبا ایزد بهرام اشاره دارد. این  ها بالارتباط نمادین هر دوی 

یک  با. سطح هر بال اند خوردهپیچ در نوک بال  یشده و سرانجام با شکلی حلزون تر باریکتدریج به طرف باال 

سطح در  ؛شود میدارد، به دو بخش تقسیم  مودی که درون دو نوار باریک قرارنشان عمروارید ةجفت دایر

مانند هاشور هاییها را با خطبین آنکه پنج نوار باریک با حالتی اریب به طرف باال کشیده شده  ،ها بالباالیی 

دار دیده مهره یبنددارای سه ردیف پَر پرنده است. در گردن این ایزد گردن ها بال اما سطح انتهای ،اند کردهپر

ست. دستاری به اهتزاز درآمده به نشان فرّ هانشان در بین آنیدبا دوایر مروارکه شامل دو نوار باریک  شود می

با دستارهای برافراشته در را به هم گره زده است، قطعات گچی بال  ها بالالهه، جفت  ةشاهی در پایین باالتن

متعلق به  (Baltrusaitis, 1938: 610) کیش یکو کاخ ( pl.85 Kroger, 1982:) گچی تیسفون یها پالک

 . (16)شکل پنجم میالدی نیز قابل مشاهده است  ةسد

 ریزسوراخ به شکل دو  هایی مردمکدارای صورت پهن، دهان کوچک، چشمان بزرگ و  داربال ةفرشت

مشابه کاخ اصلی و پالک سوارکار گوزن در کاخ فرعی شکار در ی گچی ها پالکصورت شاه در  است که با

های مو مارپیچی با ردیفی از حلقههای شبهخشن است که از لبه یسرپوشگیس یا کالهاست. آرایش سر شبیه 

ت گرفته و نشئ که احتماالً از سبک اواخر رومسنتی است  ایهاین شیو ؛پیشانی شکل گرفته است یدر جلو

که این ویژگی قابل  شود میمدوری دیده برآمدگی نیمهنیز ست. در باالی سر موها های فرِّبافتهة دهندنشان

نگاری که این پالک با رغم اختالف پیکرهبههای سبک پالمیری است. آباد و پیکرههای نظاممقایسه با مجسمه

زیرا شواهد این سنت  ؛ها مشتق شده باشدود دارد که از آنای اولیه دارد، این احتمال وجافریزهای سوریه

تزیینی با طرحی گیس  ةالهه، یک حاشیة تنترا تداوم داشته است. در قسمت پایین نیمدر هَ دست کمقدیمی 

شکل شامل ایهای روزت دایرهها را سه گل روزت پُر کرده است. این گلبافت وجود دارد که فواصل بین آن

 (. Thompson, 1967: 23-25) هستند تر بزرگ ةوخالی در اطراف یک حلقت ةهشت دایر
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 (187: 1370 ،)گیرشمنتزیینی   ةپالک کامل گچی پیروز اول در حال شکار گراز با حاشی:  12شکل

 
 (Kroger, 1982:PL.94) ترخانتزیینی پالک شکار گراز در چال ةگیری شده از حاشیقطعات مجزای قالب:  13شکل

 
 ترخانپالک شکار چال ةحاشی باکیش با نقش روزت ولوتوس مشابه یک ای گچبری از قوس درگاهی کاخ قطعه :14کلش

 (Kroger, 1982:PL.85 ) 

  
    با بال و دستار از کیش قوچ سرپالک گچی  :16از تپه حصار دامغان         شکل گراز سرپالک گچی  :15شکل                     

(Pope, 1938: 639؛ Kroger, 1982:PL.81 )                                       (26: 1385 ،میری و ایازی)  
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 شکار گراز یها پالکشاه در  ۀبازشناسی چهر -3-5

و ترخان در چالشکار گراز گچی  یها پالکصحت انتساب  بارةدر پژوهشگران، شدطور که اشاره همان

گچی  یها پالکاین دسته  (187: 1370) گیرشمنبه طوری که  ؛الف دارندها با هم اختآن خلق همچنین زمان

شاهی به کار این نوع تاج  (10 :1976) تامپسون ة. به عقیدداند میپنجم میالدی  ةرا متعلق به فیروز اول در سد

.م ( 459-484)به پیروز اول  یاباشد .م( 590-628) ق به تاج خسرو دوممتعل تواند می ،گچی یها پالکرفته در 

ده کرگچی را به خسرو دوم منتسب  یها پالکمرادی  نوع تاج به کار رفته در این دسته از نسبت داده شود. 

 . (23: 1383) است

چهره و شکل تاج آن با سایر آثار هنری  ةمقایسهای شناسایی هویت شاه، یکی از شیوه رسد میبه نظر 

 ةی تاج خاص خویش را داشته و معموالً در آثار هنری دورکه هر شاه دانیم میزیرا ما  ؛باشد ها سکهنظیر 

شاه گِرد و  ة. در این قطعات گچی، چهربرای نشان دادن تاج شاه وجود داشته است یگرایی کاملساسانی واقع

ند از: پیشانی تخت، چشمانی اشاه نیز عبارت ةهای الغر است. دیگر مشخصات چهرتا حدی کشیده با گونه

   ساده که با و هم پیوسته، لب و بینی پهن، گردن کوتاه و ریشی کوتاه رجسته و کمانی بهبزرگ، ابروان ب

   شده است.عمودی نشان  هایخط

نشان در ی مرواریدهامهرهیا  هیرایک ردیف د -1: بدین شرح استجزئیات تاج در این قطعات گچی نیز 

 بالتقریباً مشابه با  ةدو جفت بال برافراشت -3 ؛شکلمثلثی  ةدار با سه شرفه یا پلتاجی کنگره -2؛ جلو پیشانی

روی هم قرار داشتن هالل و گوی داخل  -4 ؛پالک ةایزد بهرام موجود در حاشیهمان های نگهبان یا فرشته

قرار داشتن هالل ماه بر روی یک دایره و گوی مرکزی کوچک که به طور  -5 ؛هالل تاج با شکلی عمودی

این ساسانی، تمامی  ةبا دقت در آثار هنری دور ،در نگاه نخست (.17)شکل عمودی متصل به تاج است

توجه به جزئیات و  که یحال در ،دکرمشاهده ی پیروز اول و خسرو دوم ها تاجدر  تنها توانمشخصات تاج را می

که تمامی  دهدمینشان  ،دار پیروز اول و خسرو دومی بالها تاج ویژهو بهی شاهان ساسانی ها تاجشناسی گونه

 ؛نه در تاج خسرو دوم و در تاج پیروز اول قابل مشاهده است تنها، شکار گچی یها پالکی ها تاجمشخصات 

در  -1ند از: اعبارت این ادعا دالیل قابل استنادد و تعلق دارنی گچی شکار به پیروز اول ها پالک ،راینبناب

 ؛شود مییک گوی دیده  ،در داخل هاللی گچی شکار اه پالکدر وضعیتی مشابه با دار پیروز اول ی بالها تاج

  ؛دار خسرو دوم به جای گوی داخل هالل، ستاره قرار داردی بالها تاجهای شناخته شده از در تمامی نمونهاما 

 های پالکهمانند  ،باالی تاجماه و دار پیروز اول که یک گوی کوچک نیز در زیر هالل برخالف تاج بال -2

عمودی در  ةبه جای این گوی کوچک، یک میل ،خسرو دوم یها تاجدار های بالدر نمونه، شود میدیده گچی 

ز وی دارای دو خسرو دوم و حتی شاهان پس ا یها تاجتمامی  -3 ؛باالی تاج به هالل ماه متصل شده است

مانند تاج پیروز ه ،های گچیدر تمامی این نمونه که حالینشان در پایین تاج هستند، در ردیف مهرة مروارید

شناسی شواهد چهره طبق بر -4 ؛نقش بسته استشاه یک ردیف مهره بر پایین تاج در پیشانی تنها اول، 

شاه در  ةچهر که حالی، وی دارای صورتی چاق و تا حدی پُف کرده است، در ها سکهخسرو دوم بر روی 

 پیروز اول باشد ةمقایسه با چهرابلق تواند میهای الغر است که گچی تا حدی کشیده با گونه یها پالک
  (.18)شکل
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 (Kroger, 1982:PL.93) ترخانچال درناقص گچی شکار گراز  یها پالکجزئیات چهره و تاج  شاه در :  17شکل 

 

 
 های خسرو دوم سکه ی ازدوم با تصاویر خسرو وهای تاج پیروز اول  تصاویر انواع گونه 18شکل 

 ( Malek,2002:PL.I-III: پایین ردیف ؛95:  1380 ،آورزمانی و سرفراز: باال ردیف) 

 نتیجه  -4

بازتاب آن را  که دارد یساسانی موضوع شکار شاهانه و تبحر شاه ساسانی در شکار اهمیت بسیارة در هنر دور

    ةقطعات گچی شاه شکارگر در محوط ،بنابراین ؛دکرساسانی مشاهده  ةدر هنرهای مختلف دور توان می

زیرا ؛ فرد و جذاب هستندبههای ساسانی بسیار منحصربری سایر محوطهآباد در مقایسه با گچعشق -ترخانلچا

یعنی بهرام پنجم و فیروز اول را به تصویر  ،ساسانی ةشکار دو تن از شاهان دور ةگچی، صحن یها پالکاین 

شاهان  ی از تاریخوقایعها، خی از آنبرنشان داد که ترخان شکار در چالگچی  یها پالکبررسی . اند کشیده

یعنی بهرام گور و کنیزک  ،سوارگچی شاه شتر یها پالکآن در  ةنمونکه  اند گذاشتهساسانی را به نمایش 

 . زن قابل مشاهده است که فردوسی نیز حکایت آن را به نظم درآورده استچنگ

 دست آمد:ه نتایج مهم زیر بترخان چال های کاخبا مضمون شکار در گچی  یها پالکدقیق  ةمطالعبا 

به نام  ،زنچنگهمان داستان معروف شکار بهرام گور و کنیزکی  بیانگرسوار، گچی شاه شتر یها الکپ -1

 به را ها پالکاکرمن، تامپسون و اتینگهاوزن تعلق این  چون پژوهشگراناست و فردوسی  ةشاهنام درآزاده 

 ةگچی در سایر آثار هنری دور یها پالکموجود در این  هایش. نقندا کردهبهرام پنجم یا بهرام گور تأیید 

نیز باید  ها پالکزمان احتمالی ساخت این  بارةهم تکرار شده است. در ها بشقابمهرها و  ویژهساسانی و به
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ر از و کامالً متأثهنر دورة ساسانی  ةد، بازسازی دوبارناسالمی ساخته شده باش ةگفت که حتی اگر در اوایل دور

، رعایت اصل تناسب و پرداختن به جزئیات گراییواقعساسانی، معموالً  ةبری دورزیرا در هنر گچ ؛آن هستند

های حیوانی و انسانی اصل تناسب در پیکره که حالی، در است ها وجود داشتهو اجزای آن ها پیکرهبرای ایجاد 

از  تر عریضتر و ، کوتاهم گور و آزاده و حتی شترگچی وجود نداشته و اجزای بدن و پاهای بهرا یها پالکاین 

به  ها اندامهای انسان در مقایسه با سایر حد معمول به تصویر کشیده شده است. همچنین سر و صورت پیکره

اصل تناسب و  نکردن ناموزون، رعایت های نسبتکه این است  شدهطوری غیر معمول بزرگ و پهن نشان داده 

های بریشناسی، کامالً با گچگچی، از لحاظ سبک یها پالکای در جزئیات چهرههمچنین دقت نکردن به 

بنابراین تاریخ احتمالی . امویان است ةزمان با دورهمیعنی  ،دیرتر یو لذا بیانگر تاریخمشابه است  المفجربةخر

یا اوایل قرن هشتم زمان با بازسازی تاالر کاخ اصلی در اواخر قرن هفتم هم بایست میگچی  یها پالکساخت 

که بعدها نیز  است به حدی جذاب بوده ،شکار بهرام گور و آزاده بر روی شتر ةپالک گچی صحن .میالدی باشد

اسالمی تبدیل شده است. در هنر  ةبه طور کامل به نظم کشیده و به نمایشی کالسیک در دور آن را فردوسی

و شاید  اند دادهکه وی را سوار بر شتر نشان  است بودهساسانی و حتی پس از آن، بهرام گور تنها شاهی  ةدور

طفولیت و ایام جوانی خود را در بین اعراب یمن گذرانده است و این قضیه  ةدلیل اصلی آن همین بوده که دور

 .فردوسی بیان شده است ةبه خوبی در شاهنام

بهرام پنجم است که داستان شکار شاهی و متعلق به  یها پالک ةسوار بر آهو از زمر پالک گچی شاهِ -2

 های شاخای نمادین به تصویر کشیده که بیانگر موفقیت بهرام گور در شکار آهو و کندن شکار آهو را به گونه

دور سر، حالت شعاعی  ةهالصحنه،  حرکت و خیز برداشتن آهو به طرف راستِ ةنحودر این پالک، جانور است. 

به اهتزاز درآمده، رعایت تناسب، شکل تزیینات  های روبانصورتی گرد،  رخ شاه باتمام ةرخ جانور و باالتننیم

تپه حصار، تاریخ تقریبی ساخت این قطعه را در  ةمحوط یها پالکلباس شاه و همچنین سبک یکسان آهو با 

گوزن تپه حصار قرار  یها پالکترخان و همچنین گچی شکار گراز چال یها پالکپنجم میالدی و برابر با  ةسد

های آغازین اسالمی ساخته شده باشد، سبکی کامالً ساسانی و حتی اگر این پالک در سده ،بنابراین ؛دهد یم

 (ترخانغیر از چال) پنجم میالدی دارد. نقش گوزن نر و ماده ةساسانی در سد ةبری اواسط دورمتأثر از هنر گچ

پنجم  ةسدهای بری محوطهگچ در تنهاآن های مشابه ساسانی زیاد نیست و نمونه ةهای دوربریدر میان گچ

سبکی  هایویژگیتمامی  های گچی تپه حصارگوزن و تپه حصار قابل مشاهده است. در  کیش مانندمیالدی 

مدور  های چشمچال ترخان با تپه حصار در شکل  و این شباهت گوزن نرِ خورد میترخان به چشم گوزن چال

و پاها قابل تشخیص است.  ها شاخ، شیارهای سم، شکل ها کفلردن و دار، موهای باالی سر، شکل گو سوراخ

 اردشیر دوم در تاق ةبرجستمِهر در نقش ةعنوان نمادی از الهه ب ،شاه سر اطرافموجود در نور  ةهالهمچنین 

بعد های چهارم و پنجم میالدی بهسده اینقرهبرخی ظروف ترخان و گچی شکار در چال های پالکبستان و 

 اند.  آورده شده

گچی برای  ایهزمینترخان، استفاده از چال درهای با موضوع شکار بریجالب توجه و مهم در گچة نکت -3

ساسانی است ة دورهای بریدر گچ پیشرفته ایهشیوصاف گچی،  ةپرد هاست که این خَلق نقش درشنق ایجاد

 دیدهآباد، شوش و... ترخان عشقچالتپه حصار، یش، ک پنجم میالدی مانند ةهای سدهای محوطهبریو در گچ

 شده است. 
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کامل شکار گراز با  های پالکای از ناقص و شکسته شده های قسمتقطعات شکار گراز در واقع  -4

گیری و سپس بر روی پالک در کنار ای قالبمربع جداگانه های قالبکه به صورت  هستندهای تزیینی حاشیه

 های بریشکل و مشابه در بین گچهای بسیار زیاد این قطعات مجزای مربعوجود نمونه .اندشده  چیدههم 

 یها حاشیهشکار و  ةکامل گچی با صحن یها پالکترخان، حاکی از ساخت تعداد زیادی از این گونه چال

 تزیینی بوده است. 

     از  مکشوفی شکار گراز گچ های پالکفرار گراز در نیزار در وضعیتی کامالً مشابه با  ةماینقش -5

 ای رایج در هنرمایهنقش عنوان به گرازدست آمده است. حضور ه السعاتیر تیسفون بام ةمحوطترخان، از چال

و تپه حصار  ترخانچال ،، کیشالسعاتیر تیسفونامهای قرن پنجم میالدی، مانند محوطهاز ساسانی،  ةبری دورگچ

در درون پالک یا مدالیون ، تنها جایی که سر گراز آبادترخان عشقه غیر از چالما با ،است قابل مشاهده دامغان

های سبکی شباهت ،ترخاناست که سرهای گراز آن با سرهای گراز چالدامغان ، تپه حصار است نقش شده

ی امایهنقشگچی شکار برای نشان دادن آب در نیزار،  یها پالکعالوه بر این، در  .دهد مینشان زیادی 

 ی ها بریگچآب در  ی ازنمادبه عنوان  ،حلزونی شکل ةمایکه این نقش اند بردهرا به کار  شکل حلزونی

ی شکار چال ها پالکو شوش در وضعیتی کامالً مشابه با  تپه حصار چونپنجم میالدی  ةسدهای محوطه

 ترخان تکرار شده است. 

به عنوان نمادی از ایزد  ،در پالک شکار شاهیهای نگهبان های در درون مدالیون و فرشتهگراز سر -6

شود. دستاری به اهتزاز درآمده به نیز به عنوان نماد مِهر معرفی می شاه سرنور اطراف  ةبهرام هستند و هال

قطعات گچی بال با دستارهای  .را در پایین به هم گره زده است نگهبان ةالهی ها بال جفت ،نشان فرّ شاهی

 . پنجم میالدی قابل مشاهده است ةمتعلق به سد کیش یکو کاخ  گچی تیسفون یها پالکبرافراشته در 

گچی شکار گراز، نشان داد که  های پالکدر شاه ساسانی  شناسی تاجای و گونهتوجه به جزئیات چهره -7

 ، تاج پیروز اول از نوعگچی های پالک. در این دسته پنجم میالدی هستند ةمتعلق به پیروز اول در سد

در باالی  تر بزرگدار متشکل از دو جفت بال، هالل ماه، یک گوی ریز در زیر هالل و یک گوی کنگره های تاج

 هالل است و بر پیشانی شاه، سربند یا دیهیمی با یک ردیف مهره بسته شده است.  
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