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نمادشناسی نقش مایه شتر در هنر حکاکی دوره ساسانی
)با تأکید بر 55 نمونه آثار سرنمون(*

بیتا مصباح**1، سارا شادرخ2 
1استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
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)تاریخ دریافت مقاله:99/04/17، تاریخ پذیرش نهایی:1400/03/10(

چکیده

هنر دوره ساسانی بازتاب رمزگونه باورهای اساطيری در ترکيب با اعتقادات زرتشتی است و نقش مایه های گوناگون این 

دوره، در پيوند عميق با باورهای اساطيری و مذهبی دارای وجه نمادین شده اند. دردوره ساسانی، اهميت رسانه های 

هنری که تصویر شتر بر روی آنها به کاررفته شامل مهرها )قصرابونصر، تخت سليمان(، ظروف فلزی، نقوش برجسته 

)هترا، پالميرا( و نقاشی های دیواری کاخ ها )پنجکنت، افراسياب(، نشانگراعتبار این نقش مایه است. مسأله پژوهش 

شناسایی مفاهيم نمادین مرتبط با آن است. پژوهش با شيوه توصيفی-تحليلی، روش اسنادی و نمونه گيری هدفمند، 

به بررسی نقش مایه شتر در هنرساسانی می پردازد. هدف اعتبارسنجی باورها و مفاهيم اساطيری مرتبط با نقش مایه 

شتر است. نتایج پژوهش   نشان   می دهد که حيوان شتر دو مفهوم نمادین اصلی را داراست: به دليل استفاده از کلمه شتر 

در نام زرتشت )به معنی حامل نور ایمان( و همچنين ارتباط شتر با ایزد بهرامبه عنوان نشانه ایستادگی در برابر بدی ها 

و ناراستی ها، شتر نماد پایبندی به ایمان و نور هدایت است، به ویژه در مهرهای مربوط به روحانيون و درباریان. دومين 

مفهوم نمادین شتربه ارتباط او با بهرام )ایزد جنگاوری( و سایر ایزدان جنگاوری به نام های آرسو، رودا، رشف، و وهاگن 

مربوط می شود. بر این اساس نقش مایه شتر برخی از مفاهيم مرتبط با این ایزدان جنگاوری  همچون پيروزمندی و فتح 

شاهانه، سرافرازی و نيروی جنگی شکست ناپذیر را نمادسازی می کند.
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شتر، هنر ساسانی، بهرام، زرتشت، یشت 14.
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شتر در خانواده پستانداران ازرسته جفت ُسمان1، زیررسته  پينه  پایان 
)جفت ُسم سانان(2 و خانواده شتران3 است. خانواده شتران شامل دو گونه 
تک کوهانه و دوکوهانه می شوند که زیست شناسان سابقه وجود آنها را به 
بيش از پنج هزار سال قبل از ميالد مربوط می دانند. در متن های مذهبی 
اشاره های مختلفی به حيوان شتر شده است. در قرآن کریم بارها نام شتر 
ذکر شده است و از جمله حيواناتی است که قرآن کریم، بشر را به تفکر 
در خلقت آن فرا می خواند4. در سوره غاشيه تعمق در آفرینش شتر را 
در کنار آفرینش آسمان و زمين و کوه ها موجب تذکر و توجه به مبدأ 
و معاد برشمرده و بلکه بر همة آنها مقدم می دارد. عالوه بر این در ميان 
حيواناتی که در قرآن به بهشت وارد می شوند نام چند شتر شاخص نيز 
ذکر شده است: ناقه )شتر حضرت صالح(، عضباء )شتر حضرت رسول(، 
شتری که حضرت سيدالشهدا صبح عاشورا سوار بر آن خطبه خواند، و 
شتری که پيام حضرت  یوسف را از زندان مصر به حضرت یعقوب رساند. 
در دیگر روایت های اسالمی نيز، اشاره های مختلف به شترها را می توان 
اسالم  دین  در  منحصراً  نباید  را  شتر  حيوان  اعتبار  و  اهميت  اما  دید. 
مرتبه(   74( پيامبران  با  به شتر، همراه  بارها  درتورات  کرد.  جست وجو 
اشاره شده و این اشاره ها در انجيل نيز فراوان هستند. شترها بين 25 
تا 40 سال عمر می کنند و علی رغم هزینه بسيار پایين نگهداری آنها، 
قابليت سازگاری در شرایط سخت محيطی،  حيواناتی سودمند  هستند. 
قدرت تحرک و راهپيمایی طوالنی، تحمل گرمای زیاد و تغييرات دمایی 

مختلف، و توليد محصوالت مختلف، شتر را به حيوانی همراه انسان و 
مورد توجه در خاورميانه تبدیل کرده است. سه صفت شاخص دیگر شتر 
یعنی جنگنده بودن در مبارزات، اطاعت و فرمانبرداری، و توانایی حمل بار 
فراوان در مسافت های زیاد درجه اعتبار و ارزشمندی این حيوان را از یک 
دام معمولی به جایگاه یک حيوان اساطيری ارتقاء داده است. به کاربردن 
نقش مایه شتر در نقش مایه های فرش های عشایری و روستایی ایران از 
دیرباز مورد توجه بوده، اما عالوه بر دستبافته ها، استفاده از نقش شتر بر 
روی آثار و اشياء مختلف ارزشمندی مانند نقش برجسته ها و یا نقاشی 
دیواری، و حتی بر روی مهر یا اشياء فلزی نشان دهنده اعتبار نمادین این 
حيوان است. در دوره ساسانی، نقش مایه های مختلف را نبایستی صرفا 
به عنوان یک زینت تلقی نمود. به خصوص زمانی که نقش، بر روی دیوار 
کاخ و یا  روی مهر به کاررفته، بایستی به دنبال مفهومی نمادین برای 
این نقش مایه بود. با توجه به اینکه تصویر شتر در دوره ساسانی بر روی 
رسانه های معتبر این دوره همچون مهرهای رسمی، و نقاشی دیواری یا 
نقش  برجسته به کاررفته است مسأله اصلی در پژوهش حاضر تحليل و 
بررسی مفاهيم اساطيری مرتبط با نقش مایه شتر در دوره ساسانی است. 
هدف پژوهش در مرحله اول اعتبارسنجی انواع نقش مایه شتر در دوره 
ساسانی و دسته بندی آنها به دو گروه نقش مایه های زینتی )فاقد معنا( 
و نقش مایه های نمادین است. هدف بعدی پژوهش دستيابی به ساختار 

مفاهيم نمادین حاکم بر بازنمایی این نقش مایه است.

مقد  مه

روش پژوهش
این پژوهش به دنبال شناخت ماهيت نمادین یک نقش مایه و ردیابی 
مفاهيم اساطيری مرتبط با آن است. از این رو ماهيت پژوهش کيفی است و 
روش آن از نوع توصيفی- تحليلی است. اطالعات مورد نياز با تکيه بر شيوه 
اسنادی گردآوری شده اند. انتخاب جامعه آماری براساس روش نمونه گيری 
هدفمند صورت پذیرفته است. اگرچه نمونه هایی از نقش مایه شتر در هنر 
ایران قبل از اسالم یافت شده است اما در دوره ساسانی است به طور ویژه 
به  نقش شتر توجه می شود. با توجه به اهميت مکان کاربرد نقش مایه شتر 
در دوره ساسانی، می توان آن را یکی از نقوش با اهميت این دوره دانست. 
پژوهش حاضر نقش مایه شتر را در قالب حکاکی و بر روی سه رسانه 
مهم این دوره یعنی مهرها، اشياء فلزی و نقوش برجسته بررسی می نماید. 
نمونه های پژوهش، آثاری هستند که اصالت آنها از نظر باستان شناسی 
تایيد شده   است. این نمونه ها به ترتيب شامل 33 نمونه نقش روی مهر، 6 
نقش برجسته و 4 نمونه حکاکی روی فلز، 5 نمونه پالک گچی می شوند. با 
توجه به اهميت مهرهای مورد مطالعه و همچنين اعتبار ویژه مهر در دوره 
ساسانی، مهرهای مورد مطالعه بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. مفاهيم 
اصلی و مضامين مورد توجه پژوهش با ارزش سنجی و تحليل این نمونه ها 

به نتيجه رسيده است. 

پیشینه پژوهش
در رابطه با هنر ساسانی انبوهی از مقاله ها و کتاب های مختلف به رشته 

تحریر درآمده اند که در بخش های مختلف پژوهش از آنها بهره گرفته 
شده است. در خصوص نقش مایه شتر در هنر ساسانی بایستی به مطالعات 
 Frye,) فارس  ابونصر  قصر  حفاری های  در  او  نمود.  اشاره  فریه  ریچارد 
1973( به مجموعه عظيمی از مهرهای ساسانی دست یافت.33 نمونه از 
مهرهای کشف شده در این منطقه دارای نقش شتر هستند و فریه آنها را 
 Bivar,( متعلق به روحانيون زرشتی دانسته است. مطالعات بيوار و گوبل
Göbl, 1973 ;1969( در رابطه با مهرهای ساسانی تأکيد دوباره نظر فریه 
در خصوص مهرهایی با نقش شتر است و آنها نيز این مهرها را متعلق 
بزرگان ساسانی می دانند. مجموعه  یا اشراف و  به روحانيان زرتشتی و 
بررسی های فریه، بيوار و گوبل محدود به توضيح ساختار مهرها و تحليل 
باستان شناختی مهرها شامل شرح ظاهر، جنس و ابعاد مهرها، بازخوانی 
کتيبه های روی آنها و توصيف ظاهری نقش مایه به کاررفته بر روی مهر 
تخت  مهرهای  اثر  و  »مهرها  عنوان  با  مقاله  در  تمری  نازنين  می شود. 
سليمان« که در سال1390 به چاپ رسيد، مهرهای با نقش مایه شتر را 
ذیل گروه مهرهای با نقوش حيوانی به صورت محدود بررسی و طبقه بندی 
نموده است. سایر مقاله هایی که در خصوص مهرهای ساسانی به رشته 
تحریر در آمده اند نيز به همين ترتيب اشاره کوتاهی به استفاده از نقش مایه 
بابائی، 1393؛  و  )فيروزمندی  داشته اند  ساسانی  مهرهای  روی  بر  شتر 
چهری و دیگران، 1394( از دیگر منابع قابل ذکر پایان نامه کارشناسی 
ارشد با عنوان »بررسی نقوش روی مهر در ایران باستان«، پژوهش بيتا 
مصباح و به راهنمایی ابوالقاسم دادور )1386(  است. در این پایان نامه در 
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بخش مهرهای دوره ساسانی مجموعه ای از مهرهای با نقش شتر را بررسی 
شده است. علی رغم مطالعه نقش مایه شتربه عنوان یک نقش تزیينی در 
مهرهای ساسانی، نقش شتر در نقوش برجسته و یا حکاکی روی فلز چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اینکه نقش مایه شتر در این گروه 
در قالب یک مضمون بزرگ تر و یا یک روایت اصلی تر مانند شکار بهرام 
گور و آزاده )در ظرف های فلزی( یا صحنه مالقات شاه با نمایندگان اعراب 
)در نقش برجسته نقش رستم( به کاررفته است؛ نویسندگان و پژوهشگران 
نقش شتر را به عنوان یک تصویر ثانویه تلقی کرده و به تحليل نمادین آن 
نپرداخته اند. وجه  تمایز اصلی پژوهش حاضر با سایر منابع ذکرشده، نگاه 
نمادشناسانه به نقش مایه شتر و تحليل دالیل کاربرد آن با تکيه بر مفاهيم 

اساطيری است.

مفاهیم اساطیری
شتر با واژه »اوشتَر Uštra« در پهلوی شناخته می شود و این واژه در 
متن های کهن زرتشتی برای اشاره به مفاهيم مختلفی در رابطه با شتر 
استفاده شده است. ردپای نقش اساطيری شتر به دین زرتشتی محدود 
نمی شود و حتی در آیين مهرپرستی نيز جایگاه ارزنده ای دارد. »مطابق با 
یک دسته بندی در مراحل سلوک آیين ميترا از دوازده مرحله سلوک یاد 
شده است. این دوازده درجه یا مقام سلوک به چهار دسته، براساس عناصر 
چهارگانه تقسيم می شد، نخست سه مقام هوا که عبارت بود از کالغ، 
کرکس و شترمرغ، دوم سه مقام خاک که عبارت بود از مقام سرباز، شتر 
و گاو نر، سوم سه مقام آتش، یعنی بز کوهی، اسب و آفتاب، و چهارم سه 
مقام آب که عبارت بودند از مقام پدر، عقاب و پدر پدران« )رضی، 1381، 

 .)206 5
در دین زرتشتی اشاره ها به شتر بيشتر و وسيع تر است. دروندیداد، 
ارزش یک ستور )چهارپای بزرگ( معادل ارزش شتر یا اسب برآورد شده 
که سی سيتر است )گزارش پهلوی وندیداد، فرگرد 2/4(. در دین زرتشتی 
هر گروهی از آفریدگان اهورایی دارای »َرد« یا سروری تمثيلی است. و در 
سراسر ویسپرد این »َردان« ستایش شده اند. به طور مثال گندم »َرد« همه 
حبوبات و غالت است و همچنين شتر سپيدموی دوکوهان »َرد شتران« 

است )بندهش، 24، 14(.
اشاره به شتر، در ذیل واژه »ستور« نيز ادامه می یابد. ستور در اوستا 
ْسَته اَُر5 و مراد چارپایان بزرگ است چون اسب، خر، شتر، گاو و غيره. 
حيواناتی در این گروه قرار می گيرند که همچون گاو، شتر، گراز و اسب، 
حيواناتی کارآمد، نيرومند و باهوش شمرده شده و حتی تقدیس شده اند. 
این حيوانات محترم بوده و در ترکيب نام پارسایان و یا بزرگان زرتشتی 
به کاررفته اند. مثال های فراوانی از این نوع ترکيب نام حيوانات در اسم افراد 
سرشناس دیده می شود، به طور مثال پُئوروش- اَسپه6 نام پدر زرتشت به 
معنی دارنده اسب پير که چند بار در اوستا از او یاد شده است، )یسنا 4/9، 
یشت پنجم بند 18، وندیداد فرگرد 6/19( و یا اَئوْرَوَدْسَپه7 که نام سومين 
جد زرتشت است و معنی آن »دارنده اسب تندرو« است. ترکيب نام چهار 
نفر از اجداد زرتشت، با کلمه اسب ذکر شده است. اما برخالف این نام ها 
در خاندان زرتشت، نام خود زرتشت با کلمه شتر )Uštra(، ترکيب شده 

است، )رضی، 1381، 297(.
نام زرتشت، درگات ها، هات 29، بند 8، به صورت »زرتوشتره سپی تامه« 

آمده است. سپی تامه لقب او و نام جد دهم اوست. در مورد اصل نام او یعنی 
»زرتشت« اختالف نظر وجود دارد. درباره      ریشه شناسی صورت اوستایی 
و به طور کلی صورت های گوناگون این نام و ویژگی هایش در برخی از 
زبان های ایرانی بسيار بحث و گفتگو شده است. تنها نکته ای که بر سر 
آن اجماع کلی وجود دارد، جزء دوم این نام یعنی Uštra )شتر( است 

.)Schmidt, 1980, 197(
بخش اول نام زرتشت به چند شکل مختلف ذکر شده و این مسأله 
موجب اختالف نظرهای فراوان در تعبير نام او شده است. بر اساس یک 
نظریه بخش اول نام او از Zarati یا Zarant سرچشمه ميگيرد. سه محور 
اصلی در معناشناسی این بخش توسط زبان شناسان دنبال شده است:گروه 
اول Zarant را به معنای پير دانسته و کل این نام را )دارنده شترهای پير 
/ فرتوت( معنا کرده اند. گروه دوم Zarat را صورتی فعلی و به معنای )به 
حرکت درآورنده( تشخيص داده و در نتيجه این نام را به حرکت درآورنده 
شترها )کسی که شترها را می راند( یا )پرورنده شترها( ترجمه می کنند. 
در تعبير گروه سوم از Zarat، معنای خشمگين یا برآشفته برای این واژه 
معنا  شترهای خشمگين/     برآشفته(  )دارنده  را  نام  کل  و  پيشنهاد شده 
 Mayrhofer, 1977 a, 46- 53; 1997 b, 105 f, no. 416,( می کنند

.)Schlerath, 1977
عالوه بر این پيشنهاد معنای زرین یا زرد برای Zarat، باعث شده تا 
در بعضی از نوشته ها معنای نام زرتشت، »دارنده شتر زرد« ذکر شود. 
نباید از نظر دور ساخت که طبق نظریه کاماًل متفاوت دیگر به طور کلی 
نام زرتشت به معنی ستاره طالیی یا روشنایی زرین دانسته شده است 
 Humbach, 1991, 98; Markwart,1930, 22-28; Bartholomae,(
89 ,1901-1895(. تحقيق های جدید نشان داده است که معنی »ستاره 
زرین« برای نام زرتشت از صورت های یونانی این نام استخراج شده اند و 
نه صورت اوستایی آن و در نتيجه نمی تواند صحيح باشد. بحث های کاملی 
که در چند دهه اخير درباره نام زرتشت وجود داشته، نشان می دهد تنها 
معنایی که برای این نام می توان پيشنهاد داد همان »دارنده شترهای پير« 
است )Mayrhofer, 1977 b, 106(. و مفهوم »سالخورده« و »پير« در نام 
Schmitt, 2002 at ww.iranicaonline.( زرتشت، مفهومی مثبت دارد

 .)com
در  ترکيب  این  ادامه  و  شتر  کلمه  با  زرتشت  نام  ترکيب  محوریت 
خاندان همسر او نکته ای است که در بحثی دیگر باید به آن پرداخت ولی 
با در نظرگرفتن نام پدر زرتشت که به معنی »دارنده اسب پير« است، بار 
مفهومی نام زرتشت در ترکيب »دارنده شتر پير« مثبت بوده و احتماالً 
اشاره به نوعی مرجعيت و کهنسالی قابل اعتماد در شخصيت و خاندان 
او دارد. به غير از نام پيامبر، در دین زرتشتی از پارسایان دیگری نيز یاد 
شده که نام های آنها از ترکيب کلمه اُشتره )شتر( ساخته شده است. از 
جمله فَِرشه اُشتره8 )فرشوشتر( که نام پدر هوی9 همسر زرتشت و به معنی 
از  صاحب شتر جسور بوده است. همچنين در فروردین یشت به یکی 
پارسایان به نام اوشتَر10 که پسر سذنه است11 اشاره و فروشی اش ستوده 

شده است )رضی، 1381 ، 448(.
این ترکيب واژه شتر در نام زرتشت، اعتبار اساطيری حيوان را دو چندان 
می کند. در موارد مهم دیگری از باورهای زرتشتی به شتر اشاره شده است. 
از جمله در مورد زمان ظهور سوشيانس ذکر شده است که سوشيانس 
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در سی سالگی با هرمزد دیدار کند و این همپرسی، سی شبانه روز به طور 
می انجامد )بندهش، 35، 42/45(. در بازگشت از این همپرسی کيخسرو12، 
سوار بر »وای درنگ خدای«13 که به پيکر شتر درآمده است، سوشيانس را 

پذیرفته و دین او را می ستاید )بهار، 1387، 280(. 
مهم ترین اشاره به شتر در متن های دینی زرتشتی، در یشت 14 و 
در وصف بهرام جلوه گر می شود. بهرام برای چهارمين بار در کالبد شتر 
»اوشتَرِهه ِکْهُرپَه«14 )شتر سرمست دندان گير(، تجلی می یابد. در توصيف 
این صورت از بهرام ویژگی های متعددی برشمرده شده است و حتی به این 
نکته نيز اشاره شده است که بهرام به صورت شتر جست و خيزکننده ای 
در آمد که موهایش برای لباس مردمان به کار آید )یشت14، کرده 4، فقره 

.)11
در ادامه به نيروی نرینه برجسته این شتر و توانایی آن در محافظت از 
ماده ها اشاره شده است. در این تجلی بهرام با صفت های باهوش، باشکوه، 
بلند، نيرومند، قوی پيکر با پاها و زانوهای خوب، ایستاده و استوار همچون 
شهریار مطلق و مقتدر توصيف شده است )یشت 14، کرده 14، فقره 13-

10( این مجموعه صفت های بهرام، مهم ترین اشاره ها و تجلی اساطيری 
حيوان شتر در متون زرتشتی به شمار می روند.

سابقه استفاده از نقش مایه شتر
شواهد تاریخی مختلف و نمونه های باستان شناسی نشان می دهد که 
حداقل از هزاره چهارم قبل از ميالد دو نوع شتر دوکوهانه )معروف به 
شتر باکتریایی( و شتر یک کوهانه در مناطق مختلف آسيا از جمله ایران 
 udūru و udrū وجود داشته است. براساس کتيبه های اکدی واژه های
برای ناميدن شتر استفاده می شد. در سایر نقاط آسيا و در ميان اقوام 
مختلف شرقی، واژه هایی با ریشه های مشترک برای ناميدن شتر استفاده 
از تصویر  استفاده   .)Maxwell-Hyslop, 1955, 161(15می شده است
شتر، همواره تحت تأثير ارزش دوگانه آن در منطقه بوده است. از یک 
سو به عنوان یک حيوان بارکش و نيروی قدرتمند جنگی مورد نظر بوده، 
چنانکه در نقش برجسته های کاخ آشور بانی پال، سپاه اعراب در جنگ با 
سپاه آشور سوار بر شتر نمایش داده شده اند )تصویر1( و از طرف دیگر 
نقش شتر به عنوان یک نماد و سمبل مرتبط با ایزدان بر روی آثار و اشياء 
مختلف به کاررفته است. قدیمی ترین تصویر به دست آمده از شتر در ایران، 
به  از سفال های تپه سيلک مربوط  بر روی یکی  نقش مایه ای است که 
 )Ghirshman, 1938, 39:( حدود2500-3000 ق.م طراحی شده است

.)P. L, LXXIX, AZ; Zeuner, 1963, 359
 این تصویر نقشی ساده از یک شتر دوکوهانه را نشان می دهد و تنها 

نمونه گزارش شده از تصویر شتر بر روی سفال در ایران است.
 در ميان سایر آثار و اشياء تاریخی چند نمونه با ارزش دیگر نيز قابل 
ذکر هستند. یک سر تبر فلزی که مربوط به هزاره سوم قبل از ميالد 
)2400- 2600 ق.م( می شود در حفاری گورهای منطقه سيستان16 کشف 
شده است )تصویر3(. بر روی این سر تبر، مجسمه فلزی یک شتر نشسته 
 Lamberg- karlovsky, 1969,163-168/ Maxwell-(قرار گرفته است
 Hyslop, 1955, 161/ Zeuner, 1955, 162- 163/ Bulliet, 1975,
153-151(. تصویر شتر بر  روی سفال سيلک و سر تبر سيستان نشان 
دهنده سابقه حضور شتر از هزاره سوم قبل از ميالد در ایران است عالوه بر 

این نمونه ها در شهر سوخته نيز تکه پارچه هایی به دست آمده که از جنس 
موی شتر بوده اند )Bulliet, 1963(. استفاده از شتر و حضور آن به عنوان 

یک حيوان ارزشمند در ایران ادامه دارد. 
آپادانا،  کاخ  نقش  در  و  جمشيد  تخت  کاخ  برجسته های  نقش  در 
گروه های مختلف از سرزمين های گوناگون حيوان شتر را به عنوان هدیه 
آورده اند. در این نقش برجسته، نمایندگان هراتی، بلخ، آریایی و پارتيان 
شتر دوکوهانه به همراه دارند. در حالی که نمایندگان رخج )شامل هيرمند، 
افغانستان و قندهار( و بابلی ها شتر یک کوهانه را پيشکش کرده اند )تصویر 
5(. درميان آثار گالری فریر یک ریتون سفالی جالب توجه به شکل شتر 
وجود دارد )تصویر 4(. این ریتون سفالی که متعلق به دوره ساسانی است، 
طرح ساده ای از یک شتر نشسته را نمایش می دهد که مشک های آب 
نشان دهنده  بر پشت آن قرار دارند. تزیينات روی بدن ریتون، احتماالً 

پارچه های روی پشت شتر باشند.

نقش مایه شتر در دوره ساسانی
برای بررسی اهميت استفاده از نقش مایه شتر در دوره ساسانی، باید 
ردپای استفاده از این تصویر را در نقوش برجسته مورد توجه قرار داد. 
در دوره ساسانی، حکاکی نقش شتر در نقش برجسته ها تداوم دارد، در 
بسياری از این نقش برجسته ها، شتر به عنوان یک حيوان جنگی و یا 
بارکش تصویر شده است از جمله درنقوش برجسته هترا و پالميرا. جنگ 
برسر تصاحب دو منطقه پالميرا و هترا ميان ایران و روم از دوره اشکانی 
رواج داشته است. ليکن این مناطق در نيمه دوم عصر اشکانی و اوایل دوره 
ساسانی تحت نفوذ سياسی ایران قرار داشتند. فتح این مناطق توسط دولت 
ساسانی، باعث عقب نشينی کامل نيروهای رومی از این منطقه گردید و سه 
شهر دورا اوروپوس، هترا و پالميرا تحت نفوذ فرهنگ ایرانی باقی ماندند 
)Edwell, 2008, 251- 276(. در دوران تسلط حکومت ساسانی، هنر 
این  منطقه آميزهای از شيوه های رومی و بيزانسی را با هنر ساسانی ایران 
نشان می دهد.17 بخشی از نقش برجسته های حکاکی شده در پالميرا و 
هترا به حکاکی تصویر سربازان همراه با ساز و برگ آنها اختصاص دارد. در 
ميان این نقوش برجسته گروهی از جنگجویان حيوان شتر را همراه دارند 

)Skupniewicz, 2016, 57-75( )تصویر6(.
جنگجویان پالميرا مهم ترین نيروهایی بودند که حفاظت   از کاروان های 
تجاری در مسير ایران، یمن، هند، ارمنستان و آسيای   صغير را بر عهده 
داشتند. استفاده از شتر توسط این نيروهای جنگی امر عجيبی نيست18 
)Winkelmann, 2009, 245- 248(. با اینکه استفاده از شتر در سپاه 
ساسانی به عنوان نيروی جنگی اصلی متداول نبود، اما از شترها برای حمل 
ارابه و یا حمله بدون سربازان استفاده می شد. سپاه ساسانی آرایش و ساز و 
برگ ویژه داشت. در این سپاه از حيوانات مختلفی مانند فيل های جنگجو، 
اسب جنگی و یا شتر برای حمله در خط مقدم سپاه استفاده می شد 

 .)Downey, 2006, 330(
در متن های تاریخی اشاره شده که »انوش آزاد«19 در شورش عليه پدر 
خود، خسرو اول، از سپاهی با شترهای فراوان استفاده کرد. وجود شتر 
در ترکيب سپاه و یا اصطبل شاهی با توجه به نگاره شکار گوزن در طاق 
بستان )مربوط به خسرو دوم( نيز قابل استنباط است. البته این نقش 
برجسته اولين تصویر شتر در دوره ساسانی نيست. پيشتر در نقش برجسته 
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بيشاپورکه در آن بهرام دوم در مالقات با نمایندگان عرب تصویر شده است، 
 Vanden( این گروه از اعراب شترهایی را برای پادشاه پيشکش آورده اند

.)Berghe, 1984, 139- 141
تصویرهای بهرام پنجم )بهرام گور( که به صورت حکاکی روی فلز یا 
نقش برجسته گچی به دست آمده اند، برای اولين بار پادشاهی را سوار 
بر شتر نشان می دهند. بهرام پنجم تنها پادشاهی است که سوار بر شتر 
نمایش داده شده است )Wiknelmann, 2009, 245- 248( )تصویر7(. 
بهرام پسر یزدگرد، بعد از تولد در سرزمين حيره پرورش یافت، داستان 
زندگی او آميخته با روایت ها و افسانه های فراوانی است.20 اما آنچه مسلم 
است او با جنگ و درگيری به تخت پادشاهی نشست. او را پادشاهی عادل، 

این در  بر  بود. عالوه  بزرگ و خوشگذران دانسته اند که بسيار جنگاور 
مورد دالوری و شجاعت او داستان های زیادی نقل شده است )کریستين 
ميان  در  بهار، 1389، 35(.  نولدکه، 1378: 131/  سن، 1351، 146/ 
پالک های گچی کشف شده در چال ترخان ری، پنج پالک، نقشی از بهرام 
گور را همراه با آزاده به تصویر کشيده اند که بر روی شتر نشسته است 
)اقبال چهری و دیگران، 1394، 84- 65(. این صحنه بر روی بعضی از 

بشقاب های فلزی دوره ساسانی تکرار شده است )تصویر 7(.
پس از این زمان استفاده از تصویر شتر در هنر ساسانی مورد توجه 
قرار می گيرد و حتی در سرزمين های تحت نفوذ هنر ساسانی نيز به کار 
می رود. در هنر سغدی21 نمونه های جالب توجهی از تصویر شتر کشف 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

موزه  نقش برجسته اعراب سوار بر شتر در کاخ آشوربانیپال، -1 تصویر
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 (.D9)اعراب ( و شتریک کوهانهE4)پارتیان دوکوهانهآورندگان در کاخ آپادانا، با شتر نقش برجسته هدیه –5 تصویر
 )https://oi.uchicago.edu ; Accessed at 30/06/2020( ذ: خأم

 
 

و برگ جنگی و شتر ان  دوره ساسانی را به همراه سابرجسته که سربازطرحی از دو نقش -6تصویر
 دهد، هترا و پالمیرا، طرح نقش برجسته:پاتریک اسکوپنیویتز. نشان می

 ()Farrokh et al., 2018, 52 خذ:مأ
 

 

نمادشناسی نقش مایه شتر در هنر حکاکی دوره ساسانی )با تأکيد بر 55 
نمونه آثار سرنمون(
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شده است. سغد در 540 قبل از ميالد توسط کوروش فتح شد و از آن 
زمان تا تقریباً صدر اسالم همواره با فرهنگ ایرانی، ارتباطی تنگاتنگ داشت 

)لئونيدویچ خروموف، 1381، 78-77(. 
مجموعه وسيعی از نقاشی های دیواری در مناطق مختلف این ناحيه از 
جمله ورخشا، خوارزم، پنجکنت و افراسياب به دست آمده که ارتباط های 
مضمونی و سبک شناختی وسيعی با هنر ساسانی را نشان می دهد. در 
سده های ششم تا هشتم این نقاشی ها نه تنها در کاخ ها، بلکه در خانه های 
اشراف نيز کاربرد داشتند )Sims, 2007, 17(. تأثير هنر ساسانی بر هنر 
سغدی چنان است که برخی هنر سغدی را نوع دیگری از هنر ساسانی 
می دانند.22 در نقاشی های پنجکنت، عالوه بر الگوهای تصویری می توان 
الگوهای اعتقادی را نيزدید. اگرچه آیين زرتشتی در این منطقه با آنچه در 
ایران بود، تفاوت داشت؛ اما این مکان ها، ظاهرا مخصوص آیين خاکسپاری 
 .)Azarpay, 1981,187( بودند،  ایرانی  و پرستش چند خدای مشهور 
صحنه بر تخت نشستن از جمله صحنه های مورد توجه در این نقاشی های 
تاق دار )اتاق  تاالرها  از  یکی  دیوار  روی  بر  پنجکنت  در  است.  دیواری 

XXIV:2( ، زوجی بر روی یک تخت نشسته اند و تخت به وسيله یک 
شتر و یک قوچ جنگی حمل می شود. مشابه این صحنه در افراسياب نيز 
به دست آمده است. چندین سکونتگاه در این منطقه کشف شده است 
در تاالر یکی از این خانه ها نقاشی های سرتاسری وجود دارد. یکی از این 
نقاشی ها، یک زوج را نشسته بر تختی نشان می دهد که باز هم توسط یک 
جفت قوچ جنگی حمل می شود. این زوج بر تخت نشسته، هر یک تندیس 
کوچکی از شتر را بر روی یک دیس در دست دارند تاریخ این نگاره با 
به ویژگی های سبک شناختی آن در حدود سده ششم ميالدی  توجه 
تخمين زده شده است )Ibid., 195( )تصویر 8(. در صحنه دیگری پادشاه 
در جشن نشان داده شده، او در حال نوشيدن شراب از ریتونی به شکل 
قوچ است که نماد بهرام شمرده می شود و در سمت چپ تصویر او نقش 
شتر یک کوهانه بالدار نقاشی شده است )تصویر 9(. عالوه بر این نقاشی ها، 
تصویرهای نمادینی از شتر بالدار بر روی برخی از تنگ های فلزی دوره 
ساسانی نيز بدست آمده اند. در این نمونه ها شتر با دم پرنده و بال های 
اساطيری حکاکی شده است )تصویر 9 (. استفاده از نشانه های فرهمندی، 
مانند نوارمواج و بال، مضمون نمادین شتر در این تصویرها را برجسته و 
تأکيد می کند. این مجموعه از نقش ها و تصویرهای شتر از مهم ترین گروه 
تصاویری هستند که به مضمون های نمادین این حيوان اشاره دارند، گروه 
دیگر آثار و اشياء ساسانی که پيوند مضمونی نقش شتر با اساطير را تقویت 
می کنند، مهرهای دوره ساسانی هستند. مهرهای دوره ساسانی تنوع زیاد 
و اعتبار فراوانی دارند. انواع نقش های انسانی، حيوانی، گياهی به کاررفته بر 
روی آنها نشان دهنده مفاهيم عميق نمادین و یا اساطيری مرتبط با این 

مهره است.
تصویر شتر بر روی تعدادی از مهرهای دوره ساسانی کشف شده در 
قصر ابونصر، و تخت سليمان به کاررفته است )تصویر13(. در تاریخ گذاری 
این مهرها آنها را متعلق به زمان پادشاهی خسرو اول ساسانی تا پادشاهی 
خسرو دوم ساسانی دانسته اند. بررسی نوشته ها و کتيبه های حاشيه مهرها 
و یا پشت مهرها، نشان می دهد که این مهرها متعلق به روحانيون زرتشتی 
و یا سپهساالران و بزرگان ساسانی بوده اند. این مهرها، مهرهای اداری بوده 
وبه طور عمده به افرادی که در بدنه حکومت فعاليت داشته اند متعلق بوده 

 Bivar; 1969, Sheperd, 1983, 1055; Göbl, 1976, 25- 36,( است
.)Frye, 1973, 73- 87

اگرچه استفاده از این نوع مهرهای اداری به دوران قبل از قباد اول باز 
می گردد، اما قباد اول در دستوری مقامات اداری، سپهساالران و موبدان را 
ملزم به داشتن مهر نمود. پس از او، به دستور خسرو اول داوران، نيز ملزم 
به استفاده از مهر شدند (Perkhanian,1997,214-215(. با رواج استفاده 
از مهر، استفاده از نقش مایه های نمادین و اساطيری بر روی مهرها رواج 
گسترده ای یافت و نقش هایی بر روی مهرها حکاکی می شدند که بيانگر 
نيروهایی بودند که برای صاحب مهر اهميت فراوان داشت. به همراه داشتن 
مهر برای هر فرد به این معنا بود که به وسيله نيروهای نمادین تصویر روی 
 Göbl; 1973,( مهر در برابر نيروهای اهریمنی و شر محافظت می شود
36 -25(، )تصویر13(. کشف این مهرها در دو منطقه تخت سليمان و 
قصر ابونصر، اعتبار نمادین نقِش شتر روی آنها را افزایش می دهد. برای 
به  بر روی مهرهایی که متعلق  از نقش شتر  فهم دقيق دليل استفاده 
بلندپایه ترین افراد جامعه ساسانی هستند، و یا سایر اشياء بررسی مفاهيم 

نمادین مرتبط با آن الزامی است.   

بحث و تحلیل
برای تحليل دالیل استفاده از نقش مایه شتر باید بررسی این نقش مایه 
را در دو گروه متفاوت مورد نظر قرار داد. گروه اول نقش هایی هستند که 
درآنها شتر فاقد هرنوع معنای نمادین بوده و صرفا به عنوان یک پيشکش 
یا هدیه تصویر شده است، و پيش از دوره ساسانی متداول بوده مانند نقش 
برجسته های هخامنشی. در برخی از نقوش برجسته ساسانی نيز به عنوان 
بخشی از اصطبل شاهی نقش شده مانند نقش برجسته بيستون، و یا 
حتی درنقش برجسته ساسانی بيشاپور به عنوان مرکب سپاه اعراب دیده 
می شود. گروه دوم نقش هایی هستند که استفاده از تصویر شتر در آنها به 
صورت واضح بيان نمادین دارد و یا در ارتباط با مفاهيم اسطورهای است 
مانند نقش شتر در نقاشی های دیواری پنجکنت و افراسياب، بر روی مهرها 
و یا حتی در نقوش برجسته های هترا و پالميرا در این دسته قرار می گيرند.

استفاده از واژه شتر در ترکيب نام زرتشت بيشتر از هر مفهوم اساطيری 
واژه  ترکيب  می سازد.  مستحکم  را  حيوان  این  اساطيری  جایگاه  دیگر 
شتر در نام زرتشت را می توان با مفهوم حامل پيام ایزدی بودن یا حامل 
دانش بودن زرتشت، آن هم در تاریکی جهل مردمان وصف کرد. این به 
نوعی با خویشکاری اساطيری شتر به عنوان حيوانی که صبر، استقامت، 

پایداری را معنا می کند، همخوانی دارد.
تصویر شتر بر روی مهرهای ساسانی بار دیگرخویش کاری اساطيری 
این حيوان را قوت می دهد. به نظر می رسد استفاده از نقش شتر بر روی 
این مهرها بيش از همه در رابطه با خویشکاری های این حيوان به عنوان 
این مهرها به روحانيون  ایزد بهرام جلوه گر شده و معنا می یابد.  تجلی 
 Frye, 1973,( زرتشتی و یا صاحب منصبان دولت ساسانی تعلق داشتند

87 -73( )تصویر13(.
مختلف  ده صورت  به  بهرام  تجلی  از  اینکه  بر  یشت 14، عالوه  در 
صحبت می شود، توصيف ویژگی های مختلف پيروزمندی و قدرتمندی 
بهرام با توصيف این نيروها به توانایی های دست نيافتنی در موجوداتی 
که تجلی بهرام هستند صورت می گيرد. مهم ترین این توصيف ها به شرح 
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ویژگی و چگونگی پيروزی هایی که بهرام عطا می کند اختصاص یافته است. 
بهرام، سرچشمه پيروزی و شکست ناپذیری است. این پيروزی با صفت های 
مختلفی شرح شده و از دو وجه مختلف به آن پرداخته شده است. در وجه 
اول از کيفيت این پيروزی صحبت شده و آن را نوعی از پيروزی می داند 
که ناموران و امرا مشتاق آن و در پی آن هستند. تا جایی که از کيکاووس و 
فریدون نيز به عنوان کسانی که مشتاق بدست آوردن این پيروزی هستند 
نام برده شده است. بالفاصله در وجهه دوم توان و قدرت این پيروزی را به 
نيرویی قدرتمند تشبيه کرده و در این تشبيه از قدرت اسب، قدرت شتر سر 
مست و آب قابل کشتيرانی یاد شده است )یشت 14، کرده 14، بند 39(.

اقسام  انواع و  از پيروزی معنوی و مادی،  این شرح مفصل  در کنار 
نيروهای طبيعی، انسانی و حيوانی که الزمه فتح، برتری و پيروزی است را 
برای بهرام قائل شده اند. چند مرحله از این نيروهای طبيعی با قدرت هایی 
که حيوان شتر دارد، وصف شده است. ایستادگی و تيزتک بودن بهرام با 

توانمندی های شتر توصيف شده است )یشت 14،کرده 14، بندهای 11-
13( و جنگاوری او با سرمستی و آشفتگی شتر تيزتک مقایسه شده است. 
از همه جالب تر توصيف قدرت بينایی خوب و ویژه بهرام است که در سه 
شکل توصيف شده است. اولين بار شرح این بينایی خوب بهرام به صورت 
»توانایی دیدن در شب« ذکر شده و با  قدرت بينایی شتر در شب مقایسه 
و توصيف شده است، )یشت 14، کرده 4، بند 13(. پس از آن قدرت بينایی 
بهرام در بندهای 13و 29 با قدرت بينایی ماهی َکَر در آب و بينایی کرکس 

در آسمان و بينایی اسب در شب وصف شده است. 
ستایش بهرام به سغد )سغدیانا( نيز نفوذ کرده و در آن جا به اسم 
وهاگن23 منزلت یافته بود. تولد او را از آب دریایی دانسته اند و او را کشنده 
ایزدان  ميان  در  وهاگن  )پورداوود، 1394، 523(.   می شناختند،  اژدها 
به نحوه  ایزد در سغد  برخوردار است. مفهوم  اعتبار ویژه ای  از  سغدی 
چشم گيری با آنچه در اوستا آمده است تفاوت دارد و تأکيد بر هماهنگی 
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کنار ایزد  بر شتر که در )رودا( سوار پالک گچی با تصویر ایزد آرسو -12 تصویر

 خذ:أاست. م «لیارهیبو»م خورشید به نا
)https://www.akg-images.com; Accessed at 15/05/2019(  

 ؛اندمجموعه مهرهایی با نقش شتر، دوره ساسانی، این مهرها در حفاریهای قصر ابونصربه دست آمده –13صویر ت
 خذ: أاثرمهرمتعلق به مجموعه متروپولیتن. م (الف 

)https://www.metmuseum.org; Accessed at 25/04/2019( 
 خذ:أمهر متعلق به مجموعه فریر. م (ب 

)https://asia.si.edu; Accessed at 04/05/2019( 
 خذ: أآمده در حفاری قصر ابونصر. مستدمجموعه اثرمهرهای به( پ تا ج

)Frye, 1973, D 221, D 118, D 155, D 306( 

 پ ب الف

 ج ث ت

نمادشناسی نقش مایه شتر در هنر حکاکی دوره ساسانی )با تأکيد بر 55 
نمونه آثار سرنمون(
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و شمایل نگاری دینی در تصویرهای مربوط به ایزدان در سغد تجلی یافته 
است. خدایان فقط به شکل انسان پدیدار شده اند و صفت های جانور گونه 
این خدایان به شکل تندیس های جانوران، تخت هایی با چهره جانوران 
)یا پایه های جانورگونه(، سردیس های جانوری یا حتی حکاکی نقش این 
 )Azarpay, 1981, 185( جانوران بالدار بر اشياء فلزی تجلی یافته است
)تصویر10(. نمونه هایی که از تصویر شتر در پنجکنت به دست آمده به 
خوبی مؤید ارتباط این حيوان با بهرام یا همان وهگن سغدی است. در 
تصویر )8(، صحنه بر تخت نشستن یک زوج ترسيم شده که با در دست 
داشتن مجسمه شتر تحت حمایت ایزد وهاگن )بهرام( قرار گرفته اند. پایه 
های تخت نيز به شکل شتر و قوچ، که هردو تجلی های وهاگن )بهرام( 
هستند، ساخته شده است و بدین ترتيب سلطنت این زوج در حمایت ایزد 
وهاگن )بهرام( قرار گرفته است. همين مضمون در نقاشی دیواری دیگری 
تکرار شده که صحنه جشن پادشاه است، پادشاه با نوشيدن از ریتون به 
شکل قوچ نر، در حاليکه نماد شتر یک کوهانه و بالدار ناظر بر اوست، در 
جشن بزرگداشت بهرام شرکت جسته و نيروهای این ایزد را کسب می کند 

)تصویر 9(.
ارتباط بهرام ایرانی و وهاگن سغدی با نماد شتر در گروهی دیگر از 
ایزدان جنگی نيز انعکاس یافته است. در متن کتيبه ای از دوره آسارهادون24 
پادشاه آشوری که مربوط به حدود 669-698 ق.م      می شود از خدایی با 
نام رودا25 یاد شده که ایزد محافظت کننده عبادت کنندگان بوده است. 
این ایزد بعدها با نام آرسو26 در بين خدایان پالميری قرار گرفته است. در 
سرزمين های عربی، آرسو با نام رودا شناخته می شود و در متن های آرامی 
با ایزدی به نام رِِشف27 از هزاری سوم ق.م در سوریه ترکيب شده است 
)Litvinski, 2000, 618(. رشف نيز ایزدی بود که با جنگ ارتباط داشت. 
او را از روی تندیس های مصری می شناسند و پيکرک های مفرغی ساخته 
شده از او نشان دهنده جنگاوری سوارکار با سالح و سپری در دست است. 
رشف در نقاط مختلف سوریه و فلسطين نيز شناخته شده است. در یکی 
از متون راس الشمره او را رشف تيرانداز28 ناميده اند )وارنر، 1389، 198(. 
رشف و آرسو ایزدانی بودند که سوار بر شتر تصویرمی شدند )تصویر 11 و 

 .)12

پنج نفر از پادشاهان دوره ساسانی بهرام نام داشته اند  )فروردین یشت: 
فقره 38، یسنا 58: فقره1، هرمزدی شت: فقره 22، فروردین یشت: فقره 24، 
زاميادی شت: فقره 54، یسنا 68: فقره 11(. کلمه بهرام در لغت اوستایی 
»وِرثَِرغن« است. جزء اول »وِرِثَر«   است، که به معنی هجم و حمله، فتح و 
نصرت است و با این معنا در اوستا بسيار به کاررفته است. جزء دوم»غن« 
بوده که به معنی کشنده و زننده است وِرِثَرغَن به معنی فتح و پيروزی 
است و یا به عنوان صفت برای انسان، فرشتگان و ایزدان مثل سوشيانت، 
هوم، واج، سروش، آذر، باد و غيره آمده است. )به نقل از پورداوود، 1394، 
یسنا: فقره 16، یسنا 57: فقره 3 ؛ وندیداد: فرگرد،10 فقره 9( )پورداوود، 

.)522 ،1394
بنابراین برخورداری از این صفت ها در دوره ساسانی برای پادشاهان 
با استفاده از نام بهرام برای پادشاهان جلوه یافته است. ارتباط مضمونی 
و تأثير ایزد بهرام بر شخصيت پادشاهان ساسانی که هم نام او هستند، 
است.  یافته  تجلی  )بهرام گور(  پنجم  بهرام  شخصيت  در  همه  از  بيش 
ایرانيان همواره برای او احترام قائل بودند و پادشاهانی که در صدد تاسيس 
دولت های مستقل ایرانی بودند برای کسب مشروعيت و برخورداری از 
حمایت مردم تبار خود را به او می رسانند )ریاحی،1380، 43(. می توان 
روند هفت خوانی را در زندگی و شخصيت او دید )سرامی 1377، 170-

171(. کشتن درندگان مزاحم و یا اژدها کشی توسط او می تواند دگردیسی 
روایت های اساطيری باشد. این روایت ها زمينه تبدیل شدن او به شخصيتی 
نيمه اساطيری و تحت حمایت نيروهای ایزد پيروزی، جنگاور و فرهمند را 
فراهم کرده است. او از گوهر حقيقت  جویی برخوردار است و حکومتی بر 
پایه عدالت و دادخواهی برپا می کند. او تنها پادشاهی است که سوار بر شتر 
تصویر شده است. اگرچه، بازنمایی بهرام پنجم بر روی شتر، را می توان به 
زندگی او در حيره، و داستان های زندگی وی نيز مرتبت کرد، اما در طول 
زمان، شخصيت او در هاله ای از داستان ها و روایت ها قرار می گيرد و او را به 

نوعی تجلی ویژگی های ایزد بهرام می دانند.
برخورداری از صفت های بهرام در هنر ساسانی با بازنمایی جلوه های 
بهرام پيوند می یابد، تجلی های این ایزد از جمله گراز، ميش گشن، بز 
نردشتی و شتر به صورت نقش مایه تزیينی بر روی آثار و اشياء مختلف 

 

 های ایزد بهرام برای دستیابی به مضامین نمادین تصویر شتر.های شتر و صفتمقایسه ویژگی -1جدول 

 مضمون نمادین های بهرامصفت های شترویژگی

 ترین حیوان اهلی،نیرومندترین و مقاوم
 توانایی حمل بار زیاد 

قدرت شاهانه و قدرتمندی کامل، 
 شکست ناپذیر

پیروزمندی و فتح 
 شاهانه

حمله برنده و انتقام 
 گیرنده

نیروی جنگی شکست 
 ناپذیر

 پیروزی قدرتمند، فتح و نصرت دائمی هاتیزتک و رهوار، مقاوم در طوفان

 مقاوم در برابر گرما، تشنگی و گرسنگی، 
 هامقاوم در طوفان

 ایستادگی و تیزتک بودن

قدرتمندی و  اشراف بر همه چیز حتی در تاریکی قدرت بینایی خوب، بویایی و شنوایی قوی
 سرافرازی)ایستادگی(

ها و دشمنی با بدی
 هاناراستی

های سفت، بسیار مهاجم و زارها و زمیندونده، توانایی راه رفتن در شن
 کینه توز در مبارزه

 حمله برنده و مهاجم، شکست ناپذیری

 مبارزه با اهریمن در تاریکی جهل بینایی خوب در شب
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جلوه گر شده است. جدول )1(، مقایسه ای بين ویژگی های طبيعی حيوان 
شتر با صفت های بهرام را نشان می دهد. این نکته که شتر نماد مفاهيم 
مرتبط با بهرام است، غير قابل انکار به نظر می رسد استفاده از نقش مایه 
صفات  همچون  است  بهرام  ایزد  به  متعلق  که  نيروهایی  مجموع  شتر 

جنگاوری، شجاعت و طبيعت غيرقابل کنترل همچنين نيروی حمله برنده 
و پيروزمند، را در اختيار صاحب مهر و یا سایر اشيایی که با نقش شتر زینت 

یافته اند، قرار می دهد.

نتیجه

پی نوشت ها

1. Artiodactyla.
2. Tylopoda.  
3. Camiladae

اِبِل دو  نام های مختلف شتر در قرآن کریم چندین مرتبه ذکر شده اند:   .4
بار )سوره انعام: 144 و سوره غاشيه: 17(؛ َجَمل به معنی شتر نَریک بار )سوره 
اعراف:40(؛ ِجَمالَه یک بار )سوره مرسالت: 33(؛ ِعشار به معنی شتر آبستن، یک 
بار )سوره تکویر: 4(؛ ناقه به معنی شتر ماده، هفت بار )سوره اعراف: 73 و 77، سوره 
هود: 64، سوره اسراء:  59، سوره شعراء: 155، سوره قمر: 27 و سوره الشمس: 
13(؛ بَعير به معنی شتر ميان سال یک بار)سوره یوسف: 65 و 72(؛ بُدن به معنی 
شتر قربانی یک بار)سوره حج: 36(؛ هيم به معنی شتر بسيار تشنه یک بار)سوره 
واقعه:  55(؛ و حام به معنی شتر نری که ده شتر از او پدید آمده است در آیه103 

سوره مائده ذکر شده است. 
5. Setaora.
6. Pourušaspā.
7. Aurvadāspā.
8. Frašaoštra.
9. Hvôvi.
10. Uštra.
11. Saẟana

باز  پایان جهان  از جاودانانی است که در  12. کيخسرو، پسر سياوش یکی 
می گردند )بهار، 1378، 289 (.

13. وای)wāy پهلوی( )vayū اوستا( نام ایزد جنگ است. در ادبيات جدیدتر 

بد،  وای  می شود.  تقسيم  اهریمنی  و  هرمزدی  موجود  دو  به  وای  زرتشتی، 
»استویهاد« نام دارد. وای نيک و خوب، »رام« یا »وای درنگ خدای«" ناميده 

می شود )بهار، 40،1378(.
14. Uštrahe. Kehrpā.

15. به طور مثال در ُختن استفاده از واژه  Ula رواج  داشته است
16. این اثر از حفاری تپه خوراب Khorab در سيستان کشف شده است. برای 

اطالع بيشتر ن.ک. به:
 Maxwell-Hyslop)1955),Note on a Shaft-Hole Axe Pick Khur-

ab, Iraq)17),161.
17. از حدود سال 53 م. جنگ های مداومی ميان ایران و روم بر سر تصاحب 
این منطقه در جریان بوده است. طی این جنگ ها، حاکميت این شهرها زمانی 
متعلق به روميان و زمانی متعلق به اشکانيان بود. اما دولت اشکانی توجه ویژهای 
به این ایالت ها به ویژه هترا داشت و از سال170 م. این شهر به عنوان پایگاه ویژه، 
دولت اشکانی محسوب می شد و حاکمان آن از طرف دولت اشکانی لقب »شاه« 
داشتند. اگرچه ارتباط تجاری  این مناطق با سایر نقاط تحت نفوذ روم ادامه داشت، 
ليکن هنر و فرهنگ در هترا و پالميرا تحت نفوذ عميق هنر ایرانی بود و تبادالت 

.)Gregoratti, 2009, 46( هنری و فرهنگی با هنر ایران هرگز قطع نشد
18. در سپاه اشکانی نيز از شتر استفاده می شد. در جنگی ميان اشکانيان و 
 Farrokh et( روميان که سه روز به طول انجاميد، پارتيان از شتر استفاده کردند

.)al., 2018, 52; Winkelmann, 2009: 245- 248)
 19. Anōšazād.

نمادشناسی نقش مایه شتر در هنر حکاکی دوره ساسانی )با تأکيد بر 55 
نمونه آثار سرنمون(

در متون زرتشتی به صراحت  از شتر به عنوان تجلی بهرام یاد   شده 
است. و بررسی سابقه ارتباطی شتر با ایزدان مختلف نشان  می دهد که 
شتر همواره با ایزد جنگاوری مرتبط بوده است. بازنمایی ایزدان جنگاوری  
)آرسو، رودا و رشف( در حالی که سوار حيوان شتر هستند مؤید این ارتباط 
بين ایزد جنگاوری و شتر است. اگرچه ایزد جنگاوری در ایران )بهرام( هرگز 
با پيکره انسانی نشان داده نشده است اما نمادهای مرتبط با آن از دوره 
هخامنشی تا پایان دوره ساسانی به وفور به کار رفته است. نماد شتر اگرچه 
کم تر از سایر سمبل های بهرام کاربرد داشته است اما در نمونه های مختلفی 
که به نوعی با صفت پيروزمندی در سپاهيان )نقوش برجسته پالميرا و 
هترا( مرتبط است، نقش شتر به عنوان تجلی بهرام دیده می شود. از همه 
نمونه ها مهم تر نقاشی های دیواری پنج کنت هستند که در آنها تصویر شتر 
در کنار سایر سمبل های ایزد وهاگن  )بهرام ایرانی ( به کاررفته است. با در 
نظرگرفتن توصيف های صریحی که از بهرام در کالبد شتر شده است، شتر 
نماد پيروزمندی و فتحی شاهانه است. اگرچه شتر به عنوان نيروی جنگی 
در سپاه اشکانی و ساسانی استفاده شده است؛ اما صفت انتقام  جویی بهرام، 
با در نظرگرفتن ویژگی جنگنده بودن شتر، در این حيوان تجلی یافته است. 
شتر نماد نيروی محافظی است که از همه  ی دشمنان سرزمين و پادشاه 
انتقام می  گيرد و به عنوان نيروی جنگی شکست  ناپذیری که در بهرام 

متجلی است، از هر نبردی پيروز و فاتح خارج می  شود. بنابراین عجيب 
نيست که صاحب منصبان ساسانی از نقش شتر بر روی مهرهای خود 
استفاده می کردند. بدین گونه فتح و نصرت دائمی در مقابله و رویارویی با 
بی نظمی و بی عدالتی متعلق به آنها بود. عالوه بر اینها شتر در صفت هایی 
چون مقاومت در سختی ها و نيز ایستادگی و سرافرازی به طور کامل تجلی 
صفات ایزد بهرام است که تيزتک، رهرو، سرافراز، قدرتمند و پيروزمند ابدی 
است. در دشمنی با بدی ها و ناراستی ها به نوعی، تجلی ایمان نيز محسوب 
می شود. استفاده از واژه اوشتر در نام زرتشت نيز همين مفهوم را به ذهن 
می رساند. زرتشت را همانطور که شتر بار عظيمی بر دوش دارد، حامل نور 
ایمان توصيف کرده اند. پس تصویر شتر به نوعی نماد پایبندی به ایمان 
و تجلی آن نيز محسوب می شود. استفاده از نماد شتر توسط روحانيون 
زرتشتی بایستی به این سبب باشد. عالوه بر اینکه شتر نماد مبارزه دائمی 
بهرام و اهریمن است. قدرت بينایی خوب شتر در تاریکی، این حيوان را به 
نماد اشراف بر روشنایی ایمان در تاریکی جهل تبدیل کرده است. توصيف 
بينایی بهرام در شب به قدرت بينایی شتر نيز اشاره به همين ویژگی 
نمادگونه دارد. نقش مایه شتر توانایی تشخيص راه درست و نور هدایت را 

در تاریکی گمراهی و اهریمنی، نمادسازی می کند. 
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20. گفته شده که بهرام موفق شد تاج پادشاهی را که در ميان دو شيرنر قرار 
داشت، پس از مبارزه با شيرها به راحتی تصاحب کند )صابری،1351 ،147-146؛ 

بهار، 1389، 69(.
بين  به منطقه ای  ناحيه ای در آسيای مرکزی است و  یا سغدیانا  21. سغد 

سمرقند و بخارا محدود می شد. 
22. هرچند در بازشناسی دیوارنگاره های سغدی تأثير نقاشی ساسانی دیده 
می شود، اما به عنوان عنصر غالب شناخته نمی شود. هنر سغدی ترکيبی از هنر 

 .)Sims, 2002, 10( رومی، هندی، هفتاليان و ساسانی را ارائه می کند
23. Vahagn.
24. Esarhaddon.
25. Ruda.
26. Arsu.
27. Resheph.
28. Resheph of Arrow.
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The Sasanian art is the reflection of mythological concepts 
in connection with the Zorastrian beliefs. The mythological 
concepts of this period are conveyed by various represen-
tations of natural motifs such as plants, animals, the birds 
and mythical creatures. So the motifs may show a profound 
symbolic concept. Although camel is a rare motif in Sasa-
nian art but it is related to obscure mythical concepts. The 
camel motif was used in Iran from the prehistoric times. The 
first two examples are  the camel motif painted on the pot-
teries found in Teppe Sialk, which is related to the third mil-
lennium B.C., and a bronze ax-head discovered in a grave 
at Korab in Sistan which had a sitting camel on it.  During 
the Sasanian period, this motif is found on the seals )Qasr-
i AbuNasr, Tacht e Suleiman), metal vessels, stone reliefs 
)Hatra and Palmyra), wall-paintings in castles )Panjikent, 
Afrasyab). The importance of these specimens on which the 
camel motif is used, shows the credibility of the motif. The 
study aims to study the mythological backgrounds of the 
motif and its relations to Zorastrian concepts. Understand-
ing the symbolic ideas of the camel motif is the main aim 
in this study. The present study uses descriptive-analytical 
method and data collecting method is Purposive sampling.  
The name of the prophet Zoroaster in Avestan language is 
“Zarauštra”. The second part of his name is the Avestan 
word for camel, “Uštra”. Although different interpretations 
have been suggested for the meaning of the name but it is 
more accepted that the name of the prophet means “who is 
fostering/cherishing camels” or “he who can manage the 
camels”. other the meanings like “longing for camels” and 
“he who is with angry/furious camels” are also proposed. 
Therefore, the camel may symbolize the concept of bearing 
knowledge and spreading the light of faith in the dark of in-
fidelity. It clarifies the reasons of using the camel symbol on 
the Sasanian seals belonging to the priests. Besides that, the 
motif of camel is used in the reliefs of the warriors in Ha-

tra and Palmyra. The research results show that the camel 
motif was the absolute depiction for war gods in Near East-
ern cultures. The gods named Arsu, Ruda, Reshef, Bahram 
and Vahagen are all related to the camel. Arsu, Reshef and 
Ruda always ride the camel in complete armor. Although 
Bahram and its Soghdian identification “Vahagen” were 
never showed riding the camel, but in Avesta camel is de-
scribed as one of the incarnations of Verethraghna)Bahram/
Vahagan).In Yasht 14, lines 10-13 are dedicated to camel, 
as the persistence and determined symbol of Bahram and is 
described as a long haired beast of burden, with sharp teeth, 
quick eyed and bright strong sight. The camel has ventured 
far sight and is capable to see in the deep dark of the night 
which symbolizes the vision inside Bahram. The bravery, 
uncontrollable victory, the furious, inevitable fighting pow-
ers of Bahram are all symbolized with the natural powers of 
the camel like his uncontrollable temperament and greatest 
strengths.
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* The meaning of Sarnmon’s works is that Sarnemon works are significant works from the collection of works and objects left over from each his-
torical period, which due to their historical and archaeological importance, including the quality of construction and special payment, the political 
and social importance of the place of their discovery or use, antiquity and other characteristics. They can reflect the artistic features of each period.
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