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بررسی نقش  ها و بن مایه های ایرانی شکار بر روی مقابر چينی و سغد ی
د ر عصر باستان و ارتباط آن با مفهوم »بهشت شی وانگ  مو«1
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استاد یار گروه تاریخ و ایران شناسی، د انشکد ه اد بیات و علوم انسانی، د انشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
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چکيد ه

از جمله پرکاربرد ترین بن مایه های هنری ایرانیان باستان د ر چین، نقوش شکار بر روی د یواره  ها یا ظروف مقابر سلطنتی چینی و 

سغد ی است. د ر مقابر چینی هم چنین د یوارنگاره هایی حاوی نماد های الهۀ شی وانگ مو یا بهشت جاود ان قرار د ارند  که بین آنها و 

نقوش شکار بر روی د یواره  ها د ر همان مقابر ارتباط مستقیمی وجود  د ارد . اگرچه به آثار ایرانیان د ر چین پرد اخته شد ه اما پاسخی 

به د لیل استفاد ه از بن  مایه  های شکار به سبک پارتی یا ساسانی د ر کنار الهۀ شی وانگ مو د ر مقابر چینی د اد ه نشد ه است. ازاین رو، 

مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ابتد ا چرایی حضور پررنگ مفاهیم شکار به سبک ایرانیان باستان د ر مقابر 

چینی را توضیح د هد  و سپس به د لیل استفاد ه از همان بن مایه ها د ر مقابر سغد یان د ر چین بپرد ازد . بر طبق نظریۀ جاد وی شکار، 

به نظر می  رسد  کاربرد  نقش های شی وانگ مو و شکار د ر مقبره ها، شیوه ای جاد ویی برای رسید ن متوفی به بهشت بود ه باشد . تصاویر 

پیروزی متوفی بر حیوانات شیطانی د ر واقع جاد ویی بود ه که غلبه بر موجود ات شرور و رسید ن به بهشت را تضمین می کرد . این 

سنت ابتد ا د ر مقابر چینی د ید ه شد  و سپس به تد ریج، سغد یان نیز از آنها الگو گرفتند  و از نقوش شکار و بن مایه های ایرانی برای 

ترسیم زند گی پس از مرگ متوفی بهره برد ند .
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یکی از کهن  ترین آثاری که بشر غارنشین از خود  به یاد گار گذاشت، 
به تصویرکشید ن شکار حیوانات مختلف بود . هزاران سال پیش از میالد  
مسیح، د ر ایران نیز نقش  های شکار طبق مفهوم جاد وي شکار2 د ر بد نۀ 
غارهایی چون هومیان3 حکاکی شد ه اند .4 طبق مفهوم جاد وی شکار، نیت 
بشر نخستین از حیوان نقاشي شد ه، نقش الگویی بود  که با کشتن آن، 
شکارورزان اطمینان کنند  که د ر کشتن حیوان حقیقي نیز توفیق می  یابند . 
د ر حقیقت این الگو به  عنوان یک سحر و جاد و کمک می کرد  تا حیوان 
د ر د نیای واقعی شکار شود . این الگو بعد ها به کهن الگو تبد یل شد  و بر 
روی اشیاء و ظروف نقش بست. اگرچه استفاد ه از ابژه  های حیوانی و شکار 
همواره برای زیبایی و سرگرمي نبود  بلکه برخی مناطق از آن برای ترسیم 
باورها یا واقعیاتی د ر آئین خود  استفاد ه می  کرد ند . برای نمونه د ر زمان 
ساسانیان این شکل  ها بیانگر این مطلب است که جانوران همان طور که 
 ،(Jamasp  Asana, 1897, 27-38) د ر متون د ینی این د وره آمد ه است
موجود اتي مقد س هستند  که شکار آن ها براي شاه امري مقد س محسوب 
می شود . د ر د ورۀ ساسانی، اهمیت شکار تا حد ي بود  که شخصی ملقب 
به شاه  بان مسئولیت نگهد اري و حراست از پرد یس  های شکار را بر عهد ه 
د اشت )کریستنسن، 1370، 290(. با رونق تجارت از طریق جاد ۀ ابریشم، 
بسیاری از آثار ساسانی به چین راه یافته  اند . آثار هنري د ورۀ ساساني یافت 
شد ه د ر چین به د و گونه هستند : نخست گونه ای که د ر ایران تولید  شد ه 
و به چین صاد ر شد ند  و د وم آثاری که متأثر از هنر ساسانی د ر چین 
ساخته شد ه  اند ، از جمله بن مایه ها و تصاویر به کاررفته بر روی این ظروف، 
نقش های شکار است که متأثر از جنبه های سیاسي، آیینی، اجتماعی و 

اقتصاد ي چین و ایران آن د وره بود ند . بیشتر محققان با بررسی نقوش 
شکار د ر مقبره های امپراتوران چینی و بزرگان سغد ی د ر چین تاکنون بر 
آن بود ند  که این نقوش را به د و صورت می شود  تحلیل کرد . نخست اینکه 
این نقوش تنها قصد  به تصویر کشید ن زند گی روزانه متوفی را د اشتند . 
د وم آن که کاربرد  نقوش شکار بر روی ظروف و د یگر اشیاء مکشوفه د ر مقابر 
چین به احتمال بسیار اشاره به زند گی پس از مرگ و قلمرو شی وانگ مو5 یا 
الهۀ جاود گانی ارتباط د ارد  (Wallace, 2010, 60). به عبارت د یگر، نقوش 
شکار جانوران وحشی اشاره به عبور سخت از مسیر بین این جهان و جهان 
د یگر یا بهشت جاود ان د ارد . اگرچه جنبه  های کلی روابط ایران و چین د ر 
عصر ساسانی )224-651 م.( که می توان آن را عصر طالیی روابط چین 
و ایران د ر د وره پیش از مغول نامید ، تا حد ی مورد  توجه پژوهشگران قرار 
گرفته است، اما د لیل استفاد ه از آثار هنری ساسانی د ر مقبره  های اشخاص 
و صاحب  منصبان چینی و سغد ی مورد  توجه محققان نبود ه است. بررسی 
فرهنگ چین باستان و مطالعۀ آثار ساسانی د ر این مقبره  ها گویای نقش 
آئینی هنر ساسانی برای چینیان و سغد یان است که نشان از جایگاه واالی 
هنر ساسانی د ر چین د ارد . ازاین رو، پرسش نوشتار حاضر مطالعه و تحلیل 
چرایی استفاد ه از این آثار و نقش آن ها د ر فرهنگ تد فین چینیان باستان 
و سپس مقابر سغد ی د ر چین است که برای فهم تماس و برهم کنش 
فرهنگ و هنر ایران و چین د ر د ورۀ ساسانی ضرورت د ارد . همین طور آیا 
سغد یان نیز با الگو از مقابر چینی که از ظروف منقش به شکار به سبک 
ساسانی و پارتی بهره برد ند ، از نقوش شکار بر روی د یواره های مقابر خود  

استفاد ه کرد ند ؟

روش پژوهش
به د لیل فقد ان مطالعات جامع د ربارۀ تأثیرات هنر ایرانیان باستان بر 
هنر چینی و سغد ی، محقق می  بایست نخست د اد ه  های هنری ایران د ر 
چین را د ر محوطه  ها، مقبره  ها و موزه  های چین پید ا کند . سپس از طریق 
بررسی تطبیقی میزان تلفیق عناصر هنر پارتی و ساسانی د ر نگاره  های 
چینی و سغد ی بر روی ظروف و مقابر سلطنتی مکشوفه د ر چین، به میزان 
تأثیر هنر پارتی و ساسانی بر هنر چینی بپرد ازد . به د لیل فقد ان د سترسی 
کافی به د اد ه  های هنری ایرانیان باستان د ر چین، برخی از د اد ه  های مقاله 
حاضر د ر بازد ید هایی که نویسند ه از مقبره  ها و موزه  های چین د اشته تهیه 

شد ه و از این  رو برخی اطالعات تحقیق کنونی تازه و نو است.

پيشينۀ پژوهش
با توجه به اهمیت آیینی نقوش شکار د ر آرامگاه  های امپراتوران چین و 
حضور پررنگ ظروف منقش به صحنه  های شکار ساسانی د ر چین، به طور 
طبیعی یافته  های باستان  شناختی مهم ترین منابع تحقیق حاضر خواهند  
بود . از این  رو، د ر این بخش از مقاله سعی شد ه است تا این منابع مورد  
بررسی قرار گیرد . د ر مورد  مهم ترین یافته  های ساسانی د ر چین یعنی آثار 
هنری حاوی عناصر فرهنگ ساسانی و همین طور نمود های فرهنگ ایرانی 
 China: Dawn of a بر روی آرامگاه  های چینی و سغد ی می توان کتاب
Golden Age, 200-750 AD (Watt et al., 2004) را نام برد . این کتاب 

شامل مقاالتی د ربارۀ تعامل هنری بین چین باستان و فرهنگ های هم جوار 
آن از جمله ایران د ر طی قرن سوم تا هشتم میالد ی است. د ر مورد  نقش 
سغد یان د ر انتقال عناصر و تولید ات هنر ساسانی به چین و نقوش روی 
مقبره  های تاجران سغد ی د ر چین، می توان به آثار گوناگون اتان د الوازی6 
از جمله کتاب Sogdian Traders: A History (2005) اشاره کرد . این اثر 
د ر واقع مفصل  ترین کتاب راجع به سغد یان است که تاکنون نوشته شد ه 
است. اهمیت اثر د الوازی د ر استفاد ه وی از منابع د ست اول به ویژه نامه های 

سغد یان است.
با توجه به موضوع تحقیق حاضر که به بررسی نقوش شکار بر روی آثار 
هنری مکشوفه د ر چین و ارتباط آنها با آیین های مرد گان د ر فرهنگ چین 
و سغد  می پرد ازد ، پژوهش های مرتبط با آیین های مرد گان د ر فرهنگ چین 
نیز از اهمیت بسیار برخورد ار هستند . از جمله مهم ترین این پژوهش ها، 
 Chasing the Beyond: Depictions of« به  واالس7 موسوم  لزلی  اثر 
 Hunting in Eastern Han Dynasty Tomb Reliefs (25-220 CE)
تلفیق  نحوه  به  فوق  است. اثر   »from Shaanxi and Shanxi (2010)
صحنه های زند گی پس از مرگ با نماد  الهۀ شی وانگ مو پرد اخته که د ر 
مقاله حاضر نیز از اید ۀ وی کمک گرفته می  شود . اگرچه آثار فوق برخی از 
د اد ه  های باستان  شناختی را برای مقالۀ حاضر فراهم ساخته، اما نبود  اثری 
که به طور مفصل به تأثیر هنر ساسانی د ر چین بپرد ازد ، کاماًل مشهود  است. 
نویسند ه امید وار است که مقالۀ حاضر موجب شناخت بیشتر تأثیر هنر 

مقد مه
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ساسانی بر هنر و فرهنگ چین و سغد  گرد د .

مبانی نظری پژوهش
1- زمينۀ تاریخی مباد الت فرهنگی بين  ایران  و چين  باستان

پیشینۀ تباد الت فرهنگی ایران و چین به د ورۀ اشکانی برمی گرد د . 
شواهد  باستان  شناختی و تاریخی حکایت از این د ارد  که ظروف با نقوش 
متعد د  از طریق مسیرهای جاد ه ابریشم به چین انتقال می یافت. شاهنشاهی 
سال های206  )حد ود   هان  امپراتوری  با  پ.م-   224  م.(   250( اشکانیان 
پ.م-220 م.(8 د ر چین هم زمان بود . از یک سو حکومت هان د ر آسیای 
 (Bivar, 1983,  مرکزی پیش روی کرد ه و اشکانیان نیز بلخ را گشود ه  بود ند
با د وره  های مختلف د ر د ورۀ  (33. پس از سفر جانگ  چیان و متناسب 
اشکانی، فرهنگ های ایران و چین به شیوه های گوناگونی با یکد یگر تماس 
د اشته  اند  که د ر بعضی مواقع منجر به تأثیر متقابل بر یکد یگر شد . ایران 
د ر د وره اشکانی بر بخش عمد ه ای از شرق نزد یک سلطه د اشت. د ر این 
د وره فرهنگ ایرانی بر بسیاری از فرهنگ های شرق نزد یک تأثیر گذاشته 
و به نوبۀ خود  از آنها تأثیر گرفته است. اگرچه به لحاظ سیاسی، تماس 
میان اشکانیان و امپراتوری هان اند ک بود ه اما از منظر فرهنگی این د و 
یکد یگر  با  اقتصاد ی  و  از طریق مباد الت فرهنگی، تجاری  تمد ن کهن 
تماس بیشتری د اشته  اند  زیرا که موقعیت ویژۀ ایران به منزلۀ نقطۀ اتصال 
فرهنگ های شرق و غرب و همین طور وجود  مباد الت تجاری و فرهنگی 
به ویژه از طریق مسیرهایی نظیر جاد ۀ ابریشم که مبد أ آن د ر چین بود ه و 
به ناچار از مرزهای سرزمینی ایران می  گذشته است، خود  عامل مهمی د ر 
اجتناب ناپذیربود ن این تماس فرهنگی بود ه است. د ر حقیقت بعد  از اهمیت  
یافتن مسیرهای تجاری بین د و کشور این تماس اجتناب پذیر می  نمود . 
تباد ل سفرا بین امپراتور هان با مهرد اد  د وم )123تا 87 پ.م( شاهنشاه 
اشکانی را باید  نقطه عطفی د ر شروع تماس و برهم کنش سیاسی- فرهنگی 
د و تمد ن د انست. بنابر منابع، سفیر ارسالی جان گ چیان، هد ایایی را ازجمله 
Hulsewé et al., 1979, 117-( ابریشم به د ربار مهرد اد  د وم تقد یم کرد

35). نویسند ه شی جی9 گزارش د اد ه که: 

هنگامی که فرستاد گان هان د وباره برای بازگشت به چین 
برای  را  خود   فرستاد گان  ان شی[  ]پاد شاه  شد ند ،  مصمم 
همراهی به آنها اعزام کرد  تا از نزد یک ببینند  که کشورشان تا 
چه اند ازه بزرگ و وسیع است. این فرستاد گان تخم پرند گان 
بزرگ و هنرمند ان بند باز که از لی  شوان10 ]روم شرقی[ جلب 
د اشتند .  تقد یم  هان  د ربار  به  هد یه  به عنوان  بود ند ،  شد ه 
 Sima  Qian,1959,( 11» .امپراتور از این موضوع خوشحال شد

)j.123, 3172-3173

این تماس  ها بین د و د ربار به تد ریج گسترش می  یابد ، به نحوی که منابع 
بعد ی اطالعات بیشتری د ر اختیار ما قرار می  د هند . ازجمله د ر هوهانشو12 
گزارشی از ارسال فرستاد ۀ اشکانی به نزد  امپراتور جان د ی13 )75-89 م.( 
آمد ه است:  د ر سال اول جانگ   خه14 )87 م.( د ر د ورۀ حکومت امپراتور 
جان  د ی سرزمین اشکانی سفیران خود  را با هد ایای شیر و فوبا15 به د ربار 

ما فرستاد . فوبا حیوانی است مانند  »جانور تک شاخ«، ولی شاخ ند ارد .16
یافته های باستان  شناختی د ر چین نشان می د هد  که آثار اشکانی و 
به ویژه ساسانی حاوی بن  مایه  های شکار د ر چین بسیار کاربرد  د اشته  اند . این 

آثار هم چنین منقش به نگارۀ شترمرغ، شیر، غزال و د یگر حیوانات نایاب که 
از ایران به چین راه  یافتند ، بود ند . این نوع آثار به ویژه از اواخر د ورۀ اشکانی 
 Watt, 2004,( و اوایل د ورۀ ساسانی د ر چین مورد  استقبال قرار گرفتند
185 ,51). استفاد ه از آثار فوق با نقش  های شکار د ر مقبره  های چینی و 
سغد ی، پرسشی را د ر ذهن خوانند ۀ تاریخ روابط ایران و چین مطرح می کند  
که به چه د لیل چینیان و سغد یان از آثار و بن  مایه  های فرهنگ ایرانی د ر 
مقبره  های خود  استفاد ه می  کرد ند ؟ چرا آن ها از بن  مایه  های مربوط به شکار 
از جمله سبک »تیراند ازی پارتی« بر روی مقبره  های خود  بهره می  برد ند ؟ 

د ر اد امه مقالۀ حاضر سعی د ارد  تا به این پرسش بنیاد ین پاسخ د هد .

2- نقش  های شکار به سبک پارتی بر روی آثار ساسانی د ر 
مقبره  های چينی و سغد ی

2-1. نقوش شکار ایرانی و ارتباط آن با الهه شی وانگ مو د ر مقابر 
چينی

پاسخ به پرسش باال نیاز به بررسی سنت و آیین خاک سپاری د ر چین 
د ارد . د ر حقیقت، فلسفۀ مرگ د ر چین باستان و این که مرد م چین د ربارۀ 
از  آنها  استفاد ه  برای د رک  مرگ چه د ر ذهن د اشته  اند ، نخستین گام 
نقش شکار د ر مقبره  هاست. اگرچه د ین چینی های باستان بر چند خد ایی 
استوار بود ، اما گونه  ای از همه خد ایی یا پان تئیسم (Pantheism) د ر چین 
وجود  د اشت. این د ین بر این باور بود  که الوهیت ذاتی د ر جهان است و 
 Lü & Gong,( یکی اند )خد ا و جهان هستی )به عنوان کلّّیت همه چیز
71 ,2014). به عبارت د یگر، الهیات سنتی چین، به ویژه بر طبق آئین  های 
کنفوسیوس، تائو و سایر مکتب های فلسفی، اساساً یگانه انگارانه یا مونیسم 
(Monism) است، یعنی همه چیز موجود  د ر جهان هستی سرانجام از یک 

جوهر سرشته شد ه است و همه پد ید ه ها تنها نمود هایی از یک جوهر 
واحد  هستند . د ر این د ین اعتقاد  به بهشت آسمانی و زند گی پس از مرگ 
وجود  د اشت و به همین نسبت خد ایان و الهه  های متعد د ی برای جهان 
پس از  مرگ   تعریف   شد ند .   این   خد ایان،   نیروهایی   هستند  که   راه   بهشت 
برخی   .(Didier, 2009, 115) می کنند   تبلیغ  آشکارا،  را   (Tian (天)  )
 Ching, 1993,( محققان حتی شکل اولیه د ین د ر چین را شمنیسم د انسته
40( و بر این باور هستند  که آئین تائو د ر چین متأثر از شمنسیم بود ه است. 

شمنیسم به احتمال بسیار یکی از قد یم  ترین گونه  های آئین  های اولیه د ر 
چین بود ه  که از حد ود  قرن چهارم ق.م د ر فرهنگ چو (Chu (楚)) با 

 .(Major, 1999, 136) عناصر آئین  های تائو و کنفوسیوس تلفیق یافت
از جمله مشهورترین این الهه  ها د ر چین باستان، الهۀ شی وانگ مو است 
که الهام بخش شمن  ها بود ه و به مرگ و جاود انگی مرتبط است. این الهه 
زیرزمین ساکن بود ه و به طور توأمان هم ترسناک و هم مهربان بود ه است 
(Lagerwey & Kalinowski, 2008, 983). د رحالی که الهۀ شی وانگ مو 

 yīn)) که به ملکۀ غرب معروف بود ، خد ای ماد ینۀ جاود انگی و نماد  یین
陰)) بود ، د ونگ وانگ گونگ (Dongwanggong (東王公))، شاه شرق، 

خد ای نرینۀ جاود انگی و تجسمی از یانگ)yáng (陽)) بود ه است.
 این الهه با بد ن انسان، د م پلنگ و د ند ان ببر توصیف می شود  و ملقب 
به ملکه ماد ر غرب نیمی جانور و نیمی انسان است. اواخر عصر جو و د ر 

فرهنگ چو، این الهه به نماد  بهشت و جاود انگی تبد یل می  شود .17
رابرت هامایون براساس مطالعات مید انی خود ، سه نوع شمنیسم را د ر 

بررسی نقش  ها و بن مایه های ایرانی شکار بر روی مقابر چینی و سغد ی د ر 
عصر باستان و ارتباط آن با مفهوم »بهشت شی  وانگ  مو«
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جامعه  های مختلف تعیین می  کند : شمنیسم جوامع شکار، شمنیسم جوامع 
د امد ار و شمنیسم د ر جوامع متمرکز. وی خاطرنشان می  کند ، تنها جوامع 
 (Hamayon, 1996, 76) شکار و د امد ار د ارای شمنیسم محوری هستند
د ر جوامع شکار، شمن  ها که اد عای ارتباط با نیروهای فراطبیعی برای حل 
مشکل افراد  قبیلۀ خود  را د اشتند ، نخستین بار اید ۀ به تصویر کشید ن شکار 
موفق یک حیوان را قبل از شکار آن د ر د نیای واقعی، مطرح ساختن و این 
نوع جاد و را که د ر بین محققان به جاد وی شکار معروف است، ابد اع کرد ند  
(Keyser and Whitley, 2006, 3-4) . نظریۀ جاد وی شکار نخستین بار 
توسط باستان شناس فرانسوی هنری بروئیل (Henri Breuil) د ر د هۀ1940 
 )Lascaux( مطرح شد  تا به  وسیلۀ آن غارنگاره های تازه کشف شد ۀ السکو
واقع د ر جنوب غربی فرانسه را تجزیه وتحلیل کند . اساس این نظریه بر این 
نکته تأکید  د ارد  که غارنگاره  های این غار نوعی سحر و جاد وی آیینی برای 
موفقیت د ر شکار مورد  نظر بود ه است (Baumgart, 2017, 81). از اواخر 
عصر جو و د ر د ورۀ هان، شی وانگ مو د ر نقش افسونگر حیوانات بود ه است.

 (Shan Hai Jing (海經)) جینگ  َخی  َشن  شانزد هم  کتاب  د ر   
شیوانگ مو بر روی کوه آتش سوزان قرار د ارد  و ملقب به سرور حیوانات 
است. مقبره ه ایی د ر حد ود  سال 100 میالد ی د ر چین وجود  د ارد  که او 
را د ر صحنۀ شکار به تصویر کشید ه  اند . د ر نواحی مرکزی و شمال غربی 
چین، مقبره  هایی یافت شد ه  اند  که مملو از نقش  های الهۀ شی وانگ مو و 
 Xin and Yingju,( سفر روح شخص متوفی به بهشت شی وانگ مو هستند
شاان شی      )Shaanxi(و شان شی   د ر  به ویژه  مقبره  ها  این   .(2000, 1-2
)Shanxi( و برخی از آن ها نیز د ر شمال غربی چین قرار د ارند . د ر د هه های 
پایانی قرن اول میالد ی، مقامات مد نی و نظامی چین و افراد  ثروتمند  
شروع به سفارش گورها د ر بخش شمالی استان امروزی شان شی کرد ند . 
الهۀ شی وانگ مو، الهه جاود گانی و سایر نقوش جاود انه  وجود  نقوش 
عالقه واضح حامیان این تصاویر را به الهه شی وانگ مو نشان می د هد . د ر 
کنار چنین نگاره  هایی، سرد ر مقبره  ها د ر منطقه با صحنه  های شکار تزئین 
شد ه که بیشتر حاوی کماند ار سوار بر اسب است که به سبک پارتی پشت 
به زین د ر حال تیر اند اختن هستند  (Wallace, 2011, 253-257). د ر 
گذشته وجود  نقش  های شکار بر روی مقبره  های هان و د یگر سلسله های 
چینی همواره به تجسمی از »زند گی روزمره« تعبیر می  شد  و به عنوان 
مشخصۀ اصلی مقبره  های مکشوفه د ر مرکز و شمال غربی چین محسوب 
می  شد ند )Wang, 2001, 415). تحقیقاتی که به بررسی نگاره  های شکار 
د ر مقبره  های هان شرقی پرد اخته، آمیختگی تصاویر شکار با نماد های 
الهه  های جاود انه را به د و صورت تعبیر کرد ه است. نخست، فعالیتی که 
متوفی د ر زند گی از آن لذت می  برد . د وم آن که، این آمیختگی اشاره به 
قربانی  های انجام شد ه برای د رگذشتگان د ر طول جشن ساالنه »ال« د ارد  
 Wallace,)  زیرا شکار یکی از اجزای اصلی جشن قربانی برای اجد اد  بود
Wang, 2001, 415-416 ;52-51 ,2 ,2010). اطالعات د ر مورد  آثار اشکانی 
حاوی نقوش شکار د ر چین اند ک است اما یکی از مهم ترین سبک  های 
Parthian Shot (安息( »نقوش شکار د ر چین سبک »تیراند ازی پارتی

از د ورۀ  این سبک   .(Rostovtzeff, 1943, 175-177( 回马箭(( است 
اشکانی و تا د ورۀ مینگ د ر چین مورد  تقلید  هنرمند ان چینی قرار گرفت 
و یکی از محبوب  ترین سبک  ها د ر به تصویر کشید ن شخص متوفی د ر 
مقبره  های چین است. مشهور است که تا سال 386 میالد ی )سلسله وی 

شمالی( چینی  ها بر اسب  های اشکانی سوار می شد ند  و به تقلید  از سبک 
Farrokh, 2007, 170-) تیراند ازی پارتی« شکار را به تصویر می  کشید ند«

171). نقاشی گچی بر روی سقف غار شمارۀ 249 د ر غار هزاربود ا یا چیین 
فود ونگ (Qianfodong (千佛洞))، شمال غرب چین نمونۀ مشهور از این 
سبک هنری است )Ibid., 170-171). این نقاشی سوارکار چینی را نشان 
می د هد  که بر روی اسب اشکانی و به سبک پارتی از کمان سنتی منحنی 
 شکل برای شکار شیر استفاد ه می  کند  )تصویر1(. ابریق منقش به سوارکارن 
پارتی د ر حال شکار که به سد ۀ هفتم یا هشتم میالد ی تعلق د ارد ، نمونۀ 
د یگری از این نوع است. عالوه بر چین، تصاویر شکار به سبک پارتی به ژاپن 
نیز راه یافت، برای نمونه قطعه  ای از پارچۀ ابریشم  د وزی شد ه د ر گنجینۀ 
شوسوین (Shōsōin) وجود  د ارد  که د ر آن نقوشی از سوارکاران کماند ار 
د رحال شکار شیر د ید ه می شود  (Ackerman, 1964, 3074-78). با توجه 
به استفاد ه مکرر نقوش و بن مایه های ایرانی شکار د ر کنار نقوش جاود انگی 
می  توان استد الل کرد  که نقش  های شکار به سبک پارتی د ر این مقبره ها 
و نگاره  های شکار به سبک ساسانی به د ست آمد ه د ر مقبره  های چینی، 
نماد ی بود  از مسیر د شوار بین این د نیا و د نیای د یگر که شخص متوفی 
برای رسید ن به بهشت می  بایست با موجود ات ترسناک د ر این مسیر بجنگد . 
 Dabaodang)) نمونه هایی از این تلفیق را می توان د ر مقبره  های د بائو د انگ
大保當)) د ر شن مو (Shenmu (神木))، شاان شی د ید . برای نمونه بر 
روی این مقابر که به د ورۀ هان شرقی تعلق د ارند ، نقش پرند ه د ر د ایره 
همراه با نقوش شکار به سبک پارتی د ید ه می شود  )قسمت باال، تصویر2(. 
 (Wallace, 2011, نقش پرند ه د رواقع، نماد ی از الهۀ شی وانگ مو است

.253-257)
پرند ه  نقش  با  با سر حیوانی همراه  فوق، موجود اتی  بر مورد   عالوه 
د ر د ایره، د ر مقابر د بائو د انگ و د یگر مقابر هان شرقی د ید ه می شوند  
هستند  جاود انه  بهشت  مسیر  و  شی وانگ مو  الهۀ  از  د یگر  نماد ی  که 
)  Silbergeld et al., 2016, 123(. نقش  های بر روی مقبره  ها گویای نوعی 
»جاد وی شکار« د ر فرهنگ شمنی است که به تد ریج د ر آئین تائو نیز راه 
یافته و با ترسیم مسیر متوفی و نبرد  وی با حیوانات د رند ه د ر مقبرۀ متوفی 
پیمود ن مسیر را برای او آسان می  کرد ند . این مسیر و خطرات آن به خوبی 
د ر کتیبۀ مکشوفه د ر سوید ه (Suide) واقع د ر چین و کتاب جن مو ون 
zhenmu wen (鎮墓文))) توصیف شد ه است (Wallace, 2010, 3). بر 
طبق این آثار، مسیری که متوفی می بایست آن را طی کرد ه تا به بهشت 
شی وانگ مو برسد ، مملو از ارواح پلید  و حیوانات وحشی است که قصد  

تصویر 1- نقاشی گچی بر روی سقف غار شمارة 249 د ر چي ان فو تون،
(Farrokh, 2007, 170-171) :شمال غرب چين. مأخذ
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نابود ی متوفی را د ارند  )تصویر 2(. ظروف منقش به شکار د ر کنار نقش 
شکار به سبک پارتی د و نمونه از هنر ایرانیان باستان است که د ر برخی 
 Tanabe, 1989, 58; Carter,)  از مقابر سلطنتی د ر چین یافت شد ه است
66-257 ,1995). این ظروف که د ر ایران به د الیل مختلف تولید  می  شد ند ، 
د ر چین به عنوان آثار منحصربه فرد ، د ر راستای به تصویرکشید ن زند گی 
پس از مرگ متوفی استفاد ه می شد ند . از جمله نخستین ظروف مکشوفه 
با نقش شکار، ظروف برنز و نقره کاری شد ه د ر د اتونگ18 است. این ظروف 
همگی د ارای مشخصه های هنر ساسانی است و به احتمال بسیار زیاد ، از 
 Carter, 1995, ( بلخ و نواحی شمال شرقی ایران، به چین وارد  شد ه بود ند
66-257). یکی از نفیس  ترین این ظروف بشقابی نقره  ای با صحنه های 
 (Feng Hetu (封 和 突)) شکار است )تصویر 3( که د ر مقبرۀ فنگ  خه  تو
از سلسله وی شمالی پید ا شد ه است. این مقبره متعلق به اواخر قرن پنجم 
است و د ارای سنگ یاد بود ی است که د ر آن از فنگ  خه  تو به عنوان یکی از 
 Emperor,)    صاحب  منصبان د ربار امپراتور    شیائو ون از سلسلۀ وی شمالی
 .)Tanabe, 1989, 58( نام برد ه شد     ))Xiaowen   of   )Wei    (北魏孝文帝
بشقاب نقره  ای مکشوفه د ر این مقبره احتمال بسیار به یکی از شاهزاد گان 
 Watt,( ایران حکومت می کرد  تعلق د ارد ساسانی که د ر شمال شرقی 
152 ,2004). این اد عا با کشف ظرفی مشابه د ر کابل افغانستان تقویت 
می  شود . د ر مرکز هر د و ظرف، یک شکارچی سلطنتی ایستاد ه که د رحال 

شکار گراز است و کالهی مشابه کاله شاهزاد گان ساسانی 
د ر سد ۀ سوم میالد ی د ارد  (Tanabe, 1989, 58). نگارۀ 
د یگری که د ر چین بسیار رواج د اشته، نقش شترمرغ بر 
روی ظروف و حتی د یوارنگاره  های آن است. شترمرغ که 
از د ورۀ اشکانی به عنوان حیوانی ارزشمند  به چین راه یافته 
بود )Buffetaut and Angst, 2017, 6-7(. به خاطر ویژگی 
خاصش که موجب حیرت چینی  ها نیز می  شد  د ر د ربار 
حکومت  های چین به حیوانی نماد ین تبد یل شد . به طوری-

که نقش  های شترمرغ بر روی ظرف  ها و سنگ ها نیز راه 
 Janz, 2009, 1982-85; Andersson, 1923,(               یافت
57-53). د ر کتاب د ورۀ هان موسوم به د ونگ گوان خن 
شد ه  گزارش   19 (Dongguan Hanji (東觀漢記)) جی 
است که: د ر سال سیزد هم یونگ یوان20، پاد شاه ان شی یک 
پرند ه بزرگ را پیشکش کرد . تخم این پرند ه به بزرگی 

پرند ه  ای  نیز  تانگ  پرند ه )شترمرغ( که د ر د ورۀ  این  یک کوزه است.21 
 Liu Xu, 1975, j. ( نامید ه می  شد ه   )ānxí què )安息雀(( اشکانی 
5313-5311 ,198،( به تد ریج به د یوارنگاره  های تانگ نیز راه یافت و نقش 
برجسته  های آن به عنوان عنصری تزئینی و خاص د ر آرامگاه  های امپراتوران 
هنوز د ید ه می  شود . برای نمونه نقش برجستۀ شترمرغ د ر آرامگاه ملکه وو 
زتیین (Wu Zetian (武则天)) معروف به چیین لینگ )Qianling(22 د ر 

شی ان  (Xi’an) نیز استفاد ه شد ه است.

مقابر  د ر  هنر ساسانی  با  تد فين چينی  فرهنگ  تلفيق   .2-2
سغد ی

با توجه به سنت به تصویرکشید ن د نیای پس از مرگ د ر برخی مقابر 
چینی، ظروف ساسانی منقش به شکار که د ر ایران به د الیلی چند  از جمله 

به تصویر کشید ن اقتد ار شاهانه ساخته می  شد ند  )وثوق بابایي و مهرآفرین، 
1394، 45(، نیز به واسطۀ زیبایی و منحصربه فرد بود ن د ر مقابر سلطنتی 
چینیان استفاد ه می  شد ند . این نقوش د ر کنار د یگر عناصر هنر ساسانی به 
مقبره های بزرگان سغد ی که د ر چین مد فون شد ند  نیز راه یافت. به عبارت 
د یگر، مقابر زیرزمینی سغد یان د ر چین مهم ترین مکان هایی هستند  که 
بر روی  بر روی مقبره و چه  بر نقوش شکار چه  د ر آن می  توان عالوه 
ظروف، تلفیقی از عناصر فرهنگ ایران را متأثر از فرهنگ چین برای به 
تصویرکشید ن مسیر بهشت برای شخص متوفی مشاهد ه کرد . سد ه های 
پنجم و ششم میالد ی د رخشان ترین سال های حضور سغد یان مهاجر د ر 
چین بود ه است. بسیاری از شهرهای شمالی چین د ر سد ه های ششم و 

هفتم میالد ی میزبان جوامع سغد ی بود ند .
محققان که د ر طی سال های اخیر شاهد  کشف مقابر سغد ی د ر چین 
بود ه و بر روی د یواره  های این مقابر نقوش شکار، عناصر زرتشتی و حتی 
مهرپرستی را می  د ید ند ، هرگز تحلیلی مناسب از چرایی این نوع تلفیق 
هنری بر مقبره  های سغد ی ارائه ند اد ند . با بررسی مقابر چینی د ر صفحات 
واقع، می  توان  تازه هموارتر می  شود . د ر  ارائۀ تحلیلی  برای  راه  گذشته، 
مد عی شد  همان طور که د ر شاان شی )Shaanxi(، شان شی )Shanxi( و 
شمال غربی چین، مقبره  هایی یافت شد ه  اند  که عالوه بر ظروف منقش به 
شکار، مملو از نقش  های الهۀ شی وانگ مو و سفر روح شخص متوفی به 

تصویر 2- قسمت باال نگاره ای از مقبرة شماره 23 د ر د بائو د انگ است كه به سال 1996 كشف شد  )عکس از 
 (Silbergeld et al, 2016, 123) :نویسند ه(. قسمت پایين، نقشی از مقبرة شمارة 18 از همان محوطه است. مأخذ

تصویر 3- بشقاب نقره ای ساسانی كه د ارای نقش شکار است و د ر سال 1981 د ر
(Watt, 2004, 152-153) :مقبرة فنگ  خه  تو واقع د ر د اتونگ یافت شد ه است. مأخذ

بررسی نقش  ها و بن مایه های ایرانی شکار بر روی مقابر چینی و سغد ی د ر 
عصر باستان و ارتباط آن با مفهوم »بهشت شی  وانگ  مو«
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)Xī’ān) تصویر 4- نماد  پُلِ چينوَد  بر روی مقبره وِركَک. این مقبره د ر سال 2003 م. د ر شهر شي آن
مركز استان شان شی )Shănxī(كشف شد .

تصویر 5- نگارة سواركاران د ر حال شکار به سبک پارتی كه بر
روی مقبرة ِورَكک حک شد ه است.

بهشت شی وانگ مو هستند  (Xin and Yingju, 2000, 1-2)، سغد یان نیز 
  )Shănxī(که مقبره  های آنها د ر همان نواحی بیشتر د ر استان شان شی
کشف شد ند ، متأثر از همین فرهنگ چینی سعی د ر ترسیم زند گی پس از 
مرگ متوفی خود  د اشتند . د رواقع، د ر د هه  های پایانی قرن ششم میالد ی، 
مقامات و افراد  ثروتمند  سغد ی شروع به سفارش گورها د ر استان امروزی 
شان شی کرد ند . آرامگاه  هایی که به خاطر تزئینات بر روی د رهای بیرونی 
و د اخلی، د یوارها و سقف ها د ر خاطر ماند ه  اند . شمایل نگاری این د رگاه  ها 
حاوی عناصر آیینی کنفوسیوس نیست و د ر عوض اغلب شامل نقوش 
مرتبط با جاود انگی و صحنه  های شکار متأثر از فرهنگ ایران باستان است. 
د ر واقع، همان الگوی استفاد ه از نقوش بهشت جاود ان، الهه جاود گانی و 
سایر نقوش جاود انه د ر مقابر چینی که بد ان اشاره شد ، د ر این مقابر سغد ی 
نیز به  کار رفته  است. تنها تفاوت د ر محتواست که بیشتر رنگ  و   بویی ایرانی 
د ارد . به عبارت بهتر، د رحالی که د ر مقابر چینی تصاویر الهه شی وانگ مو 
به عنوان نماد  بهشت وجود  د ارد ، د ر مقابر سغد ی از نمود های زرتشتی مثل 
پل چینود  برای اشاره به زند گی پس از مرگ استفاد ه شد  )رضایی باغ 
بید ی، 1386، 8(. د ر کنار چنین نگاره  هایی، به مانند  سرد ر مقابر چینی، 
سرد ر مقبره  های سغد ی نیز با صحنه های  شکار کماند ار سوار بر اسب 
به سبک پارتی تزئین شد ه است (Watt, 2004, 277-282). د رآمیختگی 
سنت تد فین سغد یان زرتشتی با سنت تد فین چینیان د ر شمال چین 
یکی از نمونه  های نفوذ عناصر د ین زرتشتی د ر چین به ویژه از اواخر قرن 
ششم میالد ی است. د ر این مقابر به مانند  شیوه تد فین زرد شتیان تالش 
می  شد  تا از آلود ه نمود ن خاک جلوگیری شود . این مقابر منقش به عناصر 
فرهنگ ایرانی از جمله محراب آتش همراه با نقوشی از خد ایان ایرانی مانند  

میترا هستند ) Watt, 2004, 276-283(. از جمله این مقابر، آرامگاه وِرَکک 
یا مقبرۀ استاد  شی (Shǐ Jūn Mù (史君墓)) است که به صاحب منصبی 
سغد ی تعلق د ارد . د رنوشتۀ بر روی مقبرۀ وِرَکک، وی ساپائوِی )منصب 
سغد یان زرتشتی د ر چین( لیانگ ُچو )Liángzhōu( خواند ه شد ه است. 
او د ر سال579 م. د رگذشته و همسرش نیز یک ماه پس از او مرد ه است. 
نماد هایی زرتشتی، مانند  گذر از پُِل چینَود  د ر د و سوی این مقبرۀ سنگی 
د ید ه می  شود  )رضایی باغ بید ی، 1386، 8(. وِرَکک و همسرش د ر حال 
عبور از پُلِ چینوَد  به بهشت سغد یان د ید ه می  شوند  )تصویر 4(. د رحالی که 
Wesh- )این د و د ر حال ضیافت د ر بهشت هستند ، خد ای سغد ی وشپارکر 

parkar( به استقبال متوفی می رود . آمیختگی نقوش شکار شخص متوفی 
به سبک ساسانی23، نقوش شکار سواران به سبک پارتی، عبور متوفی از 
پُِل چینَود  و د ر نهایت استقبال خد ای سغد ی د ر بهشت جاود ان کاماًل 
مشابه مفاهیم نقوش شکار به سبک پارتی، مسیر سخت رسید ن به بهشت 
د ر کنار نماد های الهۀ شی وانگ مو د ر مقابر چینی است)مقایسه شود  با 
تصویر2(. همان طور که بر روی سرد ر مقابر چینی نقوش شکار به سبک 
پارتی است، بر پایین د یوارۀ مقبرۀ وِرَکک نیز سوارکاران بر روی اسب به 

سبک پارتی د ر حال شکار هستند  )تصویر 5(.
بیشتر نقش ها از نوع صحنه  های شکار و جشن و مهمانی است و به  طور 
 .(Hayashi, 1975, 85 103)  غیرقابل انکاری با هنر ساسانی ارتباط د ارند
یکی از جالب   توجه  ترین این نمونه  ها، مقبرۀ یوخونگ (Yu Hong) است 
به د ست گروهی   (Taiyuan) تای  یوان نزد یکی  م. د ر  که د ر سال1999 
از انستیتو باستان شناسی شانشی (Shanxi) یافته شد . مقبرۀ یوخونگ 
و همسرش که به سال592 و 597 میالد ی د رگذشته بود ند ، د ر چین 
پیوند ی با فرهنگ ساسانی و زرتشتی د ارد . طرح های د ینی حاوی شکار و 
استراحت با فرهنگ تد فین چین غریبه هستند  و ریشه ساسانی-زرتشتی 
د ارند ، هرچند  زرتشتیان قبر خود  را د رون خاک نمی کند ند  و این خود  
تحت تأثیر فرهنگ چین رخ د اد . د ر این آرامگاه یک تخت به شکل یک 
خانه چینی برای آرامید ن مرد ه قرار د اشت که با پنجاه وسه تابلوی مرمرین 
کند ه کاری شد ه زینت د اد ه شد ه بود . تابلوها د ر اصل رنگ آمیزی و زراند ود  
شد ه بود ند . اثری از طرح های سیاه رنگ بر روی سنگ ها باقی ماند ه که 
نشان می د هد  قبل از کند ه کاری، طرح را روی سنگ می کشید ه اند . د ر 
نقش  ها از رنگ سبز، قرمز و طالیی برای بیان لباس و گیاهان استفاد ه شد  
(Watt,  2004,  276-283). یوخونگ نمایند ه د ولت چین د ر سرزمین  های 
غربی بود  و با ایرانیان و ساکنان شمال شرق ایران د ر تماس بود . او به 
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سرزمین  های زیاد ی سفر کرد  و د ر پارس و باختر یا قند هار و 
به  نیز  از آن  انجام وظیفه کرد . پس  به عنوان سفیر  نقاط د یگر 
به سال580  یوخونگ  بود .  د رآمد ه  سوئِی  و  ژو  خاند ان  خد مت 
به منصب ساپائو و سپس فرماند ار نامی یک شهر گماشته شد  
(De la Vaissière, 2003, 25). اطالعات فوق د ر کتیبۀ آرامگاه 
یوخونگ و همسرش حک شد ه است و پیکرنگاره  ها به خوبی با 
متن نوشته  ها برابری د ارند  (Ibid.,25-26). اصلی  ترین طرح مقبره، 
نگاره ای است که یوخونگ و همسرش را د رحالی که تاج بر سر 
د ارند ، د ر یک ضیافت شاهانه نشان می د هد . یوخونگ تاجی شبیه 
تاج شاهان ساسانی د ارد  که هالل ماهی بر آن قرار د ارد . آنها د ر 
حال خورد ن غذا و شراب هستند . افراد ی د ر حال نواختن موسیقی 
بود ه و رقاصی د ر وسط د ر حال رقصید ن است. د ر طرح های پایین 
نیز د و نفر د ر حال شکار شیر هستند  که یکی از آنها بد ون سالح 
است و شیرها سر آنها را د ر د هان خود  گرفته  اند . سگ  های شکاری 
نیز به شکارچیان کمک می کنند . برخی نگاره  ها، صحنه  های رژه 

شاهانه و ضیافت شاهانه را به تصویر کشید ه  اند . د ر این د و نگاره چهره 
فرد  کاماًل ایرانی است که خود  سعی شد ه تا بر هویت سغد ی و ایرانی 

یوخونگ تأکید  کند . د ر نگاره ای د یگر، فرد ی بلند مرتبه با چهره ای ایرانی 
نشان د اد ه  می  شود . د ر پایین نگاره نقش شیر و گاو حک شد ه که نماد  
آیین میترایسم است. نگاره  های روی د یوارۀ پایین آرامگاه حاوی نقوشی 
از یوخونگ و همراه  هانش، شکار به سبک پارتی، موبد ان زرتشتی با بد نی 
.(Watt, 2004, 276-283( نیمی انسان و نیمی پرند ه و محراب آتش  است

بر روی تابلوها، یوخونگ سوار بر اسب و د ر حال شکار با  چاد رنشینان 
د ید ه می  شود . نماد های زرتشتی به روشنی نشان د اد ه شد ه و میترا و اسب 

قربانی او رخ به رخ همد یگر د ر د وسوی د ر ورود ی آرامگاه ترسیم شد ه  اند . 
تصاویر شخص د رحال شکار بر روی اسب، شتر و فیل احتماالً متعلق به 
یوخونگ است )تصویر 6(. شکار بر روی شتر یاد آور نگاره  های بهرام گور 
است. جد ا از اینکه تصاویر فوق از آرامگاه یوخونگ، میزان نفوذ فرهنگ 
ساسانی را د ر چین نشان می د هد ، نقش های شکار این مقبره اد امۀ الگوی 
به تصویرکشید ن زند گی پس از مرگ برای متوفی است که د ر مقابر چینی 

نیز مشاهد ه شد .

تصویر 6- سمت راست یوخونگ سوار بر اسب و د ر حال شکار با چاد رنشينان مشاهد ه می شود 
(Watt, 2004, 276-280) :و سمت چپ یوخونگ سوار بر شتر د ر حال شکار است. مأخذ

نتيجه
مقالۀ حاضر سعی د اشت تا بخشی از نفوذ فرهنگی ایران باستان د ر 
چین را که غالباً توسط ایرانی  تبارهای ساکن د ر چین و سغد یان به چین 
انتقال یافته بود ، بررسی کند . از جمله پرکاربرد ترین و محبوب  ترین آن، 
نماد ها و بن  مایه  های هنری استفاد ه شد ه د ر نقوش شکار پارتی و ساسانی 
است که بر روی مقبره  ها، ظروف و د یگر آثار مکشوفه د ر مقابر بزرگان 
چینی و سغد ی د ر چین به وفور مشاهد ه می  شوند . نظر به تنوع تصاویر 
شکار بر روی ظروف ساسانی و هم چنین استفاد ه از این نقوش د ر کنار 
مفاهیم بهشت جاود انی بر روی مقابر بزرگان چینی و سغد ی د ر چین که 
بیشتر د ر حوالی شهر چانگ         ان یا شی ان امروزی یافت شد ه  اند ، مقالۀ حاضر 
تالش د اشت تا ضمن بررسی این آثار د ر مقابر چینی، به این نکته بپرد ازد  
که آیا کاربرد  گسترد ه از تصاویر شکار به سبک پارتی و ساسانی د ر کنار 
نقوش الهۀ شی وانگ مو یا بهشت جاود ان د ر مقابر چینی ارتباطی با الگویی 
مشابه از نقوش د ر مقابر سغد ی د اشته است یا خیر؟ پاسخ نویسند ه آن 
بود  که با توجه به سنت به تصویر کشید ن د نیای پس از مرگ و مبارزۀ 
شخص متوفی با موجود ات شیطانی د ر مسیر رسید ن به بهشت د ر برخی 

مقابر چینی، بن  مایه  ها و نقوش شکار به سبک پارتی و ساسانی به واسطۀ 
زیبایی و منحصربه فرد  بود ن د ر مقابر سلطنتی چینیان نیز مورد  استفاد ه 
قرار گرفتند . زیرا این نقوش ابزاری برای به تصویرکشید ن مسیر سخت 
متوفی به بهشت جاود انه بود ند . به تد ریج، فرهنگ تد فین د ر چین توسط 
سغد یان نیز که د ر همان مناطق از چین زند گی می  کرد ند ، مورد  تقلید  
قرار گرفت. با بررسی د اد ه  های مکشوفه د ر مقابر چینی و سغد ی که د ر 
موزه  های چین نگهد اری می  شوند ، سعی شد  تا د ر ابتد ا نمونه  هایی از تلفیق 
بن مایه های هنر چینی د ر شمایل الهۀ بهشت جاود انه با سبک شکار پارتی 
و ساسانی د ر مقبره  های چینی ارائه گرد د  و سپس استفاد ه از همان الگو 
د ر مقابر سغد ی مورد  بحث قرار گیرد . د رحالی که د ر مقابر چینی تصاویر 
شکار به سبک اشکانی بر روی مقابر، شکار به سبک ساسانی بر روی ظروف 
د ر مقابر، تصاویر متوفی د رحال عبور از مسیر د شوار برای نیل به الهۀ شی 
وانگ مو یا بهشت جاود ان آمد ه، د ر مقابل د ر مقابر سغد ی، نقوش شکار 
به سبک پارتی و ساسانی بر روی مقابر با نماد  پُِل چینَود ، خد ای سغد ی و 

ضیافت متوفی د ر بهشت سغد ی تلفیق شد ه است.

پی نوشت ها
1. Paradise of Xiwangmu (西王母).
2. Hunting Magic.

3. واقع د ر شمال شهرستان کوهد شت، شمال غرب استان لرستان.
 McGranaghan 4. برای مطالعۀ بیشتر د ربارۀ مفهوم جاد وی شکار بنگرید  به

بررسی نقش  ها و بن مایه های ایرانی شکار بر روی مقابر چینی و سغد ی د ر 
عصر باستان و ارتباط آن با مفهوم »بهشت شی  وانگ  مو«
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5. Xiwangmu (西王母).
6. Étienne de la Vaissière.
7. Leslie Wallace.

8 . د ود مان هان، که بعد  از د ود مان کین )Qin( به قد رت رسید ، بین سال های 
206 قبل از میالد  و 220 میالد ی، حد ود  400 سال بر چین فرمانروایی می کرد.

 ،(Sima Qian(司馬遷)) چیان  سیما  تألیف   )史記(جی شی  تاریخ   . 9
تاریخ نویس مشهور د وران امپراتوری هان است. سیما چیان)حد ود  145-86 ق.م( 
12 سال را صرف تألیف اثر د رخشان خود  یعنی شی جی کرد  که بعد ها تبد یل به 

الگویی برای نسل بعد ی مورخان چینی شد .
10. Líxuān (黎軒).
11.  漢使還,而後發使隨漢使來觀漢廣大,以大鳥卵及黎軒善人獻

于漢.
12. تاریخ هوهان شو شامل تاریخ امپراتوری هان شرقی )25 م.-222 م.(. 
می شود  که توسط فان یه (Fan ye (范曄)) )389-445 م.( بر اساس تواریخ 

پیش از خود  یعنی شی جی و هان شو نوشته شد .
13. hàn zhāng dì ( 漢章帝).
14. zhanghe.
15. fuba [fu-pa] (符拔).
16. 章帝章和元年，遣使献师子、符拔。符拔形似麟而无角.

.Wallace, 2010, 62 :17. برای مطالعۀ بیشتر بنگرید  به
18. د اتونگ شهری د ر شمال استان شانشی چین است که پایتخت سلسلۀ وی 

شمالی د ر سا ل های398 تا 494 میالد ی بود .
به سبک  نوشته شد ه که  د ورۀ هان  تاریخه ای  تکملۀ  به عنوان  اثر  این   .19

»زند گینامه نوشت« تنظیم شد ه است.
20. Yǒng yuan (永元).
21. 永元十三年，安息王獻條支大雀。此雀卵大如甕.

22. چیان لینگ آرامگاه امپراتور گائوزونگ (Gaozong) )وفات 649-83 م.( 
و هم چنین همسرش وو زتیین است که از سال های 690-705 م تنها امپراتور 
زن چین بود . این بنا د ر هشتاد وپنج کیلومتری شمال غربی شهر شیان، استان 
شانشی چین واقع شد ه است. د ر گذشته شصت وچهار مجسمه مقامات عالی رتبه 
خارجی وابسته به د ربار تانگ د ر د و طرف د روازه مقبره چیان لینگ قرار د اشت که 
امروزه شصت ویک مجسمه سالم ماند ه است. هم اکنون سی ود و مجسمه د ر سمت 
راست و بیست ونه مجسمه د ر سمت چپ از د روازه مقبره قرار د ارد  که د ر میان 

آنها مجسمه پیروز و نانمی نیز وجود  د ارد .
23. شکار به سبک شاهان ساسانی از جمله بهرام گور را بیشتر د ر نگاره های 

روی مقبرۀ یوخونگ می بینیم )رجوع کنید  به متن(.

فهرست منابع
رضایی باغ بید ی، حسن )1386(، ساسانیان و زرد شتیان د ر چین   و ژاپن، 
سمینار بین المللی ایران و اسالم: آراء و اند یشه ها، تهران، مرکز د ائرة المعارف بزرگ 

اسالمی، 15-16 شهریور، صص15-1.
کریستن سن،آرتور )1370(، ایران د ر زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی، 

تهران، صد ای معاصر.
وثوق بابایي، الهام؛ مهرآفرین، رضا )1394(، بررسی و تحلیل نقش شکار د ر 

د ورۀ ساسانی، فصلنامۀ نگره، د ورۀ 10، شمارۀ 35، صص 48-32.

Ackerman, P., (1964), Royal Personages on Sasanian Silks. In: 
A. U. Hope and P. Ackerman. (eds.). A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present, 2nd ed., 16 vols., Tehran, XIV, 
3068-79.

Andersson, J. G., (1923), Essays on the cenozoic of northern 
China. Memoirs of the Geological Survey of China. Peking, Se-

ries A, 3: 53–77.
Baumgart, B. (2017). China Lake: A Journey into the Contra-

dicted Heart of a Global Climate Catastrophe, Iowa City: Univer-
sity of Iowa Press.

Bivar, A. D. H. (1983). The Political History of Iran under the 
Arsacids. the Cambridge History of Iran, Ed. E. Yarshater, Vol. 
3(1), Cambridge: Cambridge University Press.

Buffetaut, E. and D. Angst. (2017). How large was the giant 
ostrich of China? Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, 
2(1): 6-8.

Carter, M. L. (1995). A Note on Metalwork from the Hellenistic 
East. Bulletin of the Asia Institute, No. 9: 257-66.

Ching, J. 1993. Chinese religion. London: MacMillan Press.
De la Vaissière, Étienne. (2003). “Sogdians in China: A Short 

History and Some New Discoveries”. Silkroad Journal, Vol. 1, No. 
2, The Silkroad Foundation, pp. 23-27.

De la Vaissière, Étienne. (2005). Sogdian Traders: A History, 
translated by James Ward, Section 8 Uralic & Central Asian Stud-
ies, Leiden.

Didier, J. C. (2009). In and Outside the Square: The Sky and 
the Power of Belief in Ancient China and the World, c. 4500 BC – 
AD 200. Sino-Platonic Papers. No.192. Philadelphia: University 
of Pennsylvania.

Farrokh, K. (2007). Shadows in the Desert: Ancient Persia at 
War. Oxford: Osprey.

Hamayon, R. (1996). Shamanism in Siberia: From Partner-
ship in Nature to Counter-power in Society. In: N. Thomas and C. 
Humphrey (eds.). Shamanism, History, and the State. Ann Arbor, 
MI: University of Michigan Press: 76–89.

Hayashi, R. (1975). Shiruku Rōdo to Shōsōin, (The Silk Road 
and the Shosoin). New York: Weatherhill.

Hulsewé, A.F.P and M. Loewe. (1979). China in Central Asia: 
The Early Stage 125 BC – AD 23. an annotated translation of 
chapters 61 and 96 of the History of the Former Han Dynasty. 
Sinica Leidensia. Vol. XIV. Leiden: E.J. Brill.

Janz, L. (2009). Dating North Asian surface assemblages with 
ostrich eggshell: Implications for paleoecology and extirpation. 
Journal of Archaeological Science. 36 (9): 1982–1989.

Keyser, J. D. and D. S. Whitley. (2006). Sympathetic Magic in 
Western North American Rock Art. American Antiquity. Vol. 71. 
No. 1: 3-26.

Lagerwey, J. and M. Kalinowski. (eds.). (2008). Early Chinese 
Religion: Part One: Shang Through Han (1250 BC-220 AD). Ear-
ly Chinese Religion. Leiden: Brill.

Liu, Xu. (1975). Old Books of the history of Tang Dynasty. Vol-
ume 198. Biographieslifes 148. Beijing.

Lü, D. and X. Gong. (2014). Marxism and Religion, Religious 
Studies in Contemporary China. Leiden: Brill.

 Major, J.S. (1999). Characteristics of late Chu religion. In: D. 
Chu, C.A. Cook and J.S. Major (eds.). Honolulu: University of 
Hawai`i Press.

McGranaghan, M. and S. Challis. (2016). Reconfiguring hunt-



57

ing magic: San Bushman (San) perspectives on taming and their 
implications for understanding rock art. Cambridge Archaeologi-
cal Journal, No. 26(04): 579-599.

Jamasp-Asana, J. M. (1897). Pahlavi Texts, Fort Printing Press.
Rostovtzeff, M. (1943). “The Parthian Shot”, American Journal 

of Archaeology , Vol. 47, No. 2: 174-187.
Silbergeld, Jerome and Eugene Y. Wang. (2016). The Zoomor-

phic Imagination in Chinese Art and Culture, Honolulu: Univer-
sity of Hawaii Press.

Sima Qian. (1959). Shiji, j. 123. Beijing: Zhonghua shuju.
Tanabe, K. (1989). A Discussion of One Kushano-Sasanian Sil-

ver Plate and Relation to Gandharan Art. Orient, No. 25: 51-80.
Xin, L. and J. Yingju. (2000). Shaanxi, Shanxi Han huaxiang 

shi zongshu (A Summary of Han Dynasty Tomb Reliefs from 
Shaanxi and Shanxi). In: Zhongguo huaxiang shi quanji (Col-

lected Works of Chinese Tomb Reliefs). Vol. 5. Jinan, Shandong 
meishu chubanshe: 1-16.

Wallace, L. (2010). Chasing the Beyond: Depictions of Hunting 
in Eastern Han Dynasty Tomb Reliefs (25-220 CE) from Shaanxi 
and Shanxi. University of Pittsburgh.

Wallace, L. (2011). «The Ends of the Earth: The Xiongnu 
Empire and Eastern Han Representations of the Afterlife from 
Shaanxi and Shanxi.” International Journal of Eurasian Studies 
1:232-58.

Wang, Jianzhong. (2001). Handai huaxiang shi tonglun (A 
Discussion of Han Dynasty Tomb Reliefs), Beijing: Zijin cheng 
chubanshe.

Watt, James et al. (2004). China: Dawn of a Golden Age, 200-
750 AD. The Metropolitan Museum of Art, New Haven: Yale Uni-

versity Press.

بررسی نقش  ها و بن مایه های ایرانی شکار بر روی مقابر چینی و سغد ی د ر 
عصر باستان و ارتباط آن با مفهوم »بهشت شی  وانگ  مو«



Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi
Scientific Research 9

A study of Iranian Hunting Scenes and Motifs on the Ancient Chinese and Sogdian 
Tombs and its Relationship with the Concept of “Paradise of Xiwangmu”

Hamidreza Pashazanous*

Assistant Professor, Department of History and Iranian Studies, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
(Received: 8 Dec 2021, Accepted: 13 Jun 2022)

Among the most widely used themes of Persian art in 
ancient China are hunting motifs on the walls or vessels 
of Chinese and Sogdian royal tombs. In Chinese tombs, 
there are also murals containing the symbols of the goddess 
Xiwangmu (西 王母) or eternal paradise, which are directly 
related to the hunting motifs on the walls in the same tombs. 
Although ancient Iranian cultural objects and elements in 
China have been studied, the reasons for use of hunting 
themes in Parthian or Sasanid fashions and reliefs of the 
goddess Shivangmo in Chinese tombs have not been 
studied. Therefore, the present article intends to use a 
descriptive-analytical method to first explain the presence 
of Iranian hunting concepts in Chinese tombs and then to 
discuss the use of the same themes in Sogdian tombs in 
China. According to “hunting magic”, the use of hunting in 
tombs seems to have been a magical way for the deceased 
to reach paradise. This tradition was first seen in Chinese 
tombs, and then gradually, Sogdians followed them and 
mixed hunting motifs with Persian cultural elements to 
depict the afterlife. Considering the variety of hunting 
images on Sassanid vessels and also the use of these motifs 
on Chinese and Sogdian tombs in China, which are mostly 
found near the city of Chang’an or Xi’an, the present article 
intends to examine these works in China and to consider 
whether the widespread use of hunting images and the use 
of Parthian and Sasanid style of hunting motifs in Chinese 
tombs is related to burial rites. In other words, was it the 
intention of the Chinese to use these unique motifs to 
depict the afterlife of their dead? The researcher claims 
that the Chinese people from the Parthian period were very 
interested in using the unique works of Iranians and it was 
new and attractive to them. This is especially evident in the 
ritual use of Iranian hunting motifs on the Chinese vessels 
and tombs. hunting imagery in these tombs depicted the 
route through the desolate spaces that were believed to exist 
between this world and the next. In addition to the Chinese 
Tombs, hunting scenes with Sassanid and Parthian fashions 
are also engraved on Sogdian tombs in late Sassanid 
period. As discussed, the inscriptions, historical and literary 

narratives, and images on tombs and vessels discovered in 
China suggest that the deceased tried to walk the difficult 
path between this world and the next, in order to reach the 
paradise of the goddess Xiwangmu. The connection of 
this goddess with hunting has caused her to be depicted 
in the tombs of the ancient Chinese from the beginning 
of the Han period. Parthian and Sassanid-style hunting 
symbols in Sogdian tombs also were ways of helping for 
the deceased to make his way to paradise. In other words, 
the ancient Sogdians learned from the Chinese and used 
hunting symbols on utensils or tombstones in order to help 
the deceased to walk the path to paradise by killing wild 
animals.

Keywords
Sasanians, China, Sogdian Tombs, Hunting Scenes, Chin-
vat Bridge, Xiwangmu.
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