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  چکیده
ترین عناصر نمادین براي تعیین جایگاه پادشاهان  نوارهاي سلطنتی به عنوان یکی از مهم

این مقاله در پی آن . است هاي سلطنتی ایران کاربردي ویژه داشته در هنر دوره ،و درباریان
از زمان مادها تا پایان دورة ساسانی، سیر تکامل این  ،است که با بررسی نوارهاي سلطنتی

هاي نواردار از زمان مادها تـا پایـان    براي نیل به این هدف، نقش. نوارها را توضیح دهد
 ،ساسانی مورد مطالعه قرارگرفت و سیري منطقی و تکـاملی در آن مشـاهده شـد    دورة
 ةدر دور ؛نمـادي بـراي درباریـان   ی از کاله مادها بود و ئجز آغازکه این نوارها در  چنان

از طریـق حاکمـان پـارس،     ؛هویتی مستقل یافت و نمادي براي پادشاهی شد ،اشکانی
چراکه هنـر   ،ساسانی راه یافت و به اوجِ شکوه و جالل رسید ةنوارهاي سلطنتی به دور

ساسانی نیازمند چنین نمادي براي سلطنت بود و این مدعا در بررسـی جایگـاه    ۀشاهان
 .قابل مشاهده است ،اند ر، اشیاء و اشخاصی که در هنر ساسانی نواردار ترسیم شدهعناص

  .نوارهاي سلطنتی، نماد، سلطنت، ساسانی :ها کلیدواژه
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 ،حقیقت در. باشد تواند معناي نمادین داشته می دهد هرچیزي می تاریخ نشان. است داشته
 ،انسان با گرایش طبیعی که به آفـرینش نمادهـا دارد  . تمامی جهان یک نماد بالقوه است

 ها ببخشد دهد تا حالتی مذهبی و هنري به آن گویی ناخودآگاه، اشیاء یا اشکال را تغییر می
از جایگـاه   ،این کاربرد نمادین در هنر ایران، خصوصـاً ایـران باسـتان   ). 352 :1386یونگ، (

دادن مفهوم سـلطنت   براي نشان ،از عناصر نمادین در هنر ایران. است اي برخوردار بوده ویژه
ین پادشاهی رسمی نخستو جایگاه افراد و اشیاء درباري، نوارهاي سلطنتی هستند که از آغاز 

هـا   هرچند نباید از یاد برد که نمود آن ،ور دارندضتا پایان دورة ساسانی ح ،ایران، یعنی مادها
سـیر  : گـردد  یی مطرح میها پرسشمطابق با این مدعا،  .هاي مختلف، متفاوت است در دوره

چـرا   یافـت؟  ساسانی چگونه صـورت  ةتکامل نوارهاي سلطنتی در ایران از آغاز تا پایان دور
تـوان ایـن مـدعا را اثبـات      ساسانی است؟ چگونه می ةدور نمود واقعی نوارهاي سلطنتی در

نوارهاي سـلطنتی در ایـران بـه زمـان     ها باید بیان داشت که  و در پاسخ به این پرسش د؟کر
هاي مادي بـه پارتیـان و حاکمـان پـارس      باشلق. جزئی از باشلق یا کاله درباریان بود ،مادها
نماند که به شکل سربند بـر پیشـانی    باقیسرعت چیزي جز نواري ساده از آن  ولی به ،رسید

 ،کـه اعقـاب ساسـانیان بودنـد     ،از طریق حاکمان پارس. شود می هاکثر شاهان اشکانی مشاهد
ساسانی راه یافت و اوج استفاده از ایـن نمـاد سـلطنتی را در ایـن      ةنوارهاي سلطنتی به دور

مالً در اختیـار تجلیـل از   جایی که هنـر ساسـانی، هنـري کـا     از آن. دکر توان مشاهده دوره می
بـا بررسـی   . پادشاه است، نوارهاي سلطنتی در این دوره از جایگاهی ویژه برخوردار هسـتند 

برد که تمام این نقـوش بـه نـوعی بـه پادشـاه و مفهـوم        توان پی ساسانی، می نقوشِ نواردارِ
 .شوند مربوط می »سلطنت«

از  ،از نوع تحقیقات بنیادي و بر اساس ماهیـت و روش  ،حاضر بر اساس هدف پژوهش
نیـاز از میـان    ها و اطالعات مـورد  براي تأمین این منظور، داده. نوع تحقیقات توصیفی است

قبلی استخراج گردیده و تا حصول نتـایج علمـی، مـورد     ۀگرفت هاي صورت منابع و پژوهش
  .اند تجزیه و تحلیل کیفی قرارگرفته

  
  مادها میان در نتیسلط نوارهاي. 2

ین پادشـاهی  نخسـت  ،مانده از مادها نقشی از تـاج و دیهـیم وجـود نـدارد     اگرچه در آثار باقی
بزرگـان و   ،مسلماً. مادها هستند ،خورد ها نوارهاي سلطنتی به چشم می ایرانی که در میان آن

ولی مـدرکی در   ،کردند پادشاهان مادي نیز مانند هخامنشیان از انواع تاج و دیهیم استفاده می
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جمشید انواع کـاله را بـر    توان در نقوش تخت می فقط، ؛اند این مورد از خود به جا نگذاشته
جنبـۀ آرایشـی و نمایشـی نیـز      ،کاله نـزد مادهـا عـالوه بـر پوشـش     . ها مشاهده کرد سر آن
ها براي نمایش خصوصیات مذهبی، صنفی یا قـومی و نـژادي خـود از کـاله      آن. است داشته
 تیار یـا  ها به تقلید از مادها پارس«. ها تیار یا میتر و باشلق بود ترین آن مهم .کردند می استفاده

  ).Chrissanthos, 2008: 22( »داشتند شلوار روکش با آراسته و ردایی سر بر نرمی نمدي کاله
 کـه  است برآمده جلو در و بلند مخروطی تاجی شکل به که است نمدي کالهی تیارا یا تیار
 نیـز  و خـدمتگزاران  و نگهبانـان  اسـت،  آویـزان  گردن پشت در نواري صورت به آن دنبالۀ
  ). 1تصویر ) (88 :1385 غیبی،( دارند سر بر کالهی چنین خراجگزار نمایندگان رئیس

هـا     نوع دوم کاله، باشلق مادي است که انواع مختلف آن در بین مادها، ارامنه، پارت
نوع پوسـتی آن در سـرماي سـخت زمسـتان مـورد       و مردم قفقاز رایج بود و هنوز هم

باشلق از نمد یـا کتـان بـود و قسـمت     . گیرد ها قرارمی ها و قزاق استفادة تاتارها، ترکمن
مخروطی به عقب یا جلو برگشته و در  ۀتیز و بلند و به شکل کیس معموالً نوك باالیی آن

هـا را   گـوش  اضـافی  ۀقسمت پشت دنبالۀ کوتاهی داشـت و در دو طـرف نیـز دو تکـ    
شدن نفس بـه صـورت    گو با شاه براي جلوگیري از دمیدهو پوشاند که در زمان گفت می

هـا نیـز رواج    ها و پـارت  بعدها به تقلید از مادها در میان پارس شد و می شاه به کار برده
جمشید را به پنج  هاي مادي نقوش تخت سرفراز نیز کاله). 92 - 89 :1385 غیبی،( 1یافت
اي نوارمانند دارند و همگی را یا متعلق  ها دنباله کند که چهار دسته از آن تقسیم میدسته 

با ). 86 :1381، و فیروزمندي سرفراز(داند  به دربار مادي یا ایل و تبار مادیان درباري می
هاي نواردارِ مادها خاص درباریان است و در اکثر مـوارد ایـن    که تمام کاله توجه به این
را به عنـوان نمـادي    توان این نوارها شوند، می می ی نمادین از کاله محسوبئنوارها جز

  .براي دربار درنظرگرفت
  

 هخامنشیان امپراتوري در سلطنتی نوارهاي. 3

  :اي دارد به دیهیم اشاره» دوران هخامنشی و ماددر ) Crown( تاج«در مدخل  ایرانیکا دانشنامۀ
 یا دار کنگره تاج با توانست می و شد می پیچیده سر اطراف که بود اي رشته )Diadem( دیهیم
 یک با ترکیب در را دیهیم) میالد از قبل 7 تا 9 قرون( نو آشوري پادشاهان. شود پوشیده تیار
 کـار   بـه  تنهـایی  بـه  را دیهـیم  شـاهزادگان  که حالی در پوشیدند می 1فس کاله مثل بلند کاله
  ).Calmeyer, 2011( بردند می
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). مثالً در بیسـتون (ها سربندي به سر داشت  هخامنشی نیز به پیروي از آشوريداریوش «
رسد و نماد خورشـید   می) م ق1390- 1352(ظاهراً، این سنت به فرعون مصر آمنوفیس سوم 

دربارة دیهیم که به گمان، ریشۀ اصلی این نوارهاست، به ). 36: 1383سودآور، ( 2»بوده است
شد، ولی آنچه از شواهد تصویري باقی اسـت،   خواهد رداختهطور کامل در قسمت ساسانی پ

کـاله   و ، تاج یا افسـر )راسته(دار و بدون ترك  هاي ترك پوشش سر هخامنشیان اعم از کاله
 ۀروي یـک سـک   فقـط،  ؛اي نوارماننـد نـدارد   دنبالهبه صورت آشکار کدام  ها هیچ اي آن حلقه

زادة هخامنشی با کاله راسته و  شی از بزرگنق) 2 تصویر(بریتانیا ة هخامنشی محفوظ در موز
شـده و دنبالـۀ آن از    شود که بر لبۀ پایین این کـاله نـواري بسـته    می لبۀ متمایل به بیرون دیده

بر روي مهري ظریـف و زیبـا محفـوظ در     ،همچنین). 209: 1385رحیمی، (پشت رهاست 
تـاج او   دارد و نواري از پـسِ کنیم که تاجی بر سر  می زنی را مشاهده) 3 تصویر(موزة لوور 
هرچند نوارهاي سلطنتی جایگاه چشمگیري در هنر ایـن  ). 140: 1385غیبی، (است  رها شده

نادر از نقـوشِ نـواردار نیـز مربـوط بـه دربـار        هاي هتوان دید که همین نمون می ،دوره ندارد
  .استهخامنشیان 

  
  )داره فراته معبد( سلوکیان دورة در سلطنتی نوارهاي. 4

هاي هخامنشی را میـان خـود تقسـیم     ، سرداران اسکندر ساتراپپس از شکست هخامنشیان
شد که مدعی بودند از  ادارة امور فارس به دست فرمانروایان محلی داده ،چند سال بعد. ندردک

در پـاي صـفۀ   . خواندند اره به معنی پرستار آتش مید اتَهاند و خود را فر تبار هخامنشیان
هـاي یونـانی موجـود در آن،     به همین نام بنا شد که با وجود کتیبه جمشید معبدي تخت

اي در معبـد،   بر روي لغازهاي سـنگیِ پنجـره  . شد ایزدان کهن ایرانی در آن پرستش می
یده یدیـده و سـا   هرچند نقوش آسـیب  .است به همراه همسرش نقش شده) 4 تصویر( امیري
دانـیم کـه یکـی از نخسـتین      آمده می دست ههاي ب ها با سکه هاي آن اند، از روي شباهت شده
 بـود  قبل از میالد به امـارت رسـیده   300دودمانی که احتماالً پس از  ؛هاي استخرند هدار تَهفرا
نظر دست راسـت خـود را برافراشـته و در      نقش مورد). 292، 282، 281: 1381 هرتسفلد،(

بلند از پشت سر او آویزان دست چپ برسمی دارد و مشغول نیایش است و سربند یا نواري 
ین حاکمان استخر است که بعداً به آن اشـاره  نخستاین نقش مربوط به یکی از  ،مسلماً. است
در این دوره مورد بررسی  ،است جایی که در دورة سلوکیان نقش شده لیکن از آن ،شد خواهد
  .است دهدر این نقش نیز شاهد آن هستیم که شخص امیر، نواردار ترسیم ش. گرفت قرار
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  )پارت( اشکانی امپراتوري در سلطنتی نوارهاي. 5
یـافتن بـر    براي تسلط آغازکه در  چنان ،فرهنگ اشکانیان تلفیقی از فرهنگ شرق و غرب بود

 ،هایشان نیز کامالً مشهود است آداب و سنن یونانی را رعایت کردند و این در سکه ،یونانیان
اکثـر شـاهان   ). 172: 1385غیبـی،  (تقلیـد نکردنـد   هـا   تن و سر هرگز از آن ولی در پوششِ

شد و دنبالـۀ آن در پشـت سـر     می اشکانی داراي نوارسرهایی بودند که بر روي پیشانی بسته
خـورد   ها نیز به چشم می بر مچ پاي آن ،این نوارها که اغلب نوارهاي باریکی است. رها بود
 )واقـع در عـراق امـروزي   ( هتـرا شـهر   هاي مکشـوفه در  هایی از آن را در مجسمه که نمونه

  3.)103: 1376، و مصطفی سفر(توان دید  می
 شـبیه . اسـت  معـروف  باشلقی کاله به که بودند اي ساده کاله داراي اشکانی شاهان آغاز در
 پارچـۀ  از کاله این. گذاشتند می سر بر هخامنشی هاي ساتراپ و ماد بزرگان قبالً را کاله این

 را سـر  پشـت  و گـوش  روي کـه  بـود  هـایی  زبانـه  داراي و شـد  مـی  سـاخته  نمد یا ضخیم
 و آزاد آن سر دو و خورد می گره سر پشت در بود کاله بخش زینت که نواري و پوشانید می

. شـد  می مزین مروارید درشت هاي دانه با جلو در مخصوصاً کاله حاشیۀ اغلب و بود آویزان
 از. شـود  مـی  دیـده  4اول فرهاد و اول تیرداد اول، اشک هاي سکه بر کاله این مختلف اشکال
 صـورت  بـه  فقط تاج و است گردیده نقش ها سکه بر کاله بدون شاه شکل اول مهرداد زمان
 تـوان  مـی  را سـربند  یا نوار این. است خورده گره سر پشت در که خورد می چشم به نواري

 روي بـر  خـط  چنـد  یا یک صورت به تاج نیم. است بوده نیز زرین احتماالً که نامید »تاج نیم«
 شـک  بـدون  حلقـه  ایـن . رسد می  نظر به اي حلقه صورت به نیز باال از و شود می دیده ها سکه
  ). 34 -  32: 1379 سرفراز و آورزمانی،( است شهریاري نشان همان

ستانی به چشـم   هاي اشکانی مراسم دیهیم جالب توجه است که بر روي بسیاري از سکه
خـدایان یونـانی بـا هیبتـی یونـانی در حـال تقـدیم تـاج گـل           ،هـا  در ایـن سـکه   .خورد می

). 6 تصویر( یا نماد شاهی به شاه اشکانی در هیئت پادشاهان هخامنشی هستند) شهریاري  تاج(
تاج پیروزي را که نزد ایرانیـان نمـاد    ،ایزد بخت و اقبال یونانی ،5»نیک« ،در بیشتر این مراسم

رسیدن  قدرت معناي نمادین این صحنه همیشه به). 7 یرتصو(کند  می شود، تقدیم فره شاهی می
گونـه مضـامین هنـري از     اصـل ایـن  . شاه است که از مضامین بسیار رایج هنر ساسانی است
). 304، 301: 1381 هرتسـفلد، ( یابـد  یونان است که در دورة ساسانیان نیز در ایران رواج می

   :یونانی داردآقاي سودآور بر این نظر است که این نوار نیز ریشۀ 
 پهلوي به که دارد دست در شکل ریسمانی سربندي اي فرشته اشکانی هاي سکه از برخی در
 اشـکانی  دیهـیم  محـتمالً . شـود  مـی  گفته دیهیم امروزي زبان به و داشت نام »دهم« یا »ددم«
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 سـر  دور بـه  و خواندنـد  مـی  )diadem( دیادم را آن که است یونانی مشابه سربند از مقتبس
   .)36، 35: 1383 سودآور،( بستند می

تـاج گـل یـا زیتـون کـه در هنـر یونـانی         در برخی مـوارد  باید توجه داشت کههرچند 
رسـد کـه    نظرمـی  و ایـن طـور بـه   ) 8 تصـویر (اي نواردار است  فاقد دنباله ،شود پیشکش می

ماننـد دیگـر مـوارد آن را بـا      لـیکن  ،اشکانیان این مراسم و تاج را از یونانیان اقتباس کردنـد 
فرهنگ خـود درآمیختنـد و نوارسـرهاي خـود را بـه آن افزودنـد یـا نوارهـاي سـلطنتی را          

   .دندکرجایگزین آن 
 حلقـۀ  اسـت،  پـارت  تـابع  کـه  المیـائی  شـاه  6سـروك   تنـگ  در واقـع  اي برجسته نقش در

 اسـتنتاج  چنین توان می نقش این از استفاده با. دهد می خود حکام از تن دو به را فرمانروایی
 بلکه است، بوده معمول پارت شهریاران طرف از ها ساتراپ به قدرت تفویض تنها نه که کرد

  ).18: 1370 بیانی،( دادند می کافی اختیارات خود نفوذ زیر حکام به نیز تابع پادشاهان

اسـت کـه نـواري بـدان      کاله سلطنت اشـکانی نقـش شـده    ،برجسته بر فراز همین نقش
هـا نقـر    برجسـته  جایی که این کاله نواردار بر فراز تمام نقش از آن). 5 تصویر(است  شده بسته

ها بزرگتر است، پس اهمیتی باال دارد و این نشـان از   شده و ابعاد آن در مقایسه با دیگر نقش
  .ویژة نوارهاي سلطنتی اشکانی استجایگاه 

  
  7استخر و پارس حاکمان میان در سلطنتی نوارهاي. 6

حکـام ایـن ناحیـه از    . وري به عهده داشتتدر زمان هخامنشیان، پارس نقش مهمی در امپرا
وري هخامنشی، تپس از انقراض امپرا. خاندان سلطنتی و از امتیازات خاصی برخوردار بودند

فرمانروایان پارس به تابعیت اسـکندر درآمدنـد و فـاتح مقـدونی      ،قبل از میالد 323در سال 
ها براي حفظ نظـم   سلوکیان و پارتیان نیز از وجود آن ،بعداً. داشت خود نگاه ها را در مقام آن

تـرین   آید، قدیمی ها برمی هاي آن طور که از سکه آن. دندکرپارس استفاده  ۀو آرامش در منطق
بودنـد  ) م ق250- 200حـدود  (ها به ترتیب بغدات، هوبرز، اردشیر اول و اوتوفرادات اول  آن
با ایـن تفـاوت کـه بـر روي آن      ،چهار فرمانروا باشلق مادي بر سر دارندکه هر ) 9 تصویر(

شده که دنبالۀ آن در پشت سر آویزان است و مابقی این حاکمـان از   سربندي بر پیشانی بسته
تا اردشیر پنجم نیـز همگـی نوارهـایی شـبیه بـه سـربندهاي       ) م ق170حدود (داریوش اول 
از آخرین نقوش نواردار ایـن دوره  ). 81، 80، 74: 1379، و آورزمانی سرفراز(اشکانی دارند 

اولی مربوط است بـه شـاهپور    :جمشید اشاره کرد شده بر تخت توان به دو نقش خراشیده می
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که فقط سه مـاه بـه عنـوان     ،)مؤسس سلسلۀ ساسانی(بابکان، برادر بزرگتر اردشیر اول 
جمشـید بـر اثـر     تخـت  ساتراپ فارس در آن دیار حکومت کرد و به هنگـام بازدیـد از  

است که بر روي  ،پدر شاهپور و اردشیر ،از آنِ بابک ،شکل دوم ؛سقوط سنگ کشته شد
هـر دو لباسـی   ). 10 تصویر(است  هاي جانبی کاخ تچر داریوش کنده شده یکی از درب

با ایـن تفـاوت کـه     ،اي بلند در پشت دارد مادي بر تن و سربندي بر سر دارند که دنباله
 رسند لیکن به شوکت نوارهاي سلطنتی بعدي نمی ،اج و دیگري ساکن استونوار بابک م

  ). 304: 1381 هرتسفلد،(
  

  ساسانی سلطنتی نوارهاي. 7
بایسـت بـه مفهـوم دیهـیم در ایـن دوره       براي شناخت دقیق نوارهاي ساسانی، نخست مـی 

 دیهـیم  واگـذاري  نحـوة  بیـان  هنگام به العجم ملوك آثار فی المعجم کتاب نگارندة. پرداخت
 و  دیهـیم  و تخـت  و تـاج  فریـدون «کـه   دارد مـی  بیان چنین ایرج، به فریدون توسط شاهی

و یــا حــافظ ابــرو در کتــاب ) 155: 1383، حســینى قزوینــى(» ســپرد را بــه ایــرج اورنــگ
  :آورد از دیهیم چنین می التواریخ ةزبد

  خداونـد ملــک و بزرگــى و دولــت 
  

  خداوند دیهـیم و شمشـیر و افسـر     
  )581: 1380حافظ ابرو، (  

 از مجـرد  مفهـومی  ولـی  است، واژگانی چه با همسنگ دیهیم که است آن گواه خود که
  .نیست شاهی افسر یا تاج همان و دارد واژگان این

 یهـیم د یـا فـر  «. داننـد  می دیهیم ساسانی، نقوش در را نوار و حلقه پژوهشگران از برخی
نشسـت و در پشـت سـر دو     یم یشانیپ يسر بر رو یرامونبود که در پ يا ساده ۀحلق یشاه

و بـا   یافـت راه  یونان، به گمان، در زمان اسکندر به )11 یرتصو(راه داشت  راه یا یندارنوار چ
در  )Carsten Niebuhr( نیبـور  کارستن یا و ؛)468/ 5: 1383 ی،رجب( »شد معمول »یادمد«نام 

از این حلقه نوار پهنى آویزان است و «: نویسد توصیفات خود از نقش حلقه و نوار چنین می
: آورد و آقـاي رجبـی در پانوشـت چنـین مـی     » از پشت هر دو نفر نوارهایى آویـزان اسـت  

است و در این مجلس اردشیر اول در  شاهى دیهیم کند، مى صحبت آن از نیبور که اى حلقه«
با توجـه بـه آنچـه در    . )132، 131: 1354، نیبور(» حال گرفتن دیهیم شاهى از اهورمزداست

یافت که دیهیم تنها نوار بدون  شد، درخواهیم مورد دیهیم در دورة اشکانی و پیش از آن گفته
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به معنی تاج پادشاهان قدیم ایرانی است کـه  دیهیم «دهخدا  نامۀ لغتدر  که حلقه است، چنان
 ،نوار یا رشته اسـت به معنی  )Diadema( به معنی تاج، و در یونانی )Diademe( در فرانسوي

آقـاي   ).»دیهیم«دهخدا، ذیل نامۀ  لغت( »شد می مخصوصاً نواري که گرد پادشاهان ایران بسته
ساسـانی جانشـین دیهـیم     8دستار«. کند یاد می» دستار«سودآور از نوارهاي ساسانی به عنوان 

ین علـت  شد و شـاید بـه همـ    می اشکانی شد و همانند آن به دور سر و زیر تاج و کاله بسته
). 39: 1382سـودآور،  (» عامۀ مردم آن را نمادي جدید ندانستند و کماکان دیهیمش خواندند

  .پس نوارهاي ساسانی ریشه در دیهیم اشکانی دارد
هاي ساسانی همچون مراسم اعطاي نشـان فرمـانروایی    برجسته مضمون اصلی تمام نقش

ار و شـکار، تجلیـل از شـاه اسـت     پیروزي شاه در پیک ۀاز سوي اهورامزدا به شاه و یا صحن
هنر ساسانی هنري کامالً سلطنتی اسـت کـه در خـدمت پادشـاهان و     ). 767: 1385پاکباز، (

تـرین هنـر    تـوان شـاهانه   هنـر ایـن دوره را مـی   ). 16: 1388طـاهري،  (زادگان است  اشراف
تـا   ،هـاي ساسـانی، پادشـاه اسـت     چراکه تقریباً محوریت تمام نقش ،هاي ایران نامید سلسله

بخشـیدن بـه سـلطنت     جایی که نیروهاي مافوق بشري همچون اهورامزدا براي مشروعیت آن
بـه   ،نوارهاي سلطنتی که نماد سلطنت هسـتند  ،از این رو. شوند و نه براي پرستش نقش می

  .یابند در دوران ساسانیان نمود می ،معناي واقعی کلمه
نوارها به انضمام چه عناصري در هنر گرفت که این  بایست درنظر براي فهم این مدعا می

  .اند ساسانی نقش شده
  
 اشیاء 1.7

ند و نمـودي الهـی بـراي پادشـاه     ا اند که مقدس شده ی آوردهئاین نوارها همیشه همراه با اشیا
 . واسطه متعلق به پادشاه ساسانی هستند ی که بیئدارند، یا اشیا

افسر شاهی را نباید بـا تـاج شـاهان    داشت که حلقۀ قدرت یا  باید درنظر: حلقۀ قدرت ـ
 .اشتباه گرفت ،کدام شکلی خاص به خود داشت و مشخصۀ همان پادشاه بود ساسانی که هر

ستانی شـاهان   مانندي است که در مراسم تاج همان حلقۀ دایره ،جا مدنظر است چه در این آن
نیـز بـه چشـم     ناگفته نماند که گاهی این حلقـه بـه صـورت نیمـه     .شود می ساسانی مشاهده

ایـزدي و نوارداربـودن    هفـر اما کاربرد آن از نظر اهداي  ،گویند تاج می خورد که به آن نیم می
شده در هنر ساسانی، حلقه بـدون   کدام از این مراسم نقش در هیچ). 12 تصویر(یکسان است 
 .چراکه نشانی است الهی براي پادشاه، نوار نیست
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بندي، نوارِ کمان برخالف جهت باد بـه اهتـزاز    ترکیب گاه متناسب با نیاز: کمان پادشاهـ 
ولـی   ،بـرد  گویا هنرمند قوانین طبیعی را زیر سؤال مـی  ،)152: 1384فریدنژاد، (است  درآمده

بشـقاب سـیمین    دیگري از این پدیده را در ۀنمون). 13 تصویر(حاضر به حذف نوار نیست 
حال شکار گراز است و نوارِ کمانش در  شاپور دوم در. توان دید زراندود در گالري فریر می

 ).71 :1374فریه، (است  جهت حرکت سوار و برخالف جهت باد به اهتزاز درآمده
 ).14 تصویر(شد  می که گویا میوة پادشاهی محسوب) انار(میوة پارس ـ 
اق بستان نقش شده و مظهر آناهیتاست و روي کـاله حاکمـان   تهالل ماهی که بر فراز ـ 

نیـز بـه همـراه خـود نـواري      ) 76 :1379، و آورزمـانی  سرفراز(شود  می دهپارس هم دی
 است که در پایین و دو طرف آن گسترده شده) 87: 1387موسوي حاجی، (شاهانه دارد 

تـاجی نـواردار اسـت کـه نوارهـاي       جالب توجه است که خود دهانۀ غار، نیم). 15 تصویر(
ایـن عنصـر نیـز همـان عنصـري      ). 74: 1374 فریه،(اند  سلطنتی آن در دو طرف به باال رفته

 .خورد است که در تاج پادشاهان ساسانی نیز به چشم می
کـه   خورد، چنـان  می چشم به آتشدان بدنۀ بر نوار طرح ساسانی، هاي سکه برخی از درـ 

» آتـش اردشـیر  «: اسـت  شـده  بر پشت سکۀ اردشیر آتشدانی است که به زبان پهلوي نوشـته 
ور اسـت نیـز    هاي این آتشدان که در آن آتش پادشاه شعله به پایه). 87، 68: 1385اکبرزاده، (

 .است شده دو نوار به صورت متقارن بسته
  
 الهگان و اهورامزدا 2.7

 ،انـد  هاي ساسانی، اهـورامزدا، میتـرا و آناهیتـا نـواردار ترسـیم شـده       برجسته در تمام نقشـ 
اق بسـتان، نرسـی در   تو اردشیر دوم در  9اولبرجستۀ پیروز  در نقش ،مثال ه عنوانکه ب چنان

). 296- 292 :1381، و فیروزمنـدي  سـرفراز (دید  توان نقش رستم و بهرام یکم در بیشاپور می
ها، شخص پادشاه نـواري بـه همـان شـوکت      برجسته باید توجه داشت که در تمام این نقش

گویا سـلطنت جهـان    ،تدارد و اصالً موضوع اصلی نقش، تقدیم حلقۀ نواردار به پادشاه اس
  .شود به پادشاه تفویض می

 
 انسان 3.7

، حلقـه برد که تنها نقش انسانی که به  خواهیم با مقایسۀ نقوش انسانی ساسانی به این نکته پی
ـ  ؛پادشاه ساسانی یا خانوادة سلطنتی او است ،توان نوار دید کمر یا ساق پاي او می  ه عنـوان ب
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متوجـه ایـن نکتـه     ،بر والرین در نقش رستم توجه کنیم مثال، وقتی به صحنۀ پیروزي شاپور
 را نـواري  چنـین ) به عنـوان دو فـرد غیرایرانـی   (عرب  یلیپشد که نه والرین و نه ف خواهیم
دارند، در صورتی که شاپور این نوار را هم به کفـش و هـم بـه    ن خود کفش به و سر پشت

برجسـته اضـافه    که بعداً به نقش) به عنوان فردي ایرانی(نقش کرتیر . خود دارد حلقۀ قدرت
 ،ین نـواري اسـت  نترین موبد ساسانیان نیز فاقد چ به عنوان مهم ،با آن جایگاه اجتماعی ،شده

برجسته به دم خود نـوار دارد و ایـن از انحصـار     در صورتی که اسب پادشاه در همین نقش
تنها نقشی کـه  . دارد  اننشاین نوارها در خاندان سلطنتی و آنچه متعلق به این خانواده است، 

دوان ربرجسـتۀ پیـروزي اردشـیر بـر ا     نقش ،شخصی غیر از پادشاه ساسانی داراي نوار است
کـه در آن اردوان و  ) 17 تصـویر (در فیروزآباد فـارس اسـت   ) آخرین پادشاه اشکانی(پنجم 

جاسـت کـه اردوان و وزیـرش در     قابل توجه این ۀنکت. اند وزیرش نیز داراي نوارهایی مشابه
گویا ساسـانیان   را ندارد،حال واژگونی هستند و نوارهایشان شکوه نوارهاي اردشیر و شاپور 

ولی به دست مـا   ،قصد بیان این را داشتند که اشکانیان نیز داراي نشان سلطنتی ایرانی بودند
سربازي  ،برجسته در قسمت چپ همین نقش. تر خواهدبود نابود شدند و سلطنت ما باشکوه

 ؛اسـت  پارسی بر حریف پارتی خود غلبه کـرده و دسـتان خـود را گـرد گـردن او انداختـه      
 ،هاي حاضر در میـدان نبـرد   کدام از این سربازها چنین نواري را ندارند و در میان اسب هیچ
اسب اردشیر و شاپور است که به تاج خود چنین نوارهایی را دارند که گویـاي همـان    فقط

  .بودن این نوارهاست سلطنتی
  

 حیوانات 4.7

توان  هاي پادشاهان ساسانی می نوارهاي سلطنتی را به دهنه، ساق پا و دم اسب: اسب پادشاهـ 
شـد و   مـی  از دورة یونانیگري نماد بسیار مهـم سـلطنت محسـوب    10بند پیشانی« .کرد مشاهده

 ).43: 1392هوف، (» بند دارد تنها شاهان، پاپک و شاپور، بلکه اسب شاپور نیز نوار پیشانی نه
دار ایرانـی کـه در    هـاي حاشـیه   هـا و کـت   ابریشم. ایزدي استه قوچ که خود نماد فرـ 

مانـده   هـاي ساسـانی بـاقی    هاي پارچه احتماالً بهترین نمونه ،اند شده یافت )Antinoe( آنتیگونه
بـه اواخـر قـرن    ها  قدمت آن ،خورد ها تاریخی به چشم نمی در آن اگرچه. شوند می محسوب

ها نقش باشکوه قوچی را کـه افسـر شـاهی بـه      یکی از این پارچه. گردد ششم میالدي بازمی
). 16 تصویر(دهد  می هاي ساسانی در پس آن به اهتزاز درآمده نشان گردن دارد و روبان

 کننـد  قوچ و گراز نماد خداي ورثرغنه هستند که عامالن شر را در اوسـتا مجـازات مـی   
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)Harris, 2004: 69.( لـوحی از مـالط گـچ     تـوان در  قـوچ نـواردار را مـی    دیگـري از  ۀنمون
جالب توجه است که قـوچ نـواردار در   ). 72: 1374فریه، (د کر مشاهده) شده از کیش یافت(

  .است  شده روبان ،شود می دو بالی که بر تاج پادشاهان ساسانی دیده
 )18 تصویر( اسب بالدارـ 
به عنـوان قاصـدانی   ) 19 تصویر(اند  شده یا طاووس نامیده پرندگانی که خروس، اردكـ 

ی در ئاردك بـا شـی  . انـد  کـرده ین ئتزمانده را  هاي باقی از سوي خدایان بخت و اقبال، پارچه
 آن را چینی اسـت کـه ساسـانیان و بیـزانس     ـ پرندة جوندة بودایی )Tse- Naio( منقار همان

 ).Harris, 2004: 69, 70( رفـت   کاره اسپانیایی ب ـ هاي اسالمی د و بعداً در طرحکردناقتباس 
  .آورند رسد که حیوانات ماورایی نشان پادشاهی را براي شاه به ارمغان می نظرمی طور به این

  
 فرضیات ارزیابی و ها داده تحلیل. 8

توان چنـین ارزیـابی    می ،هاي مختلف نوارهاي سلطنتی ایران در دوره شده بر با بررسی انجام
و جزئـی از باشـلق یـا کـاله مادیـان       نداشـتند این نوارها در زمان مادها هویتی مستقل : کرد

شد که در میان درباریان از جملـه نگهبانـان، خـدمتگزاران و رئـیس نماینـدگانِ       می محسوب
نیـز   پـارس  ۀهاي مادي را در میان پارتیان و حاکمـان اولیـ   باشلق ۀنمون. خراجگزار رایج بود

 ،بـدین شـکل   .نمانـد  چیزي جز نواري ساده از آن بـاقی  ،سرعت ولی به ،دکر توان مشاهده می
سـر اکثـر    رطور که ب همانو نام دیهیم به خود گرفت، نوارهاي سلطنتی هویتی مستقل یافت 

را از یونانیـان   »سـتانی از خـدایان   دیهـیم «اشکانیان مراسم . است همشاهد شاهان اشکانی قابل
در دورة اشــکانی ) پیشــینیان ساســانیان(جــایی کــه حاکمــان فــارس  از آن. اقتبــاس کردنــد

هـا همـین نوارهـا و مراسـم      ن بسیاري از عناصر هنر اشـکانی را کـه یکـی از آ    ،اند زیسته می
ـ  . ها اقتباس کردند و به اخالف خود انتقال دادند ستانی بود، از آن دیهیم ه نوارهاي سـلطنتی ب
وفـور در   ایـن نوارهـا بـه   . ساسانی راه یافت و در هنر شاهانۀ این دوره بـه اوج رسـید   ةدور
بـود از   »سـلطنت «لیکن کاربرد نمادین خود را که بیان مفهوم  ،هاي ساسانی نمود یافت طرح

 ةیا متعلق به پادشاه ساسـانی و خـانواد   ،چه به انضمام این نوارها آمده چراکه هر آن ،یاد نبرد
 ،هر نقش انسانی با این نوار ،ترتیب بدین. خدایان و نیروهاي مافوق بشري و یا از آنِ اوست

 ؛اوست و یا اهورامزدا، آناهیتا و میترا براي اهداي نشان سلطنتی بـه پادشـاه   ةیا شاه و خانواد
اشـیاء نـواردار   . انـد  حیوانات نواردار نیز به عنوان واسطی میان شاه و خدا، نواردار نقش شده

  .دادن سلطنت ی مقدس در جهت الهی نشانئیز یا اشیاء سلطنتی هستند و یا اشیان
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  گیري نتیجه. 9
  :آید حاصل می ذیلچه گذشت، نتایج  از آن
جزئی از باشلق یا کاله درباریان  ،مادها زمان با حاکمیت هم ،نوارهاي سلطنتی در ایرانـ 
سـرعت چیـزي جـز نـواري      ولی به ،هاي مادي به پارتیان و حاکمان پارس رسید باشلق. بود

و  اسـت  هنماند که به شکل سربند بر پیشانی اکثر شاهان اشکانی قابل مشاهد ساده از آن باقی
که اعقـاب ساسـانیان بودنـد، نوارهـاي      ،از طریق حاکمان پارس. به نام دیهیم معمول گشت

در ایـن دوره  ساسـانی راه یافـت و اوج اسـتفاده از ایـن نمـاد سـلطنتی را        ةسلطنتی به دور
 .دکر توان مشاهده می

 .بهره برد ،خوبی از نوارهاي سلطنتی که نمادي از پادشاهی بود ساسانی به ۀهنر شاهانـ 
نوارهاي سلطنتی ساسانی بـا حضـور خـود بـه افـراد، اشـیاء و حیوانـات حامـل آن،         ـ 

یا متعلق به پادشاه ساسـانی   ،چه به انضمام این نوارها آمده هرآن. بخشیدند جایگاهی ویژه می
اوست و یا از آنِ خدایان و نیروهاي مافوق بشري است که نشان سلطنتی را براي  ةو خانواد

  .اند پادشاه به ارمغان آورده
  
  نوشت پی

1 .Fez، دار کاله قرمز منگوله.  
، )م ق858 -  823(سـوم   وري آشور بر سر شلمانصرتنوارهاي سلطنتی را در امپرااین هایی از  نمونه. 2

 Caubet and(تـوان دیـد    مـی ) م ق704- 681(و پسرش سـنخریب  ) م ق722-705(سارگون دوم 

Pouyssegu, 1996: 12, 128, 133( . هاي مخصـوص خـود    به دنبال کاله و تاجکه از شاهان مصر باستان
   ).Gahlin, 2005: 130( نام برد) 26 تصویر(توتنخامون و آخناتن  توان از می ،اي از نوار دارند دنباله

همـین کتـاب نیـز داراي تصـاویري از پادشـاهان       358و  ،286، 233، 227، 107، 106صفحات . 3
  .اشکانی است که نواري مشابه بر سر دارند

ارشـک اول، تیـرداد، فریاپـات و فرهـاد اول در نقـش       ،از ایـن نـوع کـاله   «: گوید ن مییبیانی چن. 4
  ).40: 1370 بیانی،(» هاشان بر سر دارند سکه

که با دو بال خود شتابان به سمت فـرد پیـروز    )Victoire( ایزدبانوي پیروزي رومیان: نیک یا نیکه. 5
هنرمندان او را به صـورت زن بالـداري   . بخشد کند و تاجی را که در دست دارد به او می پرواز می

ان و پهلوانـان را در  اند که نماد و تجسم پیروزي است و تـاجی را حمـل کـرده و ایـزد     داده نشان
  ).166: 1387اسمیت، (بود ) نیکه  آتنا(او همیشه همراه آتنا . کند جریان کارهایشان هدایت می
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پنجاه کیلومتري شمال بهبهان، بخش لیکک شهرستان کهگیلویـه قـراردارد و    ۀاین نقوش در فاصل. 6
  ).18: 1370بیانی، (رسد  قدمت آن به اوایل قرن دوم پیش از میالد می

فارس بـود و بعـد    ۀسوم میالدي پایتخت و ضرابخان ةاستخر در روزگار ساسانیان تا نیمۀ اول سد. 7
  ).292: 1381 هرتسفلد،(از آن فیروزآباد جاي آن را گرفت 

» آورنـدة پیـروزي  «توانـد بـه معنـی     می» آرـ  دست«یکی از معانی دست پیروزي است و ترکیب «. 8
اسـت اسـتفاده    )Ribbon( کـه ترجمـۀ   ین پژوهش از واژة نـوار در ا). 15: 1383سودآور، (» باشد

هـاي   بـراي نـواري کـه مـثالً بـه پـاي اسـب       » آورندة پیروزي«به معنی » دستار«شده، چراکه واژة 
  .معنی است است، بی ساسانی بسته شده

ستانی است، خسـروپرویز   تاق بزرگ بستان متعلق به پیروز اول است و پادشاهی که در حال تاج. 9
  ).92: 1387موسوي حاجی، (نیست 

را  است و متـرجم بـه جـاي دیهـیم آن     به کار رفته )Diadem( در متن اصلی کتاب به التین واژة. 10
  .است بند ترجمه کرده پیشانی

      
، )میتر(جمشید، کاله مادي  تخت .1 تصویر
  )89 :1385غیبی، (پیش از میالد  5 قرن

نقش بزرگزادة هخامنشی  .2 تصویر
  )209 :1385رحیمی، (روي سکه 

مهر هخامنشی  .3 تصویر
  )141 :1385غیبی، (

    
  کاله نواردارِ اشکانی، تنگ سروك .5 تصویر  )292 :1381 هرتسفلد،(داره  تهنقش فرا .4 تصویر
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پیش از  56(ارد دوم  :سکۀ اشکانی، راست .6 تصویر

  گودرز دوم  :، چپ)میالدپیش از  36میالد تا 
  )302 :1381 هرتسفلد،( )میالدي 51میالدي تا  45(

سکۀ  .7 تصویر
اشکانی، نیکه 

  )304 :1381 هرتسفلد،(

سکۀ یونانی،  .8 تصویر
  )166 :1387اسمیت، (نیکه 

      
 250 حدود(بغدات، هوبرز، اردشیر اول و اوتوفرادات اول، : هاي حاکمان پارس، از راست سکه .9 تصویر

  ) 80: 1379، آورزمانی و سرفراز( )م ق 200-م ق

  
در دست الهۀ  تاج نیمتاق بزرگ بستان، . 11تصویر 

  )74 :1374فریه، (پیروزي یا نیکه 

  
بخشی از بشقاب سیمین زراندود در . 12تصویر 

تاج را براي پادشاه  موزة مهیو ژاپن، الهۀ پیروزي نیم
که در حال شکار شیر و ) اول احتماالً قباد(ساسانی 

  ).194 :1386محمدپناه، (برد  می ،گراز است

شاهپور : جمشید، نقش راست تخت .10 تصویر
  بابک : نقش چپ ؛بابکان

  )315، 313 :1381 هرتسفلد،(
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بخشی از بشقاب سیمین زراندود  .13 تصویر
، مریکااشده در موزة متروپولیتن نیویورك  زنی قلم

در حال شکار ) فیروز یا قباد اول(پادشاه ساسانی 
  )197 :1386محمدپناه، (میالدي  5قوچ، اواخر قرن 

لوح مالط گچی از کیش، انارها در  .14 تصویر
  اند  بندي شده برگ نخل با روبان بسته

  ).72 :1374فریه، (

  
  اق بزرگ بستان، هالل ماه نواردار بر فراز غار ت .15 تصویر

  )74 :1374فریه، (
ابریشمی با نقش قوچ  ۀپارچ .16 تصویر

میالدي  6 نواردار، آنتیگونه، مصر، قرن
)Harris, 2004: 69(  

حال  حال واژگونی، اردشیراول، وزیري پارتی در اردوان پنجم در: از راست ؛فیروزآباد، فارس .17 تصویر
 ).314 :1381 هرتسفلد،(است  گرفتهواژگونی، شاپور اول، سربازي ساسانی گردن سربازي پارتی را با دست 
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