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  چكيده
توان دريافت كه نوارهـاي سـلطنتي ساسـاني     با تأملي در تاريخ هنر ايران عهد ساساني مي

هـا،   برجسته وفور بر نقش به هاي تشخيص هنر اين دوره ترين شاخصه عنوان يكي از مهم به
عنصـري   خورند. ايـن نوارهـاي سـلطنتي    چشم مي بهو ظروف سيمين ساسانيان  ،ها پارچه
مانـده از   برجـاي در آثـار هنـري    دقـت آيند.  شمار مي بهو نمادين در هنر اين دوره  تزييني
پـاي  توان رد سازد كه مي را روشن مي ،مانده مغفولمهم، اما  ةنكتوري بيزانس نيز اين تامپرا

مشاهده نمود. در همين راستا، نوشتار حاضـر بـا    نوارهاي سلطنتي ساساني را در اين آثار
در هنر بيزانس نيـز   توصيفي بر آن است تا دريابد چرا اين نقش ـكاربست روش تحليلي  

دادن  نشاننمادي براي سلطنت و الهي  اين نوارها كه در هنر ساساني جايي آنوجود دارد. از
 انـد  هنرمندان بيزانسي كه قصد تلفيق مفاهيم ديني و شاهانه را داشته حكومت پادشاه است

هـاي   با ويژگي اين عنصر نمادين هنر ساساني ،اند. به همين دليل از اين نقش استفاده كرده
عين مشروعيت دادن عظمت شاهانة پادشاهي مسيحي در نشانسان، براي  يك  ظاهري تقريباً 

واسطة روابط گستردة ايران  بهحكومت او، در هنر بيزانس نيز تكرار شده است. اين اقتباس 
                                                                                                 

دانشجوي دكتري فلسفه هنر، دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقـات، دانشـگاه آزاد    *
  ahmadzare62@gmail.com .اسالمي، تهران، ايران

استاديار، گروه فلسفه، دانشكده حقوق، الهيـات و علـوم سياسـي، واحـد علـوم و تحقيقـات، دانشـگاه آزاد          **
  zahabi@srbiau.ac.ir، مسئول) ةاسالمي، تهران، ايران. (نويسند

استاديار، گروه فلسفه، دانشكده حقوق، الهيات و علـوم سياسـي، واحـد علـوم و تحقيقـات، دانشـگاه آزاد        ***
  m-hosseini@srbiau.ac.ir اسالمي، تهران، ايران.

، دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد  استاديار، گروه فلسفه ****
  samadi@srbiau.ac.ir اسالمي، تهران، ايران.

  03/05/1397يخ پذيرش: ، تار15/02/1397تاريخ دريافت: 



  1397 تابستان و بهار اول، شمارة نهم، سال،  جستارهاي تاريخي   132

هاي مختلف معماري،  ي بيزانس راه يافت و در حوزهامپراتورقلمرو ة به محدود و بيزانس
  يك تأثير گذاشت.يو موزا ،بافي نقاشي، پارچه

، زانسيـ ب، نوارهـاي سـلطنتي ساسـاني، نوارهـاي     زانسيـ بهنر ساساني، هنر : ها كليدواژه
  سلطنت.  نماد

 

 مقدمه. 1
كـه  چرا ؛بنـدد  آيد گسترة وسيعي در ذهن نقـش مـي   ميان مي بههرگاه سخن از هنر ساساني 

تا بيـزانس و   ،ديگر سوياز ،و ميانه و چين تا آسياي  ،سو يكاز ،هاي ساساني مايه برخي نقش
اي از  عنوان جلـوه  به). صنعت نساجي ساساني 766: 1385 (پاكباز اند حتي فرانسه نفوذ كرده

هاي باستاني ايران را در دورة  تنها تداوم سنت نه هاي شايان هنري و صنعتي نبوغ و پيشرفت
(پورابريشـم   نيز درنورديد دامنة تأثيرگذاري آن دنياي عرب و بيزانس را اسالمي ميسر نمود

از  هاي بعد از خود را تحت تأثير قرار داد كه دوره چنان هم). هنر ساساني 54: 1390 و فربود
هـاي   با اقتباس از هنر سلسله ،بدين شكل كه ساسانيان ؛هاي پيش از خود نيز متأثر بود دوره

وجود آوردند كـه توانسـت چنـدين    هب هاي اطراف، هنري پالوده و ناب را پيشين و سرزمين
نوارهاي  حيات خود ادامه دهد. يكي از اين عناصر هنري  بهقرن پس از انقراض اين سلسله 

هاي پـيش از آن اقتبـاس كردنـد و بـا      ساساني بود كه ساسانيان آن را از اشكانيان و سلسله
اي در هنـر خـود    نشـانه  چـون  آن را به خود اختصاص دادند و هم كاربرد و كاركردي ويژه

ي امپراتورقبول واقع شد كه هم چنان در هنر ساسانيان مورد جا آنهبردند. اين استفادة ب كار به
كه حتي تا چند سده پس از  طوري به ؛قرار داد بيزانس و هم جهان اسالم را تحت تأثير خود

توان مشاهده نمـود.   مي ي بيزانسامپراتورهايي از اين نوارها را در  نمونه فروپاشي ساسانيان
ي ساسـاني و   هاي معنـايي و ظـاهري نوارهـا    پي آن است با بررسي ويژگيرو در پيش ةمقال

 هـا  دريابد چرا و به چه ميزان و در كـدام ويژگـي   هاي نوارهاي بيزانس آن با ويژگي ةمقايس
نوارهاي بيزانس از نوارهاي ساساني متأثر بوده است. براي همين منظور است كـه ابتـدا بـه    

در هنـر   هايي از نوارهاي مشابه هاي نوارهاي ساساني پرداخته و سپس با ارائة نمونه ويژگي
داليـل   ،پايـان انجام خواهـد شـد. و در   هاي نواردار در دو دوره اي بين نقش مقايسه بيزانس

ي بيزانس نيز بيان خواهد شد. امپراتوربه  گونه نقوش ساساني يابي اين احتمالي چگونگي راه
هاي بسـياري انجـام شـده     ديگر پژوهش ساساني و بيزانس از يك درخصوص تأثيرات هنر

اما دربارة نمود نوارهاي سلطنتي ساساني در هنر بيزانس پـژوهش مسـتقلي صـورت     ،است
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گيـري (در دوران مادهـا) تـا     نوارهاي سلطنتي در ايران از آغاز شكل«است. مقاالت نگرفته 
  »سلجوقي ةدورتأثير نوارهاي ساساني بر هنر اسالمي از آغاز تا پايان «و » ساساني ةدورپايان 

 زارع( هنـر اسـالمي پرداختـه اسـت     هاي قبل و تأثير آن بـر  اين نوارها در سلسله ةبه پيشين
  .)1393 ديگران و ابرقويي

  
  روش پژوهش. 2

 نـوع از روش و ماهيـت  اسـاس بر و ،بنيادي تحقيقات نوعاز هدف اساسبر حاضر پژوهش
نياز در اين پـژوهش  مورد اطالعات و ها آوري داده جمع. است توصيفي ـ  تحليلي تحقيقات

تمامي اطالعات  انجام گرفته است. براي تأمين اين منظور اي) خانه اسنادي (كتاب وةيشبهنيز 
 قبلـي  ةگرفتـ  صـورت  هـاي  پـژوهش  و منـابع مكتـوب   اليهالب از مرتبط با موضوع تحقيق

  .گرفته است قرار كيفي تحليل و تجزيهمورد علمي نتايج حصول تا و گرديده استخراج
 

  نوارهاي ساساني. 3
ديهـيم:  «جـو كـرد.   و ترديد تعريف نوارهاي ساساني را بايست در مفهوم ديهـيم جسـت   بي

معني تاج، در يوناني اصالً نوار يا رشـته،   بهشده  Diademeكه در فرانسوي  Diademaيوناني 
؛ 615: 1365 (دهخـدا  »شـد  افسر پادشاه ايران بسـته مـي   Tiaraمخصوصاً به نواري كه گرد 

انگليسـي ليـدل و   ـ   فرهنگ يوناني). اين تعريف از 1603: 1364 معين؛ 921: 1362 برهان
: 1362 (برهـان  گرفتـه شـده اسـت   )  Liddell and Scott's Greek-English Lexicon( اسكات

 ديادم« اقتباس شده و همان نوار است. )Diadem( ديادم). مطابق با اين تعريف ديهيم از 921
و يـا خـدايي    ،زادگـي  كه معرف شاهي، شاه نييينوار يا روباني است داراي خطوط افقي تز

(دادور و  »شده اسـت  بوده است و به كاله يا تاج شاهان و حلقة قدرت يا سلطنت بسته مي
 داننـد. شـنكر   گران حلقة نواردار را ديهيم مي ). اما برخي ديگر از پژوهش199: 1391 غربي

 ةبرجسـت  هر سه نقشحلقة نواردار در  ،طور مثال به .خوبي به اين مناقشه اشاره كرده است به
رستم) توسط بسياري ديهيم در نظر  و نقش ،رجب وزآباد، نقش(فير ستاني اردشير اول ديهيم

  گرفته شده است. 
 ةحلقـ ميله و  :است نشانهخداي زرتشتي داراي دو  ترين بزرگ برجسته سه نقشدر اين 
 برسـم دارد يك  اي كه اهورامزدا در دست چپ خود نگه مي رسد ميله نظر مي به نواردار.
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)Barsom / Barəsman( آيـين عبـادي   اسـتفاده در هـاي مورد  اي از شـاخه  دسته باشد كه 

پادشـاه و   كـه  اسـت  ديادميك  در دست ديگرش احتماالً نواردار ةحلقزرتشتي است. 
 ةدربـار  طـور مفصـل   بـه شناسان و مورخان هنر  . باستانسر دارند  بهنيز آن را خود خدا 

 شـي  ايـن  كـه  اسـت  شـده  ادعـا  اغلـب . اند كرده بحث دوم ءيش اهميتنمادگرايي و 
يـك از   اين ارتباط در هيچ چراكه ؛رسد نظر مي بهكه بعيد است  سلطنتي خورنة بازنمايي

به يـك   به بعد هلنيستي ةدوراز  ديادم ايراني پيش از اسالم نشان داده نشده است.متون 
نمـاد  رسد كـه   نظر مي و به شدتبديل  ايرانسلطنتي غرب  سربندهاي عنصر ضروري در

تـرين   مهـم يعنـي   ؛پيشين بوده اسـت سلوكي  پادشاهانمشابه  يبراي پادشاهان ايرانآن 
   .)Shenkar 2014: 54( سلطنتي و نماد پادشاهياقتدار براي  بصريعنصر 

ه نواردار را معادل بـا خورنـه و فـرّ    ةكه شكنر نيز به آن اشاره دارد برخي حلقطور همان
نشست  روي پيشاني مياي بود كه در پيرامون سر بر فرّ يا ديهيم شاهي حلقة ساده«اند.  دانسته

گمان، در زمان اسكندر به يونان راه يافت  راه داشت. به دار يا راه و در پشت سر دو نوار چين
قائـل  تمـايز   و ديهيمبين حلقه نيز  ). چكسي468: 1383 (رجبي »و با نام ديادم معمول شد

 خـدايان، شـده توسـط    ه كياني ارزانيفرّ ةدهند نشان نواردار ديهيمشود و معتقد است كه  مي
 نماد پيروزي استساده ديادم / حلقه چنين اعتقاد دارد كه هم . وياست ،ايراني خورنه يعني

)Chocksy 1989: 128-129 سـاده در سـنت    ةحلقـ  چـون  اين تفسير دشوار اسـت ). پذيرش
آنوبيـاني و   هـاي  برجسـته  نقـش پيروزي ( ةصحنكه در  زمانيحتي  ،النهرين و هخامنشي بين

قـدرت الهـي و مشـروعيت توسـط      اعطـاي شـود، از   ميتون) ظاهر يسداريوش بزرگ در ب
 نـواردار و  سـاده هـاي   چنين روشن است كه حلقـه  پادشاه پيروز جدا نيست. هم بهخداوند 

 دو نـوع  احتمال زياد بهو  اند گرفتهاستفاده قرار مورد زمينيانطور متناوب توسط خدايان و  به
 ةسـك روي  ةتنـ  نـيم  . حتياند رفته شدهي مشابه در نظر گامشابه با معن ءيشاز يك  مختلف

پيكـرة  كه  درحالي ؛مطالعه شد يك ديهيم نواردار در دست دارد چكسي كه توسط بهرام دوم
بنابراين،  .)داند هر دو تصوير را آناهيتا مي چكسي(اي ساده در دست دارد  پشت سكه حلقه

 يافتـه از ديهـيم   شود صرفاً نوعي بازنمايي تقليل ناميده مي» ساده ةحلق«چه  آنرسد  نظر مي به
در و  (خورنه) آمده اسـت  xar∂nah اوستايي ةواژاز فرّ  .)Shenkar 2014: 54( سلطنتي است

مـثالً   .كار برده شده اسـت  [فرّ(ه)] به  farr(ah)فارسي ميانه) به صورتهاي هخامنشي ( كتيبه
vindafarnā فرّ ةكنند يعني دريافت )Bailey 1943: 1الفظي آن شكوه، عظمت معني تحت ). و، 

و عظمـت (شـاهانه) در    ،شناسي با بهروزي، اقبـال (نيـك)   نظر ريشهو درخشش است و از
عنوان امري الزامي جهت گـزينش الهـي او    بهشاه  ةخورن« ).104: 1391 (نيولي ارتباط است
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 ،روايـن از ؛شد. خورنه تأثيري پايدار بر پادشاهي ساسانيان داشت تلقي ميروا  عنوان فرمان به
حق بود و هر شورشي عليـه او محكـوم بـه     روايي به شد فرمان هركس كه داراي خورنه مي

 مـا يي ةاسـطور  ژهيـ و بـه  ي وزرتشـت  اتياز ادب). 65: 1391 (دهقاني و مهرپويا »شكست بود
)Yima(  يپادشـاه  تيمشـروع  يبـرا  يا العـاده  فوق تياهم خورنهمفهوم  كهآيد  برميچنين 
جايگـاه   نيچنـ  هـم  خورنـه  .ي ضـروري اسـت  از قدرت الهو براي برخورداري  دارد رانيا

ــژه ــاهنامةاي در  وي ــي دارد ش ــابرافردوس ــتين آور تعجــب ن،ي. بن ــر،   س ــان هن ــه مورخ ك
 هنـر  ژهيـ و بهباستان و ايران در عناصر متعدد خورنه  افتنيدنبال  به محققانو  ،شناسان باستان

و  ،پرنـدگان  ،وانـات يحاز  ياليـ و خ يواقعـ  فسيرها ت ده بازنمايي خورنه در. ي هستندسانسا
دار  بـال  ةدر حلق ؛)يمتيق يها مختلف (روبان، جواهرات، سنگ يها ونيدر دكوراس ؛اهانيگ

 يو حتـ  ؛هـا  در بـال  ؛هـا  تـاج  جزئيـات و  ،يسلطنت ديهيمآتش،  يها ه، زبانهاله، انيهخامنش
و  يپادشـاهان پـارت   ةچهـر ر ودو  ي ساسانيها از سكه يبرخ يكه رو يا رهيدا يها عالمت
ـ  ستيل كيفقط  نيو ا شود نيز ديده مي يناكوش بـا  كـه   يزيـ چهر ،واقـع اسـت. در  يجزئ
فرهنـگ و  در  توانـد  يمباشد  »شكوه« ةديا ةدهند نشان ودر ارتباط باشد  يسلطنت گرايينماد
هاي سلطنتي از  روبان). «Shenkar 2014: 132( شود ريتفس خورنه ةندينماعنوان  به يرانيا هنر

باشند. استفاده از اين  شاهان مي ةاي از خورن نمادهاي ويژة پادشاهان ساساني است كه نشانه
دال بر تأثيراتي اسـت كـه هنـر ساسـاني بـر       حال اهتزاز در آثار دوران بيزانسهاي در روبان

). اين پژوهش بر ايـن بـاور   62: 1391 (دهقاني و مهرپويا »هنرمندان اين دوران داشته است
امـا بايسـت    ،است كه ممكن است بتوان ديهيم ساسـاني را معـادل بـا فـرّ در نظـر گرفـت      

چراكـه ايـن نوارهـا هميشـه      ،تر تأمل نمـود  هاي ساساني اندكي بيشدرخصوص تمام نوار
كه به كفش پادشاه  زمانيمانند  ،اند تر ترسيم شده آسماني و الهي نيستند و گاه در مقامي پايين

يا حيـوان متعلـق بـه شـاه و      و دم اسب او بسته شده است كه نشان از آن دارد كه اين شي
  رسد. نظرمي معني به دادن مشروعيت سلطنت بي نشانجا  سلطنتي است و اين

بر امپراتوران شاپور اول پيروزي  هاي برجسته نقشدربارة ريشة اين نوارها كافي است به 
اي در نزديكـي شـهر    تنگه ،چوگان تنگدر بر امپراتور روم شاپور اول  روم و پيروزي بزرگ

هـاي بـزرگ    برجسته به پيـروزي  ). هر دو نقشOverlaet 2017( اشاره كرد ،بيشاپور كازرون
اشــاره دارد. در يكــي از  2و والــرين) ،شــاپور بــر امپراتــوران رومــي (گرديــانوس، فليــپ 

شـباهت بـه    شـود كـه بـي    دار ديده مـي  اي بال باالي سر پادشاه فرشته ها تقريباً برجسته نقش
رومي نيست و حلقة پيروزي و مشروعيت الهي را كه به دستاري متصـل   3هاي فرشته كودك



  1397 تابستان و بهار اول، شمارة نهم، سال،  جستارهاي تاريخي   136

نيز فرشتة كوچك بـراي شـاه پيـروز و     دوم ةبرجست نقشآورد. در  سمت شاپور مي بهاست 
 اج اين ديهيم در طول بدن فرشته رها شده استهاي مو آورد كه دنباله ديهيمي را مي مشروع
ـ   يونـاني  دنيـاي ساساني از  هاي ديهيمهاي ). نوار121: 1395 مظلوميزاده و نباتي  (نصراهللا

 ). نقش كودكShepherd 1972: 79( دارند )Sacred( »مقدس« يو معناي اند رومي گرفته شده
برجسته نيز از هنر غربي گرفته شده است و در ارتباط بـا هنـر رومـي     فرشته در اين نقشـ 

 داننـد  مي )Nike( نيكهگران اين فرشته را نيك يا  برخي از پژوهش). Keall 1989: 288( است
)Compareti 2015: 40دار به هيئت الهة نيكـه پـيش از ساسـانيان در هنـر      ). ترسيم انسان بال

  ). Sellwood 1971: 54( اشكاني وجود داشت و از فرهنگ و هنر هلني اقتباس شده است
شكل در دسـت دارد كـه بـه     اي سربندي ريسماني فرشتههاي اشكاني  در برخي از سكه

شود. محـتمالً ديهـيم    زبان امروزي ديهيم گفته مي بهنام داشت و » دهم«يا » ددم«پهلوي 
خواندند و بـه دور سـر    مياشكاني مقتبس از سربند مشابه يوناني است كه آن را ديادم 

  ).36، 35: 1383 (سودآور بستند مي

 :Sayles 2003( »هاي يونـاني اسـت   شده بر سكه ترين تصاوير ترسيم نيكه يكي از رايج«

سـمت   بهبال خود شتابان  دو با كه) Victoria( روميانپيروزي ). نيكه يا نيك: ايزدبانوي 149
بخشـد. هنرمنـدان او را    كنـد و تـاجي را كـه در دسـت دارد بـه او مـي       فرد پيروز پرواز مي

). 166: 1387 (اسـميت  اند كه نماد و تجسم پيروزي است داري نشان داده صورت زن بال به
چراكه يكي از معـاني   ،دهد نهاد مي جاي ديهيم پيش را به» دستار«روست كه سودآور هميناز

  (سودآور باشد» پيروزية آورند«معني  بهتواند  مي» آرـ  دست«دست پيروزي است و تركيب 
نوارهاي ساساني را بايست در روم و يونان جست كـه   ة). با اين توضيحات ريش15: 1383

اما با نگاهي دقيق به نوارهاي پيشاساساني مانند  ،طريق سلوكيان و اشكانيان گرفته شده بوداز
اسـت كـه   توجـه آن   قابـل  ةنكتـ  )40: 1370 بيـاني ؛ 304- 302: 1381 (هرتسـفلد  اشكانيان

نظر ظـاهري تقليـد صـرف نكردنـد و     نظر معنايي و چه ازساسانيان هرگز اين نماد را چه از
چنان آن را آراستند و شكوه بخشيدند كه هويتي مستقل يافت و نمادي كامالً شاهانه شـد و  
با مفهوم سلطنت پيوندي ناگسستني خورد و همين پااليش سبب گشـت تـا ايـن نمـاد تـا      

انقراض اين سلسله به حيات خود در مناطق مختلف دنيـا ادامـه دهـد.     چندين سده پس از
هـاي ابريشـمي نـازكي بودنـد،      كه از جنس پارچه ،توان چنين گفت: اين نوارها مي ،بنابراين

ها با حضور خـود بـه افـراد،     آيند. آن شمار مي بهني و نمادين در هنر اين دوره ييعنصري تز
انضـمام خـدايان،    بخشند. اين نوارها را كه بـه  جايگاهي ويژه مي حامل آنو حيوانات  ،اشيا
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 تـوان ديـد   سلطنتي مـي  ياشياو  ،بشري، پادشاه ساساني، خانواده، حيوانات نيروهاي مافوق 
چراكه داراي چند ويژگي  ،عنوان شاخصي براي تشخيص هنر ساساني نقشي كليدي دارند به

 1393 ديگـران (زارع ابرقويي و  كند ي ميامپراتورنوارها را خاص اين اصلي هستند كه اين 
گشـاي   راه يامپراتـور هـاي بعـد از ايـن     هـا بـا نوارهـاي دوره    ). مقايسة اين ويژگي97ب: 
هاي نوارهاي ساساني بـه   ويژگي ،تأثرات اين نوارها در بستر زمان است. بر اين اساسوتأثير

  تأثر از اين نوارها مقايسه گردد:م زانسيبگيرد تا با نوارهاي  بررسي قرار ميشرح زير مورد
 

  ي معنايي نوارهاي ساسانيها ويژگي 1.3

 نمادي براي مفهوم سلطنت 1.1.3
قدر اين عنصر در هنر ايـن دوره تكـرار    تقريباً تمام شاهان ساساني نوار پادشاهي دارند و آن

گران به خود اختصـاص داده اسـت.    پژوهش مياندر را 4ساساني نوارهايشده است كه نام 
ـ هاي اردشير و شاپور اول، در پس تـاج شـاه    با نگاهي به سكه ،براي مثال ايـن   ةسـاد  ةدنبال

نوارهاي مرواريدنشان كه مكـرراً در هنـر   ). «Alram and Gyselen 2003( نوارها آويزان است
 :Harper 1978( »شوند در پيوند با مفهـوم سـلطنت هسـتند    ديده مي ساساني بر گردن افراد

). اين مدعي زماني كامالً روشن خواهد شد كه نقوش انساني نواردار در هنـر ساسـاني   105
رستم، والرين  نقشبررسي قرار گيرد. براي مثال، در صحنة پيروزي شاپور بر والرين در مورد

عنوان فردي ايراني) بـه خـود چنـين     بهايراني) و كرتير (عنوان دو فرد غير بهعرب ( و فيليپ
و اسب خود دارد و اين نشـان   ،كه شاپور اين نوار را به تاج، كفش صورتينواري ندارند؛ در

 از آن دارد كه اين نوارها در انحصار خاندان سلطنتي بود. تنها نقشي كه در آن شخصي غيـر 
برجسـتة پيـروزي اردشـير بـر اردوان      نقش داراي نوار است شاه ساساني و خانوادة اواز پاد

پنجم (آخرين پادشاه اشكاني) در فيروزآباد فارس اسـت كـه در آن اردوان و وزيـرش نيـز     
حـال  جاسـت كـه اردوان و وزيـرش در    توجـه ايـن   قابـل  ةاند. اما نكت داراي نوارهايي مشابه

واژگوني هستند و نوارهايشان از شكوه نوارهاي اردشير و شاپور برخـوردار نيسـت. گويـا    
ساسانيان قصد بيان اين را داشتند كه اشكانيان نيز داراي نشان سلطنتي ايرانـي بودنـد ولـي    

 1393 ديگـران (زارع ابرقـويي و   تر خواهد بود دست ما نابود شدند و سلطنت ما باشكوه به
  ).100الف: 
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 بودن سلطنت نمادي براي مفهوم قداست و الهي 2.1.3
اند و هركجا كه اين نـوار بـه    ترسيم شده راه با پادشاه در هنر ساساني، اين نوارها هميشه هم

آن چيز متعلـق بـه پادشـاه اسـت و آن كـس       غير از پادشاه وصل باشد كس يا چيز ديگري
الهـي و آسـماني باشـد كـه بـاز هـم در        كه آن چيز يا شخص آنپادشاه است؛ مگر ةخانواد

توان به مـوارد   مي شدن اين موضوعاست. براي آشكار بودن سلطنت دادن الهي نشانراستاي 
 زير اشاره كرد:

، بلكـه فقـط   اند داده نشدهنشان ) Crown( »تاج«با هرگز  انيخدا ،يدر هنر ساسان ـ
 يبـرا  ادميـ رسـد كـه د   ينظـر مـ   بـه . انـد  ترسيم شده نواردار) ة(حلق ادميد كبا ي

  .)Shenkar 2014: 76( ده استبو ياله ياز قدرت سلطنت يكافي نماد انيساسان
: 1381 و فيروزمنـدي  (سـرفراز  هاي ساسـاني، اهـورامزدا، ميتـرا    برجسته نقشدر  ـ

امـا   ،انـد  هر سه نواردار ترسـيم شـده   )151، 5ج : 1383 رجبي( و آناهيتا ،)296
ايزدي به پادشاه هستند و حتي گاه شـكوه نوارشـان از    حال اعطاي فرّهميشه در
 تر است.  پادشاه كم

رستم، نوار بلنـدي بـا    نقشستاني اردشير اول از مظهر اهورازدا در  برجستة تاج در نقش
بوده » خدايي«يا » شاهي«مشخصة خوانده شده و عالمت » ديادم«خطوط افقي است كه 

)، 1 (تصوير باشد كه يا به كاله يا تاج آويخته شده» ديهيم«است كه بايد ريشة آن واژة 
دادور ( و يا به حلقة قدرت (سيداريس) آويزان شده است ،يا بر شانة آن شخص افتاده

 ).151- 150: 1391 و غربي

روي كـاله  شده و مظهر آناهيتاسـت و بـر  بستان نقش  طاقهالل ماهي كه بر فراز  ـ
راه  هـم  بـه ) نيـز  76: 1379 و آورزمـاني  (سرفراز شود حاكمان پارس هم ديده مي

توجه اسـت   جالبخود نوار دارد كه در پايين و دو طرف آن گسترده شده است. 
بـاال  تاجي نواردار است كه نوارهـاي آن در دو طـرف بـه     نيم كه خود دهانة غار

شـاهي را   ةحلقـ نيكـه   ة). در دو طرف اين مـاه، دو الهـ  74: 1374 (فريه اند رفته
 ةحلقـ سـتاني ساسـانيان،    كـدام از مراسـم تـاج    آورند و اصالً در هيچ ارمغان مي به

  .ستنينوار  يا فرّ ايزدي بدون قدرت ةحلقيا  مقدس
دان نيـز دو نـوار    هاي ايـن آتـش   است كه به پايه دانيآتشاردشير  ةبر پشت سك ـ

جـا نيـز عنصـر     ). اين87، 68: 1385 (اكبرزاده »است  صورت متقارن بسته شده به
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توجه آن است كه بر جالب ةراه با نوار است. نكت با آن جايگاه مقدس، هم ،»آتش«
 .»آتش اردشير«سكه نوشته شده 

عنـوان   بـه ) 2 انـد (تصـوير   يا طاووس ناميـده شـده   ،اردكپرندگاني كه خروس،  ـ
انـد.   ين كـرده يمانـده را تـز   باقيهاي  پارچه اقبالو بختسوي خدايان قاصداني از

 ،چينـي  ـ پرندة جوندة بودايي ،)Tse-Naio( نيو در منقار همان تسه شيئياردك با 
 ـ  هـاي اسـالمي   است كه توسط ساسانيان و بيزانس اقتباس شد و بعداً در طـرح 

). اين پرندگان قاصداني هستند كه فـرّ  Harris 2004: 69, 70( رفت كار بهاسپانيايي 
 آورند. ارمغان مي به ايزدي را براي پادشاه

دار ايراني كـه در   حاشيههاي  ها و كت ابريشم .قوچ كه خود نماد فره ايزدي است ـ
هـاي ساسـاني    هاي پارچه اند احتماالً بهترين نمونه شده يافت) Antinoe( آنتيگونه

لـيكن   ،خورد چشم نمي بهها تاريخي  شوند. هرچند در آن مانده محسوب مي باقي
هـا نقـش    گردد. يكي از اين پارچه ميها به اواخر قرن ششم ميالدي باز قدمت آن

هاي ساساني در پـس آن   باشكوه قوچي را كه افسر شاهي به گردن دارد و روبان
دهد. قوچ و گراز نماد خداي ورثرغنه هستند كه عامالن  اهتزاز درآمده نشان مي به

 در كه است حيواناتي از ). «قوچibid: 69كننــد ( مجــازات مــي اوســتاشــر را در 
 توسط آن اكتساب كه است شده ياد ايزدي فرّ نماد عنوان به بابكان اردشير كارنامة

 ؛435: 1388 (دوستخواه ميباشد» سلطنت تأييد و مشروعيت از نمادي شاه
Shenkar 2014: 177.(   

خورشـيد   خـداي  راه هم بــه دار، بال باســ). «348: 1382 (رياضي دار اسب بال ـ
 باســـ  هيكـل  و تهيبــ بود. محبوب نزد ساسانيانداد كه  نقشي را تشكيل مي

 (طــاهري »ســلطنتي اســت كــامالً آن پــردازي نقــش ةشــيوچنــين  هــم و دار بــال
1394:  42.( 

 

 ي ظاهري نوارهاي ساسانيها ويژگي 2.3

 بودن مواجدار و  چين 1.2.3
بسـتان، نوارهـاي    اقطستاني اردشير دوم در  برجستة ديهيم از معدود نقوشي مانند نقشغير به

 ،حتي اگر شـخص ثابـت باشـد    ،)152: 1384 (فريدنژاد ندا مواجدار و  هميشه چين ساساني
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هنرمنـد بـراي   رسـد كـه    نظر مي بهرستم. چنين  نقشبرجستة شاپور يا اردشير در  نقش مانند
تـر رسـم    اجتـر و مـو   رچينشوكت پادشاه نوارهاي او را پ تر قدرت و بيش هرچهدادن  نشان
 طـاق در  5خسـروپرويز يابد كه مثالً در نقـش   كرد. اين ويژگي تا جايي نقشي اساسي مي مي

اند تا  صورت متقارن در دو طرف سر او رو به باال قرار گرفته بهنوارهاي پيروز  بزرگ بستان
). 294: 1381 و فيروزمنـدي  (سـرفراز  رو نيز به اهتـزاز درآينـد  هدر نماي روبنوارها بتوانند 
درآمدن اين نوارها همان بس كه به بشـقاب سـيمين زرانـدود    اهتزاز بهبودن  دربارة سمبليك

اشاره كرد كه  مريكاا نيويورك) Metropolitan Museum( متروپوليتناي در موزة  شده زني قلم
حـال  رمتعلق به اواخر قرن پنجم ميالدي است و در آن پادشاه ساساني (فيروز يا قباد اول) د

باشد و نواري كه به كمان اوسـت در خـالف جهـت حركـت سـوار و بـاد        شكار قوچ مي
 زرانـدود  و سـيمين  بشقاب در را پديده اين). 197: 1386 (محمدپناه آمده استاهتزاز در به

 The( سـونين  اسـميت ) The Freer Gallery of Art( بنيـاد  فريـر  گـالري  در محفوظ ديگري

Smithsonian Institution (تصـوير  حال شكار گـراز اسـت  در آن شاپور دوم در كه) نيـز  3 (
 ).117: 1379 (اتينگهاوزن و يارشاطر توان مشاهده نمود مي

  شدن از ابتدا به انتها پهن 2.2.3
رفتـه در   خورند باريك و رفتـه  گره مي تمامي نوارهاي ساساني در قسمتي كه به افراد يا اشيا

  ).99ب:  1393 ديگران(زارع ابرقويي و  شوند تر مي اهتزاز درآمده است پهن بهانتها كه 

  بودن رشتهدو 3.2.3
ـ صـورت دو   بـه خورنـد و   و حيوانات گره مي ،نوارهاي ساساني از ميانه به افراد، اشيا  ةدنبال

  شوند. رها مي كامالً مساوي از محل گره
  

  ي بيزانسامپراتورنوارهاي ساساني در . 4

ي بيـزانس و شـهرهاي عظـيم و پررونـق ايـن      امپراتـور ة با تأمل در منابعي كه از تاريخچـ 
واقع، نـام شـهري بـود كـه     در ،توان دريافت كه بيزانس مي اند ميان آورده بهسخن  يامپراتور

 بر پا كردند. همين سرزمين) Bosphorus( بوسفوريونانيان در قرن هفتم قبل از ميالد در كنار 
نخسـت قـرن چهـارم     ةنيمها افتاده و سرانجام در  دست روميهب در اواخر قرن دوم ميالدي
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ـ    امپراتور قسطنطين اول شهر جديد و بـزرگ  ميالدي وجـود آورد كـه   هتـري در آن مكـان ب
  اندك زماني بعد  ).Nicolle et al 2007: 14( قسطنطنيه نام يافت
 ي بزرگ روم به دو كشور روم شرقي و غربـي تجزيـه شـد   امپراتوركه  م 395در سال 
امـروزين)   ةتركيـ  ــ  بالكان و آسـياي صـغير   ةجزير شبهروايي روم شرقي (شامل  فرمان

آركاديوس افتاد كه شهر بيزانس را با همان نام قديميش پايتخت خـود   امپراتوردست  به
ش را بـا  ا يامپراتـور قرار داد. وي كه منكر اولويت اسقف روم (پاپ) بود دين رسـمي  

پس روم شرقي بـا نـام    آنو از اي رومي جدا ساختاز كليس ارتودوكسعنوان كليساي 
امپراتوري بيزانس صاحب تاريخ و تمدن و هنري خاص شد و از قرن پنجم تا پانزدهم 

  ).106: 1385 مرزبان( ميالدي به حيات خود ادامه داد

 نهـم الـي   پنجمها، بين قرون  ها و نقاشي ويژه موزاييك به ،هاي ساساني بسياري از سنت
بـر   عـالوه ). فرهنـگ بيزانسـي   Compareti 2011: 21( انتقـال يافـت   به هنر بيزانسي ميالدي
ويـژه   بـه نزديـك،  ي با جوامـع خاور امپراتوراش (يونان و روم) از روابط  هاي باستاني ريشه

چنـين   و هـم  امپراتوربر وتشريفات دور ةمجموعها  شاهنشاهي ايران، متأثر بود. مثالً بيزانسي
). دو 58: 1384 (كوريـك  يني را از ايران اقتباس كردنـد يهاي تز هاي ابريشمي با طرح لباس

هـاي   يامپراتـور تـرين   عنـوان بـزرگ   بـه (ساسانيان) و روم (بعد از آن بيزانس)  كشور ايران
كه سبب  و سياسي بودند ،تبادالت گستردة اقتصادي، فرهنگيجوار در زمان خود داراي  هم

هايي از  نوارهاي سلطنتي ساساني بود كه نمونه شد. يكي از اين نقوش ها مي انتقال نقوش آن
  توان مشاهده نمود. آن را در هنر بيزانس مي

كـه يقينـاً از    مـيالن  )Sant Ambrogio( آمبرجيوياز سنت  ابريشمي بيزانسي ةيك پارچ
دهد كه با يـك تيـر گـورخر و     بهرام گور را نشان مي هاي ساساني اقتباس شده است نمونه

ميالدي احتماالً در بيزانس يا سوريه بافتـه   هشتمكند. اين پارچه در قرن  شيري را شكار مي
اهتـزاز درآمـده   يا تاج شياردار بهرام به كاله پس). نوارهايي از Harris 2004: 70است (  شده

شدن تر بودن و در انتها پهن رشتهلحاظ دوبودن و هم از مواجدار و  لحاظ چيناست كه هم از
نة شـكار،  حكـه خـود صـ    ايـن از جـداي ). 4 (تصـوير  كنـد  از نوارهاي ساساني تبعيـت مـي  

 در ارتباط با مفهوم شـاهانه اسـت   ،خورد چشم مي بهو مداليوني كه در پارچه » گيرو گرفت«
است كه اين پارچه را با سلطنت پيونـد   ،بهرام گور، يكي از پادشاهان ساساني نقش نواردار

 اسـت  مـيالدي  مهشت قرن به متعلق و بيزانسي يا سوري كه ديگري ابريشمي پارچةزند.  مي
). اين پارچه نيز Pinder Wilson 1957: 58( شود نگهداري مي پاريس) Cluny( كولني موزة در
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اهتـزاز درآمـده    بـه هـا   هايي متقارن است كه نوارهاي ساساني در پس آن داراي نقش عقاب
چون  ساساني است ليكن اين نوارها نيز همـ  اقتباسي ايراني است. اگرچه خود مبحث تقارنْ

). 5 تر اسـت (تصـوير   باريك و انتهاشان پهن رشته هستند و ابتدايشانهاي ساساني دو نمونه
اي برخوردار است  عقاب كه نماد ورثرغنه است در هنر ساساني از جايگاه ويژه«كه  آنتر مهم

هـا و   خصـوص بـر سـكه   هو نقش آن يا بال عقاب بر تاج شاهان ساساني و هنر اين دوره ب
و بـدين ترتيـب ايـن     )92- 91: 1395 (دادور و حديدي »مشاهده است ظروف سيمين قابل

شود. پارچة ديگري از ابريشم متعلـق بـه قـرن هشـتم      پارچه نيز با مفاهيم شاهانه مرتبط مي
حال شكار شير با موجود است كه دو سوار متقارن را در فرانسه) Mozac( مازكميالدي در 

ان بيزانس را بـر تـن دارنـد امـا     امپراتور). سواران جامة Harris 2004: 76( دهد نشان مي نيزه
است از ساسانيان ايران  اهتزاز درآمده بهجمله روباني كه در پشت اسب بسياري از جزئيات از

چـون   كـه نقـش پارچـه هـم     اينازنظـر  صـرف ). Talbot Rice 1997: 71( اسـت   اقتباس شده
است ايـن نوارهـا نيـز همـان      صورت متقارن در مداليون ترسيم شده  هاي ساساني به پارچه
ابتدا باريك و در انتهـا پهـن هسـتند و در حـالتي      هاي نوارهاي ساساني را دارند. در ويژگي
ميـان  تنهـا در  ). نبايد از ياد برد كه بستن نوار به دم اسب6 اند (تصوير اهتزاز درآمده بهمواج 

نظر بـوده  مـد  جا نيز استفاده از مفهوم سلطنتي ايـن نمـاد   اول بود. اينپادشاهان ساساني متد
 »كـرد  هديـه  مـازك  اسقف به بيزانس، امپراتور پنجم، كنستانتين«را  چراكه اين پارچه ،است

بها كه نمـادي   اي گران نمايد كه كنستانتين با اهداي پارچه ). چنين مي315: 1370 (گيرشمن
نظر ديني اقـدام كـرده   از بخشيدن به جايگاه شاه مشروعيتدر راستاي  داردسلطنتي بر خود 

  باشد.
 انطاكيـه  كف هاي يكيموزا بيزانس يامپراتور در ساساني نوارهاي تأثير ديگر هاي نمونه

)Antiochia (تاريخي معادل قرن سوم تا ششم ميالدي  هاي بسيار باشكوه كفپوش. اين است
هـاي   روبـان  ها كه متعلق بـه قـرن پـنجم مـيالدي اسـت      يكيدارند. در قسمتي از اين موزا

 ساساني دارد منشأيي) كه آشكارا 7توان ديد (تصوير  درآمده از گردن يك شير را مياهتزاز به
)Talbot Rice 1997: 35راه بـا   حيواناتي نيست كه در هنر ساساني هـم جمله ). اگرچه شير از

هـاي   هاي ظاهري نوار موجود در نقش كـامالً از نمونـه   نوار ترسيم شده باشد ليكن ويژگي
نـوعي در انحصـار    بـه كند. و نبايد فراموش كرد كه شير در هنر ساساني  ساساني پيروي مي

 ةشاهانپادشاه است؛ چراكه تنها اوست كه حق شكار شير دارد و شكار شير نشاني از قدرت 
 كليساي در شير شكار هايصـحنه «شـود.   اوست. اين موضوع در هنر بيزانس نيز تكرار مي
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: 1390 (درنرسســـــيان است» شده ملهم ساساني سلطنتي نگاري شمايل از )Ptghni( پتغني
هـايي كـه ملهـم از نقـوش بـديع ساسـاني بودنـد بـر موزاييـك انطاكيـه            ). تأثير بافتـه 147
 هــاي رومــي و ســوري بــود، بافتــه بــزرگ مراكــز از يكــي انطاكيــه«انكــار اســت.  قابــلغير

 گريشمن( »بود ابريشمي يا پشمي هاي بافته نقش از تقليدي ها ساختمان كف هاي كاري معرق
هـا و نقـوش    طـرح هاي ساساني از روم گرفته شـده،   ). اگرچه تكنيك موزاييك306: 1370

فـرش   سـنگ هـاي   يـك ي). قسمتي ديگـر از موزا 195: 1378 (گريشمن روحي ايراني دارند
 The Louvre( لووراكنون در موزة  هم) مربوط به حاشية كار است و م 500انطاكيه (احتماالً 

Museum (و  اند شده آورده بيرون خاك زير از انطاكيه در ها يكيموزا اين. شودمي دارينگه
هـا را در مـوزة لـوور و     هايي از آن اند كه نمونه طوري ويژه كنار هم چيده شده بهها  در موزه

صـورت متقـارن    ها به نقش قوچ). در اين حاشيه Talbot Rice 1997: 34( توان ديد ميمريكا ا
اسـت    است. ساقة گياه ميان دو بـال و روبـان قـرار گرفتـه      در دو طرف گياهي ترسيم شده

ها نيـز بـال موجـود در     اند. بال ها آشكارا از نوارهاي ساساني اقتباس شده ). روبان8 (تصوير
اي  ايزدي در هنر ساساني اسـت. نمونـه   هخود نماد فرّ آورد و قوچ ياد مي بهتاج ساسانيان را 

توان در لـوحي از كـيش    بسيار نزديك به اين نقش را كه مربوط به دوران ساساني است مي
 تأييد و مشروعيت از نمادي «قوچاشـاره شـد    طور كه قبالً ). همان9 مشاهده نمود (تصوير

در آن نوارهاي سلطنتي توان  ). نقش ديگري كه مي435: 1388 (دوستخواه ميباشد» سلطنت
كـه نـواري    اسـت  )Saint Vitale( ويتالـه سـن در كليساي  رنگاي سبز پرنده ساساني را ديد

كه به گردن پرندگان يا ساقة گياه بسته  ي). نوارهاي10 (تصوير رنگ به گردن خود دارد قرمز
). Compareti 2015: 37( طور خاص مربوط هنر ساسـاني اسـت   بهشود عنصري ايراني و  مي

تنها در  ) به اوج قدرت رسيد. وي نهم Iustinianus ()527 -565( نين بيزانس در زمان ژوستي
هايي از ايتاليا نيز مسـلط و شـهر    روم شرقي قدرت خود را استحكام بخشيد، بلكه بر بخش

روم غربـي انتخـاب كـرد. در ايـن دوره     عنوان مركز قدرت خود در  را به )Ravenna( راوانا
 خصوصيات هنر بيزانسي بارز شد و نخستين عصر طاليـي در تـاريخ ايـن هنـر رخ نمـود     

در شـهر راوانـاي    م 547ويتاله حـدود سـال    سنكليساي  ،). در زمان او785: 1385 (پاكباز
سـوم بـه طـاق    ). نقـش در قسـمت پـايين طـاقي مو    109: 1385 (مرزبـان  ايتاليا ساخته شد

مقـدس بـه    ةهالمسيح با  اقطكار شده است. دقيقاً در سمت چپ اين  حواريون يا قديسان
پيروزي (نيكه) همانند بـاالي طـاق بـزرگ بسـتان در      ةالهدو  ايستاده و در كنار آن دور سر

ـ  پادشاهي، ايـن دو الهـه   ةحلق جاي بهبا اين تفاوت كه  ،اند كرمانشاه ترسيم شده صـورت  هب
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هـاي طـاق بـزرگ بسـتان      آورند. اگرچه الهـه  ارمغان مي بهصليبي را در يك مداليون  متقارن
نبايد از ياد برد كه مفهوم نقش همان قداست سـلطنت   ،اند آشكارا از هنر رومي اقتباس شده

تـر،   طـرف  امر تكـرار شـده اسـت. كمـي آن    جا نيز همين  دادن آن است كه اين نشانيا الهي 
 مشـاهده اسـت   قابل راهانش در ديوار شمالي محراب نين و هم هاي موزاييكي ژوستي نقاشي

 تئـودورا ملكـه   ،روي آن، در ديوار جنوبي محـراب، نقـش همسـرش   ه) و روب109: همان(
)Theodora(، حــال آشــكارا پيداســت كــه پادشــاه درراهــانش نقــش شــده اســت.  و هــم

چراكـه شـاه و همسـر و     ،بخشيدن به جايگاه سلطنتي خود و خـانوادة خـود اسـت    قداست
اي دور سر دارند كـه نشـان    حال شركت در مراسم ديني هستند و هر دو هالهدر راهانش هم

ه است امـا ايـن   هاست و همين هاله را مسيح دارد. درون كليسا پرتجمل و شاهان تقدس آن
هـاي چيرگـي هنـر     حتـي در دوره «شكوه شاهانه بايست با دين درآميزد تا مشروعيت يابد. 

داشـت   ماند و اگـر هنـر بـه بـزرگ     سجية ديني هنر بيزانسي برجا ثابت مي درباري و دنيوي
خـاكي از  اي  روايي خاورزميني، كه سايه پرداخت، او را در مقام فرمان مي امپراتورشخصيت 

ـ   هـاي ايرانـي   ). ديگـر ويژگـي  همـان ( »داد ستايش قرار ميمورد ،شد ذات رباني شمرده مي
گيـري از دسـتاوردهاي    شيوة معماري بيزانسي با بهره«ساساني اين كليسا را نبايد از ياد برد. 

در كليسـاهاي   هـاي آن  تـرين جلـوه   كـه درخشـان   رومي و شرقي (ساساني) شكل گرفـت 
). در برخـي  786: 1385 (پاكباز ») بروز كردقسطنطنيه() Santa Sofia( سانتاسفياويتاله و  سان
هـاي آن در كليسـاها و امـاكن     ترين نمونه هاي بيزانس كه عالي موزاييك ةشيونات و يياز تز

 ر ايرانـي (ساسـاني) را ديـد   هـاي هنـ   شـباهت تـوان   است مـي  ايتالياـ   راونا شهر مذهبي در
  ). 6: 1395 طلب (نوروزي

در  شـيوة نقاشـي   بـه ي بيـزانس را  امپراتورنمونة ديگر از نوارهاي سلطنتي ساساني در 
بايـد جسـت. در ايـن نقاشـي،      ،بـه قـرن دهـم مـيالدي     متعلـق  ،)Beatus( بتـائوس نسخة 
). اگرچـه  11 (تصـوير  اسـت  حـال شـكار مـار بـزرگ    نيزه درجويي سوار بر اسب با  جنگ

كنـد و   هاي مشابه ساسـاني پيـروي نمـي    جوي نسخة بتائوس كامالً از نمونه نوارهاي جنگ
تدريج ايـن نمـاد ساسـاني را در    هب گوياي اين مطلب است كه هنر بيزانس سعي بر آن دارد

مشاهده است كـه آن را بـه    قابلح در تصوير وضو بهچند نكته  ،هاي خود حل نمايد ويژگي
كـه موضـوع نگـاره ماننـد بسـياري از      سـازد. ابتـدا آن   تأثيرپذيري از هنر ساساني مرتبط مي

رخ  نـيم هاي ساسـاني   جو مانند نمونه جنگ ةتن پايينشكار است. اسب و  هاي ساساني نمونه
باريك ترسـيم  ها پهن و كمر توجه است كه شانه جالبرخ ترسيم شده و  است و باالتنه تمام
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و بزرگـي   ،هاي پهن، كمر باريك شانه«تر است.  اند و بزرگي سوار نسبت به اسب بيش شده
 (فريـدنژاد  »هاي ساساني است شناسي خاص پيكره جملة زيباييجثة سوار نسبت به اسب از

شكل ظاهري خود نوار است كه از ابتدا به انتها پهن شده و دو  ترين نكته ). مهم152: 1384
هاي ساساني از هم جدا نيست و خطوط افقـي   مانند نمونه رشته رشته است هرچند اين دو

بودن دو تكه را نشـان دهـد.   كه جدا اما با دو رنگ متفاوت نقش شده ،بر سطح خود ندارد
اهتزاز درآمده است  بهرسد، اما نوارهاي سواركار مواج و  مينظر  بهثابت  سوار جا نيز اسب اين

  كه گوياي تأثيرپذيري آن از هنر ساساني است.
نمايش و آرايش دم اسـب اسـت كـه     ةشيو توجه در تصوير سواركار بئاتوس قابل ةنكت

نيز در اين  و پهنخورده  گرهمسلماً تقليدي از دم اسب شاهان ساساني است. شكل دم 
راه روبان سلطنتي نشان از اشرافيت يا قدسيت سواركار دارد كه در نبرد بـا   هم بهتصوير 

  ).64: 1391 (طاهري مار بزرگ، نماد شر و شيطان، ترسيم شده است

حـال شـكار مـار اسـت و     كه در چند نمونة ديگر از نسخ بتائوس طاووس در جايي آناز
هـاي   است و معناي آن پيروزي نيـروي  ‘شر’و مار نماد  ‘خير’سيح و طاووس نمادي از م«

جايگـاه   ،دادن قداست نشانمسلماً هنرمند سعي در  )همان( »الهي بر نيروهاي شيطاني است
بر نسخ بئـاتوس   نقوش ساساني هاي ديگر تأثير و اشرافي اين سوار داشته است. نمونه ،واال

» برگشته عقببه سواركار دار كمان و غزال، شكار حالدر عقاب ساساني، سيمرغ«توان  را مي
  ).66: همان( نام برد
 The( مقدس آغتامار صليب كليسايرا بايد در  ديگر از اين نوارها در هنر حجاري ةنمون

Aghtamar Holy Cross Church(  شاه دست به مقدس صليب «كليسايجــو كــرد. و جسـت 
 بين )Van( وان درياچة در آغتامار جزيرة رويبر )Gagik I Artsruni( آرتسروني گاگيك
 كليساهاي در فردبهمنحصر نمونهاي بنا اين برجستة نقوش. شد بنا م 921 و 914 سالهاي
غربي كليساي آغتامار، نقش نوار  ينات باالي نمايي). در تز102: 1395 (مبيني است» ارامني

  :سلطنتي
 اسـت  مشـاهده قابـل  )Harpy( )هـارپي هاي گسترده ( در تركيبي از شكل سر زن و بال

هاي برنزي پارتي  داراي پيشينة ايراني هستند و در پيكره ها ). اين نوع شكل12 (تصوير
بـه   يا تنة حيوانات برخاسـته از بـاال  تنة انساني  شوند. نيم و نيز هنر ساساني مشاهده مي

هـايش بـود. ايـن     بـري  ماية رايجي در مهرهاي اولية ساساني و گچ يك جفت بال نقش
ري از دورة ساساني در حاشية نقـش شـكار ظـاهر     ترخان چالبري كاخ  نقش در گچ
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عنوان نماد جديدي از اعطاي  بهشده است. ساسانيان تركيب سربند و نوارهاي مواج را 
طور واضح  ها، نوارهايي كه به تاج شاهان متصل بود، همه به بردند. روبان كار مي بهنشان 

ت گرفته ئهاي هارپي آغتامار احتماالً از طرح ساساني نش اشاره به سلطنت دارند. روبان
كـاني در نزديكـي   است. پيشينة نقش روبان در كليساهاي ارمني مربوط به كليسـاي كيل 

منطقة آلباني باستان در قرن پنجم ميالدي است كه براي مـدت طـوالني تحـت كنتـرل     
  ). 106: 1395 (مبيني ساسانيان بود

ناپذيري هنر حجاري، هنرمند سعي كرده نوارها را  رغم انعطاف توجه است كه علي جالب
 سرچشمه ساساني هنر از نهايتدر آغتامار كليساي هايمايـه  نقـش  از بسياريمواج بتراشد. 
 سرزمينهاي در تنها نه ميالدي دهــم قرن ساساني در محصوالت تأثير جديد ميگيرند. موج

ايـن  ي هامايه نقش تر بيششد.  نمايان قسطنطنيه و قفقاز مسيحيت پادشاهي در بلكه اسالمي
 و ،باستان ايران در خورنه نشانههاي ،سر ،قوچ ،پرندگان ،سنمرو نقش ،عقاب شامل كليســا
 انواع و سر انسان پرندگان ،گريفين. بودند سلطنت شكوه و الهي پادشاهي مفاهيم داراي

ــه سلطنتي قدرت نماد نيز تركيبي حيوانات مختلف ــد مــي شــمارب  عنوان به نقوش اين. آمدن
طـور   چراكـه بـه   ،هستند نيز كليسا نماي در نقوش مكانهاي با ارتباط در سلطنت نمادهاي

گـاه آن  دربـر   گاگيك شاه تصوير كه كليسا جنوبي نماي در گريفين و عقابها نقوش مثال،
 داده نمايش قوچ سر نقش با پرنده ،در اين راست سمت در و وجــود دارد حجــاري شــده

 با پادشاهي شكوه و قدرت نمادهاي عنوان به را هـــا آن نقشترتيـــب   بـــدينو  ؛است شده
 در قرنها تا و بود ساساني هنر ميراث كه سنتهايي؛ ميگذارد نمايش به وضوح تـرين  بيش
). سعي در برقراري ارتباط شـكوه شـاهانه و   114: همان( يافت ادامه ديگر سرزمينهاي هنر

شود كه نگـاهي بـه نمـاي غربـي      تر مي زماني روشن وسيلة اين نقوشهدادن آن ب جلوهالهي 
  كليسا انداخته شود. 

شود. در هنر ايـران   در نماي غربي كليسا، نقش هاله در اطراف سر شاه گاگيك ديده مي
شـد   اي اطـراف سـر شـاه نشـان داده مـي      يا شكوه پادشـاهي معمـوالً بـا هالـه    خورنه 
كه در هنر ساساني اين نقش در اطراف سر شاه ظاهر شـده اسـت. در قـرون    طور همان

شان از دادن به حكومت مشروعيتميانه حكام مسلمان فالت ايران و آسياي مركزي براي 
  ). 107: همان(ردند ك نقش هاله استفاده مي

  :در اين نقش
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ـ   به مسيح احتـرام مـي  صورت فيزكي تنها با حالت پاهايش  بهگاگيك  طـور  هگـذارد و ب
گـاه   كه در هنر بيزانس هيچ حاليتر از مسيح نمايش داده شده است در محسوسي بزرگ

شد. گويي شاه گاگيك نيز با استفاده از عناصر قدرت  تر از مسيح تجسم نمي شاه بزرگ
 خلفاي اسالمي كه ميراث هنر ساساني را در خـود داشـت در نمـاي كليسـاي صـليب     

  ).108- 107: همان(تصوير كشيده است  بهتدار خويش را مقدس اق

 جمله نقش پرندة قوچدر كليساي آغتامار وجود دارد. از هاي ديگري از اين نوارها نمونه
ايـن  ). «113: همـان ( »داردساساني مشابهت  دورة روبانهايبا  جانور گردن «نوارسر كه ـ 

هـاي   هايي شـده كـه جانشـين روبـان     قوچ تبديل به گويـ   شكل نوارگونه در پاهاي پرنده
سـت  كليسا جنوبي نماي بر اسب بر سواره داري كمان). ديگري نقش 110: همان( »ندا مواج
 در دم خصوصيت اينملهم از هنر ساساني است. كه است  نادر هيگر داراي او اسب دمكه 

 برجستة نقش همانند هنري آثار در روبان با گرهخورده و بافته دمهاي با ساساني اسبهاي
 و رومي والرين بر پيروزي صحنة در اول شاپور برجستة نقش و رستم نقش در اول اردشير

  ).112- 111: همان( است شده داده نمايش سيمين و زرين بشقابهاي در مكرر نيز

  بيزانس و ساساني نواردار نقوش تطبيقي ةمطالع .1 جدول

و  الهگانخدايان و   اشيا  حيوان  انسان  نقش
  ماورايينيروهاي 

اني
ساس

ي 
رها

نوا
  

نمونة 
  تصاوير

       

هاي  ويژگي
  ظاهري

، از مواجدار و  چين
ابتدا به انتها پهن، 

  رشته.دو
، از ابتدا مواجدار و  چين

  رشته.دوبه انتها پهن، 
، از مواجدار و  چين

ابتدا به انتها پهن، 
  رشته.دو

، از مواجدار و  چين
ابتدا به انتها پهن، 

  رشته.دو

هاي  ويژگي
  معنايي

انسان نواردار، شاه 
سلطنتي  ةخانواديا 

  است.

حيوان نواردار، قاصدي 
است كه فره ايزدي را 
براي شاه به ارمغان 

  آورد. مي

نواردار، اشياي 
سلطنتي است و 
  باشد. متعلق به شاه مي

، ماورايينيروهاي 
قداست سلطنت را 

  دهند. نشان مي

برجسته،  نقوش  جنس
  روف فلزيظ

روف ظبرجسته،  نقوش
  ها فلزي، پارچه

برجسته،  نقوش
ظروف فلزي، 

  ها بري گچ

برجسته، ظروف  نقوش
ها،  بري فلزي، گچ
  ها پارچه

ي 
رها

نوا
س

يزان
ب

  

نمونة 
  تصاوير

    

  يافت نشد
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اي ه ويژگي
  ظاهري

، از مواجدار و  چين
ابتدا به انتها پهن، 

  رشته.دو
، از ابتدا مواجدار و  چين

  ـــــــ  رشته.به انتها پهن، دو
، از مواجدار و  چين

ابتدا به انتها پهن، 
  رشتهدو

هاي  ويژگي
  معنايي

انسان نواردار، شاه 
پي جايگاه الهي دريا 

سلطنت و مبارزه با 
نيروهاي اهريمني 

  است.

حيوانات نواردار، 
حيوانات مقدسي هستند 

سلطنت  ةويژكه جايگاه 
  دهند. را نشان مي

  ــــــــ
نيروهاي ماورايي، 
نمادي براي شكوه 

سلطنت و قداست آن 
  هستند.

  يكيحجاري، موزا  ــــــ  يك، پارچهيموزا  پارچه، نقاشي  جنس

  شده توسط نويسندگان) تهيه(

هـاي   تـوان دريافـت كـه ويژگـي     تطبيقي نقوش نواردار ساساني و بيزانس مي ةبا مطالع
 بودن رشتهشدن و دو پهنبودن، از ابتدا به انتها  مواجدار و  چين ظاهري نوارهاي ساساني مانند

اين نوارها در هنر ساساني نمادي براي  ،نظر معناييدر نوارهاي بيزانس تكرار شده است. از
عنـوان نمـادي بـراي شـكوه      بـه ي بيزانس، امپراتورسلطنت و قداست سلطنت هستند و در 

را گيرنـد. نقـوش نـواردار ساسـاني      كنار مفاهيم مذهبي قرار ميپادشاهي مسيحي در ةشاهان
و نيروهـاي مـاورايي مشـاهده نمـود كـه       ،، خدايان، الهگـان توان در انسان، حيوان، اشيا مي

فقط اشياي سلطنتي نـواردار در نقـوش    .هاي مشابه آن در هنر بيزانس نيز وجود دارد نمونه
 و ،ها بري روف فلزي، گچظبرجسته،  نقوشتر بر  بيزانس ديده نشد. نوارهاي ساساني را بيش

و  ،يـك يكه نوارهـاي بيزانسـي در حجـاري، نقاشـي، موزا     صورتيدر ،توان ديد ها مي پارچه
  ).1 (جدول رويت هستند قابلهاي بيزانسي  پارچه ويژه به

  
  ي بيزانسامپراتورساساني در  )نوارهاي سلطنتي( هاي داليل تأثير طرح. 5

 ايـن «ديگـر داشـتند.    اي با يـك  زمان خود روابط گستردهم (بيزانس) در رو وساساني ايران 
 هاي كارگاه توليد مند ارزش و نفيس هاي پارچه يا فلزي هنري اشياي ةوسيل به محتمل نقوش
 ساسـاني  دوران در شدهتقليد آثار و اصل تجارت يا سلطنتي هداياي عنوان به ساساني هنري

هـزارة اول تـاريخ مسـيحي    ). «60: 1391 (طاهري »اند يافته راه اروپا غرب به پساساساني و
ترين  شد رونق داشت. مجلل عهدي بود كه در آن تجارت آثار مقدس كه از مشرق حمل مي

رفت. بدين وجه است كه كليسـا و   كار ميهبراي پوشاندن اجساد قديسان ب و زيباترين مواد
كه در سـرزمين   ،ساساني يا متأخر از آن عهدهاي اروپا مالك قطعات مربوط به عهد  اسقفيه

 ها، پارچه اين). «296: 1381 و فيروزمندي (سرفراز »اند ايران عموماً محفوظ نمانده، گرديده
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 كـار هب مذهبي مقدس اشياي داري نگه و پيچيدن براي شرق، وسطي رونق دوران طولدر كه
 (طـاهري  »شدند مي استفاده بيزانسي نيز كاران صنعت براي مدل عنوان به اغلب شد، مي برده

تــرين  بــزرگ آورنــدة ابريشــم) و روم عمــل). ايــران كــه بــين چــين (مملكــت 40: 1394
حكم كشور ترانزيت ابريشـم خـام و    بهاي ابريشمي واقع بود كنندة منسوجات گران مصرف

). 304- 303: 1381 و فيروزمنـدي  سـرفراز ؛ 226: 1370 (گيرشمن شده را يافتابريشم كار
عنـوان   بـه  نظر بوده و احتمـاالً جنبة تبليغي و سياسي در ساخت ظروف سيمين ساساني مد«

 خـود  بر عالوه ).206: 1385 (ويسهوفر »رفته است كار مي عطاياي شاهانه در مبادلة هدايا به
 را ها آن كه هايي پارچه و ظروف بودند مفهومي و تصويري غناي و كيفيت داراي كه نقوش
 مطـال،  يـا  اي نقـره  ظـروف ( داشـتند  نـادر  و ،قيمت گران مادي، ارزش نيز دادند مي نمايش
 مند ارزش و فاخر نيز ها آن رويبر رفتهكارهب نقوش كه شد مي سبب و) ابريشمي هاي پارچه

 نفـيس  هاي پارچه از بسياري رويبر و كرده پيدا فراواني ةاستفادمورد ،بنابراين ؛برسند نظر به
 مـذهبي  نسـخ  رويبر چنين هم و ،قديسين تابوت يا كفن جملهاز ،داشتند مذهبي كاربرد كه

 اين ديگر، سوياز. شدند ظاهر نيز )Santa Toribio de Liébana( ليابانا بئاتوس همانند مقدس
 به منتسب شاهانه قدرت از نوعي و اشرافي اريستوكراتي و تفاخر از مفهومي خود با نقوش
: 1391 (طـاهري  »گرفتنـد  قرار بيزانس هنرمندان توجهمورد كه داشتند مي عرضه را الوهيت

نقـش نوارهـاي    ترين اين نقوش كه دقيقاً در راستاي مفهوم سـلطنت بـود   ). يكي از مهم66
شـد.   كـار گرفتـه مـي    بيـزانس بـه  دادن مفاهيم شاهانه در هنر  نشانساساني بود كه در زمان 

هاي وقت آن زمان ايران و روم بودند با بررسي اجمـالي   يامپراتورترين  كه بزرگ جايي آناز
صـورت يـك سـنت     بهتوان چنان نتيجه گرفت كه جنگ بين دو كشور  ها مي روابط بين آن

ي با روميان مستقيماً در جنگ بوده كه تقريباً شانزده تن از پادشاهان ساسان درآمده بود، چنان
و مابقي نيز الاقل در ارتباط با كشور همسايه بودند. اين اتفاق در زمـان بيـزانس نيـز ادامـه     

زمان بهـرام پـنجم    در«ي نيز محركي بر اين امر بود. امپراتورچراكه تفاوت دين دو  ،داشت
موضوع مسيحيت بوده  ترين مسئلة زمان او مهم ) كه ملقب به بهرام گور استم 438- 421(

هاي  ناراحتي مسيحيت شد ي رومامپراتوراست، زيرا در قرن چهارم ميالدي كه دين رسمي 
وجود آورد. دليلش اين بـود كـه مـردم ارمنسـتان و      زيادي را براي موبدان و دولت ايران به

 كردنـد  ند و روميـان نيـز از آنـان حمايـت مـي     دين مسيح را پذيرفته بود نواحي غربي ايران
هـاي   سر اين منطقـه جنـگ بـود و در دوره   تر مواقع بر ). و بيش136: 1391 (دادور و غربي

ها خواسـته يـا    شد. مسلماً اين جنگ دست مي به دستي امپراتوراين منطقه بين دو  مختلف
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توان چنين  ها را مي اي از آن شد كه نمونه ميناخواسته سبب مبادالت فرهنگي بين دو كشور 
 آثـار  شاملكه  م جنگييآوردن غنا دستهبشده و  تصرفهنري مناطق  آشنايي با آثارنام برد: 
 پرويزخسـرو  كـاخ  )م 641- 610( بيزانس هراكليوس امپراتوركه  هنگامي«شد.  نيز مي هنري
 »بـود  او غنـايم  جـزو  بهـا  رانگ هـاي  پارچـه  نمود رفتص در دستگرد را )م 628- 591( دوم

 نيـز  گـران صنعت و هنرمندان كه پيروز كشورهاي در اسرا كارگيريهب). 40: 1394 (طاهري
 بودنـد،  زيسـته  خـود  كشـور  هنـري  تفكـر  و انديشه با ها سال و داشتند وجود هاآن بيندر

هاي  نام پوزي كه در بافندگي پارچه بهبه گزارش منابع سرياني يكي از اسراي رومي كه  چنان
دستور شاپور در بيشاپور مستقر شد و يك كارگاه ساخت پارچـه   بهابريشمي مهارت داشت 

 :Harris 2004؛ 73: 1382 (رياضـي  راه انداخت و صنعت توليد ابريشم را به ايرانيان ياد داد

كردنـد و   رسـيد كـه دو كشـور توافـق بـه صـلح مـي        ها زماني نيز مي پي اين جنگدر). 75
خـود   ةرا نيز ضـميم هدايايي ها  نامه صلحكه اين بسا چهنمودند.  هايي را تنظيم مي قراردادنامه

ـ حاوي عناصر فرهنگي آن دو  كهداشته  انـد. و بـدين شـكل نمادهـاي شـاهانة       هودكشور ب
از روابط  اش هاي باستاني بر ريشه فرهنگ بيزانسي عالوه«اين سرزمين راه يافت. ساساني به 

 ،عنـوان مثـال   بـه ويژه شاهنشاهي ساسـاني، متـأثر بـود.     نزديك، بهي با جوامع خاورامپراتور
: 1384 (كوريـك  »را از ايرانيان اقتباس كردند امپراتوربر وها مجموعة تشريفات دور بيزانسي

واسطة آزارهاي  بهشدن آيين زردشت در دوران ساسانيان بسياري از مسيحيان  رسمي). با 57
اين امر نيز عاملي براي بسط و گسترش فرهنگ ساساني  .مذهبي به كنستانتينوپول پناه بردند

ها  با نمادهاي ساساني كه يكي از آن ). اين افراد مطمئنا69ً: 1386 و پورجعفر (فربود گشت
نيـز    مديترانـه  دريـاي  ةحوز آشنا بودند. البته نبايد از ياد برد كه كشورهاي همين نوارها بود

  نقش مهمي در انتقال اين نقوش داشتند. 
 ادوار سراسـر  در تقريباً بدون انقطـاع،  غرب، به شرق از ها نقشه و ها طرح تأثير و انتقال

 ادامـه  نيـز  ،بعدها و ميالدي هفتم تا چهارم قرن از يعني ساساني، شاهنشاهي و بيزانس
 چون هم ايران غرب اسالمي كشورهاي از توان مي را ثيرگذاريأت مسير اين. است داشته
ـ ( مـراكش  و مصر، تونس ،)مديترانه درياي شرقي ةكران( سوريه  دريـاي  جنـوبي  ةكران
 درياي شمال( ايتاليا و تركيه و ،)مديترانه درياي غربي ةكران( فرانسه و اسپانيا ،)مديترانه
 دريـاي  ةحـوز  كشـورهاي  نقـش  شـود  مـي  مالحظه چه چنان. نمود گيري پي) مديترانه
 (طاهري است اهميت حائز بسيار ساساني هنر انتقال در ويژههب ايران هنر در اي مديترانه

1392 :44 .(  
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نشانة مناسـبي بـراي مفـاهيم شـاهانة      ها ويژه نوارهاي آن ساساني و بهنمادهاي سلطنتي 
  ها بود. برخي از اين حكومت

  
  گيري . نتيجه6

ايـن   ،جو كردو هرچند ريشة نوارهاي سلطنتي ساساني را بايست در جوامع هلنيستي جست
هـا هـويتي    به آن خود گرفتند كه فردي به به هاي منحصر ساساني چنان ويژگي نوارها در هنر

هـاي ساسـاني يـا متـأثر از      نماي بسياري از محققان در شـناخت نقـش   مستقل بخشيد و راه
هـا   هلنـي آن  ةي بيزانس بـه پيشـين  امپراتورساساني گشت. ممكن است نوارهاي موجود در 

چراكـه   ،نزديـك اسـت   تر به نوارهاي سلطنتي ساساني اما ويژگي اين نوارها بيش ،بازگردد
نوارهاي سلطنتي ساساني داراي چند ويژگي ظاهري و معنايي هستند. اين نوارها همگـي از  

 پهـن هسـتند. ايـن نوارهـا     باريك و در انتها رشته و از ابتدادوو ، مواجدار،  نظر شكل، چين
شـوند.   محسـوب مـي   و مشـروعيت سـلطنت   ،نمادي براي سلطنت، قداسـت  نظر مفهوماز

گـاه عينـاً تكـرار و گـاه      هاي بيزانسي در نمونه فرمي نوارهاي سلطنتي ساسانيهاي  ويژگي
كه نشان از آن دارد كه هنر بيزانس اين نقش را از هنـر ساسـاني اقتبـاس     بسيار شبيه هستند

شـدن   رسـمي بيـزانس،   تجارت بين ايران و، ها جنگچون  شماري هم كرده است. عوامل بي
به  هاي ساساني و اين نماد مديترانه در انتقال طرح درياي ةحوز كشورهايآيين زردشت، و 

 در هنـر بيـزانس   ترين دليل براي حضور اين نقـش  نقش داشتند؛ اما مهم ي بيزانسامپراتور
مفاهيم  شود هرجا اين نقش يافت مي چراكه در هنر بيزانس ،همان معناي نمادين نقش است

كنار مسـيح،  بردن اين نقش دركارهبا ب خورند. هنرمند بيزانسي هم پيوند مي شاهانه و ديني به
اثر  طرف، شكوه شاهانه و سلطنتي صاحب يكو ديگر نمادهاي مذهبي مسيحي، از ،حواريون
كند. و  ميزد  را گوش ديگر، مشروعيت سلطنت طرفيكشد و از رخ مي بهدهنده را  و سفارش

در  مذهبي بيـزانس ـ   شماري از اين نقش را در هنرهاي اشرافي هاي بي به همين دليل نمونه
تـوان مشـاهده    بـافي مـي   و پارچه ،ك)ييهاي مختلف نقاشي، معماري (حجاري، موزا حوزه
  نمود.
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  هانوشتپي

1. Glory: شود. كار برده مي فارسي به انگليسي فرّ، اين واژه به در برگردان  
2. Publius Licinius Valerianus Augustus   / Marcus Iulius Philippus Augustus   / Marcus Antonius 

Gordianus. 

3 .Putto:  در متنPutti  .آمده است كه شكل جمع آن است 

4 .Sassanid ribbons  هـاي ساسـاني ترجمـه شـده اسـت.       تـر روبـان   هاي فارسي بـيش  در برگردان
 جاي آن برگزيده شد. نوار به ةواژكه روبان فارسي نيست  جايي آناز

دانـد و نقـش آن خسـروپرويز     بزرگ بستان را متعلق به پيروز اول مي طاقحاجي   آقاي موسوي. 5
 ).92: 1387 حاجي  (موسوي نيست

 
  نامه كتاب

روئـين پاكبـاز و    ةترجمـ ، هاي درخشان هنر ايـران  اوج ).1379( يارشاطراحسان اتينگهاوزن، ريچارد و 
 آگه.هرمز عبدالهي، تهران: 

شهال برادران خسروشاهي، تهران: فرهنـگ   ةترجم، فرهنگ اساطير يونان و روم). 1387اسميت، ژوئل (
  معاصر.

 ، تهران: پازينه.هاي پهلوي كتيبه ).1385(ده، داريوش اكبرزا

، تهـران:  2 كوشـش محمـد معـين، ج    بـه ، برهان قـاطع ). 1362برهان، محمدحسين بن خلف تبريزي (
 اميركبير.

 امير نصري، تهران: حكمت. ة، ترجممباني هنر مسيحي). 1390بوركهارت، تيتوس (

، تهران: دانشـگاه  2 ، جترين ازمنه تا دورة ساسانيان سكه از قديمتاريخ ). 1370( )، ملكزاده ملك( بياني
  تهران.

 .فرهنگ معاصر، تهران: المعارف هنر ةداير). 1385پاكباز، رويين (

، هنرهاي زيبا، »منظر منابع مكتوبماهيت ديباي شوشتري از. «)1390( فربودفريناز پورابريشم، احسان و 
 .45 ، شهنرهاي تجسمي

مطالعة تطبيقي نقش و نماد عقاب در آثار هنري ايران، يونـان،  ). 1395( حديدي الناز دادور، ابوالقاسم و
  ، تهران: كلهر.روم و مصر باستان

، هخامنشي و ساسـاني در ايـران   ةتطبيقي نقوش برجست ةمطالع). 1391( غربيعادله دادور، ابوالقاسم و 
  .پشوتن :تهران

  ، ترجمة رقيه بهزادي، تهران: طهوري.ها ارمني). 1390درنرسسيان، سرارپي (
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 .تهران: مرواريد ،ايراني متنهاي و سرودها كهنترين اوستا ).1388( جليل ،دوستخواه

   دهخدا. ةنام لغت، تهران: 24 ، جنامه لغت). 1365اكبر ( دهخدا، علي
بررسي تطبيقي نقوش متقارن در هنر ساساني و تأثير آن بر هنر ). «1391(مهرپويا حسين دهقاني، زهرا و 

  .10 ش، 5 س، مايه نقش، »بيزانس
  توس.، تهران: 5 ج، شده هاي گم هزاره ).1383رجبي، پرويز (

 هنر. ةگنجين، تهران: هاي ساساني و بافتهها  ها و نقوش لباس طرح). 1382رياضي، محمدرضا (

گيـري (در دوران   شكلاز آغاز  نوارهاي سلطنتي در ايران«الف).  1393( ديگرانزارع ابرقويي، احمد و 
 .1 ش، جستارهاي تاريخي، »ساساني ةدورمادها) تا پايان 

 ةدورتأثير نوارهاي ساساني بر هنر اسالمي از آغاز تا پايـان  «ب).  1393( ديگرانزارع ابرقويي، احمد و 
 .7 ش، مطالعات تطبيقي هنر، »سلجوقي

 تهران: سمت.، هاي ايران سكه). 1379( آورزمانيفريدون اكبر و  سرفراز، علي

شناسـي و هنـر دوران تـاريخي مـاد، هخامنشـي،       ن باستا). 1381( فيروزمنديبهمن اكبر و  سرفراز، علي
 ، تهران: عفاف.اشكاني، ساساني

 ، هوستون: ميرك.فره ايزدي در آيين پادشاهي ايران باستان). 1383سودآور، ابواعالء (

  .21 ش، 9 س، باغ نظر، »بئاتوس نسخ تصويرسازي بر ساساني نقوش تأثير). «1391رضا ( طاهري، علي
ـ  و ساسـاني  هنر در گياهـ   حيوان نقوش). «1392رضا ( طاهري، علي  هنـر  و اسـالمي  هنـر  بـر  آن ثيرأت
  .2 ش، 18د ، هنرهاي تجسمي، هنرهاي زيبا، »فرانسه وار رومي

 هنر هاي نمونه بر ها آن ثيرأت و ساساني هاي بافته مداليون تحول سير بررسي). «1394( رضا طاهري، علي
  .1 ش، 20د ، هنرهاي تجسمي، هنرهاي زيبا، »مسيحي و اسالمي

، »بررسي تطبيقي ايران ساسـاني و روم شـرقي (بيـزانس)   ). «1386( پورجعفرمحمدرضا فربود، فريناز و 
 .31ش ، هنرهاي زيبا

 .90 ،89 ش، كتاب ماه هنر، »اسب و سوار در هنر ساساني. «)1384فريدنژاد، شروين (

 فرزان.: پرويز مرزبان، تهران ةترجم، هنرهاي ايران ).1374دبليو ( فريه، ر.

 خواه، تهران: ققنوس. مهدي حقيقت ةترجم، ي بيزانسامپراتور). 1384كوريك، جيمز آ. (

وشي، تهران: بنگاه ترجمه و  ، ترجمة بهرام فرهايران در دوران پارتي و ساساني). 1370( رومنگيرشمن، 
  نشر كتاب.

، ترجمة اصغر كريمـي، تهـران: سـازمان    2ج ، هاي ساساني موزاييكبيشاپور، ). 1378( رومنگيرشمن، 
  ميراث فرهنگي.

، آغتامار» مقدس صليب كليساي شدةحجـاري  نـات ييتز در ساساني نقوش ). «تأثير1395مبيني، مهتاب (
  .40، ش نگره

 ، تهران: سبزان.كهن ديار). 1386محمدپناه، بهنام (
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 علمي و فرهنگي.، تهران: تاريخ هنر ةخالص). 1385( مرزبان، پرويز

 ، تهران: اميركبير.2، ج فرهنگ فارسي معين). 1364معين، محمد (

ــوي ــاجي،   موس ــول (ح ــاريخي    ). «1387رس ــواي ت ــي و محت ــت واقع ــات هوي ــر در اثب ــأملي ديگ ت
 .35 ش، هنرهاي زيبا، »بزرگ بستاناق طهاي  برجسته نقش

فرشتة بالدار: تداوم  پيشينة تاريخي ايزدبانو نيكه/). «1395( نباتي مظلوميياسمن زاده، سيروس و  نصراهللا
  .2ش ، 8س ، هاي علوم تاريخي پژوهش، »مايه از اشكانيان تا قاجار يك بن

 .11 ش، 4 س، هنر و تمدن شرق، »معرفي و تحليل هنر بيزانس). «1395رضا ( طلب، علي نوروزي

  .53، ش هفت آسمانسعيد انواري و سپيده رضي،  ة، ترجم»فرّ/ فرّه). «1391نيولي، گراردو (
مرتضـي   ةترجمـ ، بعـد از مـيالد)   650پيش از ميالد تا  550ايران باستان (از ). 1385ويسهوفر، ژوزف (

 فر، تهران: ققنوس. ثاقب

زاده، تهران: پژوهشـگاه علـوم    ، ترجمة همايون صنعتيايران در شرق باستان). 1381هرتسفلد، ارنست (
  انساني و مطالعات فرهنگي.

ران: مركـز  ، ترجمة مهرداد وحدتي، تهـ تجديد حيات و تمدن در ايران باستان). 1373هرمان، جورجينا (
  نشر دانشگاهي.
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