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کشف اندیشه انیمیشن هزار و پانصد سالهی ایرانی در
تابلو سنگی شکار گراز -تاق بستان کرمانشاه ایران
محمد عارف*
دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/7/7 :تاریح پذیرش نهایی)95/2/4 :

چکیده

پژوهــش حاضــر میکوشــد بــه بررســی تحلیلی و تفســیری یکــی از تابلوهای ســنگی هــزار و پانصد ســالهی ایرانی به نــام "نقش
برجستهی شکار گراز" در منطقهی کرمانشاه ایران بپردازد .این تابلو به طول  5متر و عرض  4متر ،در بدنه کوهی در ناحیهی
تاق بســتان کرمانشــاه ایران کندهکاری شــده ،که متعلق به اواخر دوره امپراتوری ساسانیان است .یافتهها نشان میدهد که
این تابلو ســنگی ،میتواند به عنوان نمونهای از ایده انیمیشــن (پویانمایی) ایرانی باشــد که تا کنون از نگاه ژرف پژوهشــگران
داخلی و خارجی غافل مانده است .سابقه هنر انیمیشن در جهان به سال  1892در پاریس بر میگردد و پیش از این در هیچ
مقاله ،کتاب و یا دایرهالمعارفی از وجود انیمیشــن باســتانی اشــارهای مســتند نشــده اســت .تنها ســند ماندگاری که ســابقه
انیمیشــن پنج هزار ســالهی ایرانی را مطرح کرده و بی هیچ بازتاب جهانی مســکوت مانده ،نقاشــی متحرک درخت آســوریک
(ظــرف ســفالین) در شــهر ســوخته زابل ایران اســت که به گفتگوی بز با درخــت خرما میپردازد و در پنــج فریم متحرک تنظیم
گردیده اســت .این مقاله ،با تکیه بر روش اســنادی و با اســتفاده از منابع کتابخانهای ،مطالعات میدانی و فنون آزمایشــگاهی
در کارگاه انیمیشن ،به کشف و نشاندادن ایده توالی حرکت تا احتمال انیمیشن 1500ساله ایرانی ،اهتمام ورزیده است.

واژههای کلیدی

ایران باستان ،انیمیشن ،کرمانشاه ،شکار گراز ،انسانشناسی ،هنر.
*تلفن ،09126854998 :نمابر.E-mail: m-aref@iau-ctb.ac.ir ،021-88844668 :
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نقاشــی متحــرک ،یکــی از پدیدههایــی اســت کــه عمــری کوتــاه
در ایــران و جهــان دارد .بنــدازی نوشــته :کمــی بیشــتر از صدســال از
نخســتین نمایــش انیمیشــن (پاریــس )1892 ،میگــذرد کــه اغلــب از
وقایــع تاریخی بــود (بندازی ،1385 ،رویه الف) .قوانین  1980آســیفا،
انیمیشن را بدین صورت تعریف کرد :هر حرکتی مجازی که به صورت
تک قاب ،یکی یکی برای تصاویر متحرک یا متحرکســازی در ســینما
ســاخته شــود ،انیمیشــن نامیده میشــود و یــا هر چیزی کــه نمایش
ســاده حرکــت زنــده و بــه صــورت  24فریــم نباشــد ،فیلــم انیمیشــن
اســت (همــان ،رویــه ج) .بنابراین ،تعریــف عمر هنر انیمیشــن مدرن
در ایران ،حدود  50ســال اســت .در حالیکه یافتههای این پژوهش
نشــان میدهد جایگاه هنرمندان ایران باســتان ،در ردیف پیشتازان
ایدهپردازیهای ِ صنعت تصویر متحرک در جهان هنرهای نمایشــی
بــه شــمار خواهــد آمــد .نقاش ـیهای موجــود بــر بشــقابهای دوره
ساســانی ،از نمونههــای آشــکار ایــن نــوع از هنرهای تجســمی اســت
و نقشبرجســتههایی مانند شــکار گوزن و در آخر تابلو ســنگی شــکار
ً
گــراز نیــز بیانگــر ذوق هنرمنــدان آن در ایجــاد توالــی حرکــت و احتماال
پویانمایــی (انیمیشــن) ایرانــی اســت .فیلــم انیمیشــن "شــکار گــراز"
بــه مــدت  8دقیقــه ،بــدون حــذف و اضافــه نســبت بــه اصــل ســنگ
نگاره ،توســط نگارنده این مقاله ســاخته شــده که تا کنون به دعوت
فستیوالهای بینالمللی انسانشناسی تصویری از جمله :دانشگاه
ا کاترینبــورگ (روســیه) ،کنفرانــس بینالمللــی رســانه ،فرهنــگ و
ارتباطــات در دانشــگاه آنادولو (ترکیه) ،فســتیوال انیمیشــن آرژانتین
و در کنفرانــس ملــی انسانشناســی ایــران (دانشــگاه دولتــی یــزد) در
حضــور نماینــده ســازمان جهانــی یونســکو ارایــه گردیــده و در مرحله
نخسـ ِـت کرسـ ِـی نظریهپردازی شــورای عالی انقالب فرهنگی ایران نیز
ارائه گردیده است .یافتهها نشان میدهد که انیمیشن ایرانی نیز ،از
طریــق دو تابلــوی بر جای مانده از هزاره ســوم پیــش از میالد در زابل
(ظرف سفالین) و دوره امپراتوری ساسانیان در تاق بستان کرمانشاه،
موجب کشفی بنیادین در هنر خالقه انیمیشن ایرانی ،به ذهن متبادر
میسازد ،که چنانچه مورد قبول انجمنهای علمی از جمله هنرهای
نمایشی ،باستانشناســی ،تاریخ و مردمشناسی قرار گیرد ،نام ایران

را بــه عنوان خاســتگاه انیمیشــن جهــان ثبت خواهد کــرد .از آنجا که
فالت ایران همواره از طبیبان ،ستارهشناســان ،شعرا ،سیاستمداران
و هنرمندان برجستهای برخوردار بوده ،این پرسش پیش میآید که
چرا هرگز نامی از هنرهای نمایشی ایران در هیچ سند تاریخی از جمله
تاریــخ تیاتــر جهان نوشــته اســکار برا کت ( )1363برده نشــده اســت؟
در حال یکــه فرهنــگ نمایشــی ایران باســتان بــر نمایش جهــان (آیین
دیونیســوس) تاثیرگذار بوده ،که در جای خود گزارش خواهد گردید.
این پژوهش ،در پی پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .1هنرمنــد نقــاش تابلــو ســنگی شــکار گــراز در دوره ساســانی ،از
انیمیشن درخت آسوریک سه هزار سال پیش از میالد در زابل اطالع
داشته است؟
 .2هنرمنــد ســنگ نــگار تابلــو  1500ســاله شــکار گــراز ،هنرمنــدی
ایرانی بوده است؟ یا رومی؟
 .3ا گــر هنرمنــد رومی بوده ،چرا در هیچ نقطه ای از روم باســتان
حتی در تراجانز کومون ،نشانی از این شیوه وجود ندارد؟
 .4دالیــل مهــم بر "توالــی حرکت" در مســیر ایده انیمیشــن بودن
تابلو سنگی شکار گراز در چیست؟
 .5سنگ نگاره شکار گراز در تاق بستان کرمانشاه ،نقاشی روایتی
یا ریتمسازی تصویری و یا انیمیشن است؟
ایــن مقالــه بــا روش اســنادی و به کمــک مطالعــات کتابخانهای
و میدانی(مشــاهده و مصاحبــه) و ارایــه ایــده توســط نگارنــده در
کنفرانسهــای بینالمللــی و ملــی در راســتای گــزارش ،معرفــی و
بحثهــای تخصصــی مبتنــی بــر خاســتگاه شــناختی ایــن پدیــده
باســتانی انجــام گردیــده اســت .تحقیــق در ســه مرحلــه مهــم :الف)
مطالعــات میدانی ،مصاحبــه و فیلمبرداری جهت گردآوری دادهها،
ب)مطالعــات کتابخانــهای بــا تکنیــک فیشبــرداری ،ج) تجزیــه و
تحلیــل دادههــا بــه منظور تطبیق بــا نمونههای باســتانی آن ،بویژه
تابلوهای بر جای مانده در شهر تراجانز روم باستان و ریشه شناختی
آیینهای نمایشی ایرانی ،در راستای تفسیر و تحلیل "توالی حرکت"
بویــژه ســنگ نــگاره شــکار گــراز در تاق بســتان کرمانشــاه ،بــا تکیه بر
داستانهای اساطیری و زندگی تاریخی سالطین بوده است.

وجه تسمیه میدان پژوهش
نام تاق بســتان برگرفته از نام دهکده تاق بســتان یا تاق وســتان
(تــاق گســتهم) اســت کــه در راه قدیــم ســنندج بــه کرمانشــاه بیــن
گاوبنــد و کرمانشــاه و در حــدود  7/5کیلومتری مرکز شــهر کرمانشــاه
و در  143کیلومتری شــهر ســنندج قرار گرفته ،که پشــت به ارتفاعات
کــوه پــروه ،و رو بــه جــاده نامدار ابریشــم و دشــت بزرگ ماهی دشــت
قــرار دارد(معیــن ،ج  .)106 :5هرتســفلد ،جــاده کنــار تــاق بســتان را
دروازه آســیا نامیده اســت (هرتسفلد)57 ،1354 ،و (مورگان،1374 ،

ج  .)303 ، 4ملکالشــعرای بهــار ،ضمــن اشــاره بــه کتبیه بیســتون،
از تاقبســتان هم نام برده اســت” :بیســتون در اصل بغســتان است
ً
و تازیــان غالبــا آن را ”بهســتون“ خواندهانــد و یاقوت گوید بهســتون
قریهایســت بیــن همــدان و حلوان و اســم او ”ساســبانان“ اســت و از
شــرحی که در باب غار شــبدیز داده اســت معلوم میدارد که مرادش
”تاقوســتان“ میباشــد (آریانپور .)32 ،1386 ،امپراتوری ساسانیان
کــه خــود را وامدار و از نوادگان هخامنشــیان میداننــد ،در  3منطقه
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مهــم ایــران از جملــه :جنوب(بیشــابور) ،شــرق (نیشــابور) و غــرب
(کرمانشــاه) ،آثــاری مانــدگار از خــود بر جــای گذاشــتهاند .نگارنده با
تکیــه بــر تاق دایــرهای موجــود و نزدیکی هــر دو تاق به چشــمههای
آب ،اعتقــاد دارد کــه وجــه تســمیه ایــن مــکان بــه احتمال زیــاد تاق
بغســتان بوده اســت .ایــن گمانه نیز متناســب با بیســتون که همانا
بغســتان بوده ،معنای بیشتری مییابد .بغستان ،محل بغ ،خدای
مهر ایرانی بوده که یونانیان بویژه اریپیدوس در نمایشنامهای مهم
به نام"با کغوس" از آن به روشنی یاد کرده است .بنابراین تاق بستان
مخفف بغستان ،مترادف با مهرابه بوده است.

پیشینه و سوابق پژوهشی
پژوهشــگران و دانشــمندان زیــادی تا کنــون دربــاره ایــن تابلوهــا،
مقــاالت و کتابهــای ارزشــمندی منتشــر کردهانــد .رومن گیرشــمن
( ،)1386کریســتین ســن( )1384و شــین جــی فــوکای( ،)1984تابلــو
شــکار گــراز را اثــری شــگفت انگیــز دانســتهاند و دربــاره آن مطالــب و
اســنادی علمــی -پژوهشــی ارائــه نمودهانــد .همچنیــن هــرودوت و
پلوتارک ،تاریخ ایران باســتان را با تکیه بر دانش انسانشناســی وقت
نوشتهاند .بهرام بیضایی در کتاب نمایش در ایران( ،)1379به اشکال
نمایشی و حتی تابلوهای نمایشی(نقاشیهای روایتی) دوره ساسانی
پرداختــه ،و جمشــید ملــک پــور( )1364بــه نقــل قــول از پلوتــارک ،به
وجود تماشــاخانهای تئاتــری در کارامانیا اشــاره کرده اســت .نگارنده
نیــز در پژوهشهای میدانی در فرهنگ تاتها و مادها برای رســیدن
بــه انسانشناســی نمایــش ،کتابــی تحت عنــوان کمیجان ،ســرزمین
تهــا و مادها(عــارف ،)1393 ،به خاســتگاه شــناختی
شــگفتانگیز تا 
آیینهای نمایشــی بومی ســه هزار سالهای دســت یافته که میتواند
در راســتای خوانشــی نویــن از تابلــو ســنگی شــکار گــراز ارائــه نمایــد.
میخاییل میخاییلوویچ دیا کونوف ،درباره ســابقه انیمیشــن در ایران
باســتان مینویســد :مناظره بــز و درخت خرما ،حماســه دوره پارتها
بوده که در دوره ساسانی به تصحیح رسیده است (دیا کونوف،1384 ،
 .)365نقاشــی درخت آسوریک (دیالوگ نمادین یک بز و یک درخت
خرما) ،بر ظرفی ســفالین مربوط به هزاره ســوم پیش از میالد در ایران
ً
میپردازد؛ اما هیچکدام از آنها ،موکدا به انیمیشن بودن تابلوی شکار
گراز و ایرانیبودن هنرمند طراح -مجری آن ،اشارهای نکردهاند.

بحث( تجزیه و تحلیل یافتهها)
در اســتان کرمانشــاه ایران ،یک تاقنمای سنگی متعلق به دوره
امپراتوری ساســانیان کندهکاری شــده که به نام تاق بستان معروف

اســت .ظاهر نقش برجســتهها در این تاق باســتانی نشــان میدهد
کــه ایــن دو تابلو بزرگ  20و  18متر مربعی ،بــه ترتیب در فاصله زمانی
معینی از هم اجرا گردیده اســت و مدارک نشــان میدهد که هنرمند
سنگنگار هر دو تابلو ،یک نفر بوده ،اما از دستیاران زیادی استفاده
میکرده است .تابلو شکار گراز ،در سمت چپ کوه حکشده و از عناصر
مهمی از جمله داستان ،صحنه ،اشخاص ،ماجرا ،موسیقی ،بافت،
رنگ ،حجم ،زمان ،فضا ،ژانر ،طرح ،نماد ،زبان ،هدف ،کشمکش،
آغــازه ،میانــه و پایانــه برخوردار اســت .در این نقش برجســته ،رابطه
انســان بــا طبیعــت از جمله ماهــی ،اردک ،درخت ،نیــزار ،فیل ،گراز،
آب ،باتــاق و فرهنگهــا (پادشــاه و درباریــان و کارگران) بــه خوبی از
دید هنرمندی ایرانشناس و معماری های ناب که مورد تایید شاه
بوده ،به تصویر کشــیده شدهاســت .خســروپرویز ،پادشــاه ساسانی
ســده پنجــم میــادی ،در یــک روز معیــن بــه همــراه مالزمــان و زنان
رقصنــده ،نوازندگان ،خدمت گزاران ،فیلبانان و دســتیاران خود به
قصد شــکار به محوطه باتالقی شــکار گراز آمده اســت .شــاه بر قایقی
ایستاده و همراهان او در ترکیببندی دقیقی قرار گرفتهاند .هنرمند
سنگنگار ساسانی ،با طرحی نو و البته انسانشناسانه ،تابلویی پویا
را از تفریــح تخصصــی شــاه و درباریــان بــا گــراز و فیــل و آب و پرندگان
باتالقی آفریده است.
هنــر مجسمهســازی و هیکلتراشــی تــاق بســتان ،بــه کل جنبــه
ً
دیگری دارد .حرکات گرازها و فیلها کامال ظاهر شــده و از لحاظ هنر
نقاشــی بســیار حائز اهمیت اســت و چنان دقیق اســت کــه پارچهی
ً
لباس شکارچیان نیز کامال مشخص است (دیا کونوف.)371 ،1384 ،
در مورد زمان ســاخت این ایوان -1 :هرتســفلد نوشــته این ایوان در
دوره خســرو دوم یعنی  590تا  628پس از میالد ســاخته شده است.
ِ -2اردمن نوشته در دوره پیروز یکم ساخته شدهُ .
-3ون گال نوشته
قاب آن در زمان پیروز یکم و نقاشی آن در زمان خسرو دوم نگارگری
شــده اســت .دامنه نفوذ هنر ساسانی از چین تا اقیانوس اطلس هم
رسید (گیرشمن.)377 ،1386 ،

شرح دو نقاشی متحرک مبتنی بر توالی حرکت
از میراث كهن ایران
یکــی از شــاهکارهای هنرمنــد ایــران باســتان ،ظــرف ســفالین
نقاشیشــده گفتگوی بز و درخت خرما اســت که به درخت آسوریک
ایرانــی معروف گردیده و متعلق به هزاره ســوم پیش از زایش عیســی
مربوط به شهر سوخته زابل می باشد.
نقاشــی متحرک در تصویر  ،1در  5فریم تقســیم گردیده که به نظر
پارهای از اسطورهشناســان ،بز و درخت خرما ،نماد آسوری ایرانی به

تصویر -1نقاشی متحرکی  5000ساله گفتگوی بز و درخت خرما بر ظرفی سفالین در شهر سوخته زابل -ایران.
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نشانه روابط تنگاتنگ دامداری و کشاورزی بوده است.
نگارنده پس از مطالعات الزم بر چگونگی شکل گیری طرح توالی
حرکــت تــا نقاشــی متحــرک و انطبــاق آن بــا تابلــو ســنگی شــکار گراز،
یافتههای خود را به شرح زیر ارائه می نماید:
الف) دالیلی چند بر ایدهی انیمیشن بودن تابلو سنگی شکار گراز
این صحنه ،در قابی به طول  5.70و عرض  4.13متر بر دیوارهای
در ســمت چپ ایوان بزرگ تاق بستان حجاری گردیده است .ظاهر
قــاب نشــان میدهــد کــه  15فیــل در  5ردیــف بــر ســمت چــپ قــاب
کنــدهکاری شــده ،اما نگارنــده این مقاله بــر این باور اســت که تعداد

تصویر  -2عکسی واقعی از تابلو سنگی  1500ساله شکار گراز در تاق بستان کرمانشاه ایران.

تصویر -3پنج حرکت ( فریم به فریم) از یک فیل به تفکیک.

ایــن فیلهــا بیــش از  3راس نیســت .یــک فیــل برای ایجاد وحشــت
برای بیرون کشــاندن گرازها از باتالق ،فیلی دیگر به منظور حمله به
گرازها و فیلی برای حمل گرازهای کشته شده ،به تصویر درآمدهاند.
 .۱در باالی قاب 5 ،زن رامشگر در حال رقص و شادی و کف زدن
و تشــویق شــاه بر قایقی نشســتهاند و کاری جز این ندارند؛ به همین
خاطر تکرار نمیشوند.
 .۲شــاه در قایقــی ایســتاده و کمــان را رها کرده اســت تا شــکاری
را کــه به واســطه نعــرهی فیلها و گــرز فیلبانــان در باتالقهای تاق
بستان اسیر نخجیر شده ،با چله از پای درآورد.
 .۳گرازهــای بــاالی تابلــو ،گلــه گــراز نیســتند ،بلکــه  7تــا  5گرازنــد
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کشف اندیشه انیمیشن هزار و پانصد سالهی ایرانی در تابلو سنگی شکار
گراز -تاق بستان کرمانشاه ایران

و هنرمنــد ســنگنگار ایرانــی ،طبق شــیوه نقاشــی ایرانی بــرای ایجاد
ریتــم و حرکــت ،گرازهــا و فیلهای زیادی را نشــان داده اســت .اغلب
پژوهشــگران نوشتهاند" :شــاه به گرازی که به سویش حمله کرده ،تیر
ً
میانــدازد"؛ در حالیکــه گراز اساســا نمیتواند برگردد .پروفســور شــین
جــی فــوکای ،در انیمیــت بــودن ایــن تابلــو درنگــی کوتــاه نمــوده ،اما
اشارهای مسجل نکرده است .فوکای نوشته :در خصوص این دو گراز
(زخمخورده) به سختی میتوان گفت که آیا این یک گراز است که دو
بار رسم شده؟ یا در حقیقت دو گراز بوده است؟ (.)Fukai, 1984, 88
 .۴در قایقی دیگر ،چند چنگنواز مخصوص شــاه ،در حال رقص
دیده میشوند.
 .۵در ســمت راســت تابلــو ،کانــال حمــل گرازهای شــکار شــده و
کارگرانی اســت که در حال ســوار نمودن اجســاد گرازهای بی جان بر
کمر فیل میباشند .این کانال ،تلهای برای گرازهایی است که از شاه
و فیلبانان فرار کردهاند.
 .۶دربان شــکارگاه ،طنابی را کــه حکم دیوار دارد ،باال میبرد که
گرازهای فراری را در آن کانال به دام بیندازد.
 .۷در ســمت دیگــری ،شــخصی که به ظاهر شــاه یــا روحانی باید
باشد ،کمانی در دست دارد و در حال دریافت تیری از خدمه است.
ً
هرتســفلد نوشــته :احتمــاال هاله دور ســر پادشــاه را با رنگها نشــان
میدادهاند .آن رنگها از میان رفته اســت (هرتســفلد.)94 ،1354 ،
ایزدمهر هم برســم بدســت گواه این بخشــش ایزدی اســت (حامی،
 .)140،2535در تاق بســتان ،بدون شک یک زیارتگاه قدیمی وجود
داشته که در زمینه مزداپرستی گویا مخصوص ستایش آناهیتا بوده
اســت (کریســتین ســن .)185،1384 ،برابر آیین ایرانیان باستان ،هر
کس که میخواســت شــاه باشــد ،الزم بود دارای شایستگی شاهی و
ّفر کیانی (ایزدی) باشــد .از نیروی این ّفر کیانی اســت که شــخص به
کمــاالت روحانی و نفســانی آراســته میگردد و از ســوی خداوند برای
راهنمایــی مــردم برگزیــده میشــود .در آیین زرتشــتیان ،هــر کس که
مورد خشــنودی پــروردگار باشــد ،خواه پادشــاه ،خواه پارســا یا خواه
دانشمند ،دارای ّفر ایزدی است (آل داوود.)57 ،1380 ،
 .۸در پاییــن قــاب هم فقط یک فیل دیگر (نه پنج فیل) ،در حال
جمعآوری گرازهای زخمخورده دیده میشــود .افرادی که بر پشــت
ً
فیلها ســوار شدهاند ،الزاما کارشان ضربه زدن بر گرازهایی است که
به دام افتادهاند.
عالوه بر اینها ،بند چهارم ( )4هنرمند ایرانی را از سایر هنرمندان
نقاش جهان باستان متمایز میکند:
 .۱حرکت یا موشن(جابجایی اشیا و اشخاص)؛
 .۲ریتم یا ترتیب توالی(تکرار)؛
 .۳روایت یا نقل داستان (بیان داستان ملی یا بومی)؛
 .۴از توالی حرکت تا اندیشه انیمیشن یا تصویر متحرک (پنج فیل
پایین کادر).
ب) دالیل ایرانی بودن هنرمند معمار تابلو ســنگنگاری شــدهی
شکار گراز
بــر اســاس مــدارک موجــود و اظهارنظرهــای دانشــمندانی ماننــد

پروفســور گیرشــمن و شــین جــی فــوکای و دیا کونــوف کــه در اینبــاره
بــه روشــنی بیان داشــتهاند و همچنیــن مبتنی بر مطالعــات تطبیقی
اینگونه از هنرهای تجســمی ســنگی و باســتانی در ایران و کشورهای
همعصر ،به نشانهشناسیهای فرهنگی و عوامل مهمی مانند سطح
اطالعات هنرمند خالق هر دورهای ،به خاستگاه شناختی تابلو سنگی
شــکار گراز از منظر انسانشناســی زیســتی و فرهنگی اهتمام ورزیده
شــده و ایــن احتمال وجــود دارد که هنرمند آن ایرانی بــوده نه رومی.
 -۱ا گر هنرمند رومی بوده ،چرا در هیج جایی از جهان و حتی در
روم باستان از جمله تراجانز کولومن ،هیچ تابلویی مانند این از خود
بر جای نگذاشته است؟
 -۲دقت موجود در تابلو ،از جمله پویایی نگاه پادشــاه ،نشــان از
تسلط کامل هنرمند بر فرهنگ عامه ایران (فرش ،لباس ،موسیقی،
فیگور ،رنگ ،بافت ،نشانههای مذهبی و حتی اندازه اشخاص و پر
کردن تمام کادر) دارد.
 -۳ســابقه اینگونــه نقــش برجســتهها در ســیصد ســال پیــش از
نقشبرجســتهی تــاق بســتان کرمانشــاه ،بــر ســکهها و فرشهــای
ساسانی وجود داشته است.
ً
 -۴گیرشــمن نوشــته :رومیهــا معمــوال در نقاشــیها از شــیوه
ً
روایتگری(پهنــا نگــری) اســتفاده میکردهانــد ،ولــی ایرانیــان کامــا
ژرف ا نگری(تا کید بر موضوعی واحد) داشــتهاند .نقش برجســتههای
ساســانی ،بــا داشــتن قرینــه در ترکیــب و ســبک ،وابســته بــه نجابت
ً
خانوادگــی و اصــوال ایرانــی باقــی مانــده و ایــن تجلــی مخالــف نقش
برجسته غربی است (گیرشمن.)372 ،1386 ،
 -۵ســابقه انیمیت در ایران ،به هزاره ســوم پیش از میالد به شهر
سوخته زابل(انیمیشن بز و درخت خرما) بر میگردد.
 -۶عصر ساســانیان به دوره طالیی هنر ایرانیان باســتان مشــهور
بوده است.
نمایشی
 -۷هنرمند طراح و اجراکنندهی تابلو شکار گراز ،به رسم
ِ
پردهخوانـ ِـی ایرانیان باســتان آشــنایی کامل داشــته و انگیزه نوآوری
در ســر میپرورانده اســت .ریتم ،حرکت و فریمهای موجود در تابلو،
نشــان از آ گاهــی هنرمنــد ســنگنگار از شــمایلگردانی و پردهخوانی
ایرانیــان باســتان دارد .گیرشــمن نوشــته :بایــد در نظــر داشــت
هنرمندانــی که این صحنه را ســاختهاند ،پیکرتراشــان حیوانســاز و
ً
پرارزشــی بودهانــد و مخصوصا در ســاخت فیلهــا ،حقیقتگرایی به
سطح زیباترین آثار هنر شرقی میرسد (گیرشمن.)199 ،1386 ،
ً
 -۸ا گر چه ســابقهی درخت آسوریک حدودا سه هزار سال پیش
از ســنگ نــگارهی شــکار گــراز اســت ،امــا شــواهد نشــان میدهد که
حفاری منطقه مســکونی شهر ســوخته زابل ،مربوط به سدهی اخیر
اســت .بنابراین هنرمند ســنگنگار تاق بســتان کرمانشــاه ،در سده
پنجــم میــادی ،هیچ گونــه اطالعی از انیمیشــن نخل و بــز ،بر ظرف
سفالین ایرانی نداشته است.
 -۹بنابر عقیده هرتســفلد ،این ســنگ نگاره ،ما را از طرز نقاشــی و
پردهســازی عهد ساسانی مطلع میکند (ســن .)337 ،1384 ،بعضی
ادعــا میکننــد که هنــر رومی در حجاری ساســانی نفوذ زیادی داشــته
و حتــی حجاران رومــی ،کم و بیش با آنها همــکاری میکردهاند (گدار،
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 ،1358رویــه )274؛ در حال یکــه روش نمایــش و تا کیــد بر شــخصیت و
یگانگــی شــاه با اســتفاده از ترســیم او با نمای رخ در مقابــل بقیه افراد
و حیوانــات ،روش مرســوم در ظرف نگارههای نقــره باقیمانده از دوره
ساسـ�انیان اسـ�ت ( .)Katsumi,1984, 91عــاوه بــر گــدار و کاتســومی،
گیرشــمن هــم نوشــته :شــاهان ساســانی بیــش از همه ،ســنن نقوش
برجســته روی ســنگ را که از هزاره سوم پیش از میالد شناخته شده،
حفــظ کردند (گیرشــمن  .)367 ،1386،زرگــران اروپای مرکزی ،بعدها
موضوعات کندهکاری دوره ساسانی را تقلید کردند (همان .)378،تابلو
شکارگراز در تاق بستان کرمانشاه ،از حیث حرکتها و نمایشگریهای
ِ
حیات ،از جمله شــاهکارهای حجاری به شــمار خواهد آمد و در واقع
طــرح ایــن منظــره ،بدیــع و مبتکرانــه اســت (کریســتین ســن،1384،
 .)337هالل دور شــاه به معنی این اســت که میترا از ســوی اهورامزدا
در آییــن اردشــیر دوم حضور دارد (کویاجــی .)249 ،1382 ،برخی دیگر
َ
آن را فر کیانی میدانند .صحنه حجاری شکار گراز ،نمونهای از سبک
قالی ساســانیان است (کریســتین ســن .)338 ،1384 ،عالوه بر اینها،
این هنر ساســانی در بناهای ایوان کرخه ،افغانســتان ،سغد ،بامیان،
با کتریــا و همچنیــن در آســیای میانــه (درخــش و پنجــی کنــد) و آثــار
ــن ترکســتان معروف اســت (دیا کونــوف.)372 ،1384 ،
مانــوی در چی ِ
 -۱۰مهمترین دلیل این که ،دیگر در ایران هیچ اثر مشابهی خلق
نگردیده بوده است.
ً
 -۱۱احتماال هدف پادشــاه از انتخاب ایــن مکان ،ترویج فرهنگ
مهر بوده ،زیرا عناصر مهری به شرح زیر را دارد:
• تاق (تداعی غار)
• آب (تداعی چشمه)
• بستان (وجه تسمیه بغستان)
َ
گاونر)
• شکار گراز (تمثیلی از شکار ِ
• شکار گوزن (تمثیلی از شکارگاو نر)
• تســلط پادشــاه بــر طبیعت (تســلط الهه مهر بر طبیعــت و گاو نر
برای نجات بشر و کیهان)
• ریختن خون (قربانی گاو نر ،گراز و گوزن) برای نجات طبیعت
• موسیقی
•همکاریسایرحیواناتوانسانها(تداعیحضور مار و کژدموسگ)
• نگارگری تصویر فرشته نجات بر سر درب تاق (تداعی مهربانان)
• روحانی شدن شاه پس از پرتاب تیر (تداعی پیروزی مهر بر گاو نر)
• تشویق زنان در قایق (تداعی خرسندی طبیعت و رویش گیاهان).
 -۱۲این منطقه به عنوان مهرابه ،هموار ه مورد احترام سالطین،
درباریان و مردم به شمار می آمده است.
 -۱۳این تابلوها در اوج دوران گسترش مهر به آسیا و اروپا کشیده
شده است.
ً
 -۱۴اساسا نخجیر در چند کیلومتری تاق بغستان بوده است.

بازنــگاری تابلــو اصلی شــکار گــراز ،و دکوپاژ آن
برای بازسازی فیلم انیمیشن شکار گراز
 -1شــکارگاه در آرامــش بــه ســر مــی بــرد .آب و نیــزار و ماهیهــا و

اردکها در فضایی آرام و طبیعی دیده میشوند.
 -2صدای کرنا شــنیده میشــود .صورت یک گراز که در حال آب
تنی است ،از زیر باتالق بیرون میآید.
 -3مردانــی قــوی هیــکل ،دور تــا دور باتــاق را کــه بــا طنابهای
ضخیم محصور شده ،گونی میکشند.
 -4گرازی کم کم از زیر باتالق بیرون میآید ،ترسیده و جستجوگر
با چشمهایش اطراف را مینگرد.
 -5درب ســمت چپ نخجیر باز میشود ،گونی چسباندهشده بر
درب کنــار مــیرود و فیلی ســنگین با گامهای ی درشــت وارد باتالق
میشــود .بر پشــت فیل دو نفر ،یکی فیلبان و دیگری بوقزن دیده
میشود.
 -6گــراز برگشــته فیــل و فیلبــان و ســرنا نــواز را میبینــد .گــراز
میترسد اما با احتیاط عقب عقب میرود.
 -7ماهیهــا از آب بیــرون میجهنــد و دوبــاره بــه درون آب
میافتند .چند اردک به هوا میپرند.
 -8قایق پادشاه توسط دو مرد پارو زن ،آرام وارد شکارگاه میشود.
 -9صدای فیل فضا و بوق را دربرمیگیرد و فیل مرتب به دور خود
میچرخد تا موج در باتالق ایجاد کند.
 -10موجــی ســنگین ،جانــداران درون باتــاق را بیــدار میکنــد.
ســه گراز رودرروی قایق پادشــاه میایســتند و با چشمها ی از حدقه
درآمده ،پادشاه و فیل و فیلبانان را مینگرند.
 -11زنــان چنگنــواز نزدیکتر می شــوند و قایق آنــان وارد باتالق
میشود .زنان دیده میشوند.
 -12شاه دست بر شانهی کمک تیرانداز میگذارد و تیری را از وی
گرفته ،گرازها را نشانه میگیرد.
 -13پرندگان بر فراز شــاه و شــکارگاه ،در یکجا پرپر زنان نظارهگر
صحنه هستند.
 -14قایق دیگری از باال و امنترین جای شــکارگاه وارد میشــود.
در قایق ،پنج زن زیبا و رامشگر نشستهاند.
 -15یکــی از گرازهــا احســاس خطــر میکنــد و هر ســه به نــا گاه در
شــعاعی پنــج متری به دور خــود میچرخنــد و فرار میکننــد .دو گراز
دیگر از پایین فرار میکنند.
 -16صــدای چنگهــا و فیلها و گرازها و به هــم خوردن نیزارها،
فضا را در بر میگیرد.
 -17شــاه ،تیر را رها میکند .تیر بر گردن یکی از گرازها مینشــیند
و نعــرهی گــراز بــر فضا چیرگــی مییابد .گــراز بیاختیــار از زمین کنده
شده ،به هوا پرتاب میشود و میچرخد.
 -18دو گــراز دیگــر از بــاال و دو گــراز دیگــر از پاییــن بــه دیــواره
طنابکشی شده برخورد کرده ،به زمین میافتند.
 -19زنان با شور و شعفی خاص دست میزنند و هورا میکشند.
 -20گــراز بــا تیری بر گردن ،به دور خــود میچرخد و بیاختیار به
پایینترین جای شکارگاه فرو میافتد.
 -21در اوج نفــس زدن و نعــره گــراز زخــم خورده ،صدای شــادی
چنگنوازان و رامشگران شنیده میشود.
 -22زنان رامشگر ،شاه را بیوقفه تشویق میکنند.
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 -23شاه بر قایقی ایستاده ،نوری مبهم گرد سر شاه تابیده میشود.
 -24فیلــی دیگــر بــه ســمت گــراز زخمخــورده گام برم ـیدارد و
فیلبانان از پشت کمر فیل ،گرزی بر فرق گراز میکوبند .گراز در خود
میپیچد و رو به باال ،بر زمین میافتد.
 -25دربــان شــکارگاه بــر ســطحی ایســتاده ،پارچــه گونــی را بــا
دس ـتهایش باال برده اســت .یکی از گرازهای فرارکرده ،از زیر دســت
دربان به ســرعت گذشــته ،به درون کانال میافتد .ســاخی با گرز بر
فرق گراز میزند و او را میکشد.
ً
 -26شــاه مجددا تیری بر گرازی که پشــت دیوار گیر کرده میزند
و گــراز دوم نیــز بیاختیار از باتالق کنده شــده ،چرخی میزند و به ته
شکارگاه فرو میغلتد.
 -27فیــل پاییــن کادر در پنــج حرکــت متوالــی در نقــش پنج فیل
بــازی میکند (انیمیشــن) .ابتدا با دســت راســت خود ،جســد گراز را
تــکان میدهــد .ســپس بــا خرطــوم آنرا بر زمیــن میغلتانــد .در گام
ســوم گــراز را بــا خرطــوم بلند میکنــد .در گام چهــارم گــراز را باال نگه

میدارد که کارگر با چماق بر سرش بکوبد و در گام پنجم گراز را باالی
ســر میچرخانــد و در گام ششــم گراز را با زور خرطــوم به کانال حمل
جسد گرازها پرت میکند.
 -28گــراز به درون کانال میافتد .ســاخان نیز گرزی بر فرق گراز
میکوبنــد و دســت و پایش را بــا طناب میبندند و بر پشــت فیلی که
مخصــوص حمــل گرازهاســت ،میاندازنــد .فیــل حرکت میکنــد و از
باالی کانال خارج شــده ،به ســمت آشپزخانه شــاه که در تابلو دیده
نمیشود ،میرود .صدای شادی زنان رقصنده بر فضا میپیچد.
 -29گرازی دیگر به کانال میافتد .ســاخان جســد او را بر پشــت
فیلی دیگر میاندازند .هورای زنان همواره به گوش میرســد .گرازی
دیگر به کانال میافتد .گراز پنجم نیز به کانال میافتد.
 -30همه بر قایق ایستادهاند .شاه تیری دگر پرتاب میکند .هاله
نوری زیبا دور شــاه را احاطه کرده اســت .زنــان چنگنواز مینوازند.
رامشــگران میرقصند .شــکارگاه آرام گرفته و فیلبانان و شــاه و زنان
به کانال مینگرند.

نتایج حاصل از پژوهش نشــان میدهد که منطقه باســتانی تاق
بســتان کرمانشــاه ،از نواحــی جــذاب گردشــگری در ایــران بــه شــمار
میآید و تابلو ســنگی شــکار گراز توســط هنرمندان خالق ایرانی عصر
ساســانی در حوزه انسانشناســی به تصویر درآمده اســت .بنابراین،
تگــری ،حرکت و
تابلــو ســنگی شــکار گــراز عــاوه بــر هنــر نقالــی ،روای 
نســرایی ،نشــان میدهــد که هنرمنــد نگارگــر آن ،ایرانی بوده
داستا 
و ایــدهای انیمیشــن در پالن اجرایی خود داشــته اســت .خاســتگاه
بومشــناختی هنرمند نقاش نمایشــگر هر دو تابلو شکار گوزن و شکار
گراز مبتنی بر  11دلیل نگارنده در بخش بحث این مقاله ،به احتمال
قوی هنرمندی ایرانی بوده است .این منطقه با چهار دلیل زیر برای

شکار و گردشگری از اهمیت واالیی برخوردار بوده است:
الــف) روز شــکار گــراز یا گــوزن ،روز رزم و بــزم و جشــن درباریان به
شــمار میآمــده اســت .زیــرا چنگنــوازان ،رامشــگران ،فیلبانــان،
ســاخان ،رقصنــدگان ،رمدهندگان ،قایقرانان ،پادشــاه ،آشــپزان و
مهمانان در آن حضور دارند.
ب) این منطقه ،محل ظهور قدرت پادشــاه در تســلط بر انســان،
طبیعت به شمار میآمده است.
ج) روز شــکار گــراز برای پادشــاه ساســانی ،ســرگرمی و تفریح را به
همراه دارد.
د) رزم انسان -پادشاه با گراز (زور آزمایی پادشاه) را به تصویر میکشد.

فهرست منابع
آریانپور ،امیر اشــرف ( ،)1386تاق بستان ،نقشها و سازهایش ،مجله هنر
موسیقی ،شماره  ،79صص .35 -30
آل داوود ،صدیقــه ( ،)1380تــاق بســتان ،نمونه ای از نگاره های ساســانی،
مجله زمان ،شماره  ، 44صص .58-57
برا کــت ،اســکار گــروس ( ،)1363تاریخ تئاتر جهان ،مترجم هوشــنگ آزادی
ور ،انتشارات نقره ،تهران.
بنــدازی ،جیــان آلبرتــو ( ،)1385یکصــد ســال ســینمای انیمیشــن ،مترجم
سعید توکلیان ،انتشارات صدا و سیما ،تهران.
بیضایی ،بهرام ( ،)1379نمایش در ایران ،چاپ دوم ،انتشــارات روشنگران
و مطالعات زنان ،تهران.
حامی ،احمد( ،)2535بغ مهر ،انتشارات داورپناه ،تهران.
دیا کونــوف ،م .میخاییــل ( ،)1384تاریــخ ایــران باســتان ،مترجــم روحــی

ارباب ،چاپ پنجم ،انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
عــارف ،محمــد (،)1393کمیجــان ،ســرزمین شــگفت انگیــز تات هــا و مادها
"انسان شناسی نمایش" ،چاپ سوم ،انتشارات طهوری ،تهران.
کریســتین ســن ،آرتــور ( ،)1384ایــران در زمــان ساســانیان ،چــاپ چهــارم،
ترجمه رشید یاسمی ،نشر صدای معاصر ،تهران.
کویاجــی ،جهانگیــر کوورجــی ( ،)1382آیینها و افســانههای ایــران و چین
باستان ،مترجم جلیل دوست خواه ،انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
گدار ،آندره ( ،)1358هنر ایران ،ترجمه بهروز حبیبی ،دانشگاه ملی ،تهران.
گیرشــمن ،رومــن ( ،)1386ایــران از آغــاز تــا اســام ،ترجمــه محمــد معیــن،
انتشارات نگاه ،تهران.
معین ،محمد ( ،)1363فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران.
ملــک پور ،جمشــید ( ،)1364تاریــخ نمایش در جهان ،انتشــارات کیهان،

22
۱۳۹۷  تابستان،۲ شماره،۲۳ هنرهای نمایشی و موسیقی دوره- نشریه هنرهایزیبا

ture, University of Tokyo.
Jeroussalimakaja (1978), Le cafetan aux Simorgh du tom beau de
mochtchevaja Balka (Caucasia Septentional), Studio Iranian: ca, Vol.
V11, Face. 2, pp. 183-211.
Katsumi, Tanab (1984), Taqi-Bostan, IV text, Institute of Oriental
culture, Tokyo University.

.تهران
 نشر، ترجمه محســن ثالثی، جامعه باســتان،)1374(  لویس هنری،مورگان
. تهران،مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 تاریــخ باستانشناســی ایــران بــر بنیــاد،)1354(  ارنســت،هرتســفلد
. تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، ترجمه علی اصغر حکمت،باستانشناسی
Fukai, Shinji (1984), Taqi-Bostan, IV text, Institute of Oriental cul-

