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چکیده
پژوهــش حاضــر می کوشــد بــه بررســی تحلیلی و تفســیری یکــی از تابلوهای ســنگی هــزار و پانصد ســاله ی ایرانی به نــام "نقش 
کوهی در ناحیه ی  کرمانشاه ایران بپردازد. این تابلو به طول 5 متر و عرض 4 متر، در بدنه  گراز" در منطقه ی  برجسته ی شکار 
که  که متعلق به اواخر دوره امپراتوری ساسانیان است. یافته ها نشان می دهد  کنده  کاری شــده،  کرمانشــاه ایران  تاق بســتان 
کنون از نگاه ژرف پژوهشــگران  که تا این تابلو ســنگی، می تواند به عنوان نمونه ای از ایده انیمیشــن )پویا نمایی( ایرانی باشــد 
داخلی و خارجی غافل مانده است. سابقه هنر انیمیشن در جهان به سال ۱8۹۲ در پاریس بر می گردد و پیش از این در هیچ 
که ســابقه  کتاب و یا دایره  المعارفی از وجود انیمیشــن باســتانی اشــاره ای مســتند نشــده اســت. تنها ســند ماندگاری  مقاله، 
کرده و بی هیچ بازتاب جهانی مســکوت مانده، نقاشــی متحرک درخت آســوریک  ح  انیمیشــن پنج هزار ســاله ی ایرانی را مطر
گفتگوی بز با درخــت خرما می پردازد و در پنــج فریم متحرک تنظیم  که به  )ظــرف ســفالین( در شــهر ســوخته زابل ایران اســت 
کتابخانه ای، مطالعات میدانی و فنون آزمایشــگاهی  گردیده اســت. این مقاله، با تکیه بر روش اســنادی و با اســتفاده از منابع 
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کوتــاه  کــه عمــری   نقاشــی متحــرک، یکــی از پدیده هایــی اســت 
کمــی بیشــتر از صدســال از  در ایــران و جهــان دارد. بنــدازی نوشــته: 
کــه اغلــب از  نخســتین نمایــش انیمیشــن )پاریــس، ۱8۹۲( می گــذرد 
وقایــع تاریخی بــود )بندازی، ۱۳85، رویه الف(. قوانین ۱۹80 آســیفا، 
که به صورت  کرد: هر حرکتی مجازی  انیمیشن را بدین صورت تعریف 
تک قاب، یکی یکی برای تصاویر متحرک یا متحرک ســازی در ســینما 
کــه نمایش  ســاخته شــود، انیمیشــن نامیده می شــود و یــا هر چیزی 
ســاده حرکــت زنــده و بــه صــورت ۲4 فریــم نباشــد، فیلــم انیمیشــن 
اســت )همــان، رویــه ج(. بنابراین، تعریــف عمر هنر انیمیشــن مدرن 
در ایران، حدود 50 ســال اســت. در حالی  که یافته های  این پژوهش 
نشــان می دهد جایگاه هنرمندان ایران باســتان، در ردیف پیشتازان 
ایده پردازی هایِ  صنعت تصویر متحرک در جهان هنرهای نمایشــی 
بــه شــمار خواهــد آمــد. نقاشــی های  موجــود بــر بشــقاب های  دوره 
ساســانی، از نمونه هــای آشــکار ایــن نــوع از هنرهای تجســمی اســت 
گوزن و در آخر تابلو ســنگی شــکار  و نقش  برجســته هایی مانند شــکار 
گــراز نیــز بیانگــر ذوق هنرمنــدان آن در ایجــاد توالــی حرکــت و احتمااًل 
گــراز"  پویا نمایــی )انیمیشــن( ایرانــی اســت. فیلــم انیمیشــن "شــکار 
بــه مــدت 8 دقیقــه، بــدون حــذف و اضافــه نســبت بــه اصــل ســنگ 
کنون به دعوت  که تا نگاره، توســط نگارنده این مقاله ســاخته شــده 
فستیوال های  بین المللی انسان شناسی تصویری از جمله: دانشگاه 
و  فرهنــگ  رســانه،  بین المللــی  کنفرانــس  )روســیه(،  کاترینبــورگ  ا
ارتباطــات در دانشــگاه آنادولو )ترکیه(، فســتیوال انیمیشــن آرژانتین 
کنفرانــس ملــی انسان شناســی ایــران )دانشــگاه دولتــی یــزد( در  و در 
گردیــده و در مرحله  حضــور نماینــده ســازمان جهانــی یونســکو ارایــه 
کرســِی نظریه پردازی شــورای عالی انقالب فرهنگی ایران نیز  نخســِت 
که انیمیشن ایرانی نیز، از  گردیده است. یافته ها نشان می دهد  ارائه 
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 
می سازد، که چنانچه مورد قبول انجمن های  علمی از جمله هنرهای 
گیرد، نام ایران  نمایشی، باستان  شناســی، تاریخ و مردم  شناسی قرار 

که  کــرد. از آنجا  را بــه عنوان خاســتگاه انیمیشــن جهــان ثبت خواهد 
فالت ایران همواره از طبیبان، ستاره شناســان، شعرا، سیاست مداران 
که  و هنرمندان برجسته ای برخوردار بوده، این پرسش پیش می آید 
چرا هرگز نامی از هنرهای نمایشی ایران در هیچ سند تاریخی از جمله 
کت )۱۳6۳( برده نشــده اســت؟  تاریــخ تیاتــر جهان نوشــته اســکار برا
در حالی کــه فرهنــگ نمایشــی ایران باســتان بــر نمایش جهــان )آیین 
گردید.  گزارش خواهد  که در جای خود  دیونیســوس( تاثیرگذار بوده، 

این پژوهش، در پی پاسخ به پرسش های  زیر است:
گــراز در دوره ساســانی، از  ۱. هنرمنــد نقــاش تابلــو ســنگی شــکار 
انیمیشن درخت آسوریک سه هزار سال پیش از میالد در زابل اطالع 

داشته است؟
گــراز، هنرمنــدی  ۲. هنرمنــد ســنگ نــگار تابلــو ۱500 ســاله شــکار 

ایرانی بوده است؟ یا رومی؟
گــر هنرمنــد رومی بوده، چرا در هیچ نقطه ای از روم باســتان  ۳. ا

کومون، نشانی از این شیوه وجود ندارد؟  حتی در تراجانز 
4. دالیــل مهــم بر "توالــی حرکت" در مســیر ایده انیمیشــن بودن 

گراز در چیست؟ تابلو سنگی شکار 
کرمانشاه، نقاشی روایتی  گراز در تاق بستان  5. سنگ نگاره شکار 

یا ریتم سازی تصویری و یا انیمیشن است؟
کتابخانه ای  کمــک مطالعــات  ایــن مقالــه بــا روش اســنادی و به 
در  نگارنــده  توســط  ایــده  ارایــه  و  مصاحبــه(  و  میدانی)مشــاهده  و 
و  معرفــی  گــزارش،  راســتای  در  ملــی  و  بین المللــی  کنفرانس هــای  
بــر خاســتگاه شــناختی ایــن پدیــده  بحث هــای  تخصصــی مبتنــی 
گردیــده اســت. تحقیــق در ســه مرحلــه مهــم: الف( باســتانی انجــام 
گردآوری داده ها،  مطالعــات میدانی، مصاحبــه و فیلمبرداری جهت 
و  تجزیــه  تکنیــک فیش  بــرداری، ج(  بــا  کتابخانــه ای  ب( مطالعــات 
تحلیــل داده هــا بــه منظور تطبیق بــا نمونه های  باســتانی آن، بویژه 
تابلوهای بر جای مانده در شهر تراجانز روم باستان و ریشه شناختی 
آیین های  نمایشی ایرانی، در راستای تفسیر و تحلیل "توالی حرکت" 
کرمانشــاه، بــا تکیه بر  گــراز در تاق بســتان  بویــژه ســنگ نــگاره شــکار 

داستان های  اساطیری و زندگی تاریخی سالطین بوده است.

وجه تسمیه میدان پژوهش

نام تاق بســتان برگرفته از نام دهکده تاق بســتان یا تاق وســتان 
کرمانشــاه بیــن  کــه در راه قدیــم ســنندج بــه  گســتهم( اســت  )تــاق 
کرمانشــاه  کیلومتری مرکز شــهر  کرمانشــاه و در حــدود ۷/5  گاوبنــد و 
که پشــت به ارتفاعات  گرفته،  کیلومتری شــهر ســنندج قرار  و در ۱4۳ 
کــوه پــروه، و رو بــه جــاده نام دار ابریشــم و دشــت بزرگ ماهی دشــت 
کنــار تــاق بســتان را  قــرار دارد)معیــن، ج 5: ۱06(. هرتســفلد، جــاده 
دروازه آســیا نامیده اســت )هرتسفلد، ۱۳54، 5۷(و )مورگان، ۱۳۷4، 

کتبیه بیســتون،  ج 4 ، ۳0۳(. ملک الشــعرای بهــار، ضمــن اشــاره بــه 
از تاق بســتان هم نام برده اســت: ”بیســتون در اصل بغســتان است 
گوید بهســتون  و تازیــان غالبــًا آن را ”بهســتون” خوانده انــد و یاقوت 
قریه ایســت بیــن همــدان و حلوان و اســم او ”ساســبانان” اســت و از 
که مرادش  که در باب غار شــبدیز داده اســت معلوم می دارد  شــرحی 
”تاق وســتان” می باشــد )آریان پور، ۱۳86، ۳۲(. امپراتوری ساسانیان 
کــه خــود را وام دار و از نوادگان هخامنشــیان می داننــد، در ۳ منطقه 
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کرمانشاه ایران گراز- تاق بستان 

غــرب  و  )نیشــابور(  شــرق  جنوب)بیشــابور(،  جملــه:  از  ایــران  مهــم 
گذاشــته اند. نگارنده با  )کرمانشــاه(، آثــاری مانــدگار از خــود بر جــای 
تکیــه بــر تاق دایــره ای موجــود و نزدیکی هــر دو تاق به چشــمه های  
کــه وجــه تســمیه ایــن مــکان بــه احتمال زیــاد تاق  آب، اعتقــاد دارد 
که همانا  گمانه نیز متناســب با بیســتون  بغســتان بوده اســت. ایــن 
بغســتان بوده، معنای بیشتری می یابد. بغستان، محل بغ، خدای 
که یونانیان بویژه اریپیدوس در نمایشنامه ای مهم  مهر ایرانی بوده 
کرده است. بنابراین تاق بستان  کغوس" از آن به روشنی یاد  به نام"با

مخفف بغستان، مترادف با مهرابه بوده است.

پیشینه و سوابق پژوهشی    
                                                                

کنــون دربــاره ایــن تابلوهــا،  پژوهشــگران و دانشــمندان زیــادی تا
گیرشــمن  کرده انــد. رومن  کتاب هــای  ارزشــمندی منتشــر  مقــاالت و 
کریســتین ســن)۱۳84( و شــین جــی فــوکای)۱۹84(، تابلــو   ،)۱۳86(
گــراز را اثــری شــگفت انگیــز دانســته اند و دربــاره آن مطالــب و  شــکار 
اســنادی علمــی- پژوهشــی ارائــه نموده انــد. همچنیــن هــرودوت و 
پلوتارک، تاریخ ایران باســتان را با تکیه بر دانش انسان شناســی وقت 
نوشته اند. بهرام بیضایی در کتاب نمایش در ایران)۱۳۷۹(، به اشکال 
نمایشی و حتی تابلوهای نمایشی)نقاشی های  روایتی( دوره ساسانی 
پرداختــه، و جمشــید ملــک پــور)۱۳64( بــه نقــل قــول از پلوتــارک، به 
کرده اســت. نگارنده  کارامانیا اشــاره  وجود تماشــاخانه ای تئاتــری در 
نیــز در پژوهش های  میدانی در فرهنگ تات ها و مادها برای رســیدن 
کتابــی تحت عنــوان کمیجان، ســرزمین  بــه انسان شناســی نمایــش، 
شــگفت  انگیز تات هــا و مادها)عــارف، ۱۳۹۳(، به خاســتگاه شــناختی 
که می تواند  آیین های  نمایشــی بومی ســه هزار ساله ای دســت یافته 
گــراز ارائــه نمایــد.  در راســتای خوانشــی نویــن از تابلــو ســنگی شــکار 
کونوف، درباره ســابقه انیمیشــن در ایران  میخاییل میخاییلوویچ دیا
باســتان می نویســد: مناظره بــز و درخت خرما، حماســه دوره پارت ها 
کونوف، ۱۳84،  بوده که در دوره ساسانی به تصحیح رسیده است )دیا
۳65(. نقاشــی درخت آسوریک )دیالوگ نمادین یک بز و یک درخت 
خرما(، بر ظرفی ســفالین مربوط به هزاره ســوم پیش از میالد در ایران 
می پردازد؛ اما هیچکدام از آنها، موکدًا به انیمیشن بودن تابلوی شکار 

گراز و ایرانی بودن هنرمند طراح- مجری آن، اشاره ای نکرده اند.

بحث) تجزیه و تحلیل یافته ها( 

کرمانشــاه ایران، یک تاق  نمای سنگی متعلق به دوره  در اســتان 
که به نام تاق بستان معروف  کنده  کاری شــده  امپراتوری ساســانیان 

اســت. ظاهر نقش برجســته ها در این تاق باســتانی نشــان می دهد 
کــه ایــن دو تابلو بزرگ ۲0 و ۱8 متر مربعی، بــه ترتیب در فاصله زمانی 
که هنرمند  گردیده اســت و مدارک نشــان می دهد  معینی از هم اجرا 
سنگ   نگار هر دو تابلو، یک نفر بوده، اما از دستیاران زیادی استفاده 
می کرده است. تابلو شکار گراز، در سمت چپ کوه حک شده و از عناصر 
مهمی از جمله داستان، صحنه، اشخاص، ماجرا، موسیقی، بافت، 
کشمکش،  ح، نماد، زبان، هدف،  رنگ، حجم، زمان، فضا، ژانر، طر
آغــازه، میانــه و پایانــه برخوردار اســت. در این نقش برجســته، رابطه 
گراز،  انســان بــا طبیعــت از جمله ماهــی، اردک، درخت، نیــزار، فیل، 
کارگران( بــه خوبی از  آب، باتــالق و فرهنگ هــا )پادشــاه و درباریــان و 
که مورد تایید شاه  دید هنرمندی ایران  شناس و معماری های ناب 
کشــیده شده اســت. خســرو پرویز، پادشــاه ساسانی  بوده، به تصویر 
ســده پنجــم میــالدی، در یــک روز معیــن بــه همــراه مالزمــان و زنان 
گزاران، فیل  بانان و دســتیاران خود به  رقصنــده، نوازندگان، خدمت 
گراز آمده اســت. شــاه بر قایقی  قصد شــکار به محوطه باتالقی شــکار 
گرفته اند. هنرمند  ایستاده و همراهان او در ترکیب  بندی دقیقی قرار 
سنگ  نگار ساسانی، با طرحی نو و البته انسان شناسانه، تابلویی پویا 
گــراز و فیــل و آب و پرندگان  را از تفریــح تخصصــی شــاه و درباریــان بــا 

باتالقی آفریده است. 
کل جنبــه  هنــر مجسمه  ســازی و هیکل  تراشــی تــاق بســتان، بــه 
کاماًل ظاهر شــده و از لحاظ هنر  گرازها و فیل ها  دیگری دارد. حرکات 
کــه پارچه ی  نقاشــی بســیار حائز اهمیت اســت و چنان دقیق اســت 
کونوف، ۱۳84، ۳۷۱(.  کاماًل مشخص است )دیا لباس شکارچیان نیز 
در مورد زمان ســاخت این ایوان: ۱- هرتســفلد نوشــته این ایوان در 
دوره خســرو دوم یعنی 5۹0 تا 6۲8 پس از میالد ســاخته شده است. 
گال نوشته  ۲- ِاردمن نوشته در دوره پیروز یکم ساخته شده. ۳-ُون 
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، ۱۳86، ۳۷۷(.

ح دو نقاشی  متحرک مبتنی بر توالی حرکت  شر
کهن ایران از میراث 

ســفالین  ظــرف  باســتان،  ایــران  هنرمنــد  شــاهکارهای  از  یکــی 
که به درخت آسوریک  گفتگوی بز و درخت خرما اســت  نقاشی شــده 
گردیده و متعلق به هزاره ســوم پیش از زایش عیســی  ایرانــی معروف 

مربوط به شهر سوخته زابل می باشد.
که به نظر  گردیده  نقاشــی متحرک در تصویر ۱، در 5 فریم تقســیم 
پاره ای از اسطوره  شناســان، بز و درخت خرما، نماد آسوری ایرانی به 

گفتگوی بز و درخت خرما بر ظرفی سفالین در شهر سوخته زابل- ایران.  تصویر1- نقاشی متحرکی 5000 ساله 
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کشاورزی بوده است. نشانه روابط تنگاتنگ دامداری و 
ح توالی  گیری طر نگارنده پس از مطالعات الزم بر چگونگی شکل 
گراز،  حرکــت تــا نقاشــی متحــرک و انطبــاق آن بــا تابلــو ســنگی شــکار 

ح زیر ارائه می نماید: یافته های خود را به شر

گراز  الف( دالیلی چند بر ایده ی انیمیشن بودن تابلو سنگی شکار 
این صحنه، در قابی به طول 5.۷0 و عرض 4.۱۳ متر بر دیواره ای 
گردیده است. ظاهر  در ســمت چپ ایوان بزرگ تاق بستان حجاری 
کــه ۱5 فیــل در 5 ردیــف بــر ســمت چــپ قــاب  قــاب نشــان می دهــد 
که تعداد  کنــده  کاری شــده، اما نگارنــده این مقاله بــر این باور اســت 

ایــن فیل هــا بیــش از ۳ راس نیســت. یــک فیــل برای ایجاد وحشــت 
گرازها از باتالق، فیلی دیگر به منظور حمله به  کشــاندن  برای بیرون 
کشته شده، به تصویر درآمده اند.  گرازهای  گرازها و فیلی برای حمل 
کف زدن  ۱. در باالی قاب، 5 زن رامشگر در حال رقص و شادی و 
کاری جز این ندارند؛ به همین  و تشــویق شــاه بر قایقی نشســته اند و 

خاطر تکرار نمی شوند. 
کرده اســت تا شــکاری  کمــان را رها  ۲. شــاه در قایقــی ایســتاده و 
گــرز فیل  بانــان در باتالق های  تاق  کــه به واســطه نعــره ی فیل ها و  را 

بستان اسیر نخجیر شده ، با چله از پای درآورد. 
گرازنــد  گــراز نیســتند، بلکــه ۷ تــا 5  گلــه  گرازهــای بــاالی تابلــو،   .۳

کرمانشاه ایران. گراز در تاق بستان  تصویر ۲- عکسی واقعی از تابلو سنگی 1500 ساله شکار 

تصویر3-  پنج حرکت ) فریم به فریم( از یک فیل به تفکیک.
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و هنرمنــد ســنگ  نگار ایرانــی، طبق شــیوه نقاشــی ایرانی بــرای ایجاد 
گرازهــا و فیل های  زیادی را نشــان داده اســت. اغلب  ریتــم و حرکــت، 
کرده، تیر  که به سویش حمله  گرازی  پژوهشــگران نوشته  اند: "شــاه به 
گراز اساســًا نمی تواند برگردد. پروفســور شــین  می انــدازد"؛ در حالی کــه 
کوتــاه نمــوده، اما  جــی فــوکای، در انیمیــت بــودن ایــن تابلــو درنگــی 
گراز  اشاره ای مسجل نکرده است. فوکای نوشته: در خصوص این دو 
که دو  گراز است  که آیا این یک  گفت  )زخم خورده( به سختی می توان 
 .)Fukai, 1984, 88( گراز بوده است؟ بار رسم شده؟ یا در حقیقت دو 

4. در قایقی دیگر، چند چنگ  نواز مخصوص شــاه، در حال رقص 
دیده می شوند. 

گراز های  شــکار شــده و  کانــال حمــل  5. در ســمت راســت تابلــو، 
گرازهای بی جان بر  که در حال ســوار نمودن اجســاد  کارگرانی اســت 
که از شاه  گرازهایی است  کانال، تله ای برای  کمر فیل می باشند. این 

کرده اند.  و فیل  بانان فرار 
که  کــه حکم دیوار دارد، باال می برد  6. دربان شــکارگاه، طنابی را 

کانال به دام بیندازد.  گرازهای فراری را در آن 
که به ظاهر شــاه یــا روحانی باید  ۷. در ســمت دیگــری، شــخصی 
کمانی در دست دارد و در حال دریافت تیری از خدمه است.  باشد، 
هرتســفلد نوشــته: احتمــااًل هاله دور ســر پادشــاه را با رنگ ها نشــان 
می داده اند. آن رنگ ها از میان رفته اســت )هرتســفلد، ۱۳54، ۹4(. 
گواه این بخشــش ایزدی اســت )حامی،  ایزد مهر هم برســم بدســت 
۱40،۲5۳5(. در تاق بســتان، بدون شک یک زیارتگاه قدیمی وجود 
گویا مخصوص ستایش آناهیتا بوده  که در زمینه مزدا پرستی  داشته 
اســت )کریســتین ســن، ۱85،۱۳84(. برابر آیین ایرانیان باستان، هر 
که می خواســت شــاه باشــد، الزم بود دارای شایستگی شاهی و  کس 
که شــخص به  کیانی اســت  کیانی )ایزدی( باشــد. از نیروی این فّر  فّر 
کمــاالت روحانی و نفســانی آراســته می گردد و از ســوی خداوند برای 
که  کس  راهنمایــی مــردم برگزیــده می شــود. در آیین زرتشــتیان، هــر 
مورد خشــنودی پــروردگار باشــد، خواه پادشــاه، خواه پارســا یا خواه 

دانشمند، دارای فّر ایزدی است )آل داوود، ۱۳80، 5۷(.
8. در پاییــن قــاب هم فقط یک فیل دیگر )نه پنج فیل(، در حال 
که بر پشــت  گرازهای زخم  خورده دیده می شــود. افرادی  جمع  آوری 
که  گرازهایی است  کارشان ضربه زدن بر  فیل ها ســوار شده اند، الزامًا 

به دام افتاده اند.  
عالوه بر اینها، بند چهارم )4( هنرمند ایرانی را از سایر هنرمندان 

نقاش جهان باستان متمایز می کند:
۱. حرکت یا موشن)جابجایی اشیا و اشخاص(؛

۲. ریتم یا ترتیب توالی)تکرار(؛
۳. روایت یا نقل داستان )بیان داستان ملی یا بومی(؛

4. از توالی حرکت تا اندیشه انیمیشن یا تصویر متحرک )پنج فیل 
کادر(. پایین 

ب( دالیل ایرانی بودن هنرمند معمار تابلو ســنگ  نگاری شــده ی 
گراز شکار 

بــر اســاس مــدارک موجــود و اظهار نظرهــای دانشــمندانی ماننــد 

کــه در این  بــاره  کونــوف  گیرشــمن و شــین جــی فــوکای و دیا پروفســور 
بــه روشــنی بیان داشــته اند و همچنیــن مبتنی بر مطالعــات تطبیقی 
کشورهای  این گونه از هنرهای تجســمی ســنگی و باســتانی در ایران و 
هم  عصر، به نشانه  شناسی های  فرهنگی و عوامل مهمی مانند سطح 
اطالعات هنرمند خالق هر دوره  ای، به خاستگاه شناختی تابلو سنگی 
گراز از منظر انسان شناســی زیســتی و فرهنگی اهتمام ورزیده- شــکار 
که هنرمند آن ایرانی بــوده نه رومی. شــده و ایــن احتمال وجــود دارد 
گر هنرمند رومی بوده، چرا در هیج جایی از جهان و حتی در  ۱- ا
کولومن، هیچ تابلویی مانند این از خود  روم باستان از جمله تراجانز 

بر جای نگذاشته است؟
۲- دقت موجود در تابلو، از جمله پویایی نگاه پادشــاه، نشــان از 
کامل هنرمند بر فرهنگ عامه ایران )فرش، لباس، موسیقی،  تسلط 
فیگور، رنگ، بافت، نشانه های  مذهبی  و حتی اندازه اشخاص و پر 

کادر( دارد.  کردن تمام 
۳- ســابقه اینگونــه نقــش برجســته ها در ســیصد ســال پیــش از 
بــر ســکه ها و فرش هــای   کرمانشــاه،  تــاق بســتان  نقش برجســته ی 

ساسانی وجود داشته است.
از شــیوه  نقاشــی ها  در  رومی هــا معمــواًل  نوشــته:  گیرشــمن   -4
کامــاًل  روایت گری)پهنــا نگــری( اســتفاده می کرده  انــد، ولــی ایرانیــان 
کید بر موضوعی واحد( داشــته اند. نقش برجســته های   ژرفا  نگری)تا
ساســانی، بــا داشــتن قرینــه در ترکیــب و ســبک، وابســته بــه نجابت 
خانوادگــی و اصــواًل ایرانــی باقــی مانــده و  ایــن تجلــی مخالــف نقش 

برجسته غربی است )گیرشمن، ۱۳86، ۳۷۲(.
5- ســابقه انیمیت در ایران، به هزاره ســوم پیش از میالد به شهر 

سوخته زابل)انیمیشن بز و درخت خرما( بر می گردد.
6- عصر ساســانیان به دوره طالیی هنر ایرانیان باســتان مشــهور 

بوده است.
گراز، به رسم نمایشِی  ۷- هنرمند طراح و اجرا کننده ی تابلو شکار 
کامل داشــته و انگیزه نوآوری  پرده  خوانــِی ایرانیان باســتان آشــنایی 
در ســر می پرورانده اســت. ریتم، حرکت و فریم های  موجود در تابلو، 
گاهــی هنرمنــد ســنگ  نگار از شــمایل  گردانی و پرده خوانی  نشــان از آ
داشــت  نظــر  در  بایــد  نوشــته:  گیرشــمن  دارد.  باســتان  ایرانیــان 
که این صحنه را ســاخته اند، پیکر تراشــان حیوان ســاز و  هنرمندانــی 
پر ارزشــی بوده انــد و مخصوصًا در ســاخت فیل هــا، حقیقت گرایی به 

سطح زیباترین آثار هنر شرقی می رسد )گیرشمن، ۱۳86، ۱۹۹(.
گر چه ســابقه ی درخت آسوریک حدودًا سه هزار سال پیش  8- ا
که  گــراز اســت، امــا شــواهد نشــان می دهد  از ســنگ نــگاره ی شــکار 
حفاری منطقه مســکونی شهر ســوخته زابل، مربوط به سده ی اخیر 
کرمانشــاه، در سده  اســت. بنابراین هنرمند ســنگ نگار تاق بســتان 
گونــه اطالعی از انیمیشــن نخل و بــز، بر ظرف  پنجــم میــالدی، هیچ 

سفالین ایرانی نداشته است. 
۹- بنابر عقیده هرتســفلد، این ســنگ نگاره، ما را از طرز نقاشــی و 
پرده ســازی عهد ساسانی مطلع می کند )ســن، ۱۳84، ۳۳۷(. بعضی 
که هنــر رومی در حجاری ساســانی نفوذ زیادی داشــته  ادعــا می کننــد 
کم و بیش با آنها همــکاری می کرده اند )گدار،  و حتــی حجاران رومــی، 

کشف اندیشه انیمیشن هزار و پانصد ساله ی ایرانی در تابلو سنگی شکار 
کرمانشاه ایران گراز- تاق بستان 



۲0
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۳ ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۷

کیــد بر شــخصیت و  ۱۳58، رویــه ۲۷4(؛ در حالی کــه روش نمایــش و تا
خ در مقابــل بقیه افراد  یگانگــی شــاه با اســتفاده از ترســیم او با نمای ر
و حیوانــات، روش مرســوم در ظرف نگاره های  نقــره باقیمانده از دوره 
کاتســومی،  گــدار و  ساســانیان اســت )Katsumi,1984, 91(. عــالوه بــر 
گیرشــمن هــم نوشــته: شــاهان ساســانی بیــش از همه، ســنن نقوش 
که از هزاره سوم پیش از میالد شناخته شده،  برجســته روی ســنگ را 
کردند )گیرشــمن ،۱۳86 ، ۳6۷(. زرگــران اروپای مرکزی، بعدها  حفــظ 
موضوعات کنده  کاری دوره ساسانی را تقلید کردند )همان، ۳۷8(. تابلو 
شکاِرگراز در تاق بستان کرمانشاه، از حیث حرکت ها و نمایشگری های  
حیات، از جمله شــاهکارهای حجاری به شــمار خواهد آمد و در واقع 
طــرح ایــن منظــره، بدیــع و مبتکرانــه اســت )کریســتین ســن،۱۳84، 
که میترا از ســوی اهورامزدا  ۳۳۷(. هالل دور شــاه به معنی این اســت 
در آییــن اردشــیر دوم حضور دارد )کویاجــی، ۱۳8۲، ۲4۹(. برخی دیگر 
گراز، نمونه ای از سبک  کیانی می دانند. صحنه حجاری شکار  آن را َفر 
قالی ساســانیان است )کریســتین ســن، ۱۳84، ۳۳8(. عالوه بر اینها، 
کرخه، افغانســتان، سغد، بامیان،  این هنر ساســانی در بناهای ایوان 
کنــد( و آثــار  کتریــا و هم چنیــن در آســیای میانــه )درخــش و پنجــی  با
کونــوف، ۱۳84، ۳۷۲(.  مانــوی در چیــِن ترکســتان معروف اســت )دیا
که، دیگر در ایران هیچ اثر مشابهی خلق  ۱0- مهم  ترین دلیل این 

نگردیده بوده است.
۱۱- احتمااًل هدف پادشــاه از انتخاب ایــن مکان، ترویج فرهنگ 

ح زیر را دارد: مهر بوده، زیرا عناصر مهری به شر
• تاق )تداعی غار(

• آب )تداعی چشمه(
• بستان )وجه تسمیه بغستان(

گاِوَنر( گراز )تمثیلی از شکار  • شکار 
گوزن )تمثیلی از شکارگاو نر( • شکار 

گاو نر  • تســلط پادشــاه بــر طبیعت )تســلط الهه مهر بر طبیعــت و 
کیهان( برای نجات بشر و 

گوزن( برای نجات طبیعت گراز و  گاو نر،  • ریختن خون )قربانی 
• موسیقی

• همکاری سایر حیوانات و انسان ها )تداعی حضور مار و کژدم و سگ(
• نگارگری تصویر فرشته نجات بر سر درب تاق )تداعی مهربانان(
گاو نر( • روحانی شدن شاه پس از پرتاب تیر )تداعی پیروزی مهر بر 
• تشویق زنان در قایق )تداعی خرسندی طبیعت و رویش گیاهان(.
۱۲- این منطقه به عنوان مهرابه، هموار ه مورد احترام سالطین، 

درباریان و  مردم به شمار می آمده است.
کشیده  گسترش مهر به آسیا و اروپا  ۱۳- این تابلوها در اوج دوران 

شده است.
کیلومتری تاق بغستان بوده است. ۱4- اساسًا نخجیر در چند 

گــراز، و دکوپاژ آن   بازنــگاری تابلــو اصلی شــکار 
گراز برای بازسازی فیلم انیمیشن شکار 

۱-  شــکارگاه در آرامــش بــه ســر مــی بــرد. آب و نیــزار و ماهی هــا و 

اردک ها در فضایی آرام و طبیعی دیده می شوند.
که در حال آب  گراز  کرنا شــنیده می شــود. صورت یک  ۲- صدای 

تنی است، از زیر باتالق  بیرون می آید.
کــه بــا طناب های   ۳- مردانــی قــوی هیــکل، دور تــا دور باتــالق را 

گونی می کشند. ضخیم محصور شده، 
کم از زیر باتالق بیرون می آید، ترسیده و جستجو گر  کم  گراز ی   -4

با چشم هایش اطراف را می نگرد.
گونی چسبانده  شده بر  5- درب ســمت چپ نخجیر باز می شود، 
گام های ی درشــت وارد باتالق  کنــار مــی رود و فیلی ســنگین با  درب 
می شــود. بر پشــت فیل دو نفر، یکی فیل  بان و دیگری بوق  زن دیده 

می شود.
گــراز  نــواز را می بینــد.  گــراز برگشــته فیــل و فیل  بــان و ســرنا    -6

می ترسد اما با احتیاط عقب عقب می رود.
آب  درون  بــه  دوبــاره  و  می جهنــد  بیــرون  آب  از  ماهی هــا   -۷

می افتند. چند اردک به هوا می پرند.
8- قایق پادشاه توسط دو مرد پارو زن، آرام وارد شکارگاه می شود. 
۹- صدای فیل فضا و بوق را دربرمی  گیرد و فیل مرتب به دور خود 

کند. می چرخد تا موج در باتالق ایجاد 
۱0-  موجــی ســنگین، جانــداران درون باتــالق را بیــدار می کنــد. 
گراز رو در روی قایق پادشــاه می ایســتند و با چشم ها ی از حدقه  ســه 

در آمده، پادشاه و فیل و فیل بانان را می نگرند.
۱۱- زنــان چنگ  نــواز نزدیک  تر می شــوند و قایق آنــان وارد باتالق 

می شود. زنان دیده می شوند.
کمک تیر انداز می گذارد و تیری را از وی  ۱۲- شاه دست بر شانه ی 

گرازها را نشانه می گیرد. گرفته، 
۱۳- پرندگان بر فراز شــاه و شــکار گاه، در یک  جا پرپر زنان نظاره  گر 

صحنه هستند.
۱4- قایق دیگری از باال و امن  ترین جای شــکارگاه وارد می شــود. 

در قایق، پنج زن زیبا و رامشگر نشسته اند.
گاه در  گراز هــا احســاس خطــر می کنــد و هر ســه به نــا ۱5- یکــی از 
گراز  شــعاعی پنــج متری به دور خــود می چرخنــد و فرار می کننــد. دو 

دیگر از پایین فرار می کنند.
گراز ها و به هــم خوردن نیزار ها،  ۱6- صــدای چنگ هــا و فیل ها و 

فضا را در بر می گیرد.  
گراز ها می نشــیند  گردن یکی از  ۱۷- شــاه، تیر را رها می کند. تیر بر 
کنده  گــراز بی  اختیــار از زمین  گــراز بــر فضا چیرگــی می یابد.  و نعــره ی 

شده، به هوا پرتاب می شود و می چرخد.
بــه دیــواره  پاییــن  از  گــراز دیگــر  و دو  بــاال  از  گــراز دیگــر  ۱8- دو 

کرده، به زمین می افتند. طناب کشی شده برخورد 
۱۹- زنان با شور و شعفی خاص دست می زنند و هورا می کشند.

گردن، به دور خــود می چرخد و بی  اختیار به  گــراز بــا تیری بر   -۲0
پایین  ترین جای شکارگاه فرو می افتد.

گــراز زخــم خورده، صدای شــادی  ۲۱- در اوج نفــس زدن و نعــره 
چنگ نوازان و رامش گران شنیده می شود.

۲۲- زنان رامشگر، شاه را بی  وقفه تشویق می کنند.



۲۱

که منطقه باســتانی تاق  نتایج حاصل از پژوهش نشــان می دهد 
گردشــگری در ایــران بــه شــمار  کرمانشــاه، از نواحــی جــذاب  بســتان 
گراز توســط هنرمندان خالق ایرانی عصر  می آید و تابلو ســنگی شــکار 
ساســانی در حوزه انسان شناســی به تصویر در آمده اســت. بنابراین، 
گــراز عــالوه بــر هنــر نقالــی، روایت  گــری، حرکت و  تابلــو ســنگی شــکار 
که هنرمنــد نگارگــر آن، ایرانی بوده  داستان  ســرایی، نشــان می دهــد 
و  ایــده ای انیمیشــن در پالن اجرایی خود داشــته اســت. خاســتگاه 
گوزن و شکار  بوم  شــناختی هنرمند نقاش نمایشــگر هر دو تابلو شکار 
گراز مبتنی بر ۱۱ دلیل نگارنده در بخش بحث این مقاله، به احتمال 
قوی هنرمندی ایرانی بوده است. این منطقه با چهار دلیل زیر برای 

گردشگری از اهمیت واالیی برخوردار بوده است: شکار و 
گــوزن، روز رزم و بــزم و جشــن درباریان به  گــراز یا  الــف( روز شــکار 
رامشــگران، فیل  بانــان،  زیــرا چنگ  نــوازان،  شــمار می آمــده اســت. 
ســالخان، رقصنــدگان، رم  دهندگان، قایق رانان، پادشــاه، آشــپزان و 

مهمانان در آن حضور دارند.
ب( این منطقه، محل ظهور قدرت پادشــاه در تســلط بر انســان، 

طبیعت به شمار می آمده است. 
گــراز برای پادشــاه ساســانی، ســرگرمی و تفریح را به  ج( روز شــکار 

همراه دارد.
د( رزم انسان- پادشاه با گراز )زور آزمایی پادشاه( را به تصویر می کشد.
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۲۳- شاه بر قایقی ایستاده، نوری مبهم گرد سر شاه تابیده می شود.
بر مــی  دارد و  گام  گــراز زخم  خــورده  بــه ســمت  فیلــی دیگــر   -۲4
گراز در خود  گراز می کوبند.  گرزی بر فرق  کمر فیل،  فیل بانان از پشت 

می پیچد و رو به باال، بر زمین می افتد.
بــا  را  گونــی  پارچــه  ایســتاده،  بــر ســطحی  ۲5- دربــان شــکارگاه 
گرازهای فرار کرده، از زیر دســت  دســت هایش باال برده اســت. یکی از 
گرز بر  کانال می افتد. ســالخی با  گذشــته، به درون  دربان به ســرعت 

گراز می زند و او را می کشد. فرق 
کرده می زند  گیر  که پشــت دیوار  گرازی  ۲6- شــاه مجددًا تیری بر 
کنده شــده، چرخی می زند و به ته  گــراز دوم نیــز بی  اختیار از باتالق  و 

شکار گاه فرو می غلتد.
کادر در پنــج حرکــت متوالــی در نقــش پنج فیل  ۲۷- فیــل پاییــن 
گراز را  بــازی می کند )انیمیشــن(. ابتدا با دســت راســت خود، جســد 
گام  تــکان می دهــد. ســپس بــا خرطــوم آن  را بر زمیــن می غلتانــد. در 
گــراز را باال نگه  گام چهــارم  گــراز را بــا خرطــوم بلند می کنــد. در  ســوم 

گراز را باالی  گام پنجم  کارگر با چماق بر سرش بکوبد و در  که  می دارد 
کانال حمل  گراز را با زور خرطــوم به  گام ششــم  ســر می چرخانــد و در 

گرازها پرت می کند.  جسد 
گراز  گرزی بر فرق  کانال می افتد. ســالخان نیز  گــراز به درون   -۲8
که  می کوبنــد و دســت و پایش را بــا طناب می بندند و بر پشــت فیلی 
گرازهاســت، می اندازنــد. فیــل حرکت می کنــد و از  مخصــوص حمــل 
که در تابلو دیده  ج شــده، به ســمت آشپزخانه شــاه  کانال خار باالی 

نمی شود، می رود. صدای شادی زنان رقصنده بر فضا می پیچد. 
کانال می افتد. ســالخان جســد او را بر پشــت  گرازی دیگر به    -۲۹
گرازی  گوش می رســد.  فیلی دیگر می اندازند. هورای زنان همواره به 

کانال می افتد.  گراز پنجم نیز به  کانال می افتد.  دیگر به 
۳0-  همه بر قایق ایستاده اند. شاه تیری دگر پرتاب می کند. هاله 
کرده اســت. زنــان چنگ  نواز می نوازند.  نوری زیبا دور شــاه را احاطه 
گرفته و فیل  بانان و شــاه و زنان  رامشــگران می رقصند. شــکارگاه آرام 

کانال می نگرند.  به 

کشف اندیشه انیمیشن هزار و پانصد ساله ی ایرانی در تابلو سنگی شکار 
کرمانشاه ایران گراز- تاق بستان 
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