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ی دوره ،18شماره  ،1بهار1392
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسم 

مطالعه و بررس�ی اص�ول ترکیب بندی در بش�قابهای
*
شکار ساسانی
حمیده یس�ن زاده** ،1س�ید مهدی موس�وی کوهپر  ،2رضا افهمی

3

 1کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 3عضو هیأت علمی دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/8/29 :تاریخ پذیرش نهایی)91/10/10 :

چکیده
از دوران ساسانی ،به عنوان آخرین دوره شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسالم ،بخش قابل توجهي آثار
زرين و سیمین به یادگار مانده است که میتوان آنها را یکی از پر مایهترین هنرهاي فرهنگ و تمدن ايران زمين
فر و ش��کوه ایزدیِ پادشاهان ساسانی است،
به حس��اب آورد .از آنجایی که هنر ساس��اني عمدتاً درباري و نمايانگر ّ
بنابراین اغلب آثار زرین و سیمین بجای مانده از این دوران ،دربردارندة موضوعات و مضامینی مرتبط با پادشاه از
طراحی این
جمله شکار شاهانه است .هنرمند ساسانی در اجرای این مضامين باید نهایت ذوق و هنر خود را برای
ِ
سیمین شکار از منظر ترکیببندی مورد واکاوی بصری قرار
شکوه و جالل بکار میگرفت .در این پژوهش ،ظروف
ِ
گرفتهاند که منجر به دستیابی و کشف الگوهای رایج تناسباتی و ترکیبی در ظروف شکا ِر ساسانی شده است .طبق
پژوهش حاضر ،ظروف شکار دارای ترکیب بندیهای مختلف و متنوعی میباشند که از این میان به نظر میرسد
ِ
ساخت کارگاههای درباری یا شاهی میباشد .این
چهار الگوی س��امانمند با ساختاری معنی دار ،مخصوص ظروف
چهار الگو یا ترکیب بندیِ رایج ،طی آنچه در پژوهش معرفی میشود شاملترکیب بندی عمودی و افقی ،ترکیب
بندی منتشر ،ترکیب بندی متقارن و ترکیب بندی متقاطع میشود.

واژههای کلیدی

آثار سيمين ،ساساني ،تركيب بندي ،بشقابهای شكار.
* این مقاله مستخرج از پایان نامهی نگارنده اول با عنوان «پژوهشی در عناصر تزیینی ظروف سیمین ساسانی» میباشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09194172766 :نمابر.E-mail:h.yasinzadeh@gmail.com ،0411-4405173 :
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مقدمه
ظروف سیمین دوره ساسانی را میتوان در شمار عالیترین دست
ساختههای فلزی ایرانیان در طول تاریخ فلزکاری این سرزمین به حساب
آورد .پر واضح است که این بشقابها به سفارش فرمانروایان تهیه شدهاند
(گانتر و جت .)33 ،1383،اشیای نقرة ساسانی ،اغلب تاریخ هنر را در
توضیح سواالت مرتبط با مواد ،تکنیک ،سبک و نقوشی که معموالً در
ِ
قاب گمراه کننده تاریخی است ،به چالش میطلبد .با توجه به تاریخ
اجتماعی ،این ظروف بیانی از فرهنگ ایرانی اشراف فئودال با ایدئولوژی
سلطنتی و دودمانی است ( .)Brunner,1974, 109به تصویر کشیدن
پادشاهان ساسانی که اغلب بوسیله ظاهر تاجها قابل شناسایی هستند،
از قرن  4تا  7میالدی بر روی ظروف نقره معمول شدند .هیچ کس غیر
از پادشاه در این صحنهها به تصویر کشیده نمیشد .این واقعیت نشان
میدهد که تولید نقره به س��ختی تحت کنترل بوده و یک حق ویژه
سلطنتی محسوب میشده است ) .(Harper,1988,154هنرمندان
موضوع شکار را با ضرورتها و کاربریهای اجتماعی در فرمهای هنری
گوناگون به نقش کشیدهاند .نقوش شکار در دورة ساسانی در پی القای
قدرتی مادی و روحی است که تمایل دارد جاودان بماند و به پیروزمندی
خود در برابر قوای وحشی و نیرومند طبیعت ،افتخار کند .درنتیجه بیانی
پرشور از تحرک ،تسلط و غروری است که تالش دارد شکوهمند باشد.
فرمانروا بهعنوان شخصیتی آرمانی با خصایلی ویژه از نظر جسمانی و
روحی ،نقش شکارگر همیشهپیروز را در صحنههای نمایش شکار بازی
میکند .او غالباً تنها یا بزرگتر از همراهان ،در پی شکار است و شکار

نیز نگاه در چهرة وی دارد .در هنر ساس��انی تالش شده تا هردو سوی
شکار با قدرت و صالبت فوقالعاده به نمایش درآیند .هنرمند به همان
اندازه که در نشاندادن حاالت انسانی شکارگر دقیق است و جنبههای
آرمانی و نماد و نشانههای زیباییشناسی ساسانی را از یاد نمیبرد ،به
جان��وران مقابل وی هم توج��ه دارد و واقعگرایی در نقشپردازی را به
امکانی جهت هرچه قدرتمندتر و هولناکتر نشاندادن آنها بدل میکند.
بنابراین بشقابهای شکار دارای مبانی و مفاهیم بیشمار هنری ،آیینی،
اسطورهایمیباشندکهازموضوعبررسیپژوهشحاضرخارجمیباشند،
چراکه این مقاله صرفاً بر روی جنبه خاص تناسباتی و الگوهای ترکیب
بندی متمرکز میباشد .بنابراین نمونهها و اجزای انتخاب شده به عنوان
آثاری بصری از منظر کلیت مورد بررسی قرار میگیرند .از آنجایی که
این آثار ،بشقابهای مدور یعنی بومی دایره شکل را نشان میدهند،
چگونگی ترکیب بندی اجزای تصویر در این کادر مدور مورد بررسی
س��یمین ساسانی در کارگاههای مختلفی

قرار خواهد گرفت .ظروف
کارگاه محلی تولید میشدند و یقیناً از نظر

کارگاه ش��اهی و

از جمله
تکنیک و کیفیت ساخت دارای تفاوتهای آشکاری هستند .این مقاله
بر آن است تا با واکاوی الگوهای رایج و ثابت در ترکیب بندیِ ظروف با
ارزش ساخته شده در کارگاههای شاهي ،مشخص سازد كه سازندگان
این آثار در طراحي نقوش مورد نظر ،گونهای از تناس��بات مبنایی را
در نظر داشته اند و به واسطهی آنها قادر به کنترل هماهنگی میان
نقوش شدهاند.

روش شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر س��عي بر آن اس��ت تا با بهره گيري از روش
بررسی تقسیمات کادر پایه و یافتن تناسبات میان اجزا ترکیببندی
به اصول تركيب بندي تصاویر در ظروف ش��کار ساساني پرداخته
شود .بدین منظور هرکدام از نمونهها با توجه به مربع پایۀ مفروض،
از نظر جایگیری عناصر مورد بررسی قرار میگیرند.
یافتههای پژوهش
خان��م هارپ��ر 1از متخصصين برجس��ته هنر فلزگ��ري دوره
ساس��اني ،در مورد طبقهبندی این گروه از ظروف معتقد اس��ت
که اغلب این بش��قابها به طور واضحی ،از نظر طراحی ،جزئیات
پیکرنگاری و سبک با یکدیگر ارتباط دارند(.)Harper,1981,42
تقسیمبندی هارپر در کتاب خود بر حسب تحلیل سبک شناسی
تصاویر اس��ت .جنبه بسیار برجس��تهی این تقسیم بندی ،نشان
دادن تفاوت ظروف کارگاههای ش��اهی و کارگاههای ایالتی است؛
این روش با اس��تفاده از تزیینات پارچه لباس ش��کارچی اس��ت.
در یکی از این س��بکها ،که س��بک کارگاه درباری اس��ت ،یک
س��ری خطوط جفت شدهی کوتاه ،نش��ان دهندهی چین لباس

اس��ت .در سبک دیگر که همان س��بک کارگاههای ایالتی است،
ردیفهایی از خطوط موازی بصورت منحنی در تمام قس��متهای
لباس پخش ش��ده که نشان دهنده فرم بدن شخص است .از نظر
هارپر ،سبک جزئیات پیکرنگاری و نوع تاج ،یک مبنای نهایی برای
تشکیل مجموعهای از بش��قابهای سیمین با موضوع شکار است
).(ibid, 47اما تقسیم بندیای که در این پژوهش برای تشخیص
کارگاه ش��اهی یا ایالتی بودن ظروف انجام ش��ده است ،نوع طرح
و چگونگی ترکیب عناصر در ترکیب بندی مورد نظرمی باشد.
ترکیب بندی عمودی و افقی:گروهی از ظروف شکار را در
بر ميگيرد که شکارچی در حال شكار دو حيوان است که حیوان
افقی به صورت مرده و حیواني كه پادشاه در حال شكار آن است
به حالت عمودی مجسم شده اند (تصاویر 3 ،2 ،1و .)4
ترکیب بندی منتشر :گروهی از ظروف شکار را شامل ميشود
که ش��امل شکارچی با چند شکا ِر معموالً همجنس میباشد .در این
نوع ترکیب بندی اغلب دو حیوان قسمت پایین به صورت مرده ،و دو
حیوان قسمت باال زنده مجسم شدهاند (تصاویر  6 ،5و .)7
ترکیب بندی متقارن :اين دس��ته از ظروف صحنه هايي را
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در بر میگيرد كه در آنها ش��کارچی با یک ش��کار در حال مرگ
بصورت متقارن تصوير شدهاند (تصاویر  9 ، 8و .)10
ترکیب بندی متقاطع :ظروف شکاری که در آنها شکارچی با
یک شکار به صورت متقاطع به نمايش درآمدهاند (تصاویر  11و .)12
صحنه هاي موجود بر روي ظروف شکا ِر بدست آمده از دوره
ساسانی بس��یار متنوع اند که از دالیل انتخاب این چهار گروه از
ظروفِ ش��کار ،دارا بودن نظ��م ظاهری در ترکیب بندی و اجزای
نقش بوده اس��ت .بنابراین اگر این چهارگ��روه با دیگر نمونههای

موجود مقایس��ه گردد ،اصولگرایی و الگووار بودن این نوع ترکیب
بندی روش��ن تر خواهد شد .ضمن آنكه نگارندگان بر اين نظرند
ك��ه با توجه به كيفيت س��اخت و رعايت اص��ول تركيب بندي و
تناسبات نقوش به احتمال فراوان این آثار مربوط به اوج حکومت
ساس��انیان ب��وده و در کارگاههای ش��اهی و تحت نظ��ارت دربار
س��اخته شدهاند .نمونههای زیر انواع دیگری از ظروف ساسانی را
نشان میدهند که از اصول ترکیب بندی مشخصی پیروی نکرده
و احتمال میرود مربوط به اواخر حکومت ساس��انیان باش��ند که

تصویر -1بش�قاب ش�کار قرن 4-3میالدی،
موزه ملی ایران.

تصویر -2بشقاب شکار قرن ،4-3موزه کلولند.
ماخذ(Harper, 1981, 215) :

تصویر -3بشقاب شکارقرن 4-3میالدی ،موزه هرمیتاژ.
ماخذ(Harper, 1981, 238) :

تصویر -4بشقاب شکار قرن 4-3میالدی ،گالری فریر.
ماخذ(Harper, 1981, 216) :

تصویر -5بشقاب قرن 5میالدی ،گالری فریر.
(گانتر و جت)1383،156 ،

تصویر -6بشقاب قرن5میالدی ،موزه لس انجلس کانتی.
ماخذhttp://www.flickriver.com/photos/( :

تصویر -7بشقاب قرن 6-5میالدی ،موزه متروپولیتن.
ماخذ(Harper, 1981, 218) :

تصویر -8بشقاب شکارقرن 4میالدی ،موزه هرمیتاژ.
ماخذ(Harper, 1981, 225) :

)mharrsch/30995066/#large

تصویر - 9بشقاب شکار قرن  5میالدی ،موزه متروپولیتن.
ماخذ(Harper, 1981, 217) :
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تصویر -10بشقاب قرن 4میالدی ،موزه تبریز.

تصویر -11بشقاب شکار قرن 5-4میالدی ،موزه میهو-ژاپن.
ماخذhttp://www.flickr.com/photos/(:

تصویر -12بشقاب شکار قرن 6-5میالدی ،موزه میهو-ژاپن.
ماخذhttp://www.flickr.com/photos/( :

)antiquitiesproject/4640388753/in/photostream/ )antiquitiesproject/4637501775/in/set7215762414470958

تصویر  -13بشقاب شکارقرن  7میالدی ،موزه برلین.
ماخذ(Harper, 1981, 221) :

تصویر  -14بشقاب شکار قرن 7میالدی ،پاریس.
ماخذ(Harper, 1981, 223) :

تصویر -15بشقاب قرن 5میالدی ،سیبری.
ماخذ:

(http://www.nsc.ru/win/sbras/rep/rep2001/

)on/o1/o1.html

در کارگاههای معتبر درباری س��اخته نشده اند (تصاویر 14 ،13
و .)15
ِ
ظروف ذکر شده در جامعه
تحلیل هندس�ی چهار گروه از
آماری
به منظور بررسی هندسی ،در ابتدا گسترههایی که نقوش در
آن قرار گرفته اند را تعیین كرده و سپس با بهرهگیری از ترسیم
خطوط انتظام دهنده که از یک س��و با نسبتهای هندسی کادر
پایه در ارتباط هس��تند و از دیگر س��و با خطوط یا نقاط کلیدی
پیکره ارتباط دارند؛ س��عی مي ش��ود تا نحوهی س��ازماندهی هر
پیکره در درون آن تعیین شود.
در اي��ن تحقيق فرآیند تحلی��ل مبتنی بر یافت��ن کادر پایه
به منزله بنیان اس��تخراج ابعاد و نس��بتهای الزم برای ترس��یم
خطوط انتظام دهنده و تعقیب آنها(خطوط رهنمون گر) و کشف
ارتباطات مابین اجزای گوناگون طراحی است .یکی از عواملی که
دگرگونی ترکیب مداخله مس��تقیم دارد ،نحوه
در دگردیس��ی و
ِ
استفاده از خطوط رهنمون گر در «زیربنای» ترکیب است ،که در
ارتباط با تناس��بات یا «اندازه»های گسترهی اصلی تعیین خواهد
شد (آیت اللهی.)177 ،1389 ،

با فرض کردن کادر پایه که مربعی 16x16میباشد ،میتوان
نقاط کلیدی ظرف را بدس��ت آورد .همانطور که در تصاوی ِر ساده
شده مشاهده میشود ،اگر نقاط کلیدی تصویر را که در این ظروف،
س��ر ،دس��ت ها ،زانو ،انتهای پا و پایین بدن اسب فرض شده اند،
در نظر بگیریم به تشابه قرارگیری عناصر در ظروف این گروه پی
میبریم .بنابراین الگوی بدست آمده در این ترکیب بندی (تصویر
 )16نشان میدهد که سمت چپ تا قسمت میانهی تصویر متعلق
به جایگاه قرارگیری پادش��اه اس��ت؛ این جایگیری در تصاویر با
استفاده از چهارضلعی مفروض  ABCDنشان داده شده است .بدین
ترتیب جایگیریِ شکارها نیز در هر چهار ظرف این ترکیب بندی،
تقریباً از موقعیت مشابهی در چهارضلعیهای  abcdبرخوردارند.
ح��ال اگر روابط موج��ود بین اندازهی راس��تاهای هرکدام از
فرمها را نس��بت به کل کادر در نظر بگیریم ،نسبتهای یکسانی
بودن عناص ِر همهی ترکیب بندی را در
بدست میآید که الگووار
ِ
افقی کادر
قسمت
5
بنابراین
کند.
می
هر کدام از ظروف اثبات
ِ
/16
حیوان زنده  ،5/16قسمت عمودیِ کادر به حیوان مرده،6/16
به
ِ
قس��مت عمودیِ کادر به اس��ب ، 5/16قس��مت عمودیِ کادر تا
افقی چپ کادر تا
انتهای بش��قاب به سر پادشاه و  11/16قسمت ِ
انتهای کمان به پادشاه اختصاص داده شده است.
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تصویر -16تحلیل تناسبات جایگیری در بشقابهای ترکیب عمودی و افقی.

تصویر -17نقاط کلیدی در بشقابهای ترکیب عمودی و افقی.

طالیی
در هر گستره مربعی شکل ،چهار نقطه به عنوان نقاط
ِ
مربع آش��کار میش��وند که از برخورد قطره��ای مربع و قطرهای
نیمههای مربع بوجود میآیند (آیت اللهی .)41 ،1389 ،چنانچه
طالی��ی مربع را نقاط کلیدی ظ��روف در نظر بگیریم،
این نقاط
ِ
خواهیم دید که نقطهی  Aبر روی س��ینه شاه و متمایل به دست
راس��ت پادش��اه ،نقطهی  Bدر همهی ظروف ما بین جانور زنده
و پادش��اه و ب��ه عبارتی مماس با جانور زنده واقع ش��ده اس��ت.
همچنین نقطهی  Cدر موقعیتی مش��ابه و ما بین اس��ب با جانور
مرده و نقطهی  Dجایی مابین پای پادشاه و پای اسب قرار گرفته
است (تصویر .)17
با فرض کردن کادر پایهی پیشین که مربعی16x16میباشد،
میتوان نقاط کلیدی ظروفِ گروه دوم را نیز بدست آورد .اگر نقاط
کلیدی تصویر را که در این ظروف ،س��ر ،دس��ت ه��ا ،زانو ،انتهای
پا و نش��یمنگاه شکارچی فرض ش��دهاند ،در نظر بگیریم به تشابه
قرارگیری عناصر در ظروف این گروه پی خواهيم برد .الگوی بدست
آمده در این ترکیب نشان میدهد که سمت چپ تا قسمت میانهی
تصویر متعلق به جایگاه قرارگیری پادشاه میباشد؛ این جایگیری
در تصاوی��ر ب��ا اس��تفاده از چهارضلع��ی مفروض  ABCDنش��ان

ش��ده اس��ت .بدین ترتیب جایگیریِ شکارها نیز در هر چهار

داده
ظرف ،تقریباً از موقعیت مش��ابهی برخوردار میباشند(تصویر .)18
در بش��قابهای این گروه نی��ز اگر روابط موج��ود بین اندازهی
راس��تاهای هرکدام از فرمها را نس��بت به کل کادر در نظر بگیریم،
بودن عناص ِر
نس��بتهای تقریباً یکسانی بدس��ت میآید که الگووار ِ
همهی ترکیب بندی را در هر کدام از ظروف اثبات میکند .بنابراین
 11/16قسمت عمودیِ کادر به حیوانهای زنده 5/16 ،قسمت عمودیِ
افقی کادر به اسب، 11/16
کادر به حیوانهای مرده ، 11/16قسمت ِ
قسمت عمودیِ کادر تا انتهای پا به پادشاه اختصاص داده شده است.
چنانچه نقاط کلیدی این ظروف را نیز بر حس��ب اقطار در نظر
بگیریم ،نقطهی  Aدر غیر از بش��قاب گالری فریر که بر روی س��ینه
پادش��اه قرار دارد در دو ظرف دیگر زیر دس��ت راست پادشاه که تیر
را کش��یده قرار گرفته است .نقطهی  Bدر همهی ظروف بر روی سر
پشت شکارها .،نقطهی  Dنیز دقیقاً
اسب ،نقطهی  Cبر روی قسمت ِ
در زیر اس��ب و جایی مابین بدن اسب و شکارهای مرده قرار گرفته
است (تصویر .)19
تصاوی��ری که ما میبینیم در مقام کلیت از خود واکنش نش��ان
میدهند .از یک سو ،آنچه در بخش خاصی از حوزهی بصری به رویت
در میآید ،کام ً
ال متکی به جایگاه و نقش آن در بستر کلی به نمایش
در آمده است؛ از سوی دیگر ساختار کل ،ممکن است با اعمال تغییراتی
موضعی دیگرگون ش��ود (آرنهایم .)86 ،1388 ،البته آنچه در تحلیل
س��اختار و واکاوی ترکیب بندیِ این ظروف اهمیت دارد ،سادهسازیِ
تصاویر آنها میباش��د .قانون سادهسازی 2قانونی است که طبق اصل
پراگنانس ،3ذهن بیننده همواره به تالش ناخودآگاه برای سادهسازی
آنچه مشاهده میکند ،میپردازد( .)Chang, 2002, 3بدین ترتیب در
این نمونهها نیز ،به منظور ادراک ترکیب بندیها از منظر تعادل بصری،
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نمونه انتخاب و به ش��کل ساده نشان
طرح گروهی ازظروف به عنوان 
داده شدهاند تا به عنوان کلیتی قابل تحلیل ارائه شوند.
اسپینوزا ،سامان 4را با سادگی یکی میداند« .زمانی که چیزها
چنان ترکیب یافته باش��ند که اگر به حواس ما ارائه گردند بتوانیم
به سادگی آنها را مجسم کرده و در نتیجه به خاطر بسپاریم ،آنها را
سامان مند و در صورت مقابل ،بی سامان یا آشفته مینامیم .یکی از
عملکردهایی که از سادگی و دقت برخوردار است ،شمارش سادهی

تع��داد عناصر اس��ت (آرنهای��م .)71 ،1388 ،بنابراین پویشهای
گوناگون حوزهی بصری تحت کنترل قانون سادگی قرار دارد .این
مسئله بدان معناست که نیروهای ادراکی سازندهی حوزهی بصری
خود را مطابق با س��اده ترین ،متعارفترین و متقارنترین الگویی
که در ش��رایط داده ش��ده امکان پذیر باشد ،سازماندهی میکنند
(همان.)87 ،
از عوام��ل موثر دیگ��ر در ایجاد تأثیر چش��می در مخاطب و

تصوی�ر -18تحلیل تناس�بات جایگیری در
بشقابهایترکیبمنتشر.

تصویر -19نقاط کلیدی در بش�قابهای
ترکیب منتشر.

تصویر -20تحلیل تناسبات جایگیری در
بشقابهای ترکیب متقارن.

تصویر -21نقاط کلیدی در بشقابهای
ترکیب متقارن.
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دستیابی به ترکبب بندی مطبوع ،ایجاد ارتباط مناسب میان فرم
عناصر و کادر انتخابی میباش��د؛ بنابراین انتخاب کادر مدور برای
ای��ن دو نوع ترکیب بندی ،و نیز اس��تفاده از تعادل مرکزی برای
هدایت چشم به داخل طرح ،بهترین راه جلب توجه بیننده است.
هنرمن��د با کمک گرفتن از قاب دایرهای و ایجاد ارتباط بین کادر
و فرم ،با اس��تفاده از منتش��ر کردن عناصر به حالت ش��عاعی در
کادر ،بیشترین موفقیت را در تأکید بر عنصر مرکزی کسب کرده
طرح شعاعی ،ویژگیهایی دارد که این ویژگیها
است؛ چرا که هر ِ
عبارتس��ت از وجود یک نقطهی کانونی قوی ک��ه اغلب در مرکز
ط��رح قرار دارد و میتواند انرژی و حرکت بصری را از مرکز یا در
اط��رف مرکز ایجاد کند ( ُونگ .)89 ،1380،این موفقیت همانطور
که در طرح س��اده شده نیز دیده میش��ود ،در بشقاب موزه ملی
دادن فرم مدور شیرها در کنار
ایران (تصویر )1با اس��تفاده از قرار
ِ
ظ��رف مدور و در بش��قاب موزه لس انجلس کانت��ی (تصویر )6از
ش��کل شکارها در اطراف قاب مدور بدست
طریق حرکت دایرهای
ِ
آمده است.
پای��ه ک��ه در بش��قابهای دو گروه قب��ل ،مربع16x16

کادر
میباش��د ،برای بررس��ی دو گروه دیگر از ظروف ش��کار نیز فرض

تصویر -22تحلیل تناسبات جایگیری در بشقابهای ترکیب متقاطع.

تصویر -23نقاط کلیدی در بشقابهای ترکیب متقاطع.

ش��ده اس��ت .تصویر ،20سه نمونه از بش��قابهای با طرح متقارن
را نش��ان میدهد .در این نمونهها نیز با اس��تفاده از روش پیشین
میتوان بنیان ابعاد و نس��بتهای الزم برای ترسیم خطوط انتظام
دهنده را استخراج و خطوط انتظام دهنده و ارتباطات مابین اجزای
گوناگون طراحی را تعقیب و کشف کرد .الگوی بدست آمده در این
ِ
ترکیببندی نشان میدهد که سمت چپ تا قسمت میانهی تصویر
همچون ترکیب بندیهای پیش��ین متعلق ب��ه جایگاه قرارگیری
پادشاه میباشد؛ این جایگیری در تصاویر با استفاده از چهارضلعی
شده است .همچنین شکارها نیز در هر
مفروض  ABCDنشان داده 
سه بشقاب با اندک اختالف در چهارضلعی  abcdقرار گرفتهاند که
در حقیقت از نظر جایگیری به صورت قرینه میباشند.
در ای��ن گروه نیز اگ��ر روابط موجود بین اندازهی راس��تاهای
هرکدام از فرمها را نس��بت به کل کادر در نظر بگیریم ،نسبتهای
بودن عناص ِر همهی ترکیب بندی
یکسانی بدست میآید که الگووار ِ
را در ه��ر ک��دام از ظروفِ این گروه اثبات میکن��د .بنابراین6/16
افقی چپ کادر به
افقی کادر به حیوان و  10/16قسمت ِ
قس��مت ِ
پادش��اه اختصاص داده شده است .همچنین بررسی نقاط کلیدی
این نوع ترکیب بندی بر حس��ب اقطار نشان میدهد نقطهی  Aبر
روی سینه و متمایل به دست راست پادشاه ،نقطهی  Bدر همهی
ظروف بر روی سر شکار ،نقطهی  Cبر روی د ِم شکار ،و نقطه  Dبر
روی پای راست پادشاه قرار گرفتهاند (تصویر .)21
تق��ارن به نوعی موجب ایجاد هماهنگی (هارمونی) در ترکیب
بندی شده و نظم بصری را با خود به همراه دارد .بنابراین چنانچه
در تصاویر نیز دیده میشود ،این نوع ترکیب بندی نسبت به موارد
قبل از سکون و نظم قابل توجهی برخوردار است که البته میتوان
گفت به دلیل عدم تحرک کافی ،مناس��ب برای صحنههای شکار
برعکس ترکیب بندیهای پیشين دارای ارتباط
نبوده و همچنین
ِ
مناسب میان فرم عناصر و کادر انتخابی نمیباشد.
با ف��رض مربع به عن��وان کادر پایه برای آخری��ن گروه مورد
بررسی ،میتوان الگوهای ساختاریِ این ترکیب بندی را نیز بدست
آورد .الگوی بدس��ت آمده در این ترکیب بندی نشان میدهد که
رایج قرارگیریِ پادشاه در سمت چپ تا قسمت میانة تصویر
قانون ِ
نقض ش��ده و پادش��اه در مرکز عمودیِ کادر به صورت متقاطع با
شکا ِر افقی قرار گرفته اس��ت .این جایگیری در تصاویر با استفاده
ش��ده است .همچنین

از چهارضلعی مفروض  ABCDنش��ان داده
ش��کار در هر دو بش��قاب با اندک اخت�لاف در چهارضلعی abcd
قرار گرفتهاند ک��ه در حقیقت از نظر جایگیری به صورت متقاطع
میباشند (تصویر .)22
روابط موجود بین اندازهی راستاهای هرکدام از فرمها نسبت به کل
افقی کادر به پادشاه7/16،
کادر نشان میدهد که تقریباً  6/16قسمت ِ
قسمت عمودی کادر به شکار اختصاص داده شده است .بررسی نقاط
کلیدی این نوع ترکیب بندی بر حسب اقطار نشان میدهد نقطهی A
در هر دو ظرف بر روی ش��انهی راست پادشاه ،نقطهی  Bبر روی سر
ش��کار ،نقطهی  Cتقریباً بر روی پای جلوی شکار ،و نقطه  Dبر روی
پای راست پادشاه قرار گرفتهاند (تصویر .)23
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نتیجه
با توجه به بررسیهای انجام شده میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که کارگاههای س��اخت ظروف س��یمین ساسانی به دو دسته
شاهی و استانی تقس��یم بندی میشوند و ظروف ساخته شده در
کارگاههای شاهی از کیفیت اجرایی باالتری برخوردارند .هنرمندان
س��ازندهی ظ��روف ش��کار در کارگاههای ش��اهی و در محدودهی
اختی��ارات خود ،تأثیرگذارترین ط��رح و ترکیببندی را برای بیان
نقشهای سفارش شده از سوی دربار ،در اثر خود بکار میگرفتند،
چراکه این آثار اغلب جنبه تبلیغاتی داش��ته و در راس��تای القای
اقتدار حکومت ساسانی بوجود میآمده اند .در آثار برجسته ،شاهد
کاربرد هماهنگ ابزار کار با اجرای تکنیک تزیینی در القای تصویر
مورد نظر میباش��یم .البته این پیش��رفت فنی نی��ز مانند نحوهی
ترس��یم طرحهای آثار ،در نمونههای متأخر رو به افول گذاش��ت.

همچنی��ن طراحان ظروف در طراحی نقوش خ��ود ،از وجود کادر
مش��خصی که جایگیری هر یک از عناصر تصویر در آن مش��خص
میگشت آگاه بودهاند .چهار الگو به صورت مکرر در ظروف ساخت
کارگاههای درباری بکار رفته است؛ از دالیل استفاده از این الگوها
برای اغلب ظروف میتوان به س��امانمندی و منظم بودن تناسبات
میان اجزا آنها اش��اره کرد که ب��ه تعبیری موجب ایجاد پراگنانس
ی��ا ترکیب خوب و قابل قبول برای بیننده میش��ود .این در حالی
است که برخی دیگر از ترکیب بندیها از قانون جایگیری خاص و
مناس��بی پیروی نکرده و موجب سردرگمی چشم بیننده در کادر
بشقاب میشود .این چهار الگو بصورت چهار ترکیب بندی منتشر،
ترکیب بندی عمودی و افقی ،ترکیب بندی متقارن و ترکیب بندی
متقاطع نشان داده شده است.
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