
  

  

  

  

  

  بررسي پيكركهاي تاجدار شوش

  

  فر مهناز رحيمي

  

  

  مقدمه

عبارت   خوزستان و بهستگاه تمدنهاي دنيا داشته دشِتااي در خ يكي از مكانهايي كه نقش عمده
 قرنها شاهد حوادث و وقايعي بوده كه در تكوين تمدن ي كه در طاست شوش يا سوزيانا ،ديگر

  .است  بشر نقش اساسي داشته
است تعداد كثيري پيكره از جمله   دست آمده ه آثار ارزشمندي كه از اين مكان بميان در  
 كه مركز سياسي و مذهبي ،ويژه از دوران ايالم ها به ساخت اين پيكره. هاي زنان وجود دارد پيكره

هرچند اعتقادات . است  است، رايج شده و در دوران پس از آن نيز تداوم يافته  آن شوش بوده
هايي از اين  كند وجود پيكره  خدايان را نفي ميةدوران پس از ايالم، پرستش پيكرمذهبي در 

كه اعتقادات مذهبي هخامنشيان پرستش  چنان. سازد دوران، دگرگونيهاي اعتقادي را نمايان مي
ها و پرستشگاههايي كه به فرمان  داند ولي در زمان اردشير دوم، بتكده هرگونه پيكره را مردود مي

  .ها مورد احترام قرارگرفتند  الههةده بود دوباره بر پا شدند و پيكرشخامنشي ويران شاهان ه
هاي جديد، رايج  تأثير هنر هلني به شيوه  پارت تحت-ها، در دوران سلوكي ساخت اين پيكره  
 ساسانيان و حتي اسالمي، ساخت ة اجتماعي در دور و مذهبي- و با ايجاد تغييرات سياسيشد

  .ر از ديدگاههاي حاكم، ادامه يافتها متأث پيكره
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. است  كار رفته نام شوش با اسامي چون شوشن، سوساي، سوسن، سوسا در متون مختلف به  
پال راجع به فتوحات او در ايالم   آشوربانيةشوشان صورتي از نام شهر شوش است كه در كتيب

وش را با عنوان سوساي معني زنبق است و يونانيان ش شوشان يا شوشن در عبري به. است  آمده
 ة گياهان تيرةشوشن يا سوسن، خود نام هم. خواندند  مي»سوساي ايالم«را  شناختند و آن مي

  . اسپرغم است وزنبل، زنبق، نرگس، مورد
ي انجام شده در دشت خوزستان، وجود آثار فرهنگي را سشنا مطالعات و پژوهشهاي باستان  

اين . است  ا قرون مياني دوران اسالمي، به اثبات رسانده انسان تةترين حضور فعاالن از ابتدايي
  .است منجر شده هاي باستاني متعددي  مطالعات به شناسايي محوطه

اي كه از اين شهر  كيلومتري جنوب انديمشك و كناره جادهپنجاه هاي شوش تقريباً در  تپه  
ي نزديك به سشنا نوسعت اين محوطه بنا بر شواهد باستا. است شده سمت اهواز كشيده  به

 تقريباً در ز پهناور در بين دو رود بزرگ كرخه در غرب و دةاين محوط. چهارصد هكتار است
ها   ميالدي، فرانسويان براساس وضعيت تپهة گذشتةهاي پاياني سد در دهه. است  شرق جاي گرفته

ند، كه امروزه نيز ا گذاري كرده و نشيب و فرازهاي آن، اين محوطه را به چهار قسمت تقسيم و نام
 ةتپ) Acropole(» ارگ«غربي واقع شده   كه در جنوب را بلندترةتپ: همين نامها شهرت دارند به

 Vill(» شهرشاهي«كه در شرق اين دو تپه جاي دارد را  سوم ةتپ) Apadana(» آپادانا«شمالي را 

Royale (وران يشهپ«نام   سمت شرق و شمال اين فضا را بهة محوطةنام دادند و كلي «)Ville des 

Artisans (اند ناميده.  
، بنجامين بن شود اهميت باستاني شوش توجه شد بهشايد بتوان اولين كسي را كه باعث   

جهت رسيدگي به وضعيت  به ١١٦٣ -١١٧٣او در سالهاي بين . جناح، خاخام كليمي دانست
از اتالل باستاني شوش ديدن كرد كليميان ايران به شوش رفت و هنگام زيارت آرامگاه دانيال نبي، 

 گروه كثيري از جهانگردان ،از اين زمان به بعد.  مذكور در تورات دانست»شوشان«و آن را همان 
  .هاي خود ضمن وصف شوش، طرحهايي از آن ارائه دادند از شوش ديدن كردند و در سفرنامه

او در سال . سي بودشناس انگلي از پيشگامان حفاري در شوش، ويليام كنت لفتوس، زمين  
، مارسل اگوست ديوالفوا، ١٨٨٦  تا١٨٨٤در سالهاي .  كار حفاري در شوش را آغاز كرد١٨٥١
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پس از . در شوش ادامه دادرا پل هانريه، حفريات افتوس  همراه همسرش ژان  معمار فرانسوي به
 ١٩٠٨ل او تا سا.  آغاز كرد١٨٩٨ ژان ماري ژاك دومورگان حفريات خود را در سال ،آنها

 كار ١٩١٤پس از او دومكنم تا سال . در شوش برعهده داشترا سرپرستي هيئت فرانسويها 
  .با آغاز جنگ جهاني اول كار حفريات شوش متوقف شد. در شوش ادامه دادرا حفاري 
جنگ جهاني . در شوش ادامه دادرا  دومكنم كار حفاري ١٩٢٠پس از پايان جنگ، در سال   

 سرپرستي هيئت شوش ،پس از پايان جنگ. وجود آورد  در حفريات شوش بهاي دوباره دوم، وقفه
پس از او ماري ژان، براي .  به كار خود ادامه داد١٩٦٧او تا سال . دشبه رومن گريشمن واگذار 

، طرح نويني ١٩٦٨عهده داشت و با انتصاب ژان پرو در سال  مدت كوتاهي سرپرستي هيئت را به
ي شد و افراد مختلفي چون ژنويه دلفوس، آدران البروس و رمي ريز براي مطالعات شوش پي

  .شناسي ايران به حفريات خود در شوش ادامه دادند بوشارال و ژان پرو با همكاري مركز باستان
شناسي خارجي از ايران، كاوش  هاي باستان پس از پيروزي انقالب اسالمي و خروج هيئت  

 حفريات شوش زير ١٣٦١چند ساله، مجدداً در سال اي  در شوش نيز متوقف شد و پس از وقفه
  .شدنظر عابدين كابلي آغاز 

  
  هاي تاجدار ها و سرديس معرفي پيكره

ها و  ويژه اهواز، پيكره هدر طي حفريات علمي و تجاري در شوش و مناطق مجاور آن ب
اي از  گونه. اند ديده ساخته شده اغلب آنها از گل حرارت. است  دست آمده هاي بسياري به سرديس
ها، متأثر از سبك هنري پيكرسازي پارتي و ساساني بوده و ساخت آنها حتي تا دوران  اين پيكره

  .است  اسالمي با تغييراتي تداوم يافته
است و در اغلب آنها   كار رفته ها، روش يكساني به  خاص از پيكرهةگون در ساخت اين  

 پيكره از قالب يكطرفه استفاده »سر«سمت ولي در ساخت ق. ساز و ساده است قسمت بدن دست
در بيشتر اين . ده تزئينات و جزئيات در آن با دقت بيشتري نمايش داده شودشاست و سعي   شده
خوبي نمايان است و گاه براي اين منظور از قطعات  ه ب»بدن« به »سر«ها، محل اتصال  پيكره
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 و برخي ديگر سر يا هستندده كامل ش هاي يافت برخي از پيكره. است  كوچك گل استفاده شده
  .ندارندبدن 
مانندي است كه  كند وجود سرپوش تاج ها متمايز مي ها را از ديگر پيكره گونه پيكره آنچه اين  

 و همگي داردها فرم يكساني    اين پيكرهةچهر. است  هركدام از آنها با تزئينات خاصي آراسته شده
 مانند برجستگي بيني و لبها، و فرورفتگي چشمها ،هجزئيات چهر. تقريباً گرد و پهن هستند

 ،حال با اين. بر لبان اكثر آنها تبسمي ماليم وجود دارد. است خوبي در آنها نمايش داده شده هب
  .كدام شبيه هم نيستند  و هيچاستها با هم متفاوت   اين پيكرهةچهر

 و موهاي كوتاه او به  قسمت سر پيكره، به رنگ نخودي روشن، فاقد سرپوش بوده-١تصوير 
، ٢٢٧٩: ه موزة ملي ايران، شمارة موز،محل نگهداري. حالت فرق باز از وسط است سبك يوناني به
  .متر سانتي ٣/٧ اهواز، طول: محل اكتشاف

 ة قسمت سر پيكره، به رنگ نخودي، بر روي پيشاني آن نواري متشكل از هفت داير-٢تصوير 
. است  ها امتداد يافته  گونهةمو در دو طرف صورت تا كنارهاي  طره. كوچك برجسته وجود دارد

متر،   سانتي٤/٥شوش، طول : ، محل اكتشاف٢٢٧٧: وزه مة ملي ايران، شمارة موز،محل نگهداري
  .متر سانتي ٤ عرض
 قسمتي از سر يك پيكره، به رنگ نخودي، بر روي پيشاني آن نوار باريكي شبيه سر -٣تصوير 

،  ملي ايرانة موز،محل نگهداري. است  هاي مو، در دو طرف صورت آويخته طره. بلند وجود دارد
  .متر سانتي ٥/٥ اهواز، طول و عرض: محل اكتشاف

اي   قسمتي از سر يك پيكره، به رنگ نخودي، بر روي پيشاني آن نوار تابدار برجسته-٤تصوير 
 ،محل نگهداري. شود ه ميهاي پيچيده ديد صورت حلقه هاي مو به در كنار گوشها طره. وجود دارد

  .متر سانتي ٥/٧، عرض متر سانتي ٦ شوش، طول: ، محل اكتشاف٥٠٨: موزه ة ملي ايران، شمارةموز
 قسمتي از سر يك پيكره، به رنگ نخودي روشن، بر روي پيشاني آن نوار تابدار -٥تصوير 
 تا زير گوشها اي پيچيده در دو طرف صورت شكل حلقه هاي مو به طره. اي وجود دارد برجسته

 شكل گل از زير نوار در دو طرف سر آويخته شده همچنين زيورهاي مدوري به. است  امتداد يافته
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 ١٠ اهواز، طول :، محل اكتشاف٢٣٢٣:  موزهة ملي ايران، شمارة موز،محل نگهداري. است 
  .متر سانتي ٦ متر، عرض سانتي

اي   كنگرهة كه او بر سر دارد داراي لب قسمتي از سر يك پيكره، به رنگ نخودي، تاجي-٦تصوير 
لبه (نوار پاييني آن . اي وجود دارد هاللي شكل است كه در قسمت باال و پايين آن نوار برجسته

اي برجسته با نقشي  است و در قسمت مياني تاج، دايره  ين شدهئبا خطوط موازي مورب تز) تاج
است   از دواير كوچك فرو رفته آراسته شدهزيوري متشكل با هاي مو  طره. شبيه به گل وجود دارد

 ،محل نگهداري. است  كه در دو طرف سر از زير تاج آويخته شده و تا پايين گوشها امتداد يافته
 ٧، عرض متر سانتي ٦/١٠شوش، طول : ، محل اكتشاف٢١٠١ : موزهة ملي ايران، شمارةموز

  .متر سانتي
 مسطح ة سر او كاله تاج مانندي است كه لب قسمت سر يك پيكره به رنگ نخودي، بر-٧تصوير 

 بااليي و پاييني آن از يك رديف نقاط برجسته در كنار هم تشكيل ةلب. داردو تقريباً مستطيل شكل 
 خطوط موازي به چهار قسمت تقسيم شده و درون هريك از آنها اقسمت مياني آن ب. است  يافته

در اين . ين شده استئبيضي شكل در پايين، تز برجسته به شكل مثلث در باال و نقش ةبا سه نقط
 مدور آراسته ةسرديس نيز، قسمت كمي از موها در دو طرف صورت با زيوري متشكل از سه مهر

 ٦/٥ اهواز، طول: ، محل اكتشاف٥٠٩: زه موة ملي ايران، شمارة موز،محل نگهداري. است  شده
  .متر سانتي ٢/٤ متر، عرض سانتي

هاي  لبه. ه، به رنگ نخودي تيره، بر سر او تاج مثلثي شكل قرار دارد قسمت سر پيكر-٨تصوير 
بااليي آن در دو طرف با دواير كوچك و در پايين با نواري تابدار شامل خطوط كوتاه موازي 

 در حد وروي هم  هدر روب) احتماالً مرغابي(در قسمت مياني آن نقش دو پرنده . است   شدهتزئين
ها، در امتداد گوشها، زيوري متشكل از  در دو طرف گونه. قرار داردفاصل آنها شيء نامشخصي 

:  ملي ايران، محل اكتشافة موز،محل نگهداري. است  اي شكل، از تاج آويخته شده  دايرهةدو مهر
  .متر سانتي ٨/٥ متر، عرض سانتي ٦/٨، طول ٥٠٥:  موزهةشوش، شمار

اي شكل وجود  ر آن تاجي تقريباً كنگره قسمت سر پيكره، به رنگ نخودي تيره، بر س-٩تصوير 
سطح اين تاج با دواير و نقاط كوچك برجسته .  شكل استاي دايره  طرفين آن نيمةدارد كه دو لب



 

  

265   بررسي پيكركهاي تاجدار شوش

. است  ين شدهئ تاج با باندي متشكل از دواير كوچك برجسته، تزةهمچنين لب. است  پوشيده شده
هاي   طره،در طرفين صورت آن. ار وجود داردهاي قبل، بر روي پيشاني او نواري تابد همانند نمونه

  نازكي به رنگ سياه پوشيده شدهةبرخي از قسمتهاي آن با الي. است  مو آراسته به زيوري، آويخته
 ٥/٨ ، طول٢١٠٢:  موزهةشوش، شمار:  ملي ايران، محل اكتشافة موز،محل نگهداري. است 

  .متر سانتي ٧ متر، عرض سانتي
 پيكره، بدن به رنگ نخودي و سر آجري رنگ، در اين پيكره قسمتي  قسمتي از يك-١٠تصوير 

 كه قسمت مياني و طرفين آن با خطوط داردبر سر پوششي . است  از بدن و دستها شكسته شده
كه دارد در طرفين گوش، برآمدگي وجود . است  موازي و مايل با كمي برجستگي، تزئين شده

جزئيات لباس آن مشخص نيست ولي وجود . است  و بودههاي م احتماالً منظور از آن نمايش طره
 آثار ،در برخي از قسمتهاي آن. بخشد  لباس را تداعي ميةبرجستگي هفتي شكل بر روي سينه، يق

محل . است  مانده ويژه در محل گردن و رنگ سياه و سفيد در محل چشمها باقي هي بيرنگ اخرا
، متر سانتي ٧/١٢، طول ٢٣٠٦ : موزهة شمار شوش،: ملي ايران، محل اكتشافة موز:نگهداري
  .متر سانتي ٨عرض 
 قسمتي از يك پيكره، به رنگ نخودي روشن، در اين پيكره قسمتي از بدن و دستها -١١تصوير 
 سرپوش آن با خطوط افقي و عمودي در قسمت مياني و طرفين سر تزئين شده. است  شكسته

 ملي ايران، محل ة موز:محل نگهداري. داردبلندي شكل   هفتيةرسد لباس آن يق نظر مي به. است 
  .متر سانتي ٥/٥، عرض متر سانتي ٦/١٤، طول ٢٣٢٥:  موزهةشوش، شمار: اكتشاف
 قسمتي از يك پيكره، بدن به رنگ نخودي و سر آجري رنگ، در اين پيكره نير -١٢تصوير 

 كه تقريباً مدور بوده و مانندي است  كاله تاج،بر سر او. است  قسمتي از بدن و يك دست شكسته
صورت  به دست راست. است  دهش تزئين اي  دايره شكل برجستهةسطح آن با نقوش درهم پيچيد

. است  صورت مايل بر روي بدن قرار گرفته اي باريك و بلند بدون تناسب با بدن و به استوانه
 خط ها دو هرچند پوششي كه بر تن آن است مشخص نيست ولي در حد فاصل بين شانه

  .است   لباس او بودهةشكل هفت وجود دارد كه احتماالً منظور نمايش يق برجسته به نيمه
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 قسمتي از يك پيكره، به رنگ نخودي روشن، بر سر اين پيكره نيز تاجي تقريباً -١٣تصوير 
هم  هسطح آن با خطوط ب. است  قسمت مياني آن كمي به خارج برآمده. اي شكل وجود دارد كنگره

 ،بدن اين پيكره. شود اين تاج به نواري تابدار بر روي پيشاني منتهي مي. است  تزئين شدهپيچيده 
جزئيات . است   باريكي است و قسمت كمي از دستها در طرفين بدن باقي ماندهةشكل استوان به

در قسمت وسط . است  خوبي نمايش داده شده هلباس آن مشخص نيست ولي گردنبند او ب
 آثار رنگ سياه ،در برخي از قسمتهاي اين پيكره. است  شكل اشك آويخته هگردنبند، آويزي ب

 ٥/١٦ ، طول٣٩٩:  موزهةشوش، شمار:  ملي ايران، محل اكتشافة موز:محل نگهداري. وجود دارد
  .متر سانتي ٥/٨ متر، عرض سانتي

ئينات  تز، قسمتي از يك پيكره، به رنگ نخودي روشن، قسمت باالي تاج اين پيكره-١٤تصوير 
فرم بدن اين پيكره، . ود داردجاي و  و در انتهاي آن بر روي پيشاني نوار سادهدارد اي برجسته

 كوچك ةدر پايين گردن آن سه داير. اي شكل است هاي ديگر ساده و استوانه همانند پيكره
سط از و. خوبي آشكار است ههمچنين در پايين آن آثار وجود گردنبند ب. برجسته وجود دارد نيمه

شوش، : شاف ملي ايران، محل اكتة موز:محل نگهداري. است  شكل اشك آويخته آن آويزي به
  .متر سانتي ٦ متر، عرض سانتي ١٠ ، طول٢٣٢٤:  موزهةشمار

اي   قسمتي از يك پيكره، به رنگ نخودي روشن، بر سر آن نيز تاجي تقريباً كنگره-١٥تصوير 
اين تاج نيز به نوار تابدار . است   منقوش تزئين شدهةسطح مياني آن با سه داير. شكل وجود دارد

هاي مو از زير تاج خارج شده و در دو طرف  طره. شود  بر روي پيشاني ختم مياي برجسته
اي شكل بوده و دستها در طرفين  بدن اين پيكره استوانه. است  صورت با زيورهايي آراسته شده

ها با كمي برآمدگي  سينه. است گر آويخته شدهبدن خيلي كوتاه و بدون تناسب با قسمتهاي دي
آستين لباس . رسد بر تن اين پيكره پوشش نازكي وجود دارد نظر مي به. است  نمايش داده شده

احتماالً بر روي بازوان او دو بازوبند بسته شده و از مچ . است  بلند و تا مچ دستها امتداد يافته
احتماالً . صورت قوسي تا كنار پايين دامن لباس ادامه دارد  كه بهاست شده دستها نيز نواري آويخته 

محل . است  مانده اكنون فقط اثر آن بر بدن پيكره باقي بر گردن او گردنبندي آويخته بوده كه هم
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 ٧ متر، عرض سانتي ٦/١٤ ، طول٥١٠:  موزهةاهواز، شمار:  ملي ايران، محل اكتشافة موز:نگهداري
  .متر سانتي

بر . اي شكل وجود دارد  كنگرهةبر سر آن نيز تاجي با لب. پيكره كامل است اين -١٦تصوير 
اي بر روي   نوار تابدار برجسته،در انتهاي تاج. است  مانده قسمتهايي از آن آثار رنگ قرمز باقي

 لباس ةرسد يق نظر مي به.  كه تا باالي رانها امتداد دارداستپيراهني بر تن او . پيشاني وجود دارد
 در ميان آن گردنبندي آويخته شده كه قسمت مياني آن مدور است و دو طرف آن را نوار  ودگر

شكل برگ و مثلث در وسط و از باال به پايين  اي به تزئينات برجسته. است  ضخيمي دربرگرفته
ها باال كشيده شده و بر روي بازوها نواري شبيه  شانه. ها كامالً برجسته است سينه. وجود دارد

دستها نسبت .  است شده از دستها نواري آويخته واحتماالً بر مچها نيز دستبند . د وجود داردبازوبن
آثار رنگ سياه در . وضوح نمايان است هپاها به هم چسبيده و انگشتان ب. تر است به بدن كوتاه

 ٤٠ ، طول٣٩٥٦:  موزهةلي ايران، شمار مة موز:محل نگهداري. برخي از قسمتهاي آن وجود دارد
  .متر سانتي ٥/١٠ متر، عرض سانتي

برخالف . است به رنگ آجري و اين پيكره در حالت نشسته نمايش داده شده -١٧تصوير 
در اين پيكره جزئيات صورت مانند بيني، دهان، . دارداي  اي ساده هاي قبل بر سر تاج كنگره نمونه

اها بدون تناسب با هم بوده قسمتهاي مختلف آن از جمله بدن، دستها و پ. هستندچشمها، برجسته 
در ميان دستهاي آن شيئي شبيه به طبل دوطرفه وجود دارد و . ي استيو ساخت آنها خيلي ابتدا

 ملي ة موز:محل نگهداري. كند اند كه حالت آواز خواندن را القا مي حالتي نشان داده شده لبها به
  .متر سانتي ٦ تر، عرضم سانتي ١٢ شوش، طول: ، محل اكتشاف١٣٩٦: وزه مةايران، شمار

هاي مشابهي وجود  هاي خصوصي نيز پيكره هاي شرح داده شده، در مجموعه عالوه بر نمونه  
هاي كوچك، پالمت، نقش  شكل نقطه دارد كه قسمت تاج آنها با تزئيناتي چون يك گل سه پر به

همچنين .  دارداست، وجود  هاي مرواريدگونه تزئين شده  مدور كه با دانهةسر مرد در ميان صفح
  داشته  اي است كه سرديس كوچكي را در جلوي بدن نگه پيكره .دارديكي از آنها ويژگي خاصي 

  .)١٨تصوير (است 
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  هاي مشابه هاي تاجدار با نمونه  پيكرهةمقايس

 رايج آرايش موي پارتيان متأثر از هنر ةها آمد در برخي از آنها شيو گونه كه در شرح پيكره همان
ويژه در جلوي سر، يكي از  هاستفاده از نوار باريك بر روي موها، ب) ١تصوير . (شود ه ميهلني ديد

، اين نوار باريك بر  ...ها، مدالها، نقوش برجسته و بر روي سكه. است پارت ةويژگيهاي آثار دور
 ة بر روي يك مدال نقره كه در موز،از جمله. شود ديده مي) اغلب پادشاهان(پيشاني پارتيان 

در . وجود دارد) مهرداد اول( پادشاه پارتي ةتن  نيم،شود بر روي اين مدال رميتاژ نگهداري ميآ
  .استهفت  لباسي كه بر تن دارد داراي يقه. است  جلوي موهاي او نوار باريكي بسته شده

اين نوع . است  هاي پارتي، تونيك و شلوار بوده از لباسهاي رايج در ميان مردان مجسمه  
 ة يق،در اكثر آنها تونيك. شود ويژه شمي ديده مي هروي آثار برجاي مانده از اين دوره بلباس بر 
ها و  در بين پيكره. اند هاي تونيك روي هم قرار گرفته صورت چپ و راست لبه  كه بهداردهفت 

وجود . هفت وجود دارد  نوارهاي ساده يا تابدار، همچنين لباس يقهةهاي ذكر شده، نمون سرديس
 درالحضر »تايخه«نام   نگهبان شهر بهةهاي شوش يادآور تاج اله دار در برخي از پيكره كنگرهتاج 
اي شكل آن شبيه به حصار شهر   تاج كنگره و ارتفاع داردمتر سانتيهشتاد  ،اين مجسمه. است
  .برخي از نقوش موجود بر روي تاجها، احتماالً مفاهيم سمبليك دارند. است
 نقش دو پرنده مقابل هم كه ،از جمله.  داشته باشندتزئيني ةكثر آنها جنبرسد ا نظر مي  بهولي  

 ساسانيان، ة يكي از نقوش تزئيني دور كه شده وجود دارددادهبر روي يكي از تاجهاي شرح 
نقش اين تاج شباهت بسياري به نقش يك قطعه . هست دوره اينويژه بر روي منسوجات  هب

  )١٩تصوير ( .شود  خصوصي در پاريس نگهداري مياي ه مجموعدر ابريشمي دارد كه ةپارچ
ه مقابل سينه خود قرار داد سرديس كودكي را در) ١٨تصوير ( هاي شوش   يكي از پيكرهدر  
اين مجسمه .  در الحضر است» عترتاةاله« معروف به ةمجسم قابل مقايسه با ،اين نمونه. است
 شوش كودك يا ةكند و همانند پيكر  احترام مي دست راست ادايبا ارتفاع دارد و متر سانتيهفتاد 

 اي قطعه ميان قطعات گچبري كاخ ساساني كيش، در. كند  را حمل ميخودتعويضي شبيه به پيكر 
هاي شوش   و سرديسها پيكره كه از نظر حالت كلي چهره، تبسم لبها، آرايش مو ويژگيهاي هست
  )٢٠تصوير (. را دارد
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 دست آمده  گلي بهة شائور نيز تعدادي پيكرةرودخانت راست  نيشكر واقع در سمة كارخاناز  
موهاي تيره . است  آميزي شده  محل چشمهاي آن رنگكه زني است ة پيكر،يكي از آنها. است 

احتماالً اين پيكره بر . است   گرفته و با زيورهايي تزئين شدهقرار بر روي گونه وار رنگ آن حلقه
 عباسي مقايسه ةها و نوازندگان دور رخي آن را با رقاصهب. است  شده  مينصباي  روي پايه

  )٢١تصوير ( .كنند مي
هاي جرجان  خرابه. است   پيكره يافت شدهمتعددي طي كاوشهاي شهر جرجان نيز تعداد در  

 شرقي درياي مازندران واقع شده  در جنوبكابوس،در چهار كيلومتري شرق شهر جديد گنبد 
 ادامه ١٣٥٧ آقاي يوسف كياني آغاز و تا سال سرپرستي به ١٣٥٠ كاوشهاي جرجان در سال. است 

از جمله كارگاههاي . شد كارگاه صنعتي شناسايي تعدادي شهر جرجان ةدر محوط. يافت
. اند  كردهمعيناين آثار را از دورة سامانيان تا عصر حاضر قدمت . گري  شيشهوسفالگري، آهنگري 

 آنها بر عضي ازب) ٢٢تصوير . (است  هاي انساني يافت شده از درون برخي از اين كارگاهها پيكره
 عالوه بر ،ها اين پيكره.  دارندهاي شوش  پيكرهشبيهاي شكل   كنگرهةمانندي با لب سر كالههاي تاج

هاي جرجان  در برخي از پيكره. هستند با آنها قابل مقايسه نيزشباهت در تاج، از نظر آرايش موها 
ها از نظر  اين پيكره. شود  در نمايش جزئيات صورت تفاوتهايي ديده ميهويژ از نظر سبك كار به

 سيزدهمهاي جرجان را بين قرن دهم تا  اغلب پيكرهتاريخ . دارندتري  تكنيك ساخت كيفيت پايين
  .اند  كردهمعين)  هجري٧-٤(ميالدي 
 مقايسه  با نقش برخي از شاهان ساساني قابلجرجان،هاي شوش و   و آرايش مو پيكرهتاج  
 ة كه در كتابخان، منسوب به قباد اول و جام خسرو اولنگينكه اين شباهت را در يك  چنان. است

  )٢٣تصوير  (. ديدتوان ميشود،  ملي پاريس نگهداري مي
 ديلمي متعلق ةالدول  ركنةتن  طال با نقش نيمي روي مدالبرها را  گونه پيكره  بيشتر اينشباهت  

 بر روي برخي از ظروف قرن همچنين ،)٢٤تصوير . ( كردمشاهده توان  هجري مي٣٥٩به سال 
 ظرفاز جمله بر روي دو . توان مشاهده كرد گونه تاجها را مي هايي از اين  نمونههجري، ٦ -٧

  )٢٥تصوير . (سفالي گرگان
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  نتيجه
 ،ها در اين نوع پيكره. دارند شوش تنوع بسياري تاجدارهاي   پيكرهگفته شداساس مطالبي كه بر

 آن است كه اين دهندة نوجود آثار رنگ در آنها نشا. توان يافت  را ميساسانينفوذ هنر پارت و 
ويژه تاج خسرو دوم يكي از  هتقليد از تاج شاهان ساساني ب. ند شد ميآميزي  ها رنگ پيكره

 رايج ماسالل يويژه اوا هاستفاده از اين نوع تاجها تا دوران اسالمي ب. ستها  پيكرهاينويژگيهاي 
 ساساني، كه -عربهاي   اواخر دورة ساساني و بر روي سكهة و آن بر روي ظروف نقره استبود

  .توان ديد ات ميكر هاند، ب در شهرهاي مختلف مانند طبرستان ضرب شده
 توجه به اينكه آنها با قالب يك طرفه ساخته با. يستها مشخص ن  دقيق اين پيكرهكاربرد  
 برخي سطوح، مانند سطح صاف ديوارها استفاده و در آنجا تزئينآنها براي  از  اند احتماالً شده

 خاصي بر قسمت سر و تاج آنها تأكيدها   توجه به اينكه در ساخت اين پيكرهبا .اند شده نصب مي
رسد هدف از ساخت آنها نمايش  نظر مي بهاند  بوده و قسمتهاي ديگر خيلي ابتدايي ساخته شده

 ،وجود سرپوشهاي متنوع. يست يكسان نآنهاكدام از   هيچة زيرا چهر؛ستا  اشخاص خاصي بوده
دهد و اين فرضيه   خاص اجتماعي خبر مية از طبقدارند،كه برخي از آنها شباهت بسياري به تاج 

 اغلب ،از طرف ديگر.  شاهزادگان محلي باشنددهندة  نشانشايدها  كند كه اين پيكره را مطرح مي
دهد كه احتماالً   چهرة گشاده و بشاش و تبسمي بر لب نشان ميباجوان را ها افراد  اين پيكره

  .است  مفهوم خاصي داشته
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