
  

  

  

Semiannual Journal Of Indigenous Knowledge Iran
Volume 8, Issue 16, Spring & Winter 2022, 107-152
qjik.atu.ac.ir
DOI: doi.org/10.22054/qjik.2023.68529.1319

O
ri

gi
na

l 
R

es
er

ch
  

   
  

R
ec

ei
ve

d:
 1

5/
6/

20
22

   
   

   
R

ev
ie

w
:

1/
1/

2
02

3
   

   
  

A
cc

ep
te

d:
 3

1/
1

/2
02

3 
  

   
IS

S
N

: 
2

3
45

-6
01

9
   

 e
IS

S
N

: 
2

53
8
-2

54
3 

  
  

  

Collar Making in Ancient Iran

A Comparative Study of the Decorative and Functional 

Characteristics of Parthian and Sassanid Collars in Reza 

Abbasi Museum

Masoumeh Yousefi 
PhD Candidate in Archaeology, Abhar Branch, 
Islamic Azad University, Abhar,Iran.

Seyed Ali Asghar Mirfatah
Assistant Professor of Archaeology, Abhar 
Branch, Islamic Azad University, Abhar,Iran.

Farzad Mafi
Assistant Professor of Archaeology., Abhar 
Branch, Islamic Azad University, Abhar,Iran

Abstract

The making of ornaments is one of the industries that has always been considered in 

ancient Iran. Among the outstanding works in this field are the golden collars 

belonging to the Sassanid and Parthian periods of the Reza Abbasi Museum. These 

golden collars have special structural features and decorative methods that by 

studying them, in addition to showing the historical course of making the collar, 

their special decorations will also be introduced. The main focus of this research is 

the structural form of the two samples studied and the decorations of each work. 

Accordingly, first the structural and decorative features of each work have been 

studied separately, then the collars have been studied comparatively. The results of 

this study introduce the techniques used in these works and also show the 

commonalities and differences in the collar making of these two periods, so that it 

can be said that these two collars have many similarities in terms of structure and 

decoration method. It shows the continued use of popular artistic traditions for 

several centuries.
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  طوق سازي در ایران باستان

هاي تزئینی و کاربردي دو طوق اشکانی و  مطالعه تطبیقی ویژگی(

)ساسانی در موزة رضا عباسی
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چکیده

از جمله آثار ..ساخت زیورها، از جمله صنایعی است که همواره در ایران باستان موردتوجه بوده است

این . هاي ساسانی و اشکانی موزة رضا عباسی است هاي طالي متعلق به دوره شاخص در این زمینه، طوق

هاي تزئینی خاصی هستند که با مطالعه بر روي آنها  هاي ساختاري و شیوه هاي زرین، داراي ویژگی طوق

محور اصلی .شود عالوه بر نشان دادن سیر تاریخی ساخت طوق به معرفی تزئینات خاص آنها نیز پرداخته می

هاي  بر همین اساس، ابتدا ویژگی. این پژوهش، فرم ساختاري دو نمونه موردمطالعه و تزئینات هر اثر است

صورت تطبیقی موردمطالعه و  ها به شده، سپس طوق صورت جداگانه بررسی ساختاري و تزئینی هر اثر به

هاي این پژوهش، معرفی فنون به کار رفته در این آثار و همچنین  نتایج حاصل از یافته.اند بررسی قرار گرفته

توان اظهار کرد که این  که می طوري سازي این دو دوره است، به نمایانگر وجوه اشتراك و افتراق در طوق

دهنده ادامه استفاده از  هاي زیادي دارند که خود نشان دو طوق از لحاظ ساختار و شیوة تزئین شباهت

  .هاي هنري مقبول به مدت چند قرن است سنّت

  زیور، طوق، حلقۀ قدرت، ساسانی، اشکانی:ها کلید واژه

                                               
  ali.mirfatah@yahoo.com.     نویسنده مسئول *
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  مقدمه. 1

ر بوده و این آثار در هر دوره بنا به باورها و اعتقادات و زیور و آرایه از دیرباز موردتوجه بش

شناسی، با استفاده از مواد و مصالح گوناگون  رسوم و همچنین معیارهاي فنی و زیبایی

دهند که زیورها و  شناختی نشان می آمده از مطالعات باستان دست نتایج به. اند شده ساخته 

هاي تاریخی، مردان نیز از این قبیل آثار استفاده  هها مختص زنان نبوده و در برخی دور آرایه

هایی از زیور و آرایه  براي مثال از قبور مردان در شهر سوخته، نمونه.کردند می

هاي تخت جمشید استفاده  همچنین در نقش برجسته). 1384سجادي، (آمده است  دست به

  .شود از زیور و آرایه در مردان بلندمرتبه مشاهده می

ت زیورآالت در ادوار مختلف از مواد گوناگونی چون سنگ، شیشه، فلز و براي ساخ

هاي تاریخی ایران  ترین فلزات مورداستفاده در دوره یکی از متداول. شده است غیره استفاده 

  . طال بوده است

واسطۀ رنگ خاص و  شک فلز طال یکی از زیباترین عناصر روي زمین است که به بی

خواري، همواره موردتوجه بشر  چنین خاصیت نرمی و چکشجالي فلزي درخشان و هم

شود، به همین دلیل آثار  هاي شیمیایی نمی فلز طال در شرایط عادي وارد واکنش. بوده است

خصوصیات مذکور، این عنصر را . شده با آن داراي پایداري و ماندگاري باال هستند ساخته

الت تبدیل کرده و هنرمندان زرگر در اي مناسب براي ساخت زیورآ در طول تاریخ به ماده

  .اند هاي متنوع و باشکوه استفاده نموده هاي مختلف از آن براي ساخت آرایه دوره

هاي مختلف تاریخی در ایران باستان، دو نمونه طوق  شده از دوره آثار یافتاز جمله

تزئینی  -هاي خاص تکنیکی  هاي اشکانی و ساسانی است که از ویژگی طال مربوط به دوره

این امر . گذارند هاي بسیاري را به نمایش می برخوردارند و با مطالعه بیشتر، شباهت

هاي تزئینی در دو دورة مزبور است و نشان از تداوم و  کنندة شیوة ساخت و سنّت بیان

ها  رغم اضمحالل سیاسی تمدن توسعۀ برخی مشخصات و دستاوردهاي فرهنگی و هنري، به

ها و عناصر  توان گفت هنر ساسانی باوجود پیروي از روش که می چنان. ها دارد و حکومت

هنري دوره هخامنشی، که ممکن است متفاوت از هنر دوره اشکانی به نظر رسد، نگاهی به 
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هنر دوره اشکانی نیز داشته و دستاوردهاي هنري شاخص این دوره را دنبال کرده و باعث 

توان گفت هنر ساسانی هنري  بنابراین می.استهاي هنري شده  پایداري و تداوم این سنت

هاي مورد قبول هنر هخامنشی و اشکانی را در خود  ملی است که خصوصیات و ویژگی

تجلی بارز این مهم، در دو .جاي داده و بنا به مقتضیات زمان از آنها استفاده کرده است

  .مشهود است طوق طالي مذکور، که در ادامۀ بحث به آنها پرداخته خواهد شد بسیار

تواند شرح  صورت توأمان می هاي سلطنتی به در این پژوهش تحلیل و توصیف طوق

هاي فرهنگی و تاریخی  عالوه بر این، داده. نسبِی کاملی از این هنر و فناوري را نشان دهد

نفسه تابع  شناسی دوران تاریخی است، زیرا هر پدیدة فرهنگی فی نیز خود نمودي از جامعه

توان  اي که با توجه به دالیل کافی، می گونه رهنگ جاري آن است، بهجامعه و ف

کاربردهاي ضمنیِ دیگري نیز عالوه بر کاربرد ظاهري اثر، براي آن تعریف و تعیین 

  :اند از باشند عبارت اهدافی که در این پژوهش مورد نظر می.کرد

  وه اجراي آنهاهاي تزئین خاص در دوره اشکانی و ساسانی و نح شناساندن شیوه -1

ها بین دو یافتۀ همسان در دو دورة اشکانی و ساسانی با  ها و تفاوت یافتن شباهت -2

هاي هنري کاربردي دوره اشکانی، توسط  دهنده ادامه سنت رویکردي تطبیقی که نشان

  .هنرمندان ساسانی است

استناد، که ها با رویکرد تحلیلی و استفاده از دالیل قابل  بررسی فرم ساختاري طوق -3

  .شود ها می باعث در نظر گرفتن کاربري احتمالی دیگري براي این دسته طوق

در این نوشتار در راستاي دستیابی به هدف پژوهش، با مشاهدة اثر و با تکیه بر روش 

صورت جداگانه مورد بررسی قرار  تحلیلی و نیز روش تطبیقی، هر شیء به –توصیفی 

شده و با  ساختاري و شیوهاي فنِی تزئین در آن مشخصهاي  ترین ویژگی گرفته و مهم

سپس با استفاده از دالیل قابل استناد، . شده است رویکرد تحلیلی مقایسه و تطبیق داده

در راستاي .شده است ها در نظر گرفته کاربري احتمالی دیگري نیز براي این دسته از طوق

رویکردي تحلیلی دالیل کاربرد دستیابی به هدف، مشخصات هر اثر توصیف گردیده و با 

  .احتمالی دیگر آنها موردبحث و تحلیل قرار گرفته است
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  پژوهش پیشینه. 2

هاي  هاي دوره با استناد به مدارك موجود و به لحاظ پیشینۀ تحقیق، در زمینۀ زیورها و آرایه

  .استشده طورکلی تحقیقاتی انجام تاریخی در ایران به

بـه شـرحی از زیورهـاي     "آالت زنان از دیرباز تاکنونزیور"جلیل ضیاءپور در کتاب 

وي در این کتاب انـواع زیورهـاي   ). 1349ضیاءپور، (هاي مختلف ایران پرداخته است  دوره

  .بندي کرده است هاي مختلف را طبقه زنان در دوره

هـاي   همراه با معرفی آثار هنري ایران در دوره "هنر ایران"گیرشمن در دو جلد کتاب 

گیرشـمن،  (برخی زیورآالت یافته شده از ایـن دوران را نیـز معرفـی نمـوده اسـت      تاریخی،

هاي گیرشمن تنها منحصر به برخی زیورهاي شاخص متعلـق بـه هـر     بررسی). 1371و1370

  .دوره است

، فریـه در  )1387ونـدن بـرگ،   ("شناسـی ایـران باسـتان    باسـتان "وندن برگ در کتاب 

، )1389یار شاطر، ("تاریخ ایران"در کتابشاطر، یار)1374فریه، ("هنرهاي ایران"کتاب

ــاب  ــدي در کت ــاري در  "توحی ــر فلزک ــن و هن ــرانف ــدي، (، "ای ــانی در )1394توحی ، احس

هنـر   "، پـرادا در کتـاب  )1382احسـانی،  (، "هفت هزار سال هنر فلزکـاري در ایـران  "کتاب

همـراه  ) 1386محمد پناه، (،"کهن دیار"، محمد پناه در کتاب )1391پرادا، (، "ایران باستان

هـایی از   صـورت مـوردي بـه نمونـه     هـاي تـاریخی بـه    با بررسی هنرهـاي گونـاگون در دوره  

  .اند زیورآالت نیز اشاره کرده

هاي ساسانی را با توجـه بـه نقـوش     زیورها و آرایه "هاي ساسانی سکه"امینی در کتاب

هاي متعلق به شاهان  کتاب تاجدر این . )1385امینی، (هاي ساسانی بررسی نموده است  سکه

  .اند عنوان یک آرایه مورد بررسی قرار گرفته ساسانی به

اشیا طال و نقـره موجـود    "زمین آثار زرین و سیمین ایران"همچنین اکبر زاده در کتاب

هـاي شـاخص    در موزه ملی ایران را معرفی کرده و عکس هاي تعدادي از زیورهـا و آرایـه  

  ).1391اکبر زاده، (ن بخشی از آثار طال و نقره ارائه کرده است عنوا را نیز بهاین موزه
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سازي، و مشخصاً دو طوق موردبحث در این پژوهش،  حال تاکنون در زمینۀ طوق بااین

سازي در دو دورة تاریخی، تحقیقی تخصصی صورت نگرفته  عنوان نمایندة هنر طوق به

آناهیتا مصلحی در کتاب . اند ردهمحققان اندکی در آثار خود به این اثر اشاره ک. است

آسا غیبی در به طوق ساسانی و مهر) 146: 1396مصلحی، (» نگاهی به هنر دورة ساسانی«

به طوق ) 216و  206: 1391غیبی، (» سال تاریخ زیورآالت اقوام ایرانی 35000«کتاب 

دو آرایه اما آنچه بیش از معرفی این . اند اشکانی و طوق ساسانی اشارات مختصري داشته

حائز اهمیت است، معرفی شیوه ساخت و تزئین خاص آنها و همچنین در دسترس قرار 

هاي آنها است که تاکنون در هیچ  ها و جزئیات و اندازه دادن عکس هایی از پشت این طوق

ها و موارد احتمالی کاربرد آنها را  منبعی وجود نداشته و چگونگی استفاده از این طوق

  .کند آشکار می

  

روش انجام پژوهش. 3

اي و میدانی در  تحلیلی و تطبیقی، و هر دو شیوة کتابخانه –در این مقاله از روش توصیفی 

تا با انتخاب و تهیه عکس در اینجا سعی شده است. شده است آوري اطالعات استفاده جمع

طوق عنوان نمایندة سنّت  به(از جوانب مختلف دو طوق فلزيِ محفوظ در موزة رضا عباسی 

هاي هر یک  ها و تکنیک ، مشخصات و آرایه)سازي در دوره اشکانی و دوره ساسانی

توصیف گردد و با تکیه بر وجوه ساختاري هر دو اثر و استناد به آثار و اسناد تاریخی و 

  .مانده، کارکردهاي صوري و آیینی آنها مشخص و تحلیل شودجاي هاي به نگاره

نپیشینه طوق در ایران باستا. 4

هاي معدنی شد و با شیوة  از زمانی که انسان موفق به کشف فلز و استخراج آن از سنگ

تر و مساعدتري براي  ساخت آلیاژهاي گوناگون نیز آشنایی پیدا کرد، شرایط مطلوب

ساخت، کاربردهاي متعددي  اشیاء و آثاري که انسان از فلز می. زندگی خود رقم زد

ۀ کاربردي مانند ابزارها، در زیباسازي محیط و حتی جسم این آثار عالوه بر جنب. داشتند
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گوشواره، انگشتر، دستبند، پابند، کمربند، سنجاق، پالك و نظایر .انسان نیز نقش داشتند

اند و  عنوان زینت و زیور مورداستفاده بوده آن همگی از جمله آثار فلزي هستند که به

  .آمده است دست ش از اسالم در ایران بههاي پی توجهی از آنها از تمدن هاي قابل نمونه

نیازهايجمعی، اقناعاعتباروارزشکسبمنظور بههاي زینتی در گذشته بیشتر فلزینه

. رفتند مذهبی به کار میمراسم آئینی یااجرايوبدنهاي اندامغریزي، تزئینوروحی

فردي  ه و منحصربه، در این میان از جایگاه ویژ)عمومًا از جنس طال(هاي فلزي،  طوق

لغتنامۀ «بنا بر تعریف موجود در .اي داشتند برخوردار بودند و شکل خاص و تزئینات ویژه

در .بندي است که به رشته نباشد، بلکه از یک پاره فلز و امثال آن بود گردن» طوق«، »دهخدا

دن خود شده و بزرگان گرطورمعمول متعلق به ملوك و پادشاهان ذکر ادبیات ایران طوق به

که فردوسی در شاهنامه و در توصیف شکوه شاه چنین بیان  چنان. اند آراسته را با آن می

  :کند می

  ز زرین و سیمین و اسب و کاله/ یکی خلعت آراست پرمایه شاه

  هم از یاره و طوق و از گوشــوار/ کمرهاي گوهــرنگار چه زرین

. اند کرده ان نیز از آن استفاده میبانو البته طوق فقط منحصر به مردان نبوده و بزرگ

  :گوید طور مثال، در وصف بزرگی مقام فرنگیس چنین می فردوسی، به

  بیاراسـت با طوق و با گوشــوار/ فرنگیس را گلشــن زرنگـار 

بوده و براي افراد عادي مورداستفاده قرار » مقامی«بدیهی است که طوق یک آرایۀ 

هاي اولیه گردنبندهایی با  اند، نمونه ي که تاکنون یافت شدهبا توجه به آثار.گرفته است نمی

فرم و تعریف طوق را در اشیا مفرغی لرستان متعلق به اواخر عصر مفرغ و همچنین اشیا 

. توان مشاهده کرد باشند، می مکشوف از دینخواه تپه نقده که متعلق اوایل عصر آهن می

  )3و 2و1عکس هاي (
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  : صر مفرغ، لرستان، موزه ملی ایران، منبعطوق مفرغی، ع -1عکس 

  )114: 1391همتی پور گشتی، (

  
  طوق مفرغی، عصر مفرغ، لرستان، موزه ملی ایران،  -2عکس 

  )115: 1391همتی پور گشتی، : (منبع

  

  
  ، دینخواه تپه، موزه متروپولیتن2هاي مفرغی، عصر آهن  طوق -3عکس 

  )137: 1394طاهري، : (منبع
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شده  صورت مفتول ساده یا مفتول تابیده هاي ظریف از مفرغ به طوق در این دوره

ازاین دوران  پس.گردد وسیله چنگک ساده به هم متصل می شده و دو طرف آن به ساخته

توان به طوق زرینی متعلق به نیمه نخست  شود که می تحولی در ساخت طوق حاصل می

  )4عکس(.آمده است دست ان بهاین اثر از زیویه کردست. م اشاره کرد.هزاره اول پ
  

  
  م، زیویه.پ 8-7طوق طال، قرن  -4عکس 

  )138: 1393شیخی، : (موزه ملی ایران، منبع
  

شود از یک ورقه  در موزه ملی ایران نگهداري می 4599این اثر که با شماره موزه 

نوران شده که با دو ردیف نقوش برجسته از جا سانتیمتر تشکیل 5/34طالي یکپارچه با قطر 

در دو طرف طوق، دو حلقه ظریف براي آویختن .ترکیبی و نقوش گیاهی تزئین شده است

ها تکامل  هاي تاریخی زیورها و آرایه در دوره.شده است طوق با زنجیر به دور گردن تعبیه

تر در زمینه ساخت و تزئین زیورآالت به کار  هاي جدید و کامل بیشتري یافته و تکنیک

  .شوند گرفته می

شکوفایی و پیشرفت اقتصادي و سیاسی در دوره هخامنشی منجر به خلق آثار با ارزش 

وجود معادن طال در محدوده امپراتوري .ها گردیده است ویژه زیورها و آرایه هنري به

شد و  صورت خراج از کشورهاي تابعه گرفته می اي که به هخامنشی و همچنین طال و نقره

هاي هنري واال،  مندان زرگر ملل دیگر با تجارب و اندوختههمچنین در اختیار داشتن هنر
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ها و به وجود آمدن استانداردهاي باالي زرگري  باعث رشد صنعت ساخت زیورها و آرایه

خلوص طال و نقره به کار رفته در ساخت زیورها این نکته را تأیید .در این دوره شده است

هاي  ها، انگشترها، آرایه دها، گوشوارهاین زیورها شامل گردنبندها، دست بن.نماید می

وسیله تبادالت بازرگانی به نقاط مختلف جهان صادرشده و امروزه  بوده است که به...لباس، 

  .سازند اي را به خود خیره می هاي ایران و جهان، چشم هر بیننده در موزه

 توان دریافت که در دوره هخامنشی با مشاهده نقوش برجسته در تخت جمشید می

شاید بتوان گفت که استفاده از . کردند ها استفاده می مردان نیز مانند زنان از زیورها و آرایه

عام براي نشان دادن جالل و شکوه، گذاري یا بار زیور و آرایه در مراسم خاص مانند تاج

عالوه بر این، یک نمونه طوق طال از دوره هخامنشی .براي مردان متداول بوده است

هاي خاص  شود و داراي ویژگی که امروزه در موزه میهو ژاپن نگهداري می آمده دست به

  )5عکس (.در ساخت و تزئین است

  
  طوق طال، هخامنشی، موزه میهو ژاپن-5عکس 

  )www.miho.or.jp: (منبع
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قسمت اول بدنه .است شده سانتیمتر و از سه قسمت تشکیل 24×26این طوق با ابعاد 

نقشبهقسمت دوم مدال وسط گردنبند است که مزین.دهد اصلی طوق را تشکیل می

باشد و  میپایینیبخشدرسوارکاراننقوشوباالبخشدرپرندهدوهمراهبهاهورامزدا

دهنده رعایت  این اتصال لوالیی نشان. با لوالهاي ظریف به بدنه اصلی متصل شده است

توسط سازنده، براي آسان قرار گرفتن بخش مدال بر روي بدن کاربر در 1گونومی اصول ار

قسمت سوم بخشی لوله مانند است که به دو سر اردك . باشد حین حرکت و سکون می

هاي نیمه قیمتی  اثر با استفاده از سنگ. دارد شود و بدنه طوق را روي سینه نگه می ختم می

  )6عکس (.تزئین شده استکه در زمان هخامنشی مرسوم بوده 

  

  
  پشت مدال طوق -6عکس 

  )www.miho.or.jp: (منبع

  

                                               
ا وري بیشتر هنگام استفاده از یکشی است که احساس خوشایندي ر ارگونومی به معنی ایجاد راحتی فیزیکی و بهره-1

  .کند براي کاربر ایجاد می
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قیمتیِ کوچک مرسوم  هاي نیمه با استفاده از سنگ1در واقع در دورة هخامنشی ترصیع 

ي تراشیده و شد و فقط با ابعاد مناسب براي جاگذار ها تراش داده نمی بود ولی سطح سنگ

هاي دیگر از آثاري که با  نمونه.شدند شده جایگذاري می هاي از پیش تعیین سپس در مکان

  )7عکس (.باشند هاي جهان موجود می اند در موزه این شیوه تزئین شده

  

  
  تراشیده، دوره هخامنشی، موزه میهو، ژاپنهاي نیمه دست بند مرصع طال با سنگ -7عکس 

  )www.miho.or.jp: (منبع

  

                                               
هاي قیمتی یا نیمه قیمتی، شیشه و قطعات فلزي کوچک،  در این شیوه، سنگ. ترصیع به معنی گوهر نشاندن است-٢

بر روي سطح اثر ... هاي چنگ مانند، دورکوبی، چسباندن و هاي مختلف مثل استفاده از زائده منظور تزئین با روش به

  .شوند فلزي نشانده می
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آمده از مناطق مختلف، جواهرات و زیورها  دست در دوره اشکانی نیز عالوه بر آثار به

با مطالعه بر روي پیکره زنان و .توان مشاهده نمود هاي این دوره نیز می را بر روي پیکره

ند زنان از آرایه و زیور براي آرایش خود شود که مردان نیز همان مردان اشکانی مشاهده می

در این ...ها، دست بندها، گردنبندها،  هاي مختلفی از گوشواره نمونه.اند کرده استفاده می

منصب اشکانی  اي از طوق بر گردن پیکره یک صاحب نمونه. شوند ها دیده می پیکره

  )8عکس(.باشد تأییدکننده استفاده از طوق در این دوره می

  

  
  موصلمیالدي، موزة1-2جنگاور، الحضر، سدةسپاهی -8کس ع

  )99: 1370گیرشمن، : (منبع

  

هنر ساخت زیورها در این دوره تحت تأثیر هنر یونان ابداعات جدیدي را به نمایش 

شدند، در  ازاین با تراش ساده و تخت آراسته می هایی که تا پیش زیورها و آرایه.گذارد می

استفاده هاي مورد در دوره اشکانی سنگ.شوند یدي از تراش تزئین میاین دوره با شیوه جد
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2"دامله"صورت بهو1"کابوشن"بهموسومتراشبابیشترها سنگتر بوده و تراش درشت

  )9عکس . (استگرفته انجام

  

  
  هاي قیمتیِ تراشیده، دورة اشکانی، موزة بریتانیا آویز طال با سنگ -9عکس 

  )www.britishmuseum.org(:منبع

  

هاي پیشین الگوهاي مشخصی از ساخت زیورها و  دوره ساسانی نیز همانند دوره

هاي  ها و بشقاب با بررسی نقوش برجسته و نقوش روي سکه. گذارد ها را به نمایش می آرایه

هاي تاریخی،  نیز همانند دیگر دوره شود که در این دوره نقره دوره ساسانی، مشاهده می

عالقه به اغراق در تجمل و .اند کرده زنان و مردان از زیورها براي آراستن خود استفاده می

هاي این دوره نیز  شود، در زیورها و آرایه بزرگنمایی که در دیگر آثار این دوره مشاهده می

وره اشکانی کمی فاصله گرفته و هاي د زیورهاي این دوره از نظر فرم از مدل.شود دیده می

  .شود بیشتر به دوره هخامنشی نزدیک می

                                               
1. Cabochon

  .باشد یمگنبدي برجسته و صیقلی  صورت بهشود که در آن زیر سنگ تخت بوده و روي آن  یمتراش کابوشن به تراشی گفته 

  گنبدي -2
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نشان توسط نشان، یا به عبارتی، مروارید سابقۀ استفاده از گردنبندهاي گوي 

هاي این دوره و همچنین آثار  رتبۀ درباري، در سکه شاهنشاهان ساسانی و همراهان عالی

ها شکل  در برخی از نمونه. رؤیت است دیگري که نقش شاه بر آنها پدیدار شده، قابل

هاي طال را قوت  تر شده و نظریۀ استفاده شاهان از طوق گردنبندها به فرم طوق نزدیک

  )10عکس (.بخشد می

رسد  حال با توجه به محدود بودن نقش طوق در عکس هاي سلطنتی، به نظر می بااین

وزمره نبوده و شاهان و که طوق یک آرایۀ معمول و متداول براي استفاده دائم و ر

  .اند برده هاي خاص و مراسم ویژه از آن بهره می منصبان فقط در زمان صاحب

  

  
  نقره ساسانی، موزه ارمیتاژ، روسیهبشقاب -10عکس

  )www.hermitagemuseum.org(:منبع

  

هاي تزئینی و کاربردي دو طوق شاخص از دوره  در ادامه با مطالعه و بررسی ویژگی

شوند، عالوه بر معرفی  دوره ساسانی که در موزة رضا عباسی نگهداري می اشکانی و

  .شود هاي فنی و بصري این آثار، به کاربرد خاص طوق در دوره ساسانی پرداخته می ویژگی
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  ساخت طوق هاي روش. 5

هاي  توان گفت ساخت طوق در دوره آمده می دست با توجه به آثاري که تاکنون به

شده  هاي متداول ساخت فلزات انجام آثار فلزي با استفاده از روش مختلف، همانند دیگر

  :اند از ها عبارت این روش.است

  1کاري چکش. 1. 5

شده  گرفتههاي فلزکاري است که توسط بشر به کار ترین روش این روش از ابتدایی

خواري فرآیندي است که در طی  چکش. خواري هستند فلزات داراي قابلیت چکش.است

در این تغییرات ابعاد و شکل فلزات تغییر .دهد ز با ضربات چکش تغییر شکل میآن فل

زنیم، ساختار داخلی فلز تغییر کرده و  وقتی به فلز ضربه می«.شکند کند ولی فلز نمی می

شود که برخی صفحات  چرخند و باعث می ها می عالوه بر این ذره.شوند ذرات کشیده می

).184: 1385مصطفوي رجالی، (» بلوري با هم موازي شوند

در آثار فلزي که .دهد لغزند و فلز تغییر شکل می هم می هاي فلز روي بدین ترتیب اتم

هاي متفاوت بوده و  شده است، سطح فلز داراي تراکم کاري استفاده  از روش چکش

کاري شده در عکس  فلز چکش. ساختار اثر از ضخامت یکسان برخوردار نیست

کاري به دو روش سرد و گرم اجرا  چکش.شود صورت متراکم دیده میرادیوگرافی به

. شود که قابلیت تغییر شکل باال داشته باشند سرد کاري بیشتر در فلزاتی استفاده می.شود می

توجه اي باشندیکی از این  گیرند باید داراي نرمی قابل کاري قرار میفلزاتی که تحت سرد

جالي فلزي خود همواره به دلیل رنگ زرد وفلزات طال است که در طول تاریخ 

کاري سرد  خوبی مورد عملیات چکش طال به دلیل نرمی زیاد به.موردتوجه بشر بوده است

  .گیرد هاي مختلفی را به خود می قرار گرفته و شکل

کاري، ساختار فلزات دچار تنش شده و ادامه تنش باعث کاسـته  پس از عملیات سرد

پـذیر نبـوده و    ازآن دیگر تغییر شـکل فلـز امکـان    تا جایی که پس. ودش شدن از نرمی فلز می

                                               
1. Hummering
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ها و امکان ادامـه کـار بـر روي     براي از بین بردن این تنش. شود دچار گسستگی و ترك می

توان اثرات  کاري گرم، می در چکش.فلز نیاز به عملیات حرارتی و فرآیند گرم کاري است

.لت نرم اولیه درآورد و مجدداً آن را سرد کاري کردسرد کاري را از بین برد و فلز را به حا

هـاي چشـمگیري در    تـوان تغییـر شـکل    کاري و گرم کاري میبا ترکیب کردن روش سرد

  .شکل فلزات به وجود آورد

  

  1گري ریخته. 2. 5

هاي دیگر فلز شده و بشر با ذوب فلز  تر باعث کشف ویژگی نیاز به ساخت اشیا پیچیده

صورت مذاب درآمده و با توجـه بـه شـکل     گري، فلز به طی فرآیند ریختهدر . شود آشنا می

هـا اکثـراً خشـتی بـوده و بـه دو       قالـب . شـود  هاي مختلـف ریختـه مـی    مورد نظر، درون قالب

عـالوه بـر   .انـد  شـده  هـاي بـاز و بسـته اسـتفاده     اي و یـا قالـب   اي و دوکفـه  صورت یـک کفـه  

نیـز بـراي سـاخت آثـار فلـزي و       2گمشـده  گري در قالب شیوه دیگري با عنـوان مـوم   ریخته

ها به کار رفته است که امروزه نیز همچنان در صـنعت سـاخت    طور خاص زیورها و آرایه به

  .زیور مورداستفاده است

شود، قالب اولیه اثـر   گري در قالب متداول می در روش موم گمشده که بعد از ریخته«

ظـر بـر روي مـوم کـه داراي قابلیـت      هـاي مـورد ن   شـده و جزئیـات و ظرافـت   با موم سـاخته 

گیـري شـده و کلیـه     سپس اثر مومی با گـل قالـب  . شود باشد اجرا می پذیري باالیی می شکل

با حـرارت  . شود صورت منفی بر روي قالب گلی ثبت می جزئیات اجراشده بر روي موم، به

به یک  شده و شده و گل همراه با جزئیات و نقوش خود پخته دادن این مجموعه، موم ذوب

شده به داخل این فضاي  در مرحله بعد فلزمذاب از مجراي تعبیه. شود قالب سفالی تبدیل می

پـس از سـرد شـدن فلـز، قالـب گلـی       .کند شده و زوایاي داخلی قالب را پر می خالی تزریق

).Agrawal, 2000: 15(» شود ء خارج می شکسته و شی

                                               
1. Casting
2. Lost Wax
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، 1کاري هایی مانند لحیم ه همراه روشهاي ساخت ب در طول تاریخ استفاده از این شیوه

هـا   طـوق .انـد  امکان ساخت اشیا فلزي مختلف را در دسترس بشر قـرار داده ... و 2پرچ کردن 

هـاي مختلـف تـزئین     شده و بـا روش هاي مذکور ساخته نیز همانند دیگر آثار فلزي با روش

وجه بـه مشـاهدات   الزم به ذکر است که تشخیص شیوه ساخت در برخی مواقع با ت.اند شده

  .هاي آزمایشگاهی دارد پذیر نبوده و نیاز به مطالعات و بررسی بصري امکان

  

  ها ها و تکنیک آرایه، مشخصات: طوق طالي اشکانی. 6

قطر داخلی این شیء . شود در موزة رضا عباسی نگهداري می 1440این طوق با شمارة 

ترین قسمت طوق  پهن. متر است تیسان 20متر و ارتفاع آن با احتساب مدال،  سانتی 5/13

این اثر، در مشاهدات بصري، داراي ضخامت و وزن .سانتیمتر ضخامت دارد 5/3حدود 

دهندة استفاده از مقدار  رنگ متمایل به قرمز و سخت بودن طال، نشان.باشد نسبتًا باال می

تهصورت یکپارچه ساخ بدنه طوق به).11عکس (تر کردن طال است کمی مس براي سخت

در قسمت قفل، دو حلقه در بازوي راست و یک حلقه در بازوي چپ . شده است

ها درون هم قرار گرفته و با یک مفتول طال در جاي خود  که حلقه طوري شده، به تعبیه

شود که برخالف تصور، هیچ لوالیی براي  با مشاهده پشت اثر مشخص می.شوند محکم می

  ).12عکس (.باز شدن گردنبند وجود ندارد

راحتی باز کند،  این شیوه ساخت طوق بدون لوالهایی که بازوها را براي استفاده به  

ناچار دو بازو را در خالف جهت هم باز  شود که براي استفاده این طوق، کاربر به باعث می

واسطۀ باز شدن  هایی از آسیب دیدن به در این اثر نشانه.کرده و گردن را از آن رد کند

در میانۀ این طوق، ، یک مدال ذوزنقه. مشاهده است طرفین مدال وسط قابلبازوها در 

و  7/5و قاعدة بزرگ  5/3ابعاد این مدال در قاعدة کوچک . شده است شکل قرار داده

  .باشد متر می سانتی 5ارتفاع آن در حدود 

                                               
1. Soldering
2. Riveting
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طوق طال، دورة اشکانی، موزة  - 11عکس 

  )1399-معصومه یوسفی: (منبع رضا عباسی

  نمایی از پشت طوق - 12عکس 

  )1399-معصومه یوسفی: (منبع

  

هنرمند دو طرف آن را با استفاده از . توجه است تزئینات مدال، پرکار و قابل

سطح این دو نوار با . شده به شکل دو نوار تزئینی آراسته استهاي ظریف تابیده مفتول

در قسمت داخلیِ بین این دو . ستسرخ رنگ اشک مانند مزین شده ا1هاي عقیق  سنگ

شکل در اطراف آن کار گذاشته نوار، یک سنگ درشت در وسط و چهار سنگ بیضی

وسیلۀ  شده بهشده و بخش تزیین ساختار مدال از دو قطعۀ جداگانه تشکیل. شده است 

شده، سه گوي  کاري بر روي درِز لحیم. به بخش زیرین متصل شده است 2کاري لحیم

وسادهصورت ها به نگینگذاري جاي.شده است ر باال و سه گوي در پایین نصبتوخالی د

                                               
  با استناد به اطالعات موزه -1

تر از نقطه ذوب فلز اصلی بـوده،   و سپس فلزي که نقطه ذوب آن پاییندر این عملیات، سطوح مورد نظر تمیز شده  -2

لحیم مورداسـتفاده  . نمود شده و دو قطعه را به هم متصل می فلز لحیم ذوب. دادند بین دو سطح قرار داده و حرارت می

تـرین نقطـه ذوب    شـده، داراي پـایین   در آثار باستانی بیشتر لحیم قلع و سرب است که در بـین فلـزات باسـتانی شـناخته    

  باشند می
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ذکر که مشابهت زیادي  نمونه قابل. استگرفتهصورتچنگازاستفادهدورکوب، بدون

اي منسوب به سناتروك، پادشاه اشکانی الحضر  نمونه موردبحث دارد، در گردن مجسمهبا

  )13عکس . (شود مشاهده می

  

  
  میالدي، موزة بغداد 2تا  1تندیس سناتروك، پادشاه الحضر، با طوقی در گردن، سدة  -13عکس 

  )94: 1370گیرشمن، : (منبع

  

صورت  در ادامه، بر روي بخش میانی بازوها در بدنۀ طوق، یک ورقۀ نازك طال به

ي عمود بر سطح لحیم شده، که عالوه بر اینکه استحکام بیشتري به ورقۀ طال داده و بازوها

تر کرده، دو فضاي تقریباً مساوي نیز براي تزئین  طوق را در برابر خم شدن و شکستن مقاوم
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اي که امروزه به  هاي طالي بسیار ریز و با شیوه این دو بخش با گوي. به وجود آورده است

  ).11عکس : نک(معروف است، تزئین گردیده است  "زنی گوارسه"

  :اند از عبارتدو تکنیک تزئین خاص بر روي این اثر 

  گوارسه زدن. 1,6

هاي ریز طال و قرار دادن آنها با اشکال  گوارسه زدن عبارت است از ایجاد گوي

پیشینۀ این تکنیک و استفاده از . منظور تزئین و زیبایی اثر مختلف هندسی بر سطح طال به

استان ازتاریخ در ایران ب هاي پیش هاي غلطان براي آراستن آثار طال به دوره گوارسه

  )14عکس(.رؤیت است گردد و در برخی از اشیا طال قابل بازمی

  
  م، ارجان بهبهان، موزه ملی ایران.دکمه زرین با تزئین گوارسه، هزاره اول پ -14عکس 

  )33: 1391اکبر زاده، : (منبع

  

وفور بر روي  ولی اوج استفاده از این شیوه تزئین مربوط به دوره هخامنشی است که به

  )15عکس(.طور شاخص در زیورآالت، به کار رفته است طالي این دوره، بهآثار 
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  زنی، دورة هخامنشی، موزة رضا عباسی گوي تزئینی طال با تکنیک گوارسه-15عکس 

  )معصومه یوسفی: (منبع

  

زنی نشان از سبکی غالب از تزئینات در دورة هخامنشی دارد که به لحاظ  گوارسه

هاي هنري کارآمد، در دورة اشکانی و  عۀ هنري و تداوم شیوهداشتن مقبولیت در جام

اجراي .ها نمود یافته است هاي بعد نیز مورداستفاده قرار گرفته و در آثار این دوره دوره

در شیوه سنتی، براي ساخت . شیوة گوارسه زدن نشان از مهارت هنرمندان زرگر دارد

  )16عکس(.کنند می ها، ورقه نازك طال را به قطعات کوچک تقسیم گوي

زمان با  هم. دهند سپس قطعات ریز طال را بر روي تکه چوبی قرار داده و حرارت می

صورت یک گوي کوچک در  شده و به سوختن چوب و گودشدن آن، طال نیز ذوب

هاي طال تشکیل  در این فرایند ذغال چوب بر روي گوي.گیرد گودي چوب قرار می

  )17عکس(.کند ها به هم جلوگیري می گوي دهد که از چسبیدن اي می الیه
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  )وحید قابضی: (قطعات کوچک طال، منبع -16عکس 

  )وحید قابضی: (گیري گوي طال به شیوه باستانی، منبع شکل -17عکس 
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هاي  ها را با استفاده از مواد چسبنده طبیعی مانند صمغ ها، آن بعد از ساختن گوي

  )18عکس(.کنند نظر بر روي سطح چیده و ثابت می با شکل مورد) نظیر کتیرا(گیاهی 

  

  
  )قابضیوحید(: ها، منبع چیدمان گوي -18عکس

  

 1064(شده را از زیر حرارت داده و به نقطه ذوب طال  در مرحله بعد، مجموعه طراحی

اي، بین  کوره کنند در این حالت در اثر پدیده جوش نزدیک می) گراد درجه سانتی

  )20- 19عکس . (آید طح مورد نظر اتصال به وجود میهاي طال و س گوي
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  )قابضیوحید(: ها به سطح، منبع عملیات حرارتی و اتصال گوي-19عکس

  

  
  )قابضیوحید(: نمونه اجراشده، منبع-20عکس
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تر از نقطه ذوب وجود دارد و آن  ها در پایین روش دیگري نیز براي اتصال گوي

ها  هایی که گوي طور که در قسمت ی در اثر مورد نظر همانول.کاري است استفاده از لحیم

اي از استفاده لحیم وجود ندارد بلکه ذوب و  شود، نشانه مشاهده می) 21عکس(جدا شده 

  .اي است کوره ها در برخی مناطق، عالمت استفاده از جوش تغییر فرم گوي

  

  
  )معصومه یوسفی: (دیده اثر، منبع هاي آسیب بخش -21عکس

  

برده  نام "کاري ملیله"اشتباه زم به ذکر است که شیوه گوارسه زنی در برخی منابع بهال

بها مانند طال و نقره گفته  هاي نازك از فلزات گران که ملیله به مفتول درصورتی. 1شده است

. دهند هاي گوناگون را شکل می ء طرح شود که با متصل شدن به هم و یا بر روي شی می

هاي طال مورداستفاده هستند که عنوان ملیله در مورد آنها  زئین گويولی در این روش ت

  .کند صدق نمی

  

  

                                               
  50: 1391مصلحی، : ن ك-1



  

  

  

  

133   |شهبازي و افشاري  ... سازي سنتی به شیوه پاپیه ماشه،  مدانمطالعه تحلیلی قل

  تراش کابوشن. 2,6

رويبراست کهسنگتراشگنبدي، نوعییاتراش سنگ به شیوه کابوشن، دامله

سنگرويبراي زاویهتراشنوعایندر .شود میانجامشفافنیمهوقیمتی نیمههاي سنگ

  .کند میپیداگوژفرمسنگوودش نمیایجاد

هاي  سنگ دامله معموًال شکل قلب، بیضی یا چهارگوش دارد که از باالي آن ورقه«

  ).18: 1393اربابی، (» شود تا حالتی گنبدي پیدا کند نازکی تراشیده می

دورة گوهرتراشانعلمیدانشدهندة فنی باال، نشاندانشبرعالوهتراشاینایجاد

تراشتاباشندسختنوعازبایدروشایندرمورداستفادههاي سنگت، زیرااسخود بوده

هایی  سنگکهعقیق و گارنتسنگازهنرمندان، بیشتردلیلهمینبه .شودایجادمناسب

سنگیدامله، ابتداصورت بهسنگتراشطورکلی، براي به. اند کردههستند، استفادهسخت

رويبرراسنگسپس .دهند میبرشنظرموردالگويباوکردهانتخابمناسب راابعادبا

وسیله  چسبانند و یا به سازد، می میتر آساندر دست گرفتن سنگ راکهدستگیرهیک

امروزه (شود  با یک سطح ساینده ساییده میبسیاردقتباسنگ.کنند انگشتان کنترل می

نمدنرم یامواد سایندهباسنگانتهارد. درآیدنظرموردگنبدِيفرمبهتا) هاي دوار صفحه

  )22-23عکس هاي (.شود میبراقوصیقلیوشده پرداخت
  

  
  )سمیه سرلک: (سایش سنگ، منبع -22عکس
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  )سمیه سرلک: (تراش دامله، منبع سنگ -23عکس

  

  مشخصات طوق طالي اشکانیِ موزة رضا عباسی -1جدول 

  1440  شمارة ثبت اثر

رمت سانتی 5/13  قطر

متر سانتی 20  ارتفاع

متر سانتی 5/3  بیشترین ضخامت سطح

متر سانتی 5×7/5×5/3  )شکلذوزنقه(ابعاد مدال تزئینی میانی 

  )رنگ قرمز و سختی فلز(پایین   خلوص طال

  ها تکنیک/ تزئینات
، )دامله(تراش کابوشن )/ خورده تراش(هاي عقیق  سنگ

کاري زنی و لحیم گوارسه

  متعلقات
هاي تابیده، لوال، ورقۀ نازك  میانی، مفتولآویز 

هاي طال شدة طال بر سطح میانی، گوي کاري لحیم

تشریفاتی - تزئینی، احتماالً سیاسی   کاربري

  

  ها ها و تکنیک آرایه، مشخصات: طوق طالي ساسانی. 7

شود، از یک صفحۀ نازك طال  در موزه نگهداري می 2640این طوق که با شمارة 

. ساختار و تزئینات بدنۀ این قطعه تا حد زیادي مشابه طوق اشکانی است. است شده تشکیل

اما رنگ زرد طالیی و نرمی ورقه نشان از عیار باالي طالي مورداستفاده در ساخت اثر دارد 
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قطر داخلی . گذارد خوبی به نمایش می که استاندارد باالي زرگري در دورة ساسانی را به

  )24عکس (سانتیمتر است  8/14خود، طوق در بیشترین اندازة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طوق طال، دورة ساسانی، موزة رضا  - 24عکس 

  )معصومه یوسفی: (عباسی، منبع

معصومه : (نمایی از پشت طوق، منبع - 25عکس

  )یوسفی

  

صورت  به -مانند نمونۀ قبل  –شود که کل بدنۀ طوق  با مشاهدة پشت اثر مشخص می

طوق در قسمت . اي لوال یا مفصلی براي باز شدن بازوها نیستشده و دار یکپارچه ساخته

پشت گردن داراي قفلی با سه حلقۀ لوالیی بر روي بازوي سمت راست و دو حلقه در 

درمیان، در دو حلقۀ  صورت یک هاي سمت راست به حلقه. باشد بازوي سمت چپ می

ها عبور  از میان حلقهمانند که سمت چپ قرار گرفته و با یک مفتول طالیی با سرِ گوي

در اینجا نیز همانند طوق اشکانی، وجود قفل ).25عکس(شوند کند در هم چفت می می

دهندة آن است که این طوق، اثري نمایشی و غیرکاربردي نبوده و در واقع  نشان

همچنین با توجه به ساختار اثر و مشاهده پشت . گرفته است مورداستفادة عملی قرار می

بازوها به طرفین براي قرار گرفتن به دور گردن ناممکن بوده و تنها راه  طوق، باز شدن
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باشد که بدین طریق  ممکن براي باز شدن طوق، حرکت بازوها در خالف جهت هم می

  . گردد فضایی براي عبور گردن و قرار گرفتن طوق به دور گردن فراهم می

از این وسیله محدود بوده ساختار طوق حاکی از این واقعیت است که دفعات استفاده 

زیرا کج کردن مداوم بازوها براي باز کردن طوق و تکرار . ندرت کاربرد داشته است و به

این آسیب . استشده استفاده از آن، باعث شکستن بازوها از قسمت کناريِ مدال میانی می

شکانی، بدنۀ عالوه بر این، در اینجا نیز همانند طوق ا. مشاهده است بر روي بدنۀ اثر قابل

که انحناي مناسبی براي خوابیدن  طوري شده به طوق بدون رعایت اصول ارگونومی ساخته

صورت خشک و بدون انعطاف  طوق بر روي شانه در نظر گرفته نشده و به همین دلیل به

ساخته  مدت آن را مشکل می گرفته است که این مسئله تحمل طوالنی دور گردن قرار می

صات اثر آن است که باال و پایین بدنۀ اصلی با مفتول بسیار ظریف از دیگر مشخ. است

این شکل از تزئین عالوه بر ایجاد جلوة بصري بر روي اثر، . شده آراسته گشته است تابیده

  .کند وسیلۀ ورقۀ طال نیز جلوگیري می از خراشیده شدن پوست به

. شده است تر قرار دادهم سانتی 5/4× 6شکل در ابعاد  در وسط طوق یک مدال مستطیل

الیۀ فوقانی داراي . صورت جداگانه و با استفاده از دو الیه ساخته شده است قسمت مدال به

تزئین و الیۀ زیرین ساده است که پس از قرار گرفتن در جاي مناسب، باال و پایین قطعات 

اند و روي  کاري به هم متصل شده با لحیم -همانند اثر قبل  –شکل رویی و زیرین  مستطیل

سه گوي در باال و سه گوي در . شده است شکل قرار دادهکاري، تزئینات دایره درز لحیم

گوي میانۀ پاییِن مدال داراي آویزي بوده که . کنند پایین مدال، تزئین آن را کامل می

  .مانده است امروزه فقط حلقۀ آن باقی

، 1کند ر دوم معرفی میروي این مدال، عکس پادشاه که مشخصات تاج، وي را شاپو 

نقش پادشاه ساسانی بر انتساب این اثر به دورة . شده است2تراشی بر سنگ الجورد حجم

هاي قیمتی و  تراشی بر روي سنگ در اینجا گفتنی است فن حجم. گذارد ساسانی صحه می

                                               
  شده در موزه با توجه به اطالعات ثبت -1

2. carving
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قیمتی در ادوار پیش از ساسانی متداول نبوده و در این دوره است که روي زیورها و  نیمه

وسیلۀ یک نوار باریک طال که بر  در این اثر، براي نصب سنگ به. کند ها نمود پیدا می آرایه

بدنه لحیم شده، محلی براي استقرار ایجاد گشته و پس از قرار دادن سنگ، فلز را بر روي 

سپس براي پنهان نمودن آثار .اند کرده آن دورکوب کرده و سنگ را بر روي بدنۀ نصب

اند که در  هاي طال تزئین نموده تزئین بیشتر، روي درز لحیم را با گويلحیم و همچنین 

  )26عکس(.محل سنگ جدا شده، مشهود است
  

  
  )معصومه یوسفی: (نحوه جاي گذاري سنگ، منبع -26عکس 

  

در این طوق نیز همانند طوق اشکانی از شیوه تزئین گوارسه زنی و با همان الگو بهره 

هخامنشی، دودمانبهسلسلهاینشاهانانتسابواسطۀ بهساسانیدر دوره .شده است گرفته

به. یافتبیشترياعتباروگرفتقرارموردتوجهبیشترهخامنشیدورةهنريرایجهاي سنّت

بهرهطالآثارزدنِگوارسهفنازگستردهطور بهدورهایندرزرگرهنرمنداندلیلهمین

در ادامۀ تزئینات طوق، دو .شود مینیز دیدهآنهايهنرآثاردرتزئیناینکهاند گرفته

که به ) هاي محبوب و متداول هنر ایران باستان مایه از نقش(سنگ دیگر با نقش شیر غران 

الزم به . شده نیز در دو طرف مدال نصب گردیده است خورده و آراسته همین شیوه تراش

.ومی مرمت گردیده استیادآوري است که سنگ سمت راست، شکسته و در زمان نامعل

  )27عکس(
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  )یوسفیمعصومه(: شده، منبع سنگ مرمت-27عکس

  

  مشخصات طوق طالي ساسانیِ موزة رضا عباسی -2جدول 

  2640  شمارة ثبت اثر

  متر سانتی 8/14  قطر

  22  ارتفاع

  5  بیشترین ضخامت

  متر سانتی 6×5/4  )شکل مستطیل(ابعاد مدال تزئینی میانی 

  )رنگ زرد و نرمی فلز(ال با  خلوص طال

  ها تکنیک/ تزئینات
تراشی روي سنگ،  حجم/ نشان و جانورسانمدال چهره

  زنی کاري، گوارسه لحیم

  متعلقات
هاي ظریف  آویز میانی با دو طرح مدور در جوانب، مفتول

  هاي طال هاي طال، گوي کاري ورقه تابیده، لوال، لحیم

  شریفاتیت -تزئینی، احتماالً سیاسی  کاربري
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صورت  عمده تزئین متفاوت در این اثر از طوق اشکانی استفاده از نقش پادشاه به

  .حجم تراشی بر روي سنگ الجورد است

  

  حجم تراشی. 1,7

کاري سنگ هنري است که در آن یک نقش با استفاده از  حجم تراشی یا کنده

براي این منظور، ابتدا . شود شده و فرم دهی می کاري ابزارهاي مختلف بر روي سنگ کنده

  )28عکس. (شود اندازه و شکل دلخواه بریده می شده و بهسنگ مورد نظر انتخاب

  

  
  )محمد رحمانی: (مراحل برش سنگ، منبع -28عکس

  

بعدازآن با ابزارهاي مختلف . شود سپس نقش مورد نظر بر روي سنگ ترسیم می

  )29عکس(.شود جم داده میهایی از سنگ را برداشته و به نقش ح تیز قسمت نوك
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  )محمد رحمانی: (مراحل حجم تراشی سنگ، منبع -29عکس

  

  بررسی تطبیقی طوق اشکانی و طوق ساسانی. 8

ها از اقوام ساکن در نواحی بین دریاچه کاسپین و دریاچه آرال بودند، از حدود سال  پارت

رده و در این مناطق ساکن هاي شمال و مشرق ایران مهاجرت ک پیش از میالد به بخش 250

ازآن براي از بین بردن دولت بیگانه سلوکی به سمت مرکز و غرب ایران  پس.شدند

پیشروي کرده و با بیرون راندن سلوکیان از خاك ایران، پادشاهی بزرگ اشکانی را در 

گیري حکومت اشکانی، هنرمندان تا مدتی به  با شکل.پیش از میالد بنیان نهادند 248سال 

ازآن سعی در به نمایش  ال سابق عناصر هنر یونانی را مورداستفاده قرار داده و پسرو

این تالش در برخی آثار، به شیوه و روش . اند هاي هنري مستقل داشته گذاشتن جنبه

هخامنشیان در انتخاب موضوعات هنري نزدیک شده و در برخی دیگر نفوذ عناصر هنري 

  .دهد یونان را نشان می

ره، حیطه فرمانروایی دودمان جدید فراتر رفته و در مغرب به آناتولی رسیده در این دو

یافته و تا  در شرق نیز آنها به جهان هند دستکنند النهرین هم فرمانروایی می و پارتیان بر بین

پس باید بپذیریم که در دوره اشکانی، سبک هنري جدیدي پدیدار .روند دره سند پیش می

اي اسـت کـه هـر دو هنـر را      یونانی است و نـه هخامنشـی، بلکـه شـیوه     شود که نه کامالً می
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هـا،   در زمینـه سـاخت زیورهـا و آرایـه    .آمیخته و از دیگر مناطق نیز تأثیر پذیرفته است درهم

تر در این دوره  تر و متنوع وزن زیورآالت سنگین و منظم دوره هخامنشی، با زیورهاي سبک

هـاي بسـیاري بـا     ز نظر فنـی و تکنیـک سـاخت، تفـاوت    آثار این دوره ا. شوند جایگزین می

سـاخت بـه کـار رفتـه در     هاي باصالبت دوره هخامنشی دارند و داراي دقت و کیفیت آرایه

  هاي این دوره بیشتر جنبه نمایشی دارند رسد آرایه به نظر می. آثار هخامنشی نیستند

شکل و الگوي .دکن مشاهدات بصري در طوق اشکانی موردبحث این نظر را تأیید می

هاي  شده دوره هخامنشی دارد ولی فاقد جنبه هایی با طوق معرفی طوق مشابهت

همچنین .هاي تزئینی به کار رفته در آن است کاري شناسی و ظرافت ساخت و ریزه زیبایی

دقت و مهارت ساخت که در طوق هخامنشی به کار رفته است و همچنین استفاده از دانش 

نوآوري که در این دوره .کاربر در طوق اشکانی رعایت نشده استارگونومی و راحتی 

صورت دامله است که در دوره  توان به آن اشاره کرد استفاده از هنر تراش سنگ به می

دهنده  هخامنشی وجود نداشته و در این دوره بر روي زیورها به کار رفته است که نشان

  .الگوبرداري از هنر اقوام دیگر است

اردشیر پسر بابک، اردوان پنجم، فرمانرواي اشکانی را مغلوب ساخت . م 224در سال 

اردشیر امپراتوري را بنا نهاد که .شروع به تشکیل حکومت در ایران نمودازآن و پس

.هاي بزرگی از دنیاي متمدن آن روزگار فرمانروایی کرد نزدیک به پنج قرن بر بخش

فارس و  ون و ماوراءالنهر و از جنوب به خلیجوسعت این امپراتوري از شمال به خزر و جیح

رسید و از شرق تا سند و پنجاب و از غرب تا سوریه و گاه تا مدیترانه پیش  دریاي عمان می

اردشیر با استفاده از تمرکز دولت و نظارت حکومت مرکزي بر همه کشور . رفت می

  .تبدیل سازدتوانست کشور ایران را به یکی از مقتدرترین کشورهاي آن روزگار 

برداري از هنر و صنعت پیشینیان و همچنین  در این دوره هنر با حمایت شاهان و بهره

هرچند ساسانیان خود را . رسد الگوبرداري از عناصر هنري جدید، به اوج کمال می

هایی از عناصر  دانستند، اما در برخی آثار نشانه هاي باستان می دهنده هخامنشیان و سنت ادامه

شکانیان که مقبول و موردپسند ساسانیان بوده است و همچنین ردي از عناصر هنري هنري ا
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هنر دوره ساسانی هنري .شود خارجی مانند یونان و روم نیز در هنر این دوره مشاهده می

نمایی و به رخ کشیدن شکوه  مذهبی و در برخی موارد نمادگرایانه است و در جهت بزرگ

که در دیگر  عالقه به اغراق در تجمل و بزرگنمایی چنان.دکن امپراتوري ساسانی حرکت می

استفاده از .شود هاي این دوره نیز دیده می شود در زیورها و آرایه آثار این دوره مشاهده می

عنوان نماینده خداوند بر روي زمین در هنر زیور سازي نیز همانند دیگر هنرها  نقش شاه به

  .کند اهمیت زیادي پیدا می

سلطنتتجدیدبااست، زیراالهیمشیتبرایشانسلطنتکهداشتندایماننساسانیا«

رواجدیگربارشاهنشاهالهیمسئولیتبهایرانیکهناعتقادبودملیاي سلسلهکهساسانی

وشد میشمردهخداوندودیعهسلطنتکهبودجهت ازآنشاهمسئولیتالهیجنبه. یافت

ازمهمیقسمتکهبودآنسلطنتاساسبهاعتقادنتیجه. بودزمیندرخدانایبشاهنشاه

همه او، آناتباعوکشوربرايکهبودباطنینیرويهمینوشد میشاهنصیبالهیقدرت

این ).53: 1387پوپ، (»آورد میباربهجنگدرپیروزيوآسایشونعمتفراوانیازمنافع

نقش شاه که . وضوح آشکار است انی بهاعتقاد و نمود آن در هنر، در طوق موردبحث ساس

شده، در وسط مدالیون طوق  با توجه به شکل تاج، شاپور دوم ساسانی تشخیص داده

.کند خودنمایی می

توان نقوش  که هنر ساسانی هنري نمادگرا است، می عالوه بر این با توجه به این

شناسانه نیز مورد بررسی اداستفاده بر روي آثار در این دوره را از دیدگاه نمحیوانات مورد

گونه که در بخش معرفی طوق ساسانی گفته شد، بر روي دو سنگ جانبی  همان.قرارداد

وقدرتکهن، نشانههاي فرهنگبیشتردرشیر.مدال، نقشی از شیر حکاکی شده است

: 1379کوپر(»شیر در فرهنگ ایرانی نشانه سلطنت است«همچنین . استبودهحفاظت

راین، استفاده از نقش شیر در دو طرف نقش شاه در این طوق، تأکید بر اهمیت بناب).235

  .و همچنین حفاظت از پادشاه داردسلطنت

هاي حاصل از مشاهدات بصري و تحلیلی دو طوق مذکور مشاهده  با توجه به یافته

. هستندشود که این دو اثر از نظر ساختاري یکسان بوده و ابعاد آنها نیز تقریبًا مشابه  می
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طور عمده متعلق به شخص پادشاه یا ملکه یا فردي  ازآنجاکه در طول تاریخ طوق به

اند که تمام آنچه را آموخته و یا تجربه  واالمقام بوده، هنرمندان در این دو اثر بر آن بوده

بدیهی است که بدین منظور . هاي تزئینی و مقامی منعکس گردانند اند در این طوق کرده

اي از تجربۀ  اي که آمیزه اند، ارائه هاي ساخت و تزئین را عرضه داشته ن و روشبهترین فنو

حال طوق ساسانی از نظر کیفیت  بااین.گذشته و یا فرهنگ حاکم در همان زمان بوده است

این .ساخت و دقت در اجراي تزئینات و همچنین خلوص طال بر طوق اشکانی برتري دارد

هاي مورد قبول ساخت و تزئین و  ته شد به تکمیل شیوهتر گف طور که پیش برتري همان

  .همچنین عالقه ساسانیان به بزرگنمایی و تجمل دارد

ساختار کلی و فرم هر دو طوق یکسان بوده و فقط در ابعاد اندکی تفاوت دارند که 

در هر دو اثر .کرده، بوده باشد تواند به دلیل ساختار بدنی شخصی که از آن استفاده می می

شده از نظر ساختاري و شیوه ساخت مشابه هستند و فقط تفاوت اندکی  هاي طراحی المد

مدال طوق اشکانی به شکل ذوزنقه و مدال طوق ساسانی تقریبًا به .در شکل مدال دارند

  .اند شده شکل مستطیل طراحی

خصوص اجراي شیوه گوارسه زنی و همچنین  تزئینات به کار رفته در این آثار، به

هاي بسیاري با هم داشته و تفاوت  ي مثلث شکل به کار رفته در هر دو اثر، شباهتها طرح

شود که با توجه به سنّت هنرِي خاصِ  ها محدود می در تزئینات فقط به نوع تزئین سنگ

  .متداول در هر دوره انجام پذیرفته است

نه رسد هنرمند دوره ساسانی نمو هاي دو اثر در حدي است که به نظر می شباهت

توان گفت سبک یا سنت  بنابراین می.اشکانی را در دست داشته و یا مشاهده کرده است

ویژة طوق سازي با یک روش مشخص و یک الگوي تکراري از دوره اشکانی تا دوره 

  .ساسانی ادامه یافته است
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بحث و تحلیل. 9

وستگی ساخت هاي پژوهش، نکتۀ حائز اهمیت دیگر، دلیل تداوم و پی با توجه به یافته

قبول از دوره پیشین است که  ها، جدا از بحث هنري و استفاده از عناصر هنري قابل طوق

هاي اوایل دوران  برجستهبا دقت در نقش.بخشد فرضیۀ کاربري دیگر این اثر را قوت می

ها  این نقش برجسته«. توان ردپایی از کاربرد چنین آثاري را یافت حکومت ساسانیان می

حال مفاهیم سیاسی، اجتماعی و مذهبی را بیان  یک اثر هنري هستند و درعین هرحال به

کارانه و طرح قراردادي  ها در مقام یک اثر هنري دولتی داراي شکل محافظه آن.کنند می

توان در  این مسئله را می.اند کننده تغییرات سلیقه و مذاق زمانه هستند و کمتر بیان

ها واضح  اهمیت این نقش برجسته.ها مشاهده کرد ات و سالحها، جواهر هاي جامه بازنمایی

بعضی از آنها براي به رخ کشیدن شکوه و شوکت شاهنشاهی هستند طوري که شاه . است

  ).67: 1393آژند، (» اند را در حال گرفتن فره ایزدي از اهورامزدا نقش زده

ستانی اردشیر  تاجاي وجود دارد که صحنۀ  برجستهدر نقش رستم نقش«طور مثال،  به

» گذارد بابکان از خداي بزرگ اهورامزدا و پیروزي او بر اردوان پنجم را به نمایش می

در این صحنه اهورامزدا سلطنت را با اهداي حلقۀ ). 9: 1396موسوي حاجی و سرفراز، (

زیر سم اسب ) واپسین شاهنشاه اشکانی(که اردوان پنجم  دهد، درحالی قدرت به اردشیر می

  )30عکس. (شاه قرار داردپاد
  

  
  )132: 1370گیرشمن، : (گیري اردشیر یکم، نقش رستم، منبع صحنۀ تاج -30عکس 
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شود، حلقۀ قدرت که در دست  برجستۀ نقش رستم مشاهده میچنانچه در نقش

با شود، از نظر شکل ظاهرِي این حلقه، مشابهت بسیاري اهورامزدا و اردشیر یکم دیده می

از نظر ابعاد نیز با در نظر گرفتن طول انگشتان دستی که حلقه را در دست . طوق زرین دارد

هاي  و تعمیم آن به قطر داخلی حلقه، اندازة تقریبِی مشابه با طوق) عنوان مقیاس به(دارد 

  .آید موردبحث به دست می

با دقت در نقش. نحوة در دست گرفتن حلقه نیز با ساختار طوق زرین مطابقت دارد

شود که قسمتی از طوق که ضخامت کمتري دارد درون مشت بستۀ  مشاهده می برجسته

اهورامزدا قرار دارد ولی دست پادشاه به دلیل ضخامت قسمت مقابل، به دور بدنه حلقه 

. نشده و فقط انگشتان وي به نشانۀ انتقال قدرت بر روي مدال وسط طوق قرار گرفته است

  )31عکس (

  

  
  ست پادشاه ساسانیحلقه قدرت در د -31عکس 
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هاي پیشین نیز وجود داشته و در هر دوره در اشکال  حلقه قدرت که در دوره

اینکه در دورة . گردد شده، در دوره ساسانی با فرمی جدید نمودار میگوناگون ارائه

شده نشان از تمایالت جدیدي صورت مسطح ارائه ساسانی این حلقه با شمایل جدید و به

. این تمایالت کامالً معین و مشخص است«. گردد اع سیاسی آن زمان بازمیدارد که به اوض

اند دوباره  زیرا پس از یک جنگ و کشمکش مشروع، میراثی را که اشکانیان از آنها ربوده

  ).133: 1370گیرشمن، (» کنند تصاحب می

که هاي قدرت از اشکانیان، از جمله آثار هنري  در واقع آنها با اخذ عناصر و نشانه

یکی از این . قیدوشرط خود دارند القاي حس قدرت در آنان بوده، سعی در اثبات غلبۀ بی

شاهان اشکانی به نشانۀ هاي زرینی است که تر مشاهده شد، طوق طور که پیش ها همان نشانه

در واقع ساسانیان با تصاحب این نشانه و سپردن آن . اند انداخته بزرگی و اعتبار بر گردن می

  .اند ه، قدرت را از ایشان گرفته و به خود انتقال دادهبه شا

. شود دلیل قابل استناد دیگر در این مورد به چگونگی ساختار اثر مربوط می 

اند  گونه که از آثار دورة ساسانی پیداست، زرگران این دوره صنعتگران ماهري بوده همان

که در ساختن این طوق رعایت فرم  این مهم. اند هاي پیچیده را داشته که توانایی ایجاد فرم

ارگونومیک براي قرار گرفتن شیء در گردن نشده و طوق داراي شکل ظاهري صلب و 

عنوان گردنبند نبوده و  بدون انعطاف است، مبین این نکته است که کاربرد اصلی اثر صرفاً به

وه بر موارد این حلقه، عال.در اصل، کاربري ایستایی و عدم انعطاف مدنظر قرار داشته است

این . شده است فوق، براي تشخص مقام ملکه، از طرف شاه به همسر خود نیز اعطا می

مشاهده بوده و نشان از تفویض مقام و منصب به شخصی  موضوع در دیگر آثار نیز قابل

  )32عکس . (جز پادشاه دارد به
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  ه متروپولیتن، نیویوركم، موز 6اي، دورة ساسانی، سدة  بشقاب نقره، طالکاري جیوه -32عکس 

  )www.Metmuseum.org: (منبع

  

در این عکس، عالوه بر حلقۀ قدرتی که در دست راست پادشاه قرار دارد و آمادة 

اي، که  رسد بانو یا ملکه نیز در حال تقدیم میوه واگذاري به همسر اوست، به نظر می

انار در بسیاري از «با قبول این فرض، باید اظهار کرد که . شد، به پادشاه استاحتماًال انار با

انار در دوره «).40: 1379کوپر، (»ها نماد باروري، وفور و حاصلخیزي بوده است فرهنگ

پر دانه بودن آن نماد .در آیین مذهبی کاربرد داشته استساسانی همواره مقدس بوده و

توان چنین نتیجه گرفت  بر این اساس می).23: 1378خالدیان، (»باروري آناهیتا بوده است

واسطۀ آن، سزاوار  که همسر شاه با زایش فرزندي براي وي، به مقام واالیی رسیده که به

  .کند دریافت حلقۀ طوق مانند شده که او نیز آن را با دست راست خود دریافت می

سر یک قوچ است که از شود،  عنصر دیگري که در اینجا در پاي تخت دیده می

. معنا با انار قلمداد کرد توان آن را همسو و هم می –از بعضی جهات  -حیث نمادشناسی 

شوالیه و (»این حیوان خود نماد زادوولد بوده و شاخ آن با شاخ نعمت ارتباط دارد«
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د اي دیگر از ظروف دوره ساسانی در موزه بریتانیا موجو نمونه).472، 468: 1385گربران، 

هاي  گذارد که حلقه قدرت با ویژگی اي مانند اثر قبل را به نمایش می است که صحنه

با دقت در این عکس قفل شدن دو سر حلقه . شود هاي موردبحث در آن مشاهده می طوق

  )33عکس (.مشاهده است در هم نیز قابل

  

  
  کاسه ساسانی، نقره، موزه بریتانیا -33عکس 

  )www.britishmuseum.org: (منبع

  

در این . باشد بحث می نمونه مهم دیگر که در موزه متروپولیتن قرار دارد نیز قابل

بشقاب دو حلقه قدرت در دست مالزمین شاه در دو طرف وجود دارد که شباهت 

ن وسط حلقه نیز با فرم ها فرم مدالیو در این حلقه.انکارناپذیري با طوق موردبحث دارد

  )35- 34عکس هاي(.سنگ مدالیون طوق شباهت دارد
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  اي، دورة ساسانی، موزه متروپولیتن، نیویورك بشقاب نقره، طالکاري جیوه -34عکس 

  )www.Metmuseum.org: (منبع

  

  
اي، دورة ساسانی، موزه متروپولیتن،  ري جیوهجزئیات حلقه قدرت، بشقاب نقره، طالکا -35عکس 

  )www.Metmuseum.org: (منبعنیویورك
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گیري نتیجه.10

طوق طالي . سازي تکنیکی است که پایداري و زیبایی الزمۀ ساخت آن بوده است طوق

وشی یگانه و یکسان در ساسانی و طوق طالي اشکانی موجود در موزة رضا عباسی، ر

هاي هنري در  این مسئله اشاره به ادامه برخی از سنت. کنند ساخت و پرداخت را ثابت می

ها را به دلیل  ساخت و تزئین، از دورة اشکانی تا دوره ساسانی داشته و بقاي این شیوه

هاي  اگرچه ساسانیان همیشه تأکید بر حفظ داشته. دهد مقبولیت و کاربردي بودن نشان می

نگاهی از نظر هنري و  دادند، ولی نیم فرهنگی عصر هخامنشیان را مدنظر قرار می

هایی که از نظر ساختاري و زیبایی مورد  شناسی نیز به دورة اشکانی داشته و نمونه زیبایی

تزئینات به .اند تأیید و قبول ایشان بوده با دیدگاه نوین خود درآمیخته و به تکامل رسانده

دهنده دانش باال و توانایی هنرمندان این دوره در خلق و  ر این دو اثر، نشانکار رفته د

  .هاي تزئین است استفاده از این شیوه

توان این فرضیه را نیز مطرح کرد، به دلیل اینکه یکی از بارزترین  عالوه بر این، می

اند، و  ختهاندا هاي قدرت در پادشاهان اشکانی طوق زرین بوده که به دور گردن می نشانه

اي براي  عنوان نشانه بعدها با شکست آنها به دست ساسانیان افتاده، از الگوي این شیء به

توان گفت که پادشاه، ملکه  می. اند گرفتن قدرت از اشکانیان و انتقال آن به خود بهره برده

تر از خود، حلقه را براي مدت  مقام یا ولیعهد پس از اعطاي منصب از طرف شخص عالی

  .کرده است وتاهی به گردن انداخته و در مراسم شرکت میک

اي متداول نبوده و  ها آرایه رسد ازآنجاکه در دوره ساسانی این دسته طوق به نظر می

شده، تعداد اندکی از این آثار ساخته شده است  براي افراد خاص و مراسم ویژه ساخته می

فرم این شیء . به دست ما نرسیده استفرد نمونه دیگري  که تاکنون جز این نمونه منحصربه

تر بوده و با گذر زمان و دور شدن از واقعۀ پیروزي  در دورة پادشاهان اولیۀ ساسانی مشخص

  .تر شده و اندکی تغییر در آنها به وجود آمده است بر اشکانیان، کمرنگ
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  سپاسگزاري

و، امین اموال نگارندگان از ریاست محترم موزة رضا عباسی، و سرکار خانم کرد بیگل

همچنین از آقاي محمد . محترم موزه، براي در اختیار گذاشتن آثار، کمال تشکر را دارند

رحمانی براي اجراي کاروینگ سنگ، آقاي وحید قابضی براي اجراي گوارسه زنی و 

.شود خانم سمیه سرلک براي انجام تراش دامله سپاسگزاري می

  

  منابع

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی :، تهرانر باستانتاریخ هن، )1393.(آژند، یعقوب

  ).سمت(ها دانشگاه

نشر جمال هنر: ، تهرانواژگان تخصصی هنر فلزکاري، )1393. (اربابی، سمیه.  

نشرپازینه: ، تهرانآثار زرین و سیمین ایران، )1391. (اکبر زاده، داریوش.  

ققنوس: ، تهرانهاي ساسانی سکه، )1385. (امینی، امین  

شرکت انتشارات : ، تهرانهفت هزار سال هنر فلزکاري در ایران، )1382. (احسانی، محمدتقی

  .علمی و فرهنگی

یوسف مجید زاده، :ترجمه ،)هاي پیش از اسالم تمدن(هنر ایران باستان، )1391(.پرادا، ادیت

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

انتشارات:تهران. غالمحسین صدري افشار: مهترج. معماري ایران، )1387(.، آرتورپوپ 

  .فرهنگان

 کتبتدوینومطالعهسازمان: ، تهرانفن و هنر فلزکاري در ایران، )1394.(توحیدي، فائق

  ).سمت(ها دانشگاهانسانیعلوم

19-30): 16(، باستان پژوهیتأثیر هنر ساسانی بر سفال دوره اسالمی، )1387. (خالدیان، ستار  

انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگیجواهرات شهر سوخته، )1384(.ي، سید منصورسجادسید ،.  

سودابه فضایلی، : جلد چهارم، ترجمه. فرهنگ نمادها، )1385. (شوالیه، ژان وگربران، آلن

  .انتشارات جیحون: تهران

 نشر پازینه: ، تهرانآثار گنجینه زیویه، )1393.(شیخی، مهتا.  
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 نشر سمیرا: ، تهرانشناسی عصر آهن هنر و باستان، )1394.(طاهري، صدرالدین.  

نشر هیرمند: تهران. سال تاریخ زیورآالت اقوام ایرانی 35000، )1391.(آسا غیبی، مهر.  

نشر فرشاد: ملیحه کرباسیان، تهران: ترجمه. فرهنگ مصور نمادهاي سنّتی، )1379. (سی. کوپر، جی.

 وشی، تهران بهرام فره: ترجمه. وران پارتی و ساسانیهنر ایران در د، )1370.(گیرشمن، رمان :

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 عیسی بهنام، تهران: ، ترجمههنر ایران در دوران ماد و هخامنشی، )1371.(گیرشمن، رمان :

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 نشر سبزان: ، تهرانکهن دیار، )1386.(محمد پناه، بهنام.  
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