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زادهحمیدهيسن

 11/11/1983تاريخدريافت:

 9/12/1983تاريخپذيرش:

 چکیده
نفیسظ زمره در به ترينمصنوعاتهنرفلزگریايرانباستانروفزرينوسیمینساساني،

مي قبیلشمار انواعظروفاز و متنوعهستند نقوشبسیار شكلو نظر از ايناشیاء آيند.

کاسهبشقاب جامها، صحنهها، مضامینينظیرشكارشاهانه، گلدانبا انواعآبخوریو هایها،

صحنهرسميدرباری نیم، جانوری، گیاهيو تصاوير موضوعاتتنههایضیافت، هایانساني،

شاملمي تنهاشخاصازجملهشوند.ظروفمدالیوندورهساسانيبانیماساطیریوغیرهرا

البتهويژگيخاصمدالیوناشیائيهستندکهمتأثرازنوعروميهمعصرخودبوده هایاند.

هایانسانيتنهکند،وجودگیاهانيدرزيرنیمهایروميمتمايزمينمونههاراازساسانيکهآن

بررسي به توجه با انجاماست. نیمهای زير در اينگیاه وجود پژوهش، اين در هایتنهشده

یشاهِایايرانيداشتهکهاشارهبهارتباطپادشاهوگیاه،اسطورهصاحبمنصباندرباری،ريشه

ایدرايرانومشرقزمینوزايشايزدمهرازمیاننیلوفردارداينتفكراسطورهبرآمدهازگیاه

تاريخيطوالنيدارد.مقالهحاضربهايننكتهخواهدپرداختکهاگرچهظروفمدالیونازنظر

تفاوتيماهویبامتأثرازنمونهشكل وليازنظرمضمونومحتوا هایمشابهروميهستند،

اند.ميداشتهوازمفاهیمکامالًايرانيبهرهگرفتههایرونمونه

.،نیلوفرظروفمدالیونپادشاه،ساساني،،ايزدمهر:کلید واژگان

 

                                                 
 پژوهشيدرعناصرتزيینيظروفزادهتحتعنوانحمیدهيسنکارشناسيارشد نامهاينمقالهبرگرفتهازپايان

بهراهنماييدکترسیدمهدیموسویکوهپراست.سیمینساساني
 اسيدانشگاهتربیتمدرسشناستاديارگروهباستانm_mousavi@modares.ac.ir
 کارشناسارشدپژوهشهنردانشگاهتربیتمدرسh.yasanzadeh@modares.ac.ir 
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 مقدمه
 وشخصیتونقشاوشدپنداشتهميخصوصیتخداييدارایشاهدرايراندورانباستانغالباً

یماندهازدورهباتوجهبهآثاربرجا(.1989:283)هینلز،گرفتميقرارهاایازاسطورههالهدر

به بود. برخوردار صفاتيمشابه وظايفو رویزمیناز بر خدا عنواننماينده به ساسانيشاه

برادرانخورشیدوماهبهشاهانعنوانمثال نامیدند)وخدامياندشمارآوردهرا (.231همان:

 کهنشانهتقدساست، ایشاهانداللتبرخصوصیتماوراءِالطبیعهنقشهالهبهدورسرشاه

(.919)همان:پنداشتندمهرميايزددارد.برهمیناساسبرخينیزشاهراتجسمياز

 حضور در پادشاه به الهي قدرت تنفیذ ساسانيايزد نقوشبرجسته از برخي در مهر

:1931)گیرشمن،استشود،کهپادشاهبررویگلنیلوفرايستادههمچونطاقبستان،ديدهمي

ظروفسیمینساسانينیزدربردارندهاطالعاتارزشمندیازآداب،سننوفرهنگاين.(131

بهتصويردورههستند اينظروفبسیاریازمظاهرزندگيوشكوهدربارپادشاهانساسانيرا .

گرانکشیده ظروف روی بر شاه قدرت نمادين تجلي البته دورهاند. به محدود ساسانيبها

کند.تریپیداميشود،اماتجسمقدرتشاهانهبررویآثارسیمیندرايندورهجنبهعینينمي

نشانکاسه مدالیون نیمدهندههای مشابهتنهتصوير سبكي با منصبان صاحب و پادشاهان ی

اند.فتهیگیاهيقرارگرهابررویپايهتنهیايننیمهاومهرهایساسانيهستندوهمهسكه

ایکهدرزيرازمتخصصینبرجستههنرفلزگریدورهساساني،گیاهپايه1هارپرپرودنس

2هایاشخاصبرجستهقرارگرفتهاستراآکانتوستنهتمامنیم
(.وی1381:23)هارپر،نامدمي 

گذاریماحتماالدلیلايننا”.کندگذاریارائهنميدلیلوتوضیحروشنيدرموردعلتايننام

غرب آکانتوسدر گیاه بودن تزيیني استويژگي سرستون. برگدر اين تزيیني هایکاربرد

انديشهساختظروفمدالیونهارپر(.1931:31آدام،)“شودکورنتيروميويونانيمشاهدهمي

.(1381:23)هارپر،داندمتأثرازهنرروميمييكشكلتزيینيدردورهساسانيرابهعنوان

بااگر نمونهچه داشت، توجه بريد رومي نیمهای تصويرتنهخالف گیاه روی بر ساساني های

اند.نشده

 تحقیق  روش

گرفتننیم قرار رویيكپايۀتنپژوهشحاضر، عنوانۀپادشاهانساسانيبر به نه گیاهيرا

بمايهنقش بلكه تزيین، برای ای ميه بررسي يكبینشاساطیری تجلي تالشکصورت و ند

هایاساطیریمتعلقبهآنهایاينبینشاساطیریراکشفوبااتكاءبهانديشهکندتاريشهمي

                                                 
1 Prudence O. Harper 
2 huhtnaca 
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نقش اين مفاهیم ودوره، ظروف بررسي پژوهششامل روش کند. بیان و شناسايي را مايه

بهعنوانایشاه)هایپیرامونارتباطاسطورهوواکاوینشانهمايهنقشاينمهرهایدربرگیرنده

 ساير تولدیمتفاوتبا بكارگیریافرادموجودیکه با مقاله است. زاينده گیاه و دارد( جامعه

شیوه نگارههای يا يانگارهو1ايكونوگرافينگاری میان2آيكونولوژیشناسي ترکیب نوعي ،

انساننشانه و عصر( آن به )متعلق اجتماعي مطالعات ميشناسي، وجود به آورد.شناسي

بهمتونفرهنگيبافتتولیدآيكونوگرافيازطريقارجاعنشانه هنرمندکنندهنشانميها دهد،

وآيكونولوژیدربرگیرندهدرکاينمطلباستکهاستآگاهانهازباورهایاساطیریبهرهگرفته

راين.بنابدهدیتوضیحابهصورتگستردهراهایفرهنگيتواندنگرشچگونهيكاثریهنریمي

گرددکهازساختارهایمسلطيكدوره،ایتبیینميمايهدرايكونوگرافي،موضوع،گوهرودرون

مي سرچشمه شرايطزيستاجتماعيدورانهنرمند ايكونولوژیکهفرهنگغالبو در گیرد.

تریکهدارایمنشيتروگستردهشود،حضورمعانيعمیقهانیزنامیدهميتحلیلعمیقنگاره

ميذ قرار نظر مطمح هستند تصوير،اتي معنای شناخت برای که است سطح اين در گیرد.

موردخصلت تصوير در فلسفيموجود سرانجام آيینيو اخالقي، تاريخي، طبقاتي، هایقومي،

یچیزیاستکهظاهراًبههیچوجهگیرد.يعنيدراينسطحبحثبیشتردربارهتحلیلقرارمي

(.1989:11اسفندياری،)دنیستدرخوداثرمشهو



 های پژوهش یافته
محتوایاعتقادیاينكهدهيبهباورهایفرهنگيدارندزيراعالوهبراساطیرنقشمهميدرشكل

یتفكروگراوضاعاجتماعيوفرهنگي،نحوهبهنوعيبیاندهدرانشانميودينيپیشیناقوام

هستند.بنابرايندرنیزفیاييوتاريخاقوامومللمختلفیفلسفيوديني،موقعیتجغراانديشه

پادشاهانهایگوناگونپیرامونارتباطاسطورهاينپژوهشهدفواکاوینشانه و مهر ایايزد

ایازايزدمهروتجسمزمینيخدایبرترشناختهساسانياستکهدرحقیقتبهعنواناستعاره

تحمي و تجزيه به اينبررسي شوند. پرداخته برجامانده آثار و بهاستلیلمتون استناد با و

همقدساينموضوعیزايشمقدسشهرياروپادشاهبرآمدهازگیاهایپیشینازاسطورهنمونه

شناسيفرهنگييابيبهاينهدفبحثانسانکند.برایدستتریتشريحميرابهصورتعمیق

عنواندانش به واکاویبینشاساطیری، داشتکهو نظر بايددر اهمیتاست. حائز جمعي،

هایمسلطفرهنگياست،آثارهنریکههابرایبیانارزشاهمیتهنریاساطیردرقدرتآن

                                                 
1 iconography 
2 iconology 
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گرفته شكل بستر اين بازتابدر قالبياند، در که هستند خود فرهنگدوران و عقايد دهنده

عناصرشناختيشكلنمادينبهبیاندرآمده باند. ازروشهاينبینشدهنده استفاده با هایها

درطيپژوهشقابلشناساييهستند.مطالعههمزماناجتماعيوشناسينگاریونگارهنگاره
 

 ظروف مدالیون

پايه گیاه نیمهارپر همه زير در که آکانتوسهایاشخاصبرتنهایرا است، گرفته قرار جسته

گیاهدهدکهستانيايرانوحتياقوامآسیايينشانهميمرورآثاربا.(1381:23)هارپر،نامدمي

دارای زياد احتمال به و ندارد زمین مشرق اسطوره و فرهنگ در جايگاهي هیچ آکانتوس

اسطورهخاستگاه انديشه تزيینياينبرگدردر آشناترينکاربرد زيرا ایيونانباستاناست،

احتماالاعتقادبهزندگيپسازمرگدلیليبرایشود،هایروميويونانيمشاهدهميستونسر

ستونکورنتيبیانيرسميازيكگیاهآکانتوسسر(.1931:31)آدام، تزيیناتآکانتوسياست

اولینکاربردشناخته1است)تصوير گیاهآکانتوستزيینشدهدر(. شدهسرستونکرنتيکهبا

(.31)همان: .ماستق991بنایيادبودلیسيکراتسدرآتنمتعلقبه

يكگیاهيونانيازسویهارپرشايدبهدلیلاقتباسيظروفدورانساسانيباگذارینام

زيرادرغربوهنررمايننوعطرحمدالیونهایرومياست،مدالیونِاينظروفازکاسهشكل

مي ساخته شیشه جمله از نیز، ديگری اشیای قالب در شدند 1381)هارپر، به)(28: البته

(.استهایساسانيهایپايهکهمختصمدالیوناستثنایبرگ


يوناندرسرستوننيیتزیبراآکانتوساهیگازاستفاده:1تصوير

 
1931:31منبع:آدام، 
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 ،موزهمتروپولیتنمیالدی9-1ایرومي،قرنکاسهشیشه:2تصوير

 

 1338:28منبع:هارپر،

يكتنهنیم در رومينمونهای مدالیون کاسه شدهی پايهتصوير گیاه روی بر قرارکه

(،2رسدکهشخصبرجستهياخاصيرابهتصويرکشیدهباشد)تصويرنگرفتهاستوبهنظرنمي

هایدقیقوشخصیتتنهزيراکهتصويربهحالتکليوناروشننقششدهوقابلمقايسهبانیم

(.1و9)تصويریساسانينیستپردازیشده


ريفریگالر،یالدیم1-9قرن،يساسانونیمدالکاسه:9تصوير

 
1338:211منبع:هارپر،
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يناتینسیسموزه،یالدیم1-9قرن،يساسانونیمدالکاسه:1تصوير


1338:211منبع:هارپر،

ل(معرفيکرده)جلداوایدورانساسانيظروفنقرهظرفرادرکتابخود3هارپرهفت

عالوهبراينظروف،دوکاسهمدالیونديگرنیز)A,B,C,D,E,F,Gاست،) .)I, Hهای(درموزه

Brussels Ancient Art FairوLos Angeles County Museum of Art.اينشكلوجوددارند

ايهودوايراند،)گیاهپنیزتزيینشده باشندوبهيكسبكتنهميظروفبزرگکهمنقوشبهنیم

چهارم و قرنسوم متعلقبه تسلسلتاريخياستو دارایترتیبو متحدالمرکز(، شعاعيو

(.1338:92)هارپر،میالدیهستند


هایگیاهپايهدرمدالیونساساني:برخينمونه1جدول

ساختارمشترک

شعاعيودوراني


گیاهمشترکزير

هاتنهنیم
ظروفمدالیون



a2




a1

 
(1338:212)هارپر،

A 
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b2



b1 
 

 

 

 
(1338:219)هارپر،

B



c2



c1 

 
(1338:211)هارپر،

C



d2




d1

 
 (1338:211)هارپر،

D



e2



e1

 
(1338:216)هارپر،

E



f2





f1

 
(1338:213)هارپر،

F
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g2





g1

 
(1338:218)هارپر،

G



h2





h1

http://

collectionsonline.lacma

H



2 i 



1 i 

http://

baaf.be/press

I 



،قابلبررسيهستندزيراکهشكلشوندازمنظرایکهدراينظروفديدهميگیاهانپايه

نشانبررسي ینوعيدگرگونيدرسبكتصويرگریاينگیاهدرظروفمختلفاست.دهندهها،

ايطورکهمشاهدهميهمان ترسیمشده1بهحالتطبیعيb1وa1هاینگیاهدرشكلشود،

ترازاينبانوعيتصويرگریسادهe1 وd1هایديگريعنيالفوب(.امادرکاسه1است)تصوير

.نكتهاندهایگلچندپرنقششدههابهحالتگِردوشبیهبهگلبرگشويموبرگگیاهمواجهمي

6حالتباگلزيرپایايزدمهردرطاقبستاناست)تصويرهادراينجالبتوجهمشابهتبرگ

(کامالًسادهترسیمf1,g1,h1,i1هایآخريندورهزماني)هایگیاهدرکاسهه(.برگ6دو6ج،

 (.3هاباقينماندهاست)تصويرشدهوجزمفهوميازاينبرگ





                                                 
1 naturalism 
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اند(یمشدههایپايهکهبصورتطبیعيترس:الفوب)برگ1تصويرشماره


منبع:نگارنده



 اند(هاييکهسادهترسیمشده:ج،دوه،)برگ6شمارهتصوير


منبع:نگارنده



:تقلیلتصويربرگبهمفهوم3تصويرشماره

 
منبع:نگارنده

 

 های تصویری نقش ظروف مدالیونریشه

ورانشكوفاييوگسترشیسلطنتساسانيدرتاريخبهعنوانددورهچهارصدوپنجاهساله

آنبهعنواندوران از هنرنشاندادهشده، مي“تجديدحیاتمليايران”فرهنگو شودياد

میالدی،قلمرویخودراگسترشدادهودرساسانیانازاواسطقرنسوم(.1983:13)لوکونین،

تاثیرپذيریفرهنگي متقابلدرنتیجهايننتیجهتماسايرانیانباامپراتوریرومافزايشيافت.

اسیرانروميبخصوصصنعتگرانماهرافزايشتماس مثالآثار بهطور بود. اجتنابناپذير ها

هایمكررايرانورومبهاينسرزمینانتقاليافتهبودند،درشهربیشاپوروهاکهطيجنگ آن

هظرافتخاصيهنرخودهاکامالًمشهوداست؛اماايرانیانبهایآنبخصوصدرموزايیكکاری

ازآن واردفنوهنررومیانکردندوتنها را تقلیدمحضنكردند)سماکمحمدی، :1983ها

روميبود،بلكهبرخي-سازیساساني،متاثرازسبكسوری(.نهتنهاسبكوروشموزايیك88

.(1931:111)گیرشمن،هانیزازآثارروميوبهويژهسوریالهامگرفتهبودموضوعاتهنریآن

تصويرگری رفتهدر کار به عناصر سویديگر، استفادهاز دگرگونيمفاهیممورد هایايرانيبا
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کندواغلببهيكرومیانقرارگرفتند،ازآنجملهنقشحیوانيکهحیوانديگریرادنبالمي

رنواحيمجاوروشوديكيازموضوعاتساسانياستکهدرهنیجنگوستیزتبديلميصحنه

هایديگر(.روابطوتعامالتفرهنگيايرانباتمدن911حتيدوردستنفوذيافتهاست)همان:

دوره در روابط اين و نبود ساساني دوران به دورانمحدود در داشت. وجود نیز پیشن های

هخامنشیانمقدونیه،فرمانروايانمحليارتباطمستقیمبادستگاهحكومتيهخامنشيدرمنطقه

حامیانخودمي دانستند)ملكداشتندوشاهانايرانرا 1981زاده، دردوراناشكانیان18: .)

سنت از سنتترکیبي با قديم وارثفرهنگمشرق عنوان به هخامنشیان هایفرهنگيعصر

فرهنگغرببهوجودمييونانيريشه در هنردار تداوميافتندر آيدوسپسمیراثپارتيبا

:1931گرددکهدارایخصوصیاتويژهملياست)گیرشمن،ساسانيموجبظهوررنسانسيمي

(.تأثیرهنرپارتيدرتمدنرومدارایدامنهبیشتریاستزيراازاواخرقرناولمیالدیهنر6

.(12)همان:شرقگشودندهایشكلهاويونانوروميدرهایخودرابهرویسبك
کرد،بنادورانباستانبهعنوانپلارتباطيبینشرقوغربعملميسرزمینايراندر

نقره هنر دورانساساني، کاریايندورهدستخوشتغییرشدوبرگستردگيروابطتجاریدر
(.بااينحال2118:123شاهدالگوبرداریدربرخيازعناصرتصويریآنهستیم)موسوی؛تِیلُر

ومفهومشكلهایديگربرگزيدهاستکهبهلحاظریراازفرهنگهنرمندايرانيهمیشهعناص
هایديگرظروفساسانينیزبافرهنگايرانيمشابهتداشتهباشند،اينامردربسیاریازنمونه

درموردنقوشگروهي1شود.پژوهشمشترکيکهتوسطموسویکوهپروتیموتيتیلُرديدهمي
دهدیخیروشرنشانميت،روايتيايرانيازآناهیتاواسطورهاسازظروفساسانيانجامشده

 مي3)تصوير تصور پیشتر نشان(. اينصحنه که خدایشد ديونیزوس، پیروزی جشن دهنده
شرابومیگساری)يكيازاساطیريونان(است،ولياينصحنهدرحقیقتآناهیتارابهتصوير

رومياجراءشدهاست)تصوير-یديونیزوسيونانيکشدکهبهتقلیدازسبكجشنپیروزمي
ایکشیدهشدهپیكره(بهتصوير3تصويرهایساساني)ازآنجاييکهتصويریکهدربشقاب(؛8

زنانهدارد،بنابرايناحتمالاينكهاينشخصآناهیتاالههموردپرستشواحترامايرانیانباشد،
اينمیانهربیشتربهنظرمي در درمقايسهبارسد. زندگيهستند. خدایباروریو دوخدا،

اند.بنابراينباهابهسبكيايرانيترسیمشدهیشخصیتبشقابپارتي،دربشقابساسانيهمه
زنانه پیكره مورد در توصیفاتيکه به شخصمرکزیتوجه است، شده نیز اوستا در یآناهیتا
یيونانيهرکولمعرفيشدهاست،هودراسطورهآناهیتااستوموجودیکهپشتالههايستاد

اسطوره قهرمان زنهمان همان نشسته، آناهیتا کنار در که زني و گرشاسب بنام اوستا ای
ایاستکهموجباغواوتردگرشاسبازدنیایمینویشدهاست.ازمفاهیمنماديناينپتیاره

د،بهدلیلقرارگرفتندوپیكرهبالداردرشوتصويرچرخياستکهدرزيرتختآناهیتاديدهمي

                                                 
1 Timothy Taylor 
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دهد؛درحاليکهدوجهتمخالف،احتماالًاينتصوير،نبردمیاننیروهایخیروشررانشانمي
تخت دادنچرخ هل حال در که شده يكپیكره تبديلبه جشنديونیزوس، نقشفوقدر

 (123-191باشد)همان:ديونیزوسمي

هایفرهنگيانیانبابرقراریارتباطيمنطقيوتطبیقمیانمولفههنرمنداندورانساس
توانسته در را ايراني مفهومي ترکیبشكلاند کنندو ديونیزوستصوير پیروزی جشن بندی
 یايرانييعنيالهه(مستلزمشناختاسطوره3شناسياينصحنه)تصويرنگاره(.123)همان:

ندورهتبلوريافتهاستکهبادارایاشتراکاتيبايكفرهنگهنرايهایشكلآناهیتااستکهدر
 است. ايندورهديگر هنر ديگر بیان اسطورهبه بینمفاهیم ونوعيتطبیق ایفرهنگخود

هابرقرارکردهاست.شدهازديگرفرهنگوتصاويربرگرفتههاشكل
 

ديونیزوس:ظرفپارتيباتصوير8تصوير

 
2118:192لُر،موسوی؛تِیمنبع:  

 
:ظرفايرانيباتصويرآناهیتا3تصوير  

 

 
2118:191موسوی؛تِیلُر،منبع:  
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درموردنیم هایانسانيموجودبررویظروفمدالیونساسانيتنهدگرگونيدرمفهوم،

 مهرهایساسانينیزتنهبزرگانبررویاينسبكترسیمنیمنیزقابلمشاهدهوبررسياست.

هایتنهدربرخيازاينمهرهاشاهدحضورگیاهانيدرزيرنیم.(1381:23شود)هارپر،ديدهمي

گیاهانکاسه يادآور هستیمکه اينيكافراد مهرهایشكلهایمدالیونهستند، معمولدر

توانبهروشنيگفتکهاينمهرهامتعلقبهبعدياقبلازساختظروفساسانياستونمي

 1313مدالیونهستند)ديمند، :12) 11)تصوير، انديشه11و آنچهکهدارایاهمیتاست، .)

ايناسطوره ساختارهایشكلایتجلييافتهدر پايهاستکهريشهدر مبتنيبرترسیمگیاه

هایروميمتفاوتاست.داردوازاينمنظربانمونهفرهنگايراندرآندورهزماني


:مهردورهساسانيقرنپنجم،موزهبريتانیا11تصوير

 
1381:118منبع:هارپر،  

:مهردورهساساني،گالریباراکات11تصوير


منبع:

http://www.cais-

soas.com/CAIS/Images2/Sasanian/artifacts/Seals/Sasanian_Brown_Agate_Seal_Barakat_Ga

llery.jpg 

 

http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/Sasanian/artifacts/Seals/Sasanian_Brown_Agate_Seal_Barakat_Gallery.jpg
http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/Sasanian/artifacts/Seals/Sasanian_Brown_Agate_Seal_Barakat_Gallery.jpg
http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/Sasanian/artifacts/Seals/Sasanian_Brown_Agate_Seal_Barakat_Gallery.jpg
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 بازنمود اساطیر در هنر

بقاسطورهنهتنهابازتابدرکانسانازمعنيبنیادينزندگيکهمنشوریاستکهانسانبرط

ميآنزندگيمي باشند.کندو داشته بر در نیز را موجوديتيكجامعه منطقيِ توجیه تواند

اساطیریفراهممي طريقمفاهیم از نهاييجامعه داستانِاعتبار چیزیبیشاز اساطیر شود.

هاینماديناستوبرخواندهشدندرمراسمآيینيبافعالیتنیروهایروايتيمحضياگزارش

تدارکفوق را ديني و اخالقي رفتار منشورهای اساطیر که است چنین دارد. پیوند طبیعت

تبیینمي تدوينو و قدرتکنندهبینند خاستگاه هستندو آنهایفوقیباورها هاالطبیعيدر

اسطوره به توجه در سان بدين است. جهاننهفته به نیز ايران وشناسي ايرانیان اصلي بیني

اسطوره(.بنابراينمطالعه62-1989:69زانسان،جامعهوخداتوجهداريم)هینلز،دريافتآنا

یانعكاسآندرتولیداتفرهنگيحائزاهمیتازلحاظشناختکلیتفرهنگيجامعهونحوه

اسطوره روايتاست. بهصورتحكايتو صرفاً بصورتهایکالميبیاننميها گاه بلكه شوند،

(.بدين1933:91دهند)اسماعیلپور،درقالبنقشونگارخودرانشانميهایبصریوجلوه

پديدمي گیردوتشريحوآورندکهازبیاننمادينبهرهميترتیباساطیرنوعخاصيازهنررا

هادراثرهنرییبازنمودآنایونحوههایاسطورهمايهتبیینآننیزنیازبهتأويلوتفسیربن

دهدهاونمادهایمورداستفادهشرحميفسیریکهاينبیاننمادينرابااستفادهازنشانهدارد،ت

 سازد.ایرادرخلقوابداعآثارهنریمشخصميوجايگاهباورهایاسطوره

اسطوره زندگي در مقدس گیاهان گفتهحضور ارتباط اساس بر انسان، میانای شده

یگیومرثدرونزمینفسیراست.نخستینزوجانسانازتخمهایوهنرقابلتباورهایاسطوره

هستييافت،نخستبههیأتگیاهيکهشناختزنومرد)مشيومشیانه(آنممكننبودوبه

ینوسنگيوهمتنیدهبودند.زادهشدنانسانازگیاهيادآورتقدسگیاهوگیاهخداياندردوره

هایمختلفبسیارديگرنمودهایآندراساطیرسرزمینمتأثرازمعیشتمتكيبرکشاورزیو

است.روايتپیدايينخستینانساندراساطیرزرتشتيوتفكرايرانباستان،متأثرازاينرويكرد

شناسي(.ازديدگاهانسان1989:189کهنبودهودربندهشنیزبداناشارهشدهاست)هینلز،

گیریازگیاهاندرتغذيهبازروزگارِگردآوریِخوراکوبهرهنیزنگرشانسانبهدرختوگیاهبه

بادرختمي انسانرا بدينترتیبدرعصرنوسنگي،گسترشتمدنکشاورزیواسكان، گردد.

(.161زند)همان:پیوندمي

سنت از بسیاری در که است گیاهاني از زندگي اسطورهدرخت بینهای وای النهرين

ج .باشدملهمصرمقدسميکشورهایشرقياز بیننمونه12تصوير درختمقدسدر ایاز
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چنان است. ميالنهرين)آشور( نامشَمَشياکهمشاهده خدایخورشیدبا اينتصوير، شوددر

(.2112:119کند)مكدونالدآشورازفرازايندرختظهورمي

لدوم،موزهبريتانیا:درختزندگيدرمیاندوراهبدرکاخآشورنصیرپا12تصوير

 
2112:111منبع:مكدونالد،

مي ديده اينتصوير در که راهبيادرختزندگيهمانطور میاندو در معموالً شود

ای)شیردال،بزوحشي،شیر...(قرارداردکهنگهباندرختکاهنويادوجانورمقدساسطوره

هایآنهایمصراستکهشاخهدراسطورهایازدرختزندگينمونه19روند.تصويربشمارمي

اند)همان(.نیلوفرآبيدادهشكوفه


 :دوخدایمصریدرکناردرختزندگي19تصوير

 
2112:111منبع:مكدونالد
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)رويیدنيدوره گیاهان تقدس بررسي منظر از انديشهساساني ساختارهای در ها(

يافتهازباورهایپیشینهستند،ازايندورانتدوامها(جايگاهخاصيداردزيرااساطیر)اسطوره

مي همهجمله در که کرد مانویاشاره مهریو آيینزرتشتي، به درختنقشیآنتوان ها

(.33-1981:111محوریداشتهاست)دادور،

تمدن تمام در تقريباً که است نیلوفر گل ديگر مقدس اهمیتگیاه از آسیايي های

شود.هایايرانباستانبهوفورديدهميبرخورداراست.اينگیاهدرهنرواسطورهایالعادهفوق

ايزدمهرازمیاننیلوفر” درمهرابه“زايشِ یهدرنهايمواقعدرآلمان،نیزبرهمینپايهاست.

شدهکهزايشايزدمهرازمیانه نشانميپیكرهونقشيپیدا 11دهد)تصويریگلنیلوفررا

.(11و


 :زايشايزدمهرازمیانگلنیلوفر/مهرابهنزديكهدرمانهايم)آلمان(11تصوير

 
1981:231منبع:رضي،

درطاقبستانپیكرايزدمهرباپرتوخورشیددورسراوبرسنگتراشیدهشدهکهروی

نايزدمهرازها،زايشوبیرونآمد(.درنقوشيچندازمهرابه11گلنیلوفرايستادهاست)تصوير

 .(1981:231)رضي، درونگلنیلوفرنشاندادهشدهاست
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بستانطاقاست،ستادهيالوفرینگلیروکهمهرايزدحضوردرریاردشبهنشانیاعطانقش:11تصوير

 
 1931:131،منبع:گیرشمن

ایدرمسئلهمیانپادشاهانوگیاهانمقدسدرمیاناقواممختلفشرقيگستردهرابطه

گیاهدرطولتاريخقابلبررسيخورتوجهونشانه شناسيموجوددرنقششاهوپیوندآنبا

هایکِشتوتمدنکشاورزیاستاست.بارزتريندلیلرابطهشاهوگیاه،برکت،زايشواسطوره

بهجايگاهواهمیتآندرزندگيانسانازادواربسیارکهن کهگفته.چنانتراشارهشدکهقبالً

دارد“ايزدمهر”اینزديكباشد،گلنیلوفرنمادزايشدرايرانباستاناستکهاينگیاهرابطه

ساسانيشاه دوره در است)همان(. استوار ايناسطوره بر نیلوفر از مهر زايشايزد اسطوره و

بهدورسرشاهکهدارایمرتبتمهریبودوبرخيازپژوهشگراننیزمعتقدهستندنقشهاله

خصوصیتماوراءِالطبیعه بر تقدساست، رانشانه همیناساسشاه بر ایشاهانداللتدارد.

مي مهر ايزد از تجسمي )هینلز، 1989پنداشتند عنوان919: به ساساني پادشاه ارتباط .)

 بررسياست.قابل هاومهرهاهایکاسهتنهایازايزدمهرباگیاهموجوددرزيرنیماستعاره

 

 ارتباط پادشاه و ایزد مهر

هاايزدترينآنپرداختنديكيازبرجستهدرمیانايزدانيکهايرانیانباستانبهستايشآنهامي

مهر)میترا(بود.درسرودهایباستانيکهدراوستایکنونيبازماندهسرودیبرایجشناينايزد

درمهرهستکهمهريشتخواندهمي کههنوزدريشتشود. خورشید، همبستگيايزدمهربا

هایتاريخي،سال(.طبقنوشته1981:1معنایفارسيمهرزندهاست،نمودشدهاست)مقدم،

 را مي232زايشمهر میالد مهرپیشاز مادر که داشتند باور چون دينمهر پیروان دانند.

ازمیانغنچهیزرتشتبارورشدهاستزايشاو)ناهید(درآبازتخمه ینیلوفرکهمانندرا

(.31-31اند)همان:هایزايشبازنمودهیکاجاستدرصحنهمیوه

طبقاساطیر،میترا،ايزدیاستکههمهازشهريار،فرماندار،کدخدا،سرورخانوادهوافراد

حافظِجويند.میتراايزدیاستکهميعادیبهاوپناهمي مردم،تجسميتوانددرقالبپادشاهِ
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شود)رضي،زمینيپیداکندوشاهدرنقشمیترابهعنوانحافظعهدوپیمانبامردممطرحمي

1981 بنیاناغلبانديشه182: روحانيهایاسطوره(. را ایباستانچنیناستوشخصشاه

نماينده و کشیشاعظم اهلل، ظل ميبزرگ، حالتتجسم در یخداوند عالوه که بردانستند

بزرگ شئوناتمقدسدينياستوشخصوییوی،حفظونگاهترينوظیفهسلطنت، داشتِ

تجسممطلقخردونیرویانديشه)حكمت(ونیرویسیاسيودينياست)همان(.ازآنجاييکه

یايزدمهرازنمادهاييبرایتجليدرآثارادبيزبانبیاناساطیرنماديناست،بنابرايناسطوره

دايرهياحلقهاست)دايرهوحلقهوهن بهطورمثالنمادهایمیترا ینوروریبرخورداراست.

شعاع با که ميروشني( مشخص مانند نیزه نشانههايي معنای به و عالمتشود سوگند، ی

ایگردسرمیترااستوايننكتهدراوستانیزنقلشدهیزندگيهستند.هالهشهرياریوچرخه

استوازهالهنورخورشیداخذشدهوبهمعنای(.حلقهنشانويژه168ان:است)هم یمیترا

ميدايره محاط را مهر ايزد که نور از است بودای روشنايي و نور ايزد میترا چون ساخت،

(.همچنانکهاشارهشد،پادشاهفرهايزدیراکهتشعشعنورانيوهمانهالهنورمهر612)همان:

کند.اينهالهدراغلبتصاويریکهازشاهانساسانيبهجایمانده،ايزدمهردريافتمياستاز

 مي متفاوتي معاني بندهش،فره شود.بهموجباینورانيدورسرآنانديدهميبهصورتدايره

 هر دل به ايزدی است فروغي َفرّ ” .کرد اشاره روشني و نور آتش، به توانآنجملهمي از که دهد

 و تاج یبرازنده رسد، پادشاهي به کسي که است فروغ اين پرتو از يابد؛ برتری همگان از بتابد که

  (.911-1933:911)پورداوود،“شود ايزدی الهام شايسته دادگرو و گستر آسايش و گردد تخت



 های مدالیون و هاله مقدسکاسه

ارند،طبقمنابعتاريخي،ساسانیاناسطورهومذهبدرمطالعهپیرامونهنرساسانيمرکزيتد

اينمیانهنرنقشمهميايفا در مذهبزرتشتيبودند؛ همیشهدرتالشبرایترفیعجايگاه

تِیلُر،مي همان2118:123نمود)موسوی؛ پادشاهساسانيتجسمزمیني(. گونهکهاشارهشد،

بهصور تهالهمقدسپیرامونسرپادشاهايزدمهروصاحبفرّهايزدیبود.فرّهايزدیمعموالَ

کرد.حالاگرهمهاينظروفراازمنظرنقشدورِمدالیونمرکزیبررسيکنیم،تجليپیدامي

مي آنيابیمدر همه اطرافکهدر از خطوطمرکزیمشترکاستکه و متحدالمرکز دواير ها

کنندهکنندوتداعيميتنهمرکزیهمچوناشعهخورشیدبهبیرونکاسهپرتوافكنيطرحنیم

هستند)شكل پادشاه سر اينحالتباa2,b2,c2,d2,e2,f2,g2,h2,i2هایهالهدور در جدول(.

فرض به گمانميتوجه هایموجود، پايه اينگیاه شخصمرکزینمادیاز “نیلوفر”شود، و

گلنیلوفر” زايشاز حال طاق“میترایدر در جمله از نیز جاهایديگر در واست؛ بستان
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شود.البتهدربرخيازاينظروفبزرگانوایديدهميچنینصحنهیهدرنهايمدرآلمانمهرابه

نیزبودهکهاعضای“شهرداران”ایبنامدردورهساسانيطبقهشوند،چراکهملكهنیزديدهمي

درحكمشدند.هرشهرداریدرايالتمخصوصخودیپادشاهانمحسوبمياينطبقههمپايه

1981:83پادشاهيبود،صاحبتختوتاج)شیپمان، هایساسانينیزاغلبدرکنارملكه(.

دهندهجايگاهبلندمرتبهشوندوايننشانهاومهرهاديدهميپادشاهويابهتنهاييبررویسكه

(.13و16ملكهدردورهساسانياست)تصوير


 ملكهنقشبايساسانمهر:16تصوير


 1338:91هارپر منبع:

:سكهبهرامدومبانقشپادشاه،ملكهوپسرپادشاه13تصوير

 
 1931:216منبع:گیرشمن

 

 گیرینتیجه
شناسيوبررسيپیوندمیاناسطوره،اجتماعوهنر،آشكارشدهازمنظرنگارههایانجامبررسي

هایفرهنگيوازآنجملهعقايدمذهبيتواندبیانگرنگرشنریميچگونهيكاثرهکندکهمي

اساطیرازجايگاهويژه هایبهکاررفتهدرآثاربرخوردارایبرایشناختوتفسیرديدگاهباشد.

 بودنمحتوایاعتقادیودينياقوامگذشتهبهنوعيروشنگراوضاعهستندزيرا بردارا عالوه
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ای(وباشند.درموردارتباطگیاهنیلوفر)نگرشياسطورهجامعهنیزمياجتماعيوفرهنگيآن

نگرش بازتاب عنوان )به پادشاه با مهر ايزد ارتباط همچنین و مذهبي( )نگرشي مهر ايزد

مشخصمياسطوره فرهنگي( و اجتماعي نظام در مذهب نقشای در ساساني شاه که شود

هدوپیمانبامردم،دارایتولدیمقدسومتفاوتازمیانایازمیترابهعنوانحافظعاستعاره

دهندهقدرتحكومتگیاهيمقدسونهتزيینياستوتصاويراينظروفکهبهنوعينمايش

هستند،ارتباطنماديننزديكيباايزدمهروآيینمیترائيدارند.چراکهطبقتعبیرتاريخيو

رسدکه،چنینبهنظرميمبتنيبرشكلینتحلیلمفهومياينگیاهدرمشرقزمینوهمچن

عالي )پادشاه، زايشمیترا اينظروفشاهد بردر هستیم. میانگلنیلوفر از ملكه( رتبگانو

کنیمکههایمقدسمشرقزمینانجامشد؛مشاهدهميهاييکهدرموردگیاهاساسبازخواني

هانداشتهوگیاهيکامالًتزيینيينسرزمینگیاهآکانتوسهیچجايگاهيدرفرهنگواسطورها

هانیزمورداستفادهازسویهنرمندانروميويونانيبودهاست.همچنیندوايراطرافمدالیون

رسدکنند.ازاينروبعیدبهنظرمياينمفهومکهپادشاهدارایمرتبتمهریاستراتقويتمي

قدرتوتقدسشاهانهبود،موضوعاتومفاهیماشنشاندادنکههنرمندساسانيکهوظیفه

درصحنه ايرانيرا سايرصاحبمنصبانساسانيبهغیر و هایآيینيورسميمربوطبهشاه

ایسرزمینخودوتطابقبینمفاهیماسطورهتصويربكشد.بنابرايندراينآثارهنرمنددرايجاد

درقالبوهاموفقبودهشدهازديگرفرهنگگرفتههایشكل روميبهشكلمفهوميايرانيرا

انسان خدمت در تأثیرگذار و مهم ابزاری عنوان به ترتیبهنر اين به است. درآورده تصوير

درمياسطوره آفرينشجلوهمدار و خلق شگرفيدر طرز به باور عنصر و هایاساطیریوآيد

 گردد.نمادينآثارهنریموثرواقعمي
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