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Introduction

Throughout centuries, artistic creations have represented the culture and beliefs of every
ethnic group, becoming inseparable from their art history. What remains from the Sasanian era
is of special significance because of the political, religious and economic events of the day, and
interpreting them helps discover more of the secrets buried in the period. Motifs are the most
prominent feature of Sasanian art. The fabrics remaining from the Sassanid period are an important source to study the motifs of this period. These fabrics include elements with broad structural, religious, and mythological concepts. Studies show that there are many basic approaches
to literary and artistic studies, including the iconology approach which has a relatively special
place. Studying art, especially textiles, and reading the motifs of fabrics through iconology can
remove many ambiguities in this regard, because this method uses description and analysis to
examine the motifs and elements of fabrics and identify their implicit meanings and the reasons
for their coincidence. With this in mind, this article aims to delve deeper into the symbols and
signs of the fabrics of the Sassanid period and analyze their semantic layers. Aiming to fulfil this
objective, the present study seeks to answer this question: “What are the hidden and semantic
layers of the human figures on the two pieces of textile from Sassanid Era with images of king’s
battle and tree of life, based on the iconological approach?” The hypothesis is that by exploring
the superficial forms of the motifs of these two pieces of fabric and determining and interpreting
the symbols, it is possible to come to their iconographic interpretation and identify at least some
of the most meaningful symbolic meanings as a decorative element and a feature of Iranian art.
Many studies have dealt with the motifs and symbols of the Sassanid period and the iconology
approach. For example, Neda Akhavanaqdam (2017) studied the metal utensils of this period
from an iconographic point of view, introducing symbols and discussing the motifs of hunting,
ritual and court ceremonies in this period based on the metal art of the Sassanid era. An Introduction to Iconology by Nahid Abdi (2012) has described this approach and clarified the path
of this theoretical study to the reader. This book can be a useful guide to the study of Sassanid
motifs with this approach.
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Methodology

This research is based on the theoretical framework of iconology-iconography and used a
descriptive-analytical approach based on historical studies. Data were analyzed qualitatively
and collected by observation and documentary (desk-based) method and its tool is summarized in the ID sheet. Therefore, the technical and conceptual characteristics of the themes used
in Sasanian textiles were first identified and introduced and then the samples were examined,
classified, and analyzed by a qualitative analysis method using the iconographic approach. The
visual instances of this article were also selected through simple random sampling and two samples with images of Imperial War and the Tree of Life that had remained from the Sasanian era
were described, analyzed, and interpreted, indicating their symbolic meanings.

Findings

After a brief review of the iconography approach, this article describes the status of textile during the Sasanian period. It then relies on a developmental theory about the iconological
interpretation of these textile motifs and explores two pieces of Sassanid fabric based on the
dominant forms of that era. After review and exploring two pieces of Sassanid fabric, It shows
that the purpose of producing these motifs is to induce concepts such as supernatural power and
immortality for the royal force and the king himself, and the two pieces of fabric display Zoroastrian beliefs symbolically in order to legitimize sovereignty. Finally, the results are presented
in a table below.

Image 1
Coptic textile fragment of legging
Antinoe, 6- 7th AD
Musee des Tissus, France.
source: URL 2

Image 2
Fragments of a Wall Hanging
6- 7th AD
Benaki Museam Athens.
source:Avarcalhkd,Fereydon&Javadi,Shohreh,2017: 134
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Table 1. Symbols in two pieces of fabric under study. source: Authours
Symbol

Symbol

Inner meaning in Image 1

Inner meaning in Image 2

King

Manifestation of the god of
victory, the supreme rule of
the king

Displaying the reign and
victory of the king

Warriors

Support, conquest, victory

Displaying the victory and
conquest of the king

King`s sword

Symbol of unity,
undefeatibility, power,
monarchy, and divine will

Displaying divine authority
and will and the king›s great
power

Perpendicularity of king`s
sword

Sublimity and spirituality

Displaying the king›s
sublimity and spirituality

bow

Sign of power

The symbol of power and
cleansing of the land of evil

The symbol of power and
cleansing of the land of evil

Moving ribbon

The symbol of royalty, the
symbol of the divine power

The relationship of the king
and the warriors with the
heavenly and divine powers

The relationship of warriors
with the heavenly and divine
powers

Horse

Endurance, luck, sun turner,
courage, power, horse
transferring the dead›s soul

Sign of power, warriors›
courage, power and speed;
horse transferring the dead›s
soul

Sign of power, warriors›
courage, power and speed,
sun turner

Displaying support and
victory

Tree of life

Growth, reproduction,
fertility, immortality and life
cycle

Immortality and life, God›s
conquest of the devil

Star

Effect on plants› growth

Preventing the enemy from
entering the land

Preventing the enemy
from entering the land and
contributing to plants› growth

Circular form

Sign of God and Sun

Representing further power

Representing further power

Opened wing

A symbol of the goddess
Bahram, fertilizing forces,

Dog

Sign of loyalty and the
companion of the dead

Loyalty to the king and
warriors and the companion
of the dead at war

War

Removing anarchy and
achieving unity

Removing anarchy and
achieving unity

Captives

King›s great power

Displaying the king›s power
and victory

Trumpet

Sign of wish for reputation
and magnificence

Emphasizing the protection
of the goddess Bahram,
fertilizing forces

Announcing the king›s
magnificence and superiority
over the enemy or God›s
conquest of the devil
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Conclusion

In general, we can say that Sassanians, as a religious dynasty considering the King’s relationship with God, gave meaning to artistic concepts and converted their art into a formal and
court art. The Sassanian artist did not merely seek to create a realistic, ordinary human image
and figure, nor did he seek to portray magnificent historical aspects. Therefore, each component of their art represents the culture, duty, legitimacy, firmness and fate. Most human images
in Sasanian art convey the message that the King is God-chosen and responsible for human
guidance. He actually reflects the image of gods and has legitimate power. The Sasanians were
mainly involved in the creation of face, the image of the king, in certain cases, and their occasional portray of God and sacred beings was merely to legitimize the king.
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میگردد این است که چه الیههای معنایی آشکار و پنهانی در نقوش پارچههای ساسانی وجود دارد .ازاینرو ضروری
مینماید که این هنر ،با رویکردهای جدیدی که در حوزه نقد هنری و زیباییشناسی مطرح است ،مورد تحلیل قرار
ً
بگیرد .یکی از رویکردهایی که برای بررسی محتوای متون تصویری غالبا سودمند است ،رویکرد آیکونولوژی است .با
این حساب ،مقاله حاضر با هدف تعمیق در نمادها و نشانههای پارچههای آن روزگار به وا کاوی الیههای معنایی آنها
پرداخته است .این تحقیق به شیوه کیفی انجام پذیرفته است و گردآوری اطالعات بر اساس شواهد بصری و بهصورت
اسنادی (کتابخانهای) به سرانجام رسیده است .برای نیل به این مقصود ،مقاله حاضر بهدنبال این پرسش است:
«الیههای معنایی آشکار و پنهان نقوش انسانی در دو قطعه پارچه ساسانی با تصویر جنگ شاهی و درخت زندگی
براساس رویکرد آیکونولوژی چیست؟» .نتایج حاصل از این پژوهش که در آن به شیوه توصیفی -تحلیلی ،دو قطعه
از پارچههای دوره ساسانی را طبق الگوی آیکونولوژی خوانش و در مراحل سهگانه آن مورد بررسی قرار داده است،
نشان میدهد نقوش موجود در پارچههای ساسانی ریشه در اندیشه مذهب رسمی و حا کمیت سیاسی دارد و حا کی
از ایدئولوژی آنان در اداره حکومت و کسب مشروعیت برای آن است.
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 مقدمه
هنر که یکی از مؤلفههای اساسی ظهور و بروز فرهنگها و تمدنها است ،جایگاه ویژهای
در تعامالت زیستی فرهنگی انسانها داشته و نقش محوری را در پیشرفت و تعالی یا انحطاط
و انحراف جوامع ایفا کرده است .نقوش دوره ساسانی را میتوان بر پهنه سنگنگارههای
طاقبستان و فارس و همچنین ظروف زرین و سیمین ،گچبریها ،مهرها ،نقاشیهای دیواری
و پارچهها مشاهده کرد .در این مسیر ،پارچههای بهجایمانده از دوره ساسانی ،منبع مهمی
در بررسی انواع نقوش در این دوره بهحساب میآید .مرجعی که بهواسطه کیفیت و تنوع نقوش
آن دوره قابل استناد مینماید .پارچههای این دوره شامل عناصری حامل مفاهیم گسترده
ساختاری ،مذهبی و اساطیری هستند که در تحقیقات پژوهشگران بهلحاظ فرمی و مفهومی کمتر
به عناصر موجود در آنها پرداخته شده است .بر اساس مطالعات ،رویکردهای اساسی بسیاری
در عرصه مطالعات ادبی و هنری وجود دارد .در این میان رویکرد آیکونولوژی دارای جایگاهی
ً
ً
نسبتا ویژه است ،زیرا ا گرچه این نوع مطالعات ،دارای پیشینه نسبتا طوالنی است ،اما بهواقع
در سده بیستم بود که بهعنوان روش جامع برای مطالعه آثار ادبی و هنری شکل کاملی به خود
گرفت .پس از پانوفسکی  ۱بهعنوان شارح اصلی این جریان ،آیکونولوژی از ویژگیهای اصلی یک
رویکرد تمام عیار برای مطالعه اثر هنری برخوردار شد .مطالعه در راستای هنر و بهویژه پارچهبافی
و خوانش نقوش پارچهها از طریق آیکونولوژی میتواند راهگشای بسیاری از ابهامات موجود باشد
زیرا در این روش با استفاده از دو مرحله توصیف و تحلیل به وا کاوی نقوش و عناصر پارچهها
اقدام و از این طریق به معنای ضمنی موجود در آنها و دالیل کنار هم قرارگیری آنها پرداخته
خواهد شد .با این حساب ،در این پژوهش با توجه به غنا و اصالت نقوش ساسانی این عصر
بهعنوان محدوده زمانی انتخاب گردیده و در ارتباط با نقوش این دوره ،حوزه منسوجات بهعنوان
زمینه محدوده موضوعی پژوهش انتخاب شده است .بنابراین این مقاله بهدنبال این پرسش
است« :الیههای معنایی آشکار و پنهان نقوش انسانی در دو قطعه پارچه ساسانی با تصویر جنگ
شاهی و درخت زندگی براساس رویکرد آیکونولوژی چیست؟» .البته نگارنده بر این امر آ گاه است
که این دو قطعه پارچه ساسانی نماینده منسوجات طبقات قدرتمند شاهی و از شواهد باقیمانده
در سایر ممالک از دوره ساسانی است .با این حساب ،مقاله حاضر با هدف تعمیق در نمادها و
نشانههای پارچههای آن روزگار ،تعداد دو قطعه پارچه را به مطالعه میگیرد.
در اهمیت این پژوهش آنکه هر نقش در هنر باستان از ابعاد مختلفی قابل بررسی است و
نقوش موجودات و عناصر تخیلی و اسطورهای نقش مهمی را در هنر ایفا میکند چرا که عالوه
بر جنبههای بیانی و تصویری ،علل وجودی تمدنهای باستانی را در خود مستتر کرده است.
این نقوش از دیر زمان در آثار هنری تمدنهای گذشته دارای مفاهیم نمادین و رمزگونهای
بودهاند ،در این میان ،نقوش منسوجات ساسانی از گذشته در ایران جایگاه ویژهای داشته
است ،این نقوش نوعی عملکرد آیینی در بین مردم ایران در دوره ساسانی داشته و امروزه
نیز کاربرد وسیعی در هنر دارند .بررسی نقوش پارچههای ساسانی تا کنون توسط بسیاری از
پژوهشگران صورت پذیرفته است اما از منظر هنری ،ساختاری و پژوهش در نحوه چیدمان
عناصر ،عالئم و ریشهیابی این نقوش بررسی دقیق و اساسی کمتری بهچشم میخورد .شناخت
و بررسی این نقوش میتواند زمینه شناخت شایستهتر آنها را فراهم سازد و این شیوههای
نقشپردازی را احیا گرداند که در میان نقشمایهها ،تصاویر انسانی نماینده انبوهی از راز و
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رمز است که ردپای آن در بستر اساطیر ،ادیان ،ادبیات و هنرها نمود مییابد .بنابراین این
مقاله پس از نیمنگاهی به نماد و رویکرد آیکونوگرافی ،اوضاع نساجی آن دوره را مورد اشاره قرار
میدهد .آنگاه به یک نظریه تکوینی درباره تفسیر آیکونولوژی این دسته از نقوش منسوجات
تکیه میکند و دو قطعه از پارچههای عصر ساسانی را بر اساس صور حا کم در آن عصر بهکاوش
میگیرد و نتیجه را در قالب یک جدول عرضه میکند.
پیشینه تحقیق
دربــاره نقــوش و نمادهــای دوره ساســانی و رویکــرد آیکونولــوژی ،منابــع متعــددی وجــود دارد
کــه در قالــب کتــاب ،مقالــه و پایاننامــه تدویــن شــدهاند .از میــان منابــع قابــل اعتمــاد کــه بــه
بررســی نقــوش و نمادهــای دوره ساســانی پرداختــه ،در کتــاب «هنــر ایــران» ،آنــدره گــدار )۱۹۶۲( ۲
کــه بــه فارســی برگردانــده شــده ( ،)۱۳۷۷بــه بررســی بافتههــای ساســانی پرداختــه و اطالعاتــی از
رنــگ ،طــرح و جنــس پارچههــا بــا اشــاره بــه نقــوش طاقبســتان ارائــه کــرده اســت .در زمینــه نقــوش
ساســانی میتــوان بــه مقالــه« ،بررســی تطبیقــی منســوجات ایــران ساســانی و روم شــرقی» از فرینــاز
فربــود و محمدرضــا پورجعفــر ( ،)۱۳۸۶نشــریه هنرهــای زیبــا ،اشــاره کــرد کــه بــه بررســی نقــوش
منســوجات ساســانی و بیزانــس پرداختــه و تأثیــر ایــن نقــوش بــر یکدیگــر را بررســی کــرد اســت .کتــاب
تاریــخ تمــدن ایــران ساســانی بهقلــم ســعید نفیســی ( ،)۱۳۸۸بــا پرداختــن بــه نقــش برجســتههای
طاقبســتان و نقــوش پارچههــای آن بهطــور مجــزا ،مجموع ـهای درخــور توجــه اســت و میتــوان
اطالعاتــی ارزشــمند از بافتههــا و نقــوش ایــن دوره بــه دســت آورد.
دیگر منبع قابلتوجه در زمینه معرفی انواع پارچههای ساسانی و نقوش طاقبستان ،کتاب
«ایران در زمان ساسانیان» بهقلم آرتور کریستنسن  )۱۹۴۴( ۳که به فارسی ( )۱۳۹۱برگردانده
شده و میتوان اطالعات باارزش از تنوع پارچهها ،رنگهای بهکار رفته و نقوش موجود در آثار
برجایمانده ساسانی به دست آورد .در کتاب «تمدن ساسانی» ،علی سامی که در دو مجلد
ً
بهچاپ رسیده )۱۳۹۳( ،و ( ،)۱۳۹۶شرح نسبتا مفصلی از تاریخ و هنر دوره ساسانی بیان شده
و نقوش طاقبستان و پارچههای این دوره بهصورت منفک بررسی گردیده است .از منابع التین
میتوان به کتاب «تاریخ ایران باستان و گنجینههای تمدن باستان» ،از آنا وانزان ( )۲۰۱۲که عالوه
بر ارائه مطالبی از هنر ساسانی و پارچهبافی ،تصاویری با کیفیت از نقوش اردشیر دوم و صحنه
شکار گراز ارائه میدهد ،اشاره کرد.
از کتابهای قابلتوجه در این زمینه ،کتاب «درآمدی بر آیکونولوژی» از ناهید عبدی در سال
( ،)۱۳۹۱است که به بررسی و چگونگی انجام این رویکرد پرداخته و مسیر این مطالعه نظری را
برای خواننده بیان نموده و در پایان نیز به بررسی نگارگری با روش آیکونوگرافی پرداخته است که
میتواند راهنمایی مناسب در جهت مطالعات نقوش ساسانی با این رویکرد باشد .کتاب درخور
توجه دیگر در این زمینه تصویر و کلمه« ،رویکردهایی به شمایلشناسی» به قلم امیر نصری
( )۱۳۹۷است .تصویر و كلمه گزارشی است از پنج رویكرد به تاریخ تصویر كه هر یك از آنها بهجای
بحث در باب فرم و ساختار اثر هنری ،به معنا و محتوای آن میپردازد.
درمجموع همین شمار اندک نشان میدهد که عمده اطالعات فارسی موجود درباره
بازیابی نمادها و مفاهیم اسطورهای پارچههای عصر ساسانی ،فار غ از قاعده علمی و با رونگاری
از یکدیگر سامان یافته است .در میان منابع انگلیسی نیز کمتر موردی وجود دارد که قدمی
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فراتر از منابع فارسی برداشته باشد .با این حساب نگارنده بر این باور است تحقیق در این
زمینه توسط متخصصان علمی این رشته ،بستری فراهم میآورد تا از خالل آن بتوان به بهبود
شرایط موجود اقدام کرد.
روش تحقیق
این پژوهش در چارچوب نظری آیکونولوژی  -آیکونوگرافی و با رویکردی توصیفی  -تحلیلی
است که بر پایه مطالعات تاریخی بنیان گرفته است .تجزیهو تحلیل دادهها به شکل کیفی انجام
میپذیرد و گردآوری اطالعات با مشاهده و بهصورت اسنادی (کتابخانهای) صورت گرفته و ابزار
آن ،به برگه شناسه (فیش) خالصه شده است .بر این حساب ،ابتدا ویژگیهای فنی تكنیكی و
مفهومی نقشمایههای بهکاررفته در منسوجات ساسانی شناسایی و معرفیمیگردد و در مرحله
بعد بهوسیله روش تجزیه و تحلیل كیفی با رویکرد آیکونوگرافی ،نمونهها بررسی ،طبقهبندی و
تحلیل میشوند .آنچه بهدنبال میآید به لحاظ هدف ،در زمره پژوهشهای توسعهای قرار
دارد چرا که با انطباق اصول آیکونوگرافی با نقش و طرح پارچههای مصور در منسوجات ساسانی،
نسبت به شناسایی معانی و محتوای نمادها اقدام کرده است؛ زیرا نشان میدهد با تعمیق در
جزئیات نقوش این منسوجات میتوان نسبت به رهگیری ارزشهای نمادین پارچههای ساسانی
اقدام کرد .مصادیق تصویری این مقاله نیز به شکل احتمالی ساده انتخاب شدهاند تا دو نمونه
با تصویر جنگ شاهی و تصویر درخت زندگی که از جامعه آماری منسوجات برجایمانده ساسانی
بهعاریت آمدهاند مورد بررسی توصیفی ،تحلیلی و تفسیری قرار گیرند و بر وجود معانی نمادین و
رمزی گواهی دهند.
آیکونولوژی
شمایلنگاری و شمایلشناسی ازجمله رویکردهای مطالعات تصویر به شمار میروند که
هرچند سابقه آن به دوران رنسانس بازمیگردد ،اما بهعنوان یک گرایش مدون مطالعاتی در
زمینه تصویر میتوان آغاز آن را ابتدای قرن بیستم دانست .شمایلنگاری به هنر یا مذهب و آیین
خاصی اختصاص ندارد ،همه هنرها و بیشتر مذاهب و آیینها ،از کهنترین ادوار تا روزگار ما ،از
شمایلنگاری بهره جستهاند (نصری .)۱۵ :۱۳۹۷ ،اروین پانوفسكی چهره برجسته مکتب واربورگ
در این زمینه است و شیوه مطالعاتی وی با عنوان شمایلنگاری و شمایلشناسی گره خورده
است .از مهمترین آثار پانوفسکی ،کتابی بهنام «مطالعه در آیکونولوژی» است که در آن به شرح
سه سطح متفاوت از تجزیهوتحلیل آثار پرداخته است (اخوانی ؛ محمودی .)۲۵ :۱۳۹۷ ،پانوفسکی
در این کتاب کوشیده است تا میان تعبیر قدیمی آیکونولوژی بهعنوان بازنمایی تصویری یک
مضمون از طریق یک فیگور و آیکونولوژی بهعنوان درک و دریافتی فراتر از بازنماییهای شمایلی
تمایز قائل شود .پانوفسکی با تعریف تمایز و افتراق میان مضمون یا معنا و فرم سه مرحله از تفسیر
را مشخص کرده است (عبدی .)۳۱-۳۲ :۱۳۹۱ ،توصیف پیشآیکونوگرافی ،تحلیل آیکونوگرافی و
تفسیر آیکونوگرافی.
در مرحلــه اول ،توصیــف پیشآیکونوگرافــی محــدود بــه دنیــای ســاختار و نقشمایههــا اســت،
چرا کــه دســتیابی بــه معنــا یــا موضــوع اولیــه یــا طبیعــی کــه خــود معانــی واقعــی و بیانــی را شــامل
میشــود ،از اهــم اهــداف اســت (اخوانــی ؛ محمــودی )۲۶ :۱۳۹۷ ،توصیــف پیشآیکونوگرافــی در
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حقیقــت یــک آنالیــز فرمــی اســت و از طریــق مطالعــه نقشمایههــا و فرمهــای نابــی کــه حامــل معانــی
اولیــه و طبیعــی هســتند ،موضوعــات واقعــی و بیانــی را از یکدیگــر شناســایی میکنــد (عبــدی:۱۳۹۱ ،
.)۳۲-۳۳
در این مرتبه دو بخش وجود دارد:
 .1معنــای ناظــر بــه واقــع یــا معانــی عینــی :در ایــن مرتبــه ،رهــا از احساســی کــه بــه اثــر هنــری
داریــم ،بــه توصیــف آن میپردازیــم.
 .2معنــای بیانــی :احساســات و عواطفــی کــه دریــک اثــر وجــود دارد ،بــه مرتبــه اولیــه یــا معانــی
عینــی یــا معانــی طبیعــی تعلــق دارنــد (نصــری.)۵۹ :۱۳۸۹ ،
مرحلــه دوم ،تحلیــل آیکونوگرافــی بــه معنــای دقیــق کلمــه کــه موضــوع ثانــوی یــا قــراردادی را
در بــردارد« ،شناســایی و تعییــن قواعــد و آیینهــای قــراردادی حا کــم بــر تصاویــر و مضامیــن آنهــا
از طریــق آشــنایی بــا متــون ادبــی و مطالعــه اســناد مکتــوب از اهــداف اصلــی ایــن تحلیــل اســت»
(عبــدی .)۳۳ :۱۳۹۱ ،در ایــن مرتبــه از معنــا ،برخــاف مرتبــه نخســت ،فیگورهــا و وقایــع معنــای
خودشــان را مســتقیم و بیواســطه آشــکار نمیســازند و معنایــی فراتــر از آن چیــزی دارنــد کــه در
عالــم خــارج میبینیــم و مواجهــه مــا بــا آنهــا ،هنــگام مشاهدهشــان در تصویــر ،همچــون مواجهــه
مــا بــا امــور معمــول زندگــی نیســت (نصــری .)۲۶ :۱۳۹۷ ،در شــمایلنگاری هــر قــوم بایــد پسزمینــه
فرهنگــی ،سیاســی ،مذهبــی و اجتماعــی آن قــوم را بشناســیم .یعنــی ،مخاطبــان و مورخــان آثــار
هنــری قــادر نیســتند بــر اســاس ویژگیهــای صــوری آثــار هنــری ،بــه تحلیــل شــمایلنگارانه آن آثــار
بپــردازد ،بلکــه نیازمنــد شــناخت پسزمینههــای فوقالذکرنــد تــا دریابنــد کــه نیــت مؤلــف تــا چــه
انــدازه در پیدایــش ایــن آثــار دخیــل اســت (نصــری.)۶۰ :۱۳۸۹ ،
مرحلــه ســوم ،تفســیر آیکونوگرافــی کــه از  ۱۹۵۵م .پانوفســکی آن مرحلــه را تفســیر آیکونولــوژی
نامیــد و در مفهــوم عمیــق کلمــه معنــای ذاتــی یــا محتــوا را در بــر دارد ،یــا بهعبارتیدیگــر در پــی
شناســایی ارزشهــای نمادیــن مســتتر در آثــار هنــری اســت (عبــدی .)۳۳ :۱۳۹۱ ،در ایــن مرتبــه
بــا تحلیــل صــرف مواجــه نیســتیم ،بلکــه بــه تفســیر اثــر نیــز میپردازیــم (نصــری .)۳۰ :۱۳۹۷ ،فهــم
ایــن ســطح از موضــوع بــا متحقــق ســاختن آن دســته از اصــول بنیادینــی صــورت میگیــرد کــه
بیانگــر گرایشهــای اساســی یــک ملــت ،یــک دوره ،یــک مذهــب یــا بــاور فلســفی هســتند کــه از
ســوی هنرمنــد مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و در اثــر هنــری او بــه نمایــش درآمدهانــد (پانوفســکی،
 .)۶۶ :۱۳۹۳بنــا بــر تعبیــر پانوفســکی چنانچــه ســه مرحلــه نــام بــرده ،بــا رویکــردی تألیفــی و
ً
همتــراز بهدرســتی بــه کار گرفتــه شــود؛ آیکونوگرافــی روشــی کامــا قابلاجــرا و مفیــد در تاریــخ هنــر
خواهــد بــود (عبــدی.)۳۳ :۱۳۹۱ ،
پارچههای ساسانی از منظر نقش و طرح
ً
هنــر دوره ساســانی رســما بــا برآمــدن اردشــیر بــر تخــت آخریــن فرمانــروای پارتــی ایــران در
تیســفون در ســال  ۲۲۶میــادی آغــاز شــد .امــا درواقــع هنــر دوره ساســانی پیشازایــن تاریــخ در
هنــری کــه در روزگار فرمانروایــی شــاهان پــارس در ایــن ســرزمین رواج داشــت تکویــن یافتــه بــود
ً
(یارشــاطر .)۵۵۳ :۱۳۷۷ ،تمدنــی کــه در دوره هخامنشــیان در چهــار دیــوار فرهنــگ کامــا شــرقی،
محصــور بــود ،در دوره ساســانیان بــا تمدنهــای بیگانـهای کــه مجــذوب آن شــده بــود ایجــاد رابطــه
نمــود تــا از فوایــدی کــه ایــن ارتبــاط در برداشــت بــدون از دســت دادن چیــزی بهرهمنــد شــود و
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همچنــان ویژگیهــای ایرانــی خــود را حفــظ نمایــد (گــدار .)۲۳۲ :۱۳۷۷ ،ســالهای امپراتــوری بیــن
دوران پادشــاهی شــاپور اول تــا اوایــل قــرن پنجــم میــادی ،دوران آرامــش و رونــق داخلــی بــود.
ایــن امــر موجــب شــکوفایی واقعــی هنــر و معمــاری شــد کــه شــکوفایی صنعــت نســاجی نیــز بازتابــی
از آن اســت (فربــود  ،پورجعفــر .)۶۷ :۱۳۸۶ ،از مطالعــه تحلیلــی ساســانیان در نقــوش برجســته
بهجامانــده و آثــار موجــود در موزههــا و کلیســاها و همچنیــن در صندوقهــای یافــت شــده در
شـنهای ترکســتان چیــن و صحراهــای خشــک مصــر میتــوان دریافــت کــه جنــس و نقــش پارچههــا
در ایــن دوره از اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــوده اســت (مصلحــی .)۱۸۰ :۱۳۹۷ ،صنعــت بافندگــی از
صنایــع دیگــر پیشــرفتهتر بــود ،پارچههــای کتانــی ،ابریشــمی و پشــمی و قالــی از هــر چیــز دیگــر بیشــتر
تولیــد میشــد (گرانتوســکی و همــکاران.)۱۷۲ :۱۳۵۹ ،
تعــداد زیــادی از قطعــه پارچههــای قدیمــی در جاهــای دیگــر توســط بهتریــن کارشناســان بــه
قــرون ششــم تــا هشــتم تاریخگــذاری شــده ،بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت آنهــا از آثــار ساســانی،
بیزانســی ،یــا اســامی باشــند و دربــاره تفکیــک آنهــا چیــزی بــه مــا نمیآموزنــد .نتیجــه اینکــه عــده
ً
انــواع پارچههــای ابریشــمی کــه مســلما متعلــق بـهدوره ساســانی هســتند بســیار محدودنــد و هرچــه
بیشــتر دراینبــاره بررســی میشــود ،ایــن محدودیــت زیادتــر میگــردد و بههیچوجــه هــم محقــق
نیســت کــه عــده زیــادی اشــیا کــه در ردیــف آثــار قبطــی ،بیزانســی ،اســامی ثبــت شــدهاند روزی
بــه هنــر ساســانی بــاز نگردنــد (گــدار .)۲۹۹ :۱۳۷۷ ،خوشــبختانه ،نقــوش برجســته شــکارگاه خســرو
دوم در طاقبســتان ،اطالعــات ارزشــمندی در مــورد انــواع نقــوش پارچههــای اواخــر ایــن دوره را
ارائــه میدهــد .از اوایــل دوره ساســانی نیــز میتــوان بــه نقــوش برجســته فرمانروایــان اولیــه ساســانی
یفــر
یعنــی بابــک و شــاپور در تختجمشــید و برخــی نقاش ـیهای کــوه خواجــه اشــاره کــرد (محمد 
؛ امینــی.)۳۱۰ :۱۳۹۴ ،
در طراحــی پارچــه بــر اســاس هنرهــای ســنتی ایــران ،دو نــوع تقســیمبندی قابلمالحظــه اســت:
«اولــی بــر اســاس روش اجــرای طــرح کــه بهصــورت متقــارن ،نامتقــارن و ترکیبــی اســت :در روش
قرینهســازی ،نقــوش بهصــورت انتقالــی ،انعکاســی و دورانــی تکــرار میگــردد .در بعضــی طر حهــا نیــز،
نقشهــا بهصــورت نامتقــارن و مســتقل بــه اجــر درمیآیــد .دومــی ،مبتنــی بــر موضــوع کــه طــی آن
نقشهــا بــه انــواع انســانی ،جانــوری ،گیاهــی ،هندســی ،جمــادی و تلفیقــی دســتهبندی میشــود»
(تامســن .)۲ :۱۳۹۴ ،در روزگار ساســانی ،عمومیــت کلــی پارچههــا بــا طر حهــای وا گیــرهای (تصویــر
 ،)۱انــواع قابــی (تصویــر  )۲و بــدون طــرح اســت و نقــش قالــب گیاهــی و حیوانی و در مواردی انســانی،
هندســی ،جمــادی و تلفیقــی اســت (صابــری و مافیتبــار.)۲۵ :۱۳۹۸ ،
در اروپــا نمونههــای جالبــی از پارچههــای ایرانــی دوره ساســانیان هســت کــه بیشــتر آنهــا
را در جنگهــای صلیبــی جنگجویــان عیســوی از فلســطین بــه اروپــا بردهانــد .ایــن پارچههــا در
نظــر جنگجویــان صلیبــی چنــدان قــدر و قیمــت داشــته کــه اشــیای متبــرک کلیســا را در آنهــا
پیچیدهانــد و امــروزه برخــی از آنهــا در خزانــه کلیسـاها باقــی اســت یــا اینکــه از آنجــا بــه موزههــا
بردهانــد (نفیســی .)۲۱۴ :۱۳۸۸ ،در مــوزه متروپلیتــن  ۴نیویــورک چنــد قطعــه پارچــه مربــوط بــه
دوره ساســانی وجــود دارد کــه یــک قطعــه آن دارای نقــش اردکــی اســت کــه گردنبنــدی بــه منقــار
گرفتــه اســت .عالقــه ایرانیــان قدیــم بــه تصویــر حیوانــات و پرنــدگان در منســوجات آنهــا نیــز
مشــهود اســت و اشــکال ســیمر غ ،خــروس ،غــاز ،مرغابــی ،اســب ،گاو بالــدار ،گــراز وحشــی و قــوچ در
نقــش آنهــا ب ـهکار رفتــه اســت (ســامی .)۱۹۹ :۱۳۹۷ ،موضو عهــای نقــوش زربفتهــای ساســانی
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بیشــتر بهصــورت قرینهســازی درآمــده اســت .ایــن موضو عهــا گاهــی از خطــوط هندســی ترکیــب
یافتــه اســت و گاهــی نیــز مربــوط بــه نباتــات اســت (واندنبــرگ .)۲۲۵ :۱۳۹۰ ،گاهــی زینــت جامههــا
گلهــای چهــار پــر بــود کــه بــه اقســام مختلــف آنهــا را ترتیــب دادهانــد ،در یکجــا بهصــورت
صفحــه شــطرنج و درجایــی بهشــکل جواهــر و لؤلــؤ ،گاهــی هــم شــاید در روی پارچــه مرواریــد
حقیقــی دوختهانــد (کریستنســن.)۶۱۳-۶۱۴ :۱۳۶۸ ،
نقــوش بافتههــای ساســانی را گاه موضوعاتــی از قبیــل نمایــش شــاه و یــا بــزرگان در حــال شــکار
حیوانــات وحشــی ،جنــگ تشــکیل میدادنــد کــه ا کثــر آنهــا در قاببندیهــای دایــرهوار و یــا
هندســی کــه توســط گرههایــی بــه هــم میپیوســتند محصــور میشــدند (فربــود ؛ پورجعفــر:۱۳۸۶ ،
 .)۶۷صحنههــای شــکار و جنــگ آدمهــا بــا حیوانــات ،در وضعــی کــه حجاریهــا و آثــار قلـمزده ایرانی
را تزئیــن کــرده و مــا بهخوبــی آنهــا را میشناســیم ،بــدون تغییــر و بــه همــان طــرز هــم پارچههــای
ابریشــمین را کــه بنــام بیزانســی معروفانــد و هــم منســوجاتی را کــه میگوینــد ایرانــی هســتند تزئیــن
نمودهانــد (گــدار .)۲۹۸ :۱۳۷۷ ،در میــان عالئــم و نشــانهای خانوادگــی شــکل چلیپــای چهارپــر و
ج پــر و قــرص خورشــید بــا شــعاع و ســتاره و مــاه نیــز فــراوان اســت .نقــش جانورهــای خیالــی
گل پن ـ 
و موهــوم اســب شــاخدار ،ســیمر غ ،اژدهــای بالــدار و گاو بالــدار هــم کــه در نقرهســازی و گچبــری و
بافندگــی فــراوان اســت روی مهرهــای ساســانی بســیار قابلرؤیــت اســت (نفیســی.)۲۲۲ :۱۳۸۸ ،
معرفی دو قطعه پارچه مورد مطالعه
در ناحی ـهای از مصــر قطعــات زیــادی از پارچــه پشــمی کــه بــه طــرز گبلــن بافتــه شــده بودنــد
بیــن ســالهای  ۱۸۹۶-۱۹۱۰در قبرســتان زیرزمینــی شــهر آنتینــو  ۵کــه در ســال  ۱۳۰میــادی
بهدســتور امپراتــور آدریــن  ۶ســاخته شــده و بهســرعت وســعت یافــت بــه دســت آمــد کــه نقــش آنهــا
از موضوعــات دوره ساســانی بودهانــد (ملـکزاده .)۱۰۷ :۱۳۵۵ ،پارچههــای ابریشــمین ساســانی کــه
از طریــق مصــر و ســایر کشــورهای مدیتران ـهای یــا ارمنســتان بــه بیزانــس رســیدند ،الگوهــای بســیار
تأثیرگــذاری را معرفــی نمودنــد« :ســیمر غ -طــاووس» ساســانی ،پگاســوس  ،۷ســوارکاران بــا هیئــت
ً
شــاهی در حــال شــکار ،حیوانــات بــا روبــان نمادیــن ســلطنتی کــه عمومــا در یــک حلقــه دایــرهای
محصــور بودنــد (طاهــری .)۲۶ :۱۳۸۹ ،یکــی از جریانهــای مؤثــر بــر هنــر بیزانــس ،از ســوی ســوریه
بهویــژه شــهر انطا کیــه اعمــال میشــد کــه از مرا کــز پارچهبافــی روم نیــز محســوب میشــدند .ایــن
مرا کــز خــود بــه لحــاظ طراحــی منســوجات ،تحــت تأثیــر هنــر ایــران قــرار داشــتند (فربــود ؛ پورجعفــر،
 .)۶۹ :۱۳۸۶بنابــر آنچــه گفتــه شــد ،قطعــه پارچههــای مــورد بحــث ایــن مقالــه نیــز جــزء شــواهد
بیزانــس و آنتینــو هســتند ،یــک قطعــه ،داســتانی بــا مضمــون جنــگ (تصویــر  )۵اســت و دیگــری
داســتان درخــت زندگــی (تصویــر  )۶را بــه تصویــر میکشــد.
خوانش آیکونولوژیک
در ادامــه بــه مطالعــه نقــوش انســانی در دو قطعــه پارچــه ،بهعنــوان آیکــون مــورد بحــث بــا توجــه
بــه ســه مرحلــه قیدشــده ،توصیــف پیشآیکونوگرافــی و تحلیــل آیکونوگرافــی پرداختــه خواهــد شــد.
در هــر مرحلــه ابعــاد متناســب بــا آن ســطح معنایــی مــورد تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت تــا راهگشــای
الیههــای معنایــی زیریــن خــود باشــد و ایــن رونــد در پایــان منجــر بــه آشــکار شــدن معنــای درونــی
تصویــر خواهــد شــد.
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آیکونولوژی قطعه پارچه با تصویر جنگ شاهی
آنچه در مرحله اول مورد توجه قرار میگیرد ،حضور نقوش موجود بهویژه نقوش انسانی در هر
دو تصویر است .تصویر پنجم ،دیوارآویزی از جنس پشم و با ابعاد  ۵۳×۷۱سانتیمتر است که در
کاوشهای آنتینو و در دوره سیزدهم در سال  ۱۹۰۸توسط آلبرت گایت یافت شده است .این دیوار
آویز و همتایش در موزه لوور  ۸که تنها دیوارآویزهای جفت تاریخنگاری را تشکیلمیدهند ،بهطور
ً
یکسان بافته شدهاند .طراحی شامل سه منطقه نسبتا متقارن است .پایینترین بخش شامل
شبکهای از قلبهای محاط در لوزی است که این لوزیها توسط دایرهها و مستطیلها ایجاد
گردیده است .در باالی این حاشیه یک خط از حلقهها و ستارگان متناوب ،همراه با قلبهای
بیشتر قرار دارند .یک خط موجدار صورتی رنگ پوشیده از زیگزا گ سفید این بخش را از بخش
سوم جدا میکند .در بخش باالیی این خط ،یازده نفر ،پنج اسب و یک سگ در این فضای کوچک
تطبیق یافتهاند .تقارن موجود در تصویر شفافیت الزم را ارائهمیدهد تنوع حرکت جنگجویان در
تصویر حا کی از وقوع جنگ است .نیروها نابرابر هستند ،اسبهای کماندار بهراحتی بر حریفان
پیادهنظام خود پیروز میشوند که با سنگ مسلح شدهاند .در این تصویر برخی از جنگجویان
پوستی روشن و برخی پوستی تیره دارند .پیروزی در این جنگ توسط سوار شیپورزن با پایمال
کردن دشمن و هدایت یک زندانی با طناب اعالم شده است .در مرکز دیوارآویز مردی که روی
بالشتک بزرگی با تاجوتخت به سبک بیزانسی نشسته ،با لباس ،حالت چهره به سمت روبرو و
شمشیر کشیده شده در مقابل و بین دو پا به شیوه پارسی ،نماینده یک شاه است.
در مرحله دوم به متونی پرداخته خواهد شد که اثر در ارتباط با آنها قرار دارد و این رابطههای
بینامتنی ،معنای ثانویه اثر را آشکار خواهد کرد .پیکرههای صحنههای تاجگیری و جنگ در هنر
ساسانی ،سه وضعیت دارند؛ یا در حال گرفتن فره یا حلقه پادشاهی هستند ،دست دشمن را
در اسارت یا در نبرد در دست گرفتهاند ،یا بر سرش دست گذاشتهاند و یا دست بر شمشیر ،نیزه
یا خنجر دارند (فریدنژاد .)۱۵۲ :۱۳۸۴ ،شمشیر ساسانی یک تیغه عمودی بلند بود که تیزی آن
دو برابر تیزی شمشیرهای دیگر بود .این سالح در ا کثر نقوش برجسته و جامها که برای ستایش
سالحهای ساسانی ساخته میشد مشاهدهمیگردد (پوربهمن .)۱۷۱ :۱۳۹۲ ،تیراندازی از کمان
از دیرترین روزگاران گذشته جزو بارزترین صفات مختصه ایرانیان بوده است .هردوت  ۹میگوید
که سوارکاری و تیراندازی یکی از مهمترین مواد تربیتی ایرانیان در دوره قدیم بوده و در ایران دوره
ساسانیان نیز تیراندازی بهمان اندازه رواج داشته است (اینوسترانتسف .)۷۵ :۱۳۵۱ ،کریستنسن
نیز بیان میکند سالح عمده در جنگ نیزه و کمان ،یعنی همان اسلحه باستانی بود که ایرانیان از
قدیم با نهایت استادی بکارمیبردند (کریستنسن .)۴۸۹ :۱۳۶۸ ،تاخت چهارنعل ،شاخص کلی
هنر تصویری ساسانی در نقش کردن اسب است .با پژوهش و بررسی نقش برجستههای ساسانی
بهویژه سنگنگارههای فیروزآباد ،نقش رستم ،طاقبستان و ظروف سیمین و زرین با صحنههای
شکار ،میتوان این موضوع را به نیکی دریافت (فریدنژاد .)۱۵۲ :۱۳۸۴ ،برای اثبات ساسانی بودن
پادشاه عالوه بر پوشش ،شمشیر ،نقوش روی جامه پادشاه و روبانهای به اهتزاز درآمده نحوه
جلوس پادشاه با تصویر خسرو انوشیروان ( ۵۳۱-۵۷۸م) در سایر آثار ساسانی مطابقت دارد.
جام سلیمان (تصویر  ،)۳از یک مدالیون با سنگ مرمر در مرکز که تصویر حکا کی شده خسرو اول
را بر تخت پادشاهی به نمایش میگذارد تشکیل شده که توسط دو اسب بالدار حمل میشود.
مدالیون توسط قطعات شیشه رنگی قاببندی شده است ( .)186 :2012 ,vanzanصورت و پاهای
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نیمه خمیدهاش و نیز دو دستش که شمشیر را در دست میفشارد در تصویر دیده میشود .تاج
ً
او کامال تاج پیروزی را به خاطر میآورد .در تصویر روبانها بهطور مصنوعی در هوا شناورند و
روبانهایی که به انتهای هالل بسته شدهاند کوتاه هستند (پوربهمن.)۱۸۲ :۱۳۹۲ ،
بشقاب دیگری در موزه آرمیتاژ ( ۱۰تصویر  ،)۴خسرو انوشیروان را در بخش اصلی ظرف در
میان چهار تن از عالیرتبگان دربار وی نشان میدهد .در این تصویر پادشاه با شمشیری بین
دو پایش قرار دارد بهگونهای نقش شده گویی جلوی تخت پادشاهی ایستاده است؛ و در قسمت
پایین بشقاب پسرش هرمز چهارم ( ۵۷۸-۵۹۰م) در حال شکار بزهای وحشی نقش شده است
(اخواناقدام )۸۳ :۱۳۹۶ ،با این تفاسیر ساسانی بودن موضوع تا حدود زیادی روشن میگردد.
درنتیجه تصاویر مرکزی در قطعه پارچه بهدستآمده آنتینو با توجه به تیرگی پوست دشمن،
ممکن است اشارهای به جنگ ارتش پادشاهی ساسانی به رهبری خسرو انوشیروان علیه یمنیها
در سال  ۵۷۰باشد.
در فرهنــگ ایــران باســتان ،هیبــت شــاه تجلــی نظــم و وحــدت اجتماعــی جامعــه محســوب
میشــد .شــاه آرمانــی کــه میانجــی و مجــری دســتورات اهورامــزدا بــر زمیــن اســت ،در تقابــل بــا
نشــانههای اهریمــن بــر زمیــن معنــا مییابــد .فعــل وی در زمیــن ،نبــردی بــرای از میــان برداشــتن
مظاهــر اهریمنــی اســت .پیکرههــای شــاهان ساســانی در نقــش برجســتههای صخــرهای و ســایر
عرصههــای فعالیــت هنــری ساســانی ،تجلــی همــان نهــاد شــاهی آرمانــی اســت (محبــی:۱۳۹۲ ،
« .)۱۵۹-۱۶۰ورثرغــن» یــا بهــرام ،ایــزد جنــگ ،ده تجســم دارد ،نخســتین تجســم ایــن خــدا تندبــاد،
دومیــن ،هیــات وی در نــر گاوی زریــن گــوش و زریــن شــاخ ،ســومین اســبی ســپید بــا ســاز و بــرگ
زریــن ،چهارمیــن شــتر بارکــش تیزدندانــی کــه بــر زمیــن پــای میکوبــد و بــه پیــش میتــازد ،گــراز
تیزدنــدان خشــمگین و زورمنــد کــه بــه یــک تــک میکشــد ،ششــمین جوانــی در ســن پانزدهســالگی،
هفتمیــن پرنــده تیزپــرواز ،هشــتمین قوچــی دشــتی ،نهمیــن نــر بــز جنگــی و ســرانجام مــردی کــه
شمشــیر زریــن تیغــه در دســت دارد (هینلــز.)۸۳ :۱۳۸۳ ،
شمشیر در اصل متشکل از یک تیغه و یک قبضه است و بنابراین نماد اتحاد شمرده میشود.
ً
شمشیر تقریبا همواره حق انحصاری مقامات باال بوده است (اخواناقدم .)۸۶ :۱۳۹۶ ،شمشیر
نماد نیرو ،حفاظت ،اقتدار ،سلطنت ،رهبری ،عدالت ،دلیری ،قدرت ،هوشیاری ،نابودی جسمانی
است .شمشیر دارای نیروی فوقطبیعی ،چه در زمین ،چه زیرزمین است .در سطح مابعدالطبیعی
شمشیر نماد تبعیض ،نیروی نافذ عقل ،عزم معنوی و شکستناپذیری هر چیز مقدس است (کوپر،
 .)۲۳۱ :۱۳۷۹روبان اهتزاز درآمده در هوا ،یکی از نمادها و نشانهای سلطنتی ساسانی است که بر
روی بسیاری از نقوش پادشاهی دیده میشود .شاهان ساسانی در حاالت و صحنههای مختلف
ً
نشسته بر تخت ،پیاده و سوار بر اسب معموال با روبان سلطنتی به تصویر کشیده شدهاند .عالوه بر
این در برخی از نمادهای حیوانی که نشانهای سلطنتی بودند و اسبان سلطنتی نیز روبان شاهی
بهعنوان نماد فره ،بهنحوی وجود دارد (طاهری .)۶۴ :۱۳۹۱ ،جامه مجلل شاپور ،ا گرچه با جامه
سواری معمول امروز تفاوت دارد ،دارای خصوصیاتی است ،از آن جمله نوارهایی از تاج و نیمتنه و
کفشها آویخته و در اهتزاز است که شاید تقلیدی از باریکههای ابر باشد ،بهمنظور آنکه ارتباط شاه
را با قدرتهای آسمانی نشان دهد (پوپ و همکاران.)۶۷ :۱۳۸۷ ،
در اســطورهها و مراســم دینــی بســیاری از تمدنهــا ازآنجاییکــه اســب در میــان آنهــا از مقــام
شــامخی برخــوردار بــوده ،آن را نمــاد خورشــید و گردونـهران او میدانســتند .اســب بهعنــوان مرکــب
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جنگجویــان و قهرمانــان ،نمــاد شــجاعت ،قــدرت و ســرعت بــود .در ایــران ایــن نمــاد بیشــتر
مدنظــر بــوده ،افــزون بــر شــجاعت آن را نشــانه اشــرافیت میدانســتند (عیســوی و همــکاران،
 .)۱۵۱ :۱۳۸۹در میــان هنرمنــدان عصــر ساســانی ،نقــش اســب و ســوار و صحنههــای پیــکار یــا
شــکار ،از اهمیــت و پذیرشــی درخــور توجــه برخــوردار اســت .بــه دالیــل گونا گونــی چــون ارزش و
تقــدس ســوار و اســب و پیوســتگی آن بــا باورهــای اســاطیری و خویــش کاری ایــزدان و از ســوی
دیگــر اهمیــت آن بهعنــوان فعالیــت و ســرگرمی و نشــانی از پهلوانــی و دلیــری از موضوعــات مهــم
هنــر ساســانی بــوده اســت (فریدنــژاد .)۱۵۰ :۱۳۸۴ ،اوســتا نیــز مقــام بلنــدی بــرای اســب قائــل
شــده اســت و آن را همســنگ مـ ـ ـ ــرد دلیـ ـ ــر ،از نعمتهای ـ ـــی شــمرده کــه ایــزدان درخواســت
میکردهانــد (فیروزمنــدی ؛ وثــوق .)۹۵ :۱۳۹۳ ،ســگ نمــاد وفــاداری اســت .در معنــای ژرفتــر
ســگ همــراه مــردگان در گــذر شــبانه از دریــا دیــده میشــود کــه بــا نمادپــردازی مــادر و رســتاخیز
ارتبــاط مییابــد .در آئیــن مهــر نیــز ســگ معنایــی مشــابه دارد (اخواناقــدم .)۱۴۰ :۱۳۹۶ ،ســگ
محافــظ مرزهــای بیــن ایــن جهــان و آن جهــان ،نگهبــان گــذرگاه ،نگهبــان جهــان زیریــن ،هــادی
ارواح بــه جهــان مــردگان اســت (کوپــر.)۲۰۲ :۱۳۷۹ ،
کمــان نشــانه قــدرت اســت .مبنــای ایــن نمــاد مفهــوم کشــش اســت .تیــر و کمــان را نشــان انــرژی
خورشــید و نیــروی بــاروری و پا ککنندگــی نیــز دانســتهاند (اخواناقــدم .)۷۶ :۱۳۹۶ ،در کارنامــه
اردشــیر بابــکان گفتــه شــده کــه نامبــرده پــس از تحصیــات ممتــاز در فرهنــگ و کســب معلوماتــی
کــه بــرای یــک نفــر پهلــوان در زندگــی واجــب اســت ،ضمــن ســایر کارهــا بــه شــکار بــا تیــر و کمــان در
دربــار پادشــاه ایــران ســرگرم بــود (اینوسترانتســف .)۷۵ :۱۳۵۱ ،شــیپور از آنجــا کــه یــک ابــزار فلــزی
اســت برابــر بــا عناصــر آتــش و کــوه اســت .ابزارهــای فلــزی بــه اشــرافزادگان و جنگجویــان وابســتهاند.
شــیپور نمــاد آرزوی شــهرت و شــکوه اســت (اخواناقــدم.)۱۳۵ :۱۳۹۶ ،
بــا توجــه بــه تصویــر پنجــم و بررســی تفصیلــی تصاویــر و نمادهــا میتــوان در مرحلــه نهایــی چنیــن
نتیجهگیــری کــرد کــه در ایــن قطعــه پارچــه پادشــاه در مرکــز و اولیــن چیــزی اســت کــه توجــه بیننــده را
نکــه نمــاد اتحــاد اســت نشــانی از قــدرت و
بــه خــود جلــب میکنــد .در مرکــز بــودن پادشــاه عــاوه بــر ای 
شــجاعت نیــز میباشــد شــاه نماینــده اقتــدار ،نیــروی مــادی و دسترســی بــه تعالــی در جهــان ناســوتی
و حا کــم اعلــی اســت .همچنیــن شــاه میتوانــد در ایــن تصویــر نمــادی از ایــزد بهــرام باشــد کــه درواقــع
خــدای پیــروزی و جنگجویــی اســت کــه بــا اطاعــت از او بــر اهریمــن پیــروز میگردنــد .شمشــیر در
دســت پادشــاه عــاوه بــر اتحــاد نمــاد نیــرو ،حفاظــت و رهبــری اســت .روبــان در اهتــزاز نمــاد ســلطنتی
و فــره ایــزدی اســت کــه در شــاه و ســواران او مشــهود اســت و بیانگــر توجــه اهورامــزدا بــه آنــان و
ارتبــاط شــاه بــا قدرتهــای آســمانی میباشــد ،اشــیاء نــوار دار یــا اشــیاء ســلطنتی هســتند یــا اشــیای
مقــدس در جهــت الهــی نشــان دادن ســلطنت و درواقــع میتــوان حضــور دیــن و سیاســت را توأمــان
دیــد .اســب بهعنــوان مرکــب جنگجویــان نمــاد قــدرت ،شــجاعت و ســرعت اســت و کمــان عــاوه بــر
وســیله جنگــی بــودن نمــاد قــدرت ســپاهیان بــر دشــمن و وســیله پــا ک کــردن اهریمــن از صحنــه
روزگار اســت .شــیپور موجــود در تصویــر ضمــن اعــام برتــری بــر دشــمن نمــادی از شــکوه و شــهرت
ســپاهیان میباشــد .ســگ میتوانــد عــاوه بــر نگهبــان بــودن ســمبلی از هدایــت ارواح بــه عالــم
مــرگان باشــد .قلــب نمــادی ســلطنتی و ســتاره میتوانــد نمــاد تیشــتر باشــد کــه ا گــر او را بســتایند
دشــمن بــه سرزمینشــان وارد نخواهــد شــد .بــا ایــن تفاســیر میتــوان ایــن صحنــه را بــه بــا توجــه بــه
آییــن زرتشــتی نمــادی از نبــرد اهورامــزدا بــا اهریمــن و خیــر بــا شــر دانســت.

تصویر 5
دیوارآویز پشمی
گورستان آنتینو ،قرن  ۶و  ۷م
Musee Des Tissus
لیون فرانسه
URL 2

تصویر 6
درخت زندگی
قطعهای از دیوارآویز با طرح و شکل لباسهای
ایرانی ،شرق دریای مدیترانه ،شواهد بیزانس
قرن  ۶و  ۷م
Benaki Museam Athens
آورزمانی و جوادی۱۳۴ :۱۳۹۵ ،
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آیکونولوژی قطعه پارچه با تصویر درخت زندگی
تصویــر ششــم ،دیوارآویــزی بـا بافــت ســاده و زمینــه از جنــس کتــان رنــگ نشــده و گلدوزیهایــی
بــا پشــم رنگارنــگ و ابعــاد  ۴۲×۳۴ســانتیمتر اســت .ایــن بافتــه در شــرق دریــای مدیترانــه در اواخــر
یگــردد .ایــن
قــرن  ۶و اوایــل قــرن  ۷بافتــه شــده اســت کــه امــروزه در مــوزه «بنا کــی» آتــن نگهــداری م 
تصویــر دارای دو بخــش اســت ،بخــش باالیــی دارای نــواری مســتطیل شــکل بــا دایرههــای ممــاس
شــده اســت و در زیــر ایــن نــوار تصویــر چهــار مــرد مشــاهده میگــردد .در کنــار یکــی از آنهــا ،درختــی
بــا یــک ســتاره شــانزده پــر بــا دو نــوار در اهتــزاز بــر صفحـهای دایــرهای رؤیــت میگــردد کــه هــر پــر دارای
ل گســترده در پاییــن ماننــد دو بــرگ بــه ســاقه درخــت متصــل اســت.
یــک گــوی میباشــد و دو بــا 
لبــاس افــراد موجــود در تصویــر نشــانگر لبــاس مجلــل بــا پیشــانیبند و روبانهــای آبشــاری ،تزئینــات
مرواریــد و نقــوش قلبــی و متناســب بــا امپراتــوری ساســانی اســت .بــه نظــر میرســد کــه تصویــر مرکــزی
ســوار بــر اســب اســت و یکــی از ایــن افــراد نیــز دارای کمــان اســت.
در مرحلــه دوم بهمنظــور شناســایی و تشــخیص آیکــون اصلــی ترســیم شــده در ایــن پارچههــا
بــه بررســی منابــع نوشــتاری و تصویــری مربــوط بــه آن پرداختــه خواهــد شــد«.گاهی در داخــل
مدالیونهــا بهعنــوان نقــش محــوری نقــش درخــت زندگــی کــه در هنــر و ادبیــات ایــران ریشــه عمیــق
دارد مالحظــه میگــردد و در دو ســوی ایــن درخــت مقــدس گاهــی حیوانــات و صحنــه را بهصــورت
متقــارن نشــان میدهــد و ازجملــه طــرح ســوارکاران کــه بســیار رایــج اســت» (پورجعفــر و محمــودی،
 .)۸ :۱۳۸۷نمادهــای درخــت عبارتانــد از ســتون ،تیــر چوبــی ،دیــرک شــکافدار ،شــاخه و غیــره،
همــه آنچــه کــه بــا مــار ،پرنــده ،ســتارگان ،میــوه ،حیوانــات قمــری همــراه شــدهاند (کوپــر:۱۳۷۹ ،
ً
 .)۱۴۵همچنیــن ،گاهــی درخــت بــا شــاخ و بــرگ گســترده و در برخــی مــوارد کامــا منســجم ،ســاده
و هندســی دیــده میشــود (صادقپــور .)۱۰۷ :۱۳۹۶ ،خورشــید و مــاه و ســتارگان در میــان شــاخ و
ً
برگهــای ایــن درخــت هــم چــون میوههــای تابنــا ک میدرخشــد .معمــوال درخــت زندگــی میــان
تصاویــر و نقــوش ،دو راهــب و کاهــن یــا دو جانــور افســانهای (شــیردال ،بــز وحشــی ،شــیر و غیــره) قــرار
دارد کــه نگاهبانــش بــه شــمار م ـیرود (قنــدی.)۶۴ :۱۳۹۵ ،
ً
کاربــرد بســیار نقــوش گیاهــی تزئینــی در معمــاری و آثــار هنــری دوره ساســانی کــه بعضــا برخــی
برگرفتــه از نقــش درخــت مقــدس میباشــد ،از جایــگاه ویــژه مفهــوم نمادیــن درخــت ،حکایــت دارد.
«بهطورکلــی در بــاور ایرانیــان درخــت نمــاد جاودانگــی ،شــاه ،حکومــت و مقــام ســلطنت اســت»
(صادقپــور.)۱۰۶ :۱۳۹۶ ،
از جملــه نمادهــای موجــود در پارچــه مــورد بررســی میتــوان بــه دایــره اشــاره کــرد ،فــرم دایــرهوار
ً
بهکــرات در هنــر ساســانی دیــدهشــده اســت« .حلقــه و اصــوال دایــره شــکل مقدســی بــوده و کانــون
آن مرکــز وحــدت و مســاوات و مبدائــی اســت کــه همــه چیــز از آن نشــأت میگیــرد .دایــره نمــاد تمرکــز و
عدالــت اســت ،چرا کــه فاصلــه کانــون آن از همــه نقــاط اطــراف دایــره یکــی بــوده و شــکلی اســت کــه بــر
مبنــای تســاوی شــکل گرفتــه اســت» (قنــدی .)۷۷ :۱۳۹۵ ،قــرار گرفتــن نقــوش در داخــل ایــن دایره،
نمــادی از فــره ایــزدی اســت و بــه احتمــال زیــاد ایــن نقشهــا بــه نوعــی بــه ایــزدان و فــره آنهــا دال لــت
دارنــد کادر مرواریــد دور نقــوش منســوجات ساســانی عــاوه بــر حلقــه مرواریــد میتوانــد بــه قــرص
خورشــید و یــا شمســه دال لــت داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت نیــز نمــادی از فــره ایــزدی اســت
کــه تعــداد دوایــر و یــا نــوع کاربــرد آن در یــک تصویــر یــا نقــش میتوانــد نمــاد فــره افــزون و نماینــده
قــدرت بیشــتر و در نتیجــه فــره بیشــتر باشــد (امامــی و حســامی .)۲۲ :۱۳۹۴ ،خــدای خورشــید
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گاهــی بــه شــکل میــوه بــر روی درخــت حیــات تصویــر شــده اســت .در تمامــی ادیــان و اســاطیر کــه
خورشــید نقــش مهمــی ایفــا میکنــد شــکل خورشــید بهتدریــج بــه دایــره تبدیــل شــده و بهعنــوان
نمــاد خورشــید در هنرهــای دینــی آنــان مطــرح گردیــده اســت (مبینــی و حکیمــی.)۶۰-۶۱ :۱۳۹۳ ،
بــال دیگــر نمــاد موجــود در ایــن قطعــه پارچــه اســت ،کــه بــر اســاس متــون موجــود« ،در هنــر
غــرب و شــرق ،نمــاد الوهیــت و موجــودی مافــوق طبیعــت ،تحــرک ،حفاظــت اســت ،بــال نمــادی از
عــروج بــه آســمان ،پیــک ایــزدان تیزپــا و نیــروی ارتباطدهنــده بیــن انســان و ایــزدان اســت» (امامــی
و حســامی .)۲۱ :۱۳۹۴ ،بــال همچنیــن نمــاد قابلیــت فراتــر رفتــن از حــدود موجــودات زمینــی و نیــز
نمــاد نیروهــای بــارور کننــده خورشــید اســت (اخواناقــدام .)۹۷ :۱۳۹۶ ،در غــرب و خاورمیانــه بالها
بــه نمایشهــای الوهیــت و موجــودات فــوق طبیعــی منحصــر هســتند .بالهــا تحــرک ،حفاظــت و
همــه نیروهــای فرا گیرنــده خــدا؛ نیــروی اســتعالی جهــان مــادی ،خســتگیناپذیری ،حاضــر مطلــق،
هــوا ،بــاد ،حرکــت خودبهخــود ،پــرواز زمــان ،پــرواز اندیشــه ،اراده ،فکــر ،آزادی ،پیــروزی و چابکــی را
نشــان میدهــد (کوپــر.)۵۱ :۱۳۷۹ ،
در پژوهشهــای اخیــر در ایــن زمینــه« ،دو بالــک کــه بــر تــاج شــاهان ساســانی قــرار میگیــرد،
بهعنــوان نمــادی از ایــزد بهــرام شــناخته شــده اســت و چــون ایــزد بهــرام ،ایــزد پیــروزی در جنگهــا
اســت و پیــروزی فــره را افــزون میکنــد ،پــس ایــن دو بالــک میتوانــد نمــاد فــره ایــزدی در قالــب ایــزد
بهــرام باشــد» (امامــی و حســامی .)۲۱ :۱۳۹۴ ،بــال عــاوه بــر قــرار گرفتــن برفــراز تــاج شــاهی ،در آثــار
هنــری دیگــر نیــز نقــش شــده و بیشــتر بــا اشــاره بــه مفهــوم فــره افــزون ،بــا ســایر نمادهــای فــره ترکیــب
ً
شــده اســت .در مــواردی نیــز کــه بهصــورت مجــزا بــه نمایــش درآمــده ،عمومــا در قابــی دایــره یــا مربــع
شــکل تصویــر شــده و دو ســوی بــال هماننــد گیاهــی ،در کل فضــا در حرکــت بــوده اســت (ایرانــی و
خزایــی .)۲۴ :۱۳۹۵ ،بهــرام در کالبــد انســان و حیوانــات نیرومنــد متجلــی شــد کــه یکــی از آنهــا
مــر غ و ارغنــن (شــاهین) بــود .بدینســان بالهــای گســترده مظهــر و نشــانه ایــن ایــزد نیرومنــد بــر
فــراز افســر فرمانروایــان قــرار گرفــت تــا همیشــه پیــروز و از گزنــد اهریمــن و یــاران او در امــان باشــند
(آورزمانــی.)۴۱۰ :۱۳۹۳ ،
ســتاره دیگــر نمــاد موجــود در ایــن پارچــه اســت ،نقــش ســتاره نیــز جایــگاه رفیعــی بیــن ایرانیــان
مزداپرســت داشــته اســت ،بهطوریکــه «شــهریاران ساســانی تاجهــای خــود را بــا ســتارگان درخشــان
میآراســتند .نقــش ســتاره بــر روی تاجهــای شــاهان ساســانی نمــادی از تیشــتر ،یکــی از ایــزدان
مهــم و محبــوب مذهــب ایــران باســتان اســت» (دادور و مکونــدی .)۲۹ :۱۳۹۱ ،در یشــت هشــتم
اوســتا آمــده اســت کــه« :تیشــتر ســتارهای اســت ســپید ،درخشــنده و نــور پیــدا ،سرشــت آب دارد،
متــراز اهورامــزدا آفریــده شــده اســت .ا گــر
توانــا اســت .ســرور همــه ســتارهها و در ســتایش و نیایــش ه 
او را بســتایند دشــمن و گردونههــای و درفشهــا ایشــان و بیماریهــا بــه ســرزمینهای آریایــی وارد
نخواهــد شــد» (حاتــم و داناسرشــت .)۲۲ :۱۳۹۱ ،نزدیکتریــن ارتبــاط ســتاره و رویــش را میتــوان
در تأثیــر ســتاره ،در رشــد گیــاه جســتجو کــرد .بنــا بــر بندهــش اختــران ،آب سرشــت و زمیــن سرشــت
و گیــاه سرش ـتاند (عابدوســت و کاظمپــور .)۸۷ :۱۳۹۴ ،بــا آنچــه گفتــه شــد میتــوان بــه ایــن بــاور
رســید کــه موضــوع موجــود در تصویــر دوم حا کــی از داســتان درخــت زندگــی و نگهبانــان آن اســت کــه
بــه حفاظــت از ایــن درخــت پرداختهانــد.
در عامتریــن معنــای نمادپــردازی درخــت بــر زندگــی کیهانــی ،اعــم از اســتمرار ،رشــد ،تکثیــر و
مراحــل بازتولیــد دال لــت میکنــد« .ازآنجا کــه درخــت دارای شــکلی عمــودی و بلنــد اســت نمــاد مرکــز

فصـل نامـه ،دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز
آیکونولوژی نقش انسانی در دو قطعه پارچه ساسانی (با تصویر جنگ شاهی و تصویر درخت زندگی)

دوره هشتم شماره هفدهم  -پاییز ۹۸

56

جهــان بــودن آن بــا محــور جهــان تبییــن میگــردد .درخــت بــا ریشــه در زمیــن و شــاخه برکشــیده
بهســوی آســمان ،نمــادی از گرایــش بــه بــاال اســت» (اخواناقــدم .)۱۰۹ :۱۳۹۶ ،همچنیــن درخــت
از جنبــه زندگیبخــش بــودن و بــاروری نیــز تقدیــس میگــردد« .بــه همیــن علــت در اندیشــه
انســانهای نخســتین ،صــورت درخــت زندگــی کــه درختــی بــا نقــش نهالهــای بــا انــواع شــاخ و بــرگ
مقــدس اســت و در تمدنهــای باســتانی سراســر جهــان نمــودگار بــاروری و رویــش یــا واســطه خیــر و
برکــت شــمرده میشــد و برگهایــش خاصیــت درمانبخشــی آالم بشــری را داشــتند .از  ۳۵۰۰ق.م
و در ایــران ساســانی بــه کار میرفتــه اســت» (فربــود؛ طاووســی .)۴۴ :۱۳۸۱ ،دوره ساســانی از ایــن
نظــرگاه ،جایــگاه خاصــی داشــته و میــراثدار همــه آن ســنتهای کهــن اســت .ازجملــه میتــوان بــه
آییــن مانــی ،زرتشــتی و مهــری اشــاره کــرد کــه در همــه آنهــا درخــت نقــش محــوری داشــته اســت
(قنــدی.)۶۴ :۱۳۹۵ ،
در مرحلــه نهایــی بــه ایــن نتیجــه میرســیم تصویــر ششــم اشــارهای بــه ارزش و جایــگاه درخــت
در دیــن زرتشــت اســت .درخــت پــای در خــا ک و ســر بــر آســمان ،بــا ســبزینگی انبــوه و دگردیسـیاش
در بســتر فصــول ،در نــگاه انســان همــواره چیــزی بیــش از یــک گیــاه معمولــی بــوده اســت .اهمیــت
اســاطیری درخــت در میــان ایرانیــان را میتــوان از داســتان آفرینــش نخســتین پــدر و مــادر بشــر،
مشــی و مشــیانه ،دریافــت .درخــت عــاوه بــر اینکــه پیونــد میــان زمیــن و آســمان اســت از جنبــه
زندگیبخــش بــودن و بــاروری نیــز تقدیــس میگــردد .درخــت زندگــی کــه در تصاویــر و نقــوش میــان
یگــردد و بــرای چیــدن میوههایــش
نگاهبانــش قــرار دارد رمــز نیــروی مقــدس و بیمنــا ک محســوب م 
کــه از آن ا کســیر ملکوتــی مــورث طــول عمــر بــه دســت میآیــد بایــد بــا نگاهبانــش درآویخــت .وجــود
ســتاره را میتــوان بــه تأثیــرش در رشــد درخــت زندگــی و وجــود دایــره پیرامــون را بــه فــره ایــزدی
ارتبــاط داد ،حضــور فــره در ایــن درخــت باعــث افزایــش ارزش آن شــده و بماننــد ســایر مظاهــر فــره،
همــان نمــاد قــدرت اســت و هــم القــای نیکبختــی میکنــد .بــال یکــی از نمادهــای اســرارآمیز اســت.
در هنــر ساســانی بالهــای روبـهروی هــم هــر آنچــه را بــه میــان گرفتــه اســت محافظــت میکنــد .افــراد
موجــود در تصویــر نیــز ،گویــا مصداقــی از نگهبانــان درخــت زندگــی هســتند کــه از جانــب اهورامــزدا
بــرای مبــارزه بــا اهریمــن کــه تمایــل دارد بــا نابــودی درخــت ،حیــات را بــر روی زمیــن نابــود کنــد.
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جدول شماره  .۱جدول نمادهای موجود در دو قطعه پارچه مورد مطالعه .منبع :نگارندگان

معنای درونی در تصویر  ۵معنای درونی در تصویر ۶

نماد

مفهوم نماد

شاه

تجسد ایزد پیروزی ،حکومت
اعالی شاه

نمایش حکومت و پیروزی
اعالی شاه

جنگجویان

حمایت ،فتح ،پیروزی

نمایش پیروزی و فتح شاه

شمشیر شاه

نماد اتحاد،
شکستناپذیری ،نیرو،
سلطنت و اراده الهی

نمایش اقتدار و اراده الهی و
نیروی فراوان شاه

عمود بودن شمشیر شاه

رفعت و تمایل به معنویت

نمایش رفعت و معنویت شاه

کمان

نشانه قدرت

نشان قدرت و پا ککنندگی
سرزمین از اهریمن

نشان قدرت و پا ککنندگی
سرزمین از اهریمن

روبان در اهتزاز

نماد و نشان سلطنتی ،نماد
فره ایزدی

ارتباط شاه و جنگجویان
با قدرتهای آسمانی و
اهورایی

ارتباط جنگجویان با
قدرتهای آسمانی و
اهورایی

اسب

استقامت ،خوشاقبالی،
گردونهران خورشید،
شجاعت ،قدرت ،مرکب
انتقال روح مردگان

مرکب و نماد قدرت
و شجاعت و سرعت
جنگجویان ،مرکب انتقال
روح مردگان

مرکب و نماد قدرت
و شجاعت و سرعت
جنگجویان ،گردونهران
خورشید

درخت زندگی

رشد ،تکثیر ،باروری،
نامیرایی و چرخه زندگی

نمایش حمایت و پیروزی

جاودانگی و حیات ،غلبه
اهورامزدا بر اهریمن

ستاره

نماد تیشتر ،تأثیر در رشد
گیاه

مانع از ورود دشمن به
سرزمین

مانع ورود دشمن و کمک به
رشد گیاه

فرم دایرهوار

نماد فره ایزدی ،شمسه یا
خورشید

نماینده قدرت بیشتر

نماینده قدرت بیشتر

بال گشوده

نمادی از ایزد بهرام،
نیروهای بارور کننده

سگ

نماد وفاداری و همراه
مردگان

وفاداری به شاه و جنگجویان
و همراه مردگان در جنگ

جنگ و نبرد

از میان برداشتن بینظمی و
دستیابی به وحدت

نمایش قدرت ایجاد وحدت
توسط شاه

اسیران در بند

اقتدار و نیروی زیاد شاه

نمایش اقتدار و پیروزی شاه

شیپور

نماد آرزوی شهرت و شکوه

اعالم برتری و شکوه شاه بر
دشمن یا اهورامزدا
بر اهریمن

تأ کید بر حفاظت و
پشتگرمی ایزد بهرام
بارور کننده
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نتیجه
بهطورکلی و با توجه به مطالب بیان شده ،بهسهولت میتوان مشاهده نمود ساسانیان
بهعنوان یک حا کمیت دینی با محوریت گرامیداشت شاه و نمایش ارتباط او با خدا ،مفاهیم
هنری این دوره را معنا داده و هنر خود را به یک هنر رسمی و درباری بدل نموده است .هنرمند
ساسانی تنها در پی پرداخت و خلق یک تصویر و پیکر انسانی با مشخصات واقعی و در حالت
معمول نبوده ،حتی در پی به تصویر کشیدن جنبههای شکوهمند تاریخی نیست ،لذا هر جزء آن
نمادی است از یک فرهنگ و اشارتی به وظیفه ،مشروعیت ،استواری و تقدیر .یکی از عناصر مهم
در هنرهای تصویری ساسانی ،پیکرههای انسانی است که ا گرچه تعداد پارچههای باقیمانده
از آن دوران با این موضوع ،اندک است اما وفور این تصاویر در گچبریها ،ظروف فلزی ،معدود
نقاشیهای موجود و سکهها گواه این مدعاست .اغلب تصاویر انسانی در هنرهای ساسانی
بهمنظور انتقال این پیام است که شاه برگزیده خدا و مسئول هدایت بشر است و انعکاسی از
تصویر خدایان بهشمار میرود و در واقع تالشی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت شاهنشاه
ً
است .ساسانیان عمدتا در موارد خاص به کار آفرینش چهره مبادرت میورزیدند و آن تصویر شاه
است و ا گر جایی ایزد و موجود مقدسی تصویر شده باز برای اعتباربخشی به پادشاه است.
درخت در دوره ساسانی دارای دیدگاهی آیینی است ،رمز هستی و جاودانگی است ،به عبارتی
بیانگر مقدسات انسان و خدایان است .درخت مظهر قدرت وجود است ،ازاینرو در آیینهای
کهن مورد پرستش قرار گرفته و حامل یک بعد روحی ،نیروهای قدسی است و درخت را عین هستی
دانستهاند .درخت در تصویر  ۶عالوه بر مفهوم باروری و برکت نمادی از چرخه زندگی و نامیرایی
و تجدید حیات هستند .در واقع ،آنچه در باور زرتشتی بسیار بدان پرداخته شده و دارای اهمیت
است یعنی اهمیت جاودانگی و حیات مجدد .در دین زرتشتی مرگ پدیده اهریمنی است که سر
آخر مقهور نیروی اهورایی خواهد شد و آفریدههای اهورایی با پیروزی بر اهریمن به جاودانگی
و حیات همیشگی دست مییابند .بنابراین میتوان چنین گفت که هدف از تولید این نقوش
القای مفاهیمی نظیر قدرت مافوق طبیعی و نیز نامیرایی و جاودانگی برای نیروی سلطنتی و
شخص شاه است .با مطالب بیان شده ،دو قطعه پارچه موردنظر نمایش نمادین عقاید و باورهای
زرتشتی بهعنوان دین رسمی دربار بوده است .پیکار اهورامزدا و اهریمن ،بازگرداندن نظم با از بین
بردن بینظمی ،نشانههای چرخه سالیانه و باززایی و حیات مجدد ،جاودانگی ،باروری و برکت و
همه و همه نشان از باورهای اساسی دین زرتشتی دارند.
با توجه به تمرکز این مقاله بررسی نمادین نقوش انسانی این شیوه ،ظرفیت آن را دارد که
دامنه شمول خود را بهاندازه جملگی منسوجات دستبافت منقوش ایرانی در تمام اعصار
گسترش دهد .از سوی دیگر ،آیکونوگرافی سایر تصاویر ساسانی بر اساس صور بهجایمانده در
منسوجات «پارچهها» ،موضوع دیگری است که تا پیشاز این مورد مداقه ضابطهمند قرار نگرفته
است ،بنابراین مجموع این دو کیفیت ،دستمایه مناسبی برای پژوهشهای آتی فراهم میآورد.
پینوشت
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