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چکیده
ِ
مختلف باستان اهمیت ویژهای داشته و برخی از آنها به دالیل مختلف جایگاه مقدس و
گیاهان در آیین و ادیان
اسطورهای یافتهاند که برگرفته از اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی انسانها بوده و عالوه بر آن در زندگی آنها
ایران باستان نیز شماری از
نیز تأثیر بسزایی داشته و بر اساس همین ویژگیها ،در هنر هر دورانی بازتاب یافتهاند .در
ِ
گیاهان ،از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مقدس شمرده میشدند .نخست در دورهی هخامنشیان که هنر ایران به
سبکی منسجم دستیافت و بر اساس تعالیم زرتشت و باورهای اعتقادی ،نمادهای گیاهی در هنر آنها نمود فراوانی
پیدا کرد .ساسانیان نیز که خود را وارث هنر هخامنشی میدانستند ،این نمادها و اسطورههای گیاهی را همچنان
در آثار هنریِ مختلف خود نشان داده و حفظ کردند .در این پژوهش که به روش توصیفی -تحلیلی و به شیوهی
کتابخانهای تنظیمشده است ،به شناخت گیاهان اساطیری و مقدس ،تعیین خاستگاه این نمادهای اسطورهای و اهمیت
و نقش آنها در هنر دوران ساسانی پرداختهشده است .یافتهها بیانگر این است که استفاده از نقوش گیاهان اساطیری
و مقدس در هنر ساسانی ورای جنبه تزیینی ،کاربرد نمادین و اعتقادی داشته و به عبارتی ریشه در باورهای مذهبی
آن دوره دارد؛ نمادهایی که بیانگر شگون و برکت ،خیرخواهی ،باروری ،جاودانگی و مانایی و همچنین دوام سلطنت
و قدرت بودهاند.
واژگان کلیدی :گیاه ،اسطوره ،مقدس ،نقش ،هنر ساسانی.
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مقدمه
تقدس گیاهان در سرزمین ایران پیشینهای طوالنی
و تاریخی دارد .کوروش ،پادشاه ایران ،باغ ایرانی یا
همان پردیس را برپا داشته و در فرهنگ پارسی یکی
از صفات شاهنشاه « باغبان خوب» بوده است(سیروس،
 .)128 :1392تصرفات کوروش و داریوش بزرگ در
عهد هخامنشی موجب تلفیق سنتها و فرهنگهای
عظیم سرزمین ایران گردیده است .در حقیقت ،این
هنر تلفیقی هنرمندانه از همهی هنرهای زمانه با هویتی
بدیع و منحصرا ً ایرانی است .ازآنجاکه گیاهان مقدس و
اساطیری را در تمدنهای همزمان دیگری همچون مصر،
هند ،یونان ،آشور ،بابل و ...نیز میتوان مشاهده کرد
(بهعنوانمثال گل لوتوس یا نیلوفر آبی در اکثر کشورهای
آسیایی و هنر مشرق زمین بهصورت نماد و سمبل
شناختهشده است) و با توجه به اینکه ایران در دورههای
مختلف بهخصوص در دورهی ساساني ،تعامالت فرهنگی،
سیاسی و هنری با تمدنهای هم دوران و همعصر خود
داشته است ،الزم است که برای شناخت و بررسی هر چه
اصیل هنر ایرانزمین به گذشته
بیشتر نقوش و نمادهای
ِ
و منشأ آنها رجوع کرده و به تحلیل و بررسی آنها
سرزمین
بپردازیم تا به درک بهتر هویت و اصالت هنر
ِ
خود دستیابیم.
ازآنجاکه اساطیر نقش عمدهای در فرهنگ و هنر ايران
باستان داشتهاند بهطوریکه تداوم آنها تا به امروز
باقیمانده است؛ ضرورت مییابد که در مورد چگونگی
ورود این اساطیر به هنر ساساني و کاربرد آنها بهصورت
نقوش نمادین در آثار هنری مختلف بررسیهای بیشتری
به عمل آید .از میان اساطی ِر مختلف ،اسطورههای
گیاهی جایگاه ویژهای در هنر ساساني داشتهاند .بررسی
نقش گیاهان مقدس که در هر دوره و زمان موردتوجه
هنرمندان بوده است ،میتواند یکی از راههای پی بردن
به تاریخ هنر و معماریِ گذشته باشد .وجود این گیاهان
دوران
اصلی تزیینی در معماری و هن ِر
بهعنوان یک عنص ِر
ِ
ِ
ِ
زندگی بشر ،از باستان تا قرن حاضر ،ضرورت
مختلف
ِ
پاسخ به سؤاالت بسیاری در این زمینه را ایجاب میکند؛
ازجمله اینکه دلیل توجه به این گیاهان چه بوده؟ مبدأ
و منشأ آنها کجا بوده است؟ و به چه دلیل تقدس یافته
ِ
مختلف هنری نمایان شدهاند؟ همچنین در هنر
و در آثا ِر
دوره ساسانی که بهگونهای احیاکننده و ادامهدهندهی
هنر هخامنشی بوده است ،گیاهان مقدس و اساطیری چه
نقش و جایگاهی داشته و به چه منظور استفادهشدهاند؟
آیا این نقوش گیاهی صرفاً جنبهی تزیینی داشتهاند و یا
ویژگیهای اعتقادی و تقدس آنها سبب کاربردشان در
هنرهای گوناگون شده است؟

براین اساس و با توجه به اینکه هنر ایران باستان در
دورهی ساسانی به پیشرفت چشمگیری دستیافته است،
در این پژوهش ،پس از بررسی و تحلیل گیاهان مقدس
و اساطیری و منشأ آنها ،به بررسی نقش این گیاهان در
آثار مختلف هنری دوره ساسانی پرداختهشده است.
پیشینه پژوهش
در مورد اساطیر بهطورکلی پژوهشهای گستردهای
صورت گرفته است که در قالب کتاب منتشرشدهاند و
در برخی از این کتابها بخشهایی به گیاهان اساطیری
اختصاصیافتهاند؛ مانند کتاب دانشنامهی اساطیر جهان
که زیر نظر رکس وارنر و با ترجمهی ابوالقاسم اسماعیلپور
موجود است یا در کتاب اسطورههای ایرانی نوشته جان
راسل هینلز ترجمه دکتر مهناز شایسته فر و همچنین
کتاب شناخت اساطیر ایران اثر همین نویسنده ترجمهی
احمد تفضلی و ژاله آموزگار در مورد گیاه مقدس هوم
در دوران باستان توضیحاتی آمده است؛ از طرفی در
مورد نقوش گیاهی در هنر ساسانی نیز بهصورت کلی یا
اختصاصی کتابهایی نوشتهشده است .پژوهشهایی که
درزمینه پایاننامه و مقاله انجامشده است نیز بیشتر بر
مبنای متون ادبی و مذهبی کهن به بیان اساطیر پرداخته
و کمتر نمود هنری آنها را بررسی کردهاند .درزمینهی
مقاالت نیز ،تنها پژوهشهایی از جهت ویژگی نمادین و یا
تقدس گیاهان بر پایهی اعتقادات و باورهای مردم باستان
صورت گرفته است .ا ّما آنچه در این پژوهش موردبررسی
قرارگرفته ،نقش گیاهان از منظر تقدس و اسطورهای
بودن آنها و تجلی این نقوش در هنر ساسانی بابیان
چگونگی ظهور و ورودشان و جایگاهی است که در این
هنر داشتهاند .همچنین به دالیل استفاده از این گیاهان
پرداختهشده است.
گیاهان اساطیری و مقدس در ایران باستان
گیاهان در ایران باستان از اهمیت ویژهای برخوردار
بودهاند و با توجه به نقوش بسیاری که بر روی سنگها،
مهرها و سفالها یافت شده ،میتوان دریافت که شماری
از آنها جایگاه مقدس و اسطورهای یافتهاند که در
دورههای مختلف و با توجه به آیینها و باورهای اعتقادی،
مذهبی هر دوره ،گیاهی خاص از اهمیت و جایگاه
دینی و
ِ
واالتری برخوردار بوده است.
به نظر میرسد اهمیت اساطیری و تقدس گیاه و درخت
آفرینش نخستین پدر
در میان ایرانیان ،ریشه در داستان
ِ
و مادر بشر «مشی و مشیانه» داشته باشد که در ابتدا
به شکل گیاهی پیوسته به هم روییدند .نخستین زوج
انسانی از تخم كیومرث پدید آمد .ابتدا این زوج به شکل
گیاه بودند؛ بدین معنی که نر و ماده آن قابلتشخیص
نبود .آنها باهم درختی به وجود آوردند که میوه آن
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حامل ده نژاد بشری بود و زمانی که شکل انسانی به
خود گرفتند ،خداوند حکیم مسئولیت آنها را به ایشان
واگذار نمود« :شما از تخم انسان هستید ،شما والدین
جهان هستید ،من در حق شما کاملترین تواناییها را
وقف کردهام ،به چیزهای خوب فکر کنید ،کالم خوب بر
زبانآورید ،اعمال خوب انجام دهید و به شیطان کرنش
نکنید» (هینلز.)57 :1388 ،
همچنین درخت از جنبهی زندگیبخش بودن و باروری
نیز مورد تقدیس است .بهطورکلی اعتقادات دینی بر
باورهای مردم باستان تأثیر به سزایی داشته و باعث
مقدس شمردن گیاهان شدهاند .بهعنوانمثال در ایران
باستان مطابق روایات ،درخت سرو را زرتشت از بهشت
آورد و در پیش آتشکده کاشت .یاهوم (هومه) را پسر
اورمزد به شمار آوردهاند و او را موبدی آسمانی دانستهاند
(آموزگار)33 :1389 ،؛ بر این اساس و دالیل اعتقادی
دیگر ،تعدادی از گیاهان و درختان را بهشتی و آسمانی
پنداشته و برای آنها خاصیت نیروزایی ،شفادهنده و
مسمومیت زداینده قائل گردیدهاند.
هوم
یکی از گیاهان مقدس در آیین زرتشت «هوم»(هئومه،
هوما) 1است .هوم یا هئومه ،هم بهعنوان ایزد و هم
بهعنوان گیاهی مقدس در آیین مذهبی شناختهشده
است.
هوم در اوستا «هئومه» و در سانسکریت «سومه» ،نام
گیاهی مقدس بوده است که شیرهی آن را با مراسم و
تشریفاتی بسیار ،با آب و شیر آمیخته و شربت آن را
پراهوم میخواندند و در مراسم دینی ،مؤمنان هر یک
جرعهای مینوشیدند (رضی .)158 :1374 ،به عبارتی
هوم از مهمترین گیاهان مقدس در آیین زرتشت بوده و
نماد جاودانگی است .این گیاه عالوه بر ایران در هند نیز
مورد تقدس بوده و بانام «سوما»  2در آیین هندوئیسم
مطرحشده است و یکی از موارد اصلی در مناسک ودیک
 3است که در آن بهعنوان گیاه و خدا ظاهر میشود .آب
این گیاه را پس از فشردن از صافی پشمی عبور داده
و در خمرههایی حاوی شیر و آب ریخته و حاصل آن
مایعی زردرنگ است که شبیه اشعهی خورشید بوده و
جریان این مایع ،مشابه ریزش باران است .سوما بنام
خدا یا پادشاه جویبارها و بخشندهی باروری خوانده
میشود .ازآنجاییکه این نوشیدنی قدرت درمانی دارد،
گفته میشود که خداوند با آن چشم کور را بینا و بهپای
بقیهی
معلول توانایی داده و با حضور در قلمرو کیهانی به ّ
خدایان قدرت میدهد .این گیاه در کوهها یافت میشود
ولی این موجود بهشتی که در آسمانها جلوس یافته،
بر بلندای تمامی هستی قرار دارد (هینلز.)34 :1388 ،

سرو
در نظر ایرانیان درخت سرو از اهمیت زیادی برخوردار
بوده و سمبل گیاهی نامیده میشود و در ضمن به
درخت زندگی در میان مردم مشهور بوده است .این
درخت به سبب مقاومت در شرایط بد آبوهوایی و
همیشهسبزبودن ،در هنر و ادبیات ایران نمادی از زندگی،
سرخوشی ،استقامت و آزادگی است .سرو یا کاج ،ویژهی
خورشید است ولی در برخی موارد آن را وابسته به ماه
میدانند.
سرو ،درخت همیشهسبز و با طراوت و از درختان مقدس
درختان همیشهبهار،
در آیین زرتشت بوده و مانند ديگر
ِ
نماد جاودانگي ،زندگی طوالنی و حيات پس از مرگ
است .بر اساس روایات ،زرتشت این درخت را از بهشت
آورده است .پسازآن که اورمزد اسرار دین را به زرتشت
آشکار میکند ،او پیامبری دین مزدیسنا و رسالت خود را
اعالم میدارد و رهسپار دربار گشتاسب میشود .سپس او
را به دین اورمزد فرامیخواند و با بیستویک نسك اوستا
و سرو همیشهسبز و آتش همیشه روشن ،دین خود را به
گشتاسب عرضه میکند (قلی زاده.)268 :1387 ،
درخت زندگی
در بیــنالنهــرین ،درخت زندگــی ترکیبــی است از
رستنیهای گوناگون که به علت عمر طوالنی و زیبایی و
سودمندی مقدس شمرده میشوند؛ از قبیل درخت سدر
که چوبش گرانبهاست ،نخل که خرما میدهد ،تاکبن
با بار خوشههای انگور و درخت انار با رمز باروری که
میوهاش آبستن صدها دانه است.
در باور ایرانیان ،چنانکه در بهمنیشت (فرگرد  2بند
 )14آمده است ،درخت زندگی دارای هفت شاخه است از
طال ،نقره ،برنز ،مس ،قلع ،فوالد و آهن آمیخته که اشاره
به هفتسیارهی مقدس یا هفت ملّتی دارد که بر آنها
فرمانروایی میکردهاند و هریک از آنها منطبق است بر
عصری از ادوار هفتگانهی تاریخ افسانهای ایران .بر اساس
اسطورههای ایرانی ،گوهرتنزردشت بهدقت «خرداد» و
«امرداد» ،دو امشاسپند اهورایی ،از آب و گیاه ساخته
شد و وقتیکه زردشت به سن سیسالگی رسید و هومن
از سوی نیمروز (جنوب) بر وی نازل گشت و او را برای
نخستین گفتگوهایش با خداوند به عالم باال (گرزمان و
عرش اعلی) برد (پور خالقی چت رودی-97 :1380 ،
 ،)98زردشت در آنجا این درخت هفت شاخه را مشاهده
کرد که خو ِد درخت ،نمادی از گیتی و هفت شاخه آن،
نشان از هفت دورهی آیندهی جهان بوده است .درخت
زندگی معموالً در تصاویر و نقوش ،میان دو راهب و کاهن
یا دو جانور افسانهای (شیر دال ،بز وحشی و  )...قرار دارد
که نگهبانش به شمار میروند.
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درخت زندگی در تمدنهای باستانی سراسر جهان ،نماد
باروری و رویش یا واسطهی خیروبرکت شمردهشده و
برگهایش خاصیت درمانبخشی آالم بشری را داشته
است .این نقش ،خصوصاً در هنرهای تزیینی و رمزی
بینالنهرین از سه هزار و پانصد سال پیش از میالد و
در ایران زمان ساسانی به کار میرفته است .در اساطیر
کهن ،درخت مقدس نیز با همان مفهوم و محتوا و برابر با
درخت زندگی آمده است (شمس.)206 :1379 ،
بستخمه
بستخمه یا همهتخمه درختی است درمیان دریای
اساطیریِ فراخ کرد که تخمه همه گیاهان از این
درخت است و سیمرغ بر آن آشیان دارد .نام دیگر آن
نیکو پزشک ،کوشا پزشک ،همه پزشک است (قلی زاده،
 .)130 :1387از این درخت مقدس در اوستا با نام
ویسپوبیش عنوانشده و از دریا با نام واوروکش یادشده
است .در ساقهاش ،نه کوه آفریدهشده که دارای نهصد و
نود ونه هزار و نهصد و نود ونه جوی است .آب این جویها
به هفتکشور زمین میرود و آب دریاهای زمین ازآنجا
سرچشمه میگیرد (فرنبغ دادگی .)101 :1380 ،از آن
به درخت دورکننده غم و بسیار تخمه یا بس تخمک نیز
نامبرده شده است که خواص درمانی داشته و تخم همهی
گیاهان در آن است.
به نقل از مینوی خرد ،آشیانه سیمرغ در درخت بسیار
تخمهی دور دارندهی غم است و هرگاه از آن برخیزد،
هزار شاخه از آن بشکند و تخم آن پراکنده شود و چینام
روش  4مرغ نیز آن نزدیکی مینشیند و کارش این است
که تخمهایی را که از درخت بسیار تخمه دورکننده غم
فروریزد ،او برچیند و آنجا که تیشتر ّآب را میستاند
بپراکند تا تیشتر آب را با همه آن تخمها بستاند و با
آن باران به جهان ببارد (پرسش  ،61بندهای  37تا )42
(طاهری وسلطانمرادی.)1 :1392 ،
برسم
گیاه دیگری که در آیینها و نیایشهای ایرانیان باستان
کاربرد داشته «برسم» است .برسم یا برسمن ،شاخههای
بریده درخت است که هر یک از آنها را در زبان پهلوی
تاک و به پارسی تای گویند .از اوستا برمیآید که برسم
مانند انار و گز و هوم باید از جنس رستنیها باشد.
شاخهها با کاردی به نام برسم چین بریده میشود .برسم
باید از شاخههای باریک بی گره باشد که با نیایش و زمزمه
میبرند .گاهی در مراسم ،به رسمهای فلزی از برنج و نقره
بهجای گیاه به کار میبرند .هر یک از تایهای فلزی
به بلندی نه بندانگشت و به قطر یکهشتم بندانگشت
است .در اوستا شمار برسم ها از  3تا  35ذکرشده است.
دور به رسمها را با بندی که از برگ الیاف خرما بافتهاند

میبندند ،نظیر ُکشتی که کمربند زرتشتیان است،
این بند نیز کشتی نامیده میشود (اوشیدری:1371 ،
 .)162مراسم برسم ،نیایش و سپاس بهجای آوردن برای
بهرهمندی از گیاهان است.
درخت آسوریک
در داستان آهنگین درخت آسوریک سخن از درختی
کهنسال میرود که با بز به گفتگو ایستاده و یادآور
نگارههای بیشمار رویارویی درخت و بز بر روی آثار کهن
ایرانی است .درخت آسوریک داستانی است منظوم به
زبان پهلوی و در شمار متنهای غیردینی اندکی است که
از این زمان بهجای مانده است (نوابی .)7 :1346 ،در آغاز
داستان درخت آسوریک (که نشانههایش به خرما ماند) از
برتری خویش و سودمندش برای مردمان سخن میگوید،
سپس بز گفتههای او را به چالش کشیده و با برشمردن
ویژگیهایش خود را سودمندتر و برتر میخواند (طاهری
و سلطانمرادی.)3-1392:2 ،
درخت نخل یا خرما
درخت نخل در ایران باستان درخت مقدسی به شمار
میرفته است و نمونههای زیادی از آن را در زمان
ساسانی در گچبریهای بیشاپور میتوان دید ،دلیل عمده
دیگری که در ایران باستان درخت خرما مقدس شمرده
میشده است این است که میوههای آن جنبه باروری
داشته و در زمان هخامنشی و ساسانی به درخت زندگی
معروف بوده است .درخت نخل عالوه بر باروری ،نماد
پادشاهی نیز بوده است.
به نظر میرسد که نقش نخل در ایران باستان نشأت
گرفته از مصر و بینالنهرین باشد؛ در مصر ،پیوندی میان
شاه با نخل سلطنتی وجود داشت .داریوش که نیزهدار
کمبوجیه بوده و در آن هنگام برای آشنایی با مصر به آن
سرزمین رفته بود ،در  525ق.م در مقام شاهنشاه بزرگ
به آن کشور بازگشت (اتینگهاوزن و یار شاطر:1379 ،
.)100
مفصلترین بازنمایی دیدار شاهانه از نخلستان در نقش
برجستهی دروازهی دوبرجی کاخ آپریس (568-588
ق.م) از دودمان سائیتی ،در شهر ممفیس یافته شده
است .پذیرفتنی است که داریوش سیاستهای کمبوجیه
را که کوشیده بود خود را نزد مصریان جانشین قانونی
آپریس معرفی کند ادامه داد .در همان زمان ممکن است
درخت نخل را بهعنوان نماد پادشاهی ،بر مجموعهی
موضوعات تصویری رسمی افزوده باشند .خوشههای خرما
که در مهرهای استوانهای هخامنشی بارز هستند؛ ا ّما
در نخلهای نقوش مصری وجود ندارند؛ شاید اشاره بر
جنبهی باروری داشته باشند که ظاهرا ً جزء جدانشدنی،
از بازنمایی درخت نخل در هنر آسیای غربی است (همان:
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درخت نخل هميشه راست ميرويد و هرگز شاخ و برگش
نميريزد و دائماً سرسبز است .اين نيرو انسان را به فكر
انداخت كه نخل نشانهاي مناسب براي پيروزي است.
ازآنجاییکه در كهنسالي نيز ثمره خوبي ميدهد ،مظهر
طول عمر و كهنسالي توأم با سالمتي است.
گل نیلوفر
در اساطیر کهن ایران ،نیلوفر گل ناهید است و ناهید در
روایات مذهبی ایران قدیم ،تصوری از مادینگی در هستی
است که از جهاتی با اعتقادات هندیان باستان مشابهت
دارد .سابقه کهن و اساطیری نیلوفر در نزد ایرانیان و
هندیان به حدی است که آثاری از نیلوفر هشت ،دوازده
و حتی هزار برگ را در معماری و آثار باستانی این دو
قوم بهوضوح میبینیم .نیلوفر ،نیلفر ،نیلوپر ،نیلوپرک،
نیلوپل ،نیلوفل یا پیچک ،نام همگانی یک گروه ازگلها
و گیاهانی است که به فارسی گل آبزاد یا گل زندگی
و آفرینش و یا نیلوفر آبی میگویند .لوتوس نام همگانی
و فرنگی این گل است که هشتاد تا صدگونه از آن
دیدهشده است .در روایات کهن ایرانی ،گل آبی نیلوفر را
فر زردشت میدانستند .ازاینرو
جای نگهداری تخمه یا ّ
نیلوفر با آیین مهرپرستی (میتراییسم) پیوستگی نزدیکی
دارد و اندیشمندان معتقدند درصحنههایی که زایش مهر
را نشان میدهد ،آن چیزی که مانند میوهی کاج است
و مهر از آن بیرون میآید ،همان غنچهی نیلوفر است
(شمس.)206 :1379 ،
در روزگار باستان ،گویا آب نیلوفر را که خوشبو بوده
همانند می و باده بهمنزله نوعی هوم مینوشیدند که به
آن «بوشکر» میگفتند .در ایران باستان که نیلوفر سمبل
و نشانه زندگی و آفرینش است ابتدای آن در آیین مهری
ظهور پیدا میکند در زمان «هخامنشی » این گل در
مراسم رسمی و درباری متجلّی میشده است.
گل نيلوفر در شرق باستان اهمیت بسیاری دارد .در سده
هشتم پيش از ميالد تصوير نيلوفر (احتماالً از مصر) به
فينيقيه و ازآنجا به سرزمين آشور و ايران انتقال يافت و
در اين سرزمينها گاهي جانشين درخت مقدس بوده
است.
جنبه تقدس نيلوفر به محيط آبي آن برميگردد ،زيرا
آب نماد باستاني اقيانوس كهني بود كه كيهان از آن
آفریدهشده است .نيلوفر كه بر روي سطح آب درحرکت
بود بهمثابه زهدان آن به شمار ميرفت .ازآنجاکه گل
نيلوفر در سپيدهدم باز و در هنگام غروب بسته ميشود
به خورشيد شباهت دارد .خورشيد خود منبع الهي حيات
است و ازاینرو گل نيلوفر مظهر تجديد حيات شمسي
به شمار ميرفت .پس مظهر همه روشنگريها ،آفرينش،

باروري ،تجديد حيات و بيمرگي است (بهمنی:1389 ،
.)68-66
انگور
انگور یا تاک از دیگر گیاهان اساطیری است که نقش
آن را در هنر ایران باستان بهوفور مشاهده میکنیم .در
اساطیر ایرانی انگور از خون گاو یکتا آفریده پدید آمد.
زمانی که این گاو در حملهی اهریمن کشته شد ،در محل
کشتهشده گاو  55گونه دانه و  12گونه گیاه دارویی
رویید و از خون او انگور پدید آمد (واشقانی فراهانی،
میترایی ایران باستان مراسم
 .)243 :1389در کیش
ِ
قربانی گاو نر جزو مراسم مقدس بزرگ بوده و این کنش
میترایی برکت به شمار میرفت (وارنر.)367 :1386 ،
تهیهی شراب از انگور را به روزگار جمشید منسوب
ّ
میکنند .در بسیاری از نوشتههای کهن ،تاک همراه چنار
ذکر میشود ،زیرا چنار مظهر شاه و تاک ،مظهر همسر
اوست .به هم پیچیدن تاک و چنار ،نشانهی دوام سلطنت
از طریق خون است (پور خالقی چترودی.)116 :1380،
تاک یا درخت انگور از طریق پیوندش بامی مستی بخش،
اغلب به قوهی حیات و الوهیت مربوط است(وارنر:1386 ،
.)589
انار
انار در دین مزدیسنا از درختان مینوی و از عناصر مقدس
و خجسته به شمار میرود و زرتشتیان شاخه و میوه
آن را در مناسک و آیینهای دینی خود به کار میبرند.
بهرسمی که زرتشتیان در آیینهای عبادی به دست
میگیرند .بنا بر متنهای متأخر زرتشتی ،از ترکههای
درختان اناری است که معموالً در آتشکدهها میکاشتند.
درخت انار و برسم فراهم آمده از ترکههای انار را ،ماه
درختی مؤنث دانستهاند که در آن رمز و نشانه جاودانگی
و باروری نهفته است .شربت مقدس هوم را نیز از شیره
شاخههای گیاه هوم ساییده شده با شاخهی درخت انار
میساختند.
در خوانهای نوروزی و مهرگان 7 ،شاخۀ درخت ،ازجمله
یك شاخۀ انار میگذاشتند و به آنها تبرك میجستند و
تفأل میزدند .زردشتیان در آیین پیوند همسری دختران
و پسرانشان ،به نیت و آرزوی باروری و آوردن فرزند به
آنان انار میدهند (اوشیدری.)128 :1371،
انار در دوره ساسانی همواره مقدس بوده و در آیین
مذهبی کاربرد داشته و از شاخههای آن برای ساخت
برسم استفاده میشده و پردانگی آن نماد باروری آناهیتا
بوده است (خالدیان .)23 :1387 ،انار ،برای رنگ سبز
تند برگهایش و نیز برای رنگ و شکل غنچه و گل آنکه
مانند آتشدان بوده ،همیشه تقدیس میشده است .انار،
نمادی تزئینی در هنر شرق است؛ اما میوهی انار ،در
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داخل برگ پالمت (برگ نخل) مختص دورهی ساسانی
است و در اواخر دوره ساساني پالمت های شکافته شده،
بهصورت یک جفت بال درمیآیند که نماد باروری و
حاصلخیزی است و جنبهی روحانی دارد( .تصوير)1

تصویر  - 1حاشیه تزیینی ،اواخر دوره ساسانی ،موزه
مترو پولیتن ،منطقه نظامآباد ایران ،منبعhttp://www. :

metmuseum.org/collection/the-collection-online/
323581/search
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بلوط
بلوط درختی تنومند و دیرزی است و میوهی آن
نخستین خوراک انسان بوده است .انسانهای نخستین،
عهد و پیمانها را در زیر درخت بلوط میبستند که
درختی امن بوده است .ریشهی تقدس درخت بلوط به
اروپا و اسکاندیناوی مربوط میشود و اشارات بسیاری
در کتاب مقدس در باب بلوط میتوان یافت .بعدها بلوط
درخت مقدس رومیان شد .در مراسم عروسی روم باستان
شاخههای بلوط حمل میکردند تا تضمین بخش پیوندی
بارور باشند (وارنر.)580-579 :1386 ،
هنر در دوره ساسانيان
هنر ايران در روزگار ساسانيان تلفیقی است از جلوههای
هنر شرقي قديم و تداوم هنر تمدنهاي هخامنشي و
اشكاني .در عهد ساسانيان هنر ايراني به پيشرفت
چشمگیری رسيد و اگرچه از جريانات خارجي همچون
يونان و روم تأثير پذيرفت ولي اين هنرها را بر اساس
سنتهای محلي تغيير داد .در اين دوره براي تزئينات
كاخها و بناها از عوامل مختلفي چون موزاییککاری،
نقاشي روي ديوار ،گچبري و نقش برجسته استفاده
ميشد كه هريك از تجليات خاص عهد ساساني محسوب
ميشدند.
قاليبافي از ديگر جلوههاي هنري مهم عهد ساسانيان
است كه در اين دوره رواج یافته است .نقوش و قاليهاي
اين دوره مملو از تصاوير انتزاعي و هندسي از گل و گياه
و حيوانات و پرندگان است.
بافت پارچههاي ابريشمي نيز در اين دوره رواج فراوان

يافت و اين بيشتر از آن ناشي ميشد كه ايران بر سر راه
چين (بزرگترین تهيهكننده ابريشم) و روم (بزرگترین
مصرفكننده آن) قرار داشت و مسير انتقال ابريشم كه
بعدها به جاده ابريشم معروف شد از ايران ميگذشت.
هنر فلزکاری و ساخت لوازم تزئيني فلزي نيز در روزگار
ساسانيان رونق داشت و در آثار فلزي اين دوره همچون
بشقاب ،جام ،گلدان و زیورآالت ،نقوش مشابهي از
صحنههای شكار ،جلوس شاه ،اعطاي منصب و همچنین
تصاوير زيبايي از پرندگان ،گلها و حيات افسانهاي
مشاهده ميشود.
دوره ساسانی از منظر بررسی تقدس گیاهان (روییدنیها)
در ساختارهای اندیشه (اسطورهها) جایگاه خاصی دارد
زیرا اساطیر این دوران تداومیافته از باورهای پیشین
هستند ،ازجمله میتوان به آیین زرتشتی ،مهری و مانوی
اشاره کرد که در همهی آنها درخت نقش محوری داشته
است (دادور و منصوري .)99 -100 :1385 ،در این بخش
از پژوهش به بررسی نقوش گیاهان مقدس و اساطیری در
هنر آن دوره پرداختهشده است.
بررسی نقوش گیاهی اساطیری و مقدس در آثار
هنري دوره ساسانی
 -1نقش برجسته
 -1-1گل نیلوفر
نقوش برجسته و کندهکاری بر روی سنگها و صخرهها،
از آثار مهم دوره ساسانی است که موضوعات مختلفی را
در بردارند؛ یکی از نقوش مهم در این نقش برجستهها
وجود نقوش گیاهی است که به صورتهای مختلف
دیده میشوند .البته در این دوران این نقوش صرفاً در
مقدس به کار نمیروند؛ بلکه در مکانهای
مکانهای ّ
یادبود ،قصرها ،اماکن مهم ،اجناس صادراتی و هدایا
دیده میشوند (خرازی زاده .)243 :1383،نيلوفر ،مانند
ساير مظاهر فر ،هم نماد قدرت بود و هم القاي نيكبختي
ميكرد (سودآور)76 ،1384 ،؛ كه گاه اين نقش در دست
پادشاه و يا در کنار نقش شاه ظاهر میشد.
دریکی از نقش برجستههای طاقبستان صحنهی
تاجگذاری اردشیر دوم ( 379 -383م) در سنگ تراشیده
شده است( .تصویر )2در این صحنه سه شخص مشاهده
میشود ،یکی تاج میبخشد و دیگری که هالهای بر
دور سرش است دستهی برسم به دست دارد ،پروفسور
گریشمن این شخص را میترا ،فرد وسط را شاه و شخصی
را که تاج میبخشد اهورامزدا مینامد؛ که شاه و اهورامزدا
بر روی جسد یکی از رومیان ایستادهاند و میترا یا ایزد
مهر با پرتو خورشید به دور سر ،بر روی گل نیلوفر
ایستاده است.
در میان ایزدانی که ایرانیان باستان به ستایش آنها

تصویر  -2نقش اعطای نشان به اردشیر در حضور ایزد مهر که روی گل نیلوفر ایستاده است و برسم در دست دارد .طاقبستان.
(گیرشمن)190 :1370 ،
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میپرداختند یکی از برجستهترین آنها ایزد مهر (میترا)
بود .در سرودهای باستانی که در اوستای کنونی بازمانده
سرودی برای جشن این ایزد هست که مهریشت خوانده
میشود .در مهریشت همبستگی ایزد مهر با خورشید که
هنوز در معنای فارسی مهر زنده است ،نمودار شده است
(مقدم .)1 :1380 ،طبق نوشتههای تاریخی ،سال زایش
مهر را  272پیش از میالد میدانند .پیروان دین مهر
چون باور داشتند که مادر مهر (ناهید) در آب از تخمهی
زرتشت بارورشده است و زایش او را از میان غنچهی
نیلوفر که مانند میوهی کاج است درصحنههای زایش
بازنمودهاند (همان.)94 -95 :
رابطه گسترده میان پادشاهان و گیاهان مقدس در میان
توجه و نشانهشناسی
اقوام مختلف شرقی مسئلهای درخور ّ
موجود در نقش شاه و پیوند آن با گیاه در طول تاریخ
قابلبررسی است .بارزترین دلیل رابطه شاه و گیاه ،برکت،
زایش و اسطورههای کِشت و تمدن کشاورزی است که
قب ً
ال به جایگاه و اهمیت آن در زندگی انسان از ادوار
بسیار کهنتر اشاره شد .چنانکه گفته شد ،گل نیلوفر
نماد زایش در ایران باستان است که این گیاه رابطهای
نزدیک با ایزد مهر دارد و اسطوره زایش ایزدمهر از نیلوفر
بر این اسطوره استوار است (رضی .)271 :1381 ،در

دوره ساسانی شاه دارای مرتبت مهری بود و برخی از
پژوهشگران نیز معتقد هستند نقش هاله به دور سر شاه
كه نشانه تقدس است ،بر خصوصیت ماوراءِالطبیعهای
شاهان داللت دارد .بر همين اساس شاه را تجسمی از ایزد
مهر میپنداشتند (هینلز .)303 :1383 ،ارتباط پادشاه
ساسانی بهعنوان استعارهای از ایزد مهر با گیاه موجود در
زیر نیمتنههای کاسهها و مهرها قابلبررسی است.
 -2-1درخت زندگی
ِ
بزرگ طاقبستان که ازنظر برخی محققین مربوط به
طاق
دوران سلطنت خسرو دوم معروف به خسروپرویز (-628
 590م) است ،دارای پایههایی است که بر روی دو ستون
قرارگرفتهاند و بر روی این دو ستون نقوش گیاهی با
تزیینات فراوان مشاهده میشود( .تصویر )3این نقوش و
تزیینات گیاهی ،شبیه به شکل برگ کنگر است که به گل
عجیبی ختم میشود ،به عقیدهی هرتسفلد ،این درخت
«گوکرن  »5یا «ویسپوبیش» است و نیز قدما این درخت
را شفادهندهی هر مرض معرفی میکردند .همچنین این
درخت مجلّل عجیب که با شادابی فراوان شکفته ،نویدی
گیرا برای فراوانی بوده و طرحهای گیاهی ،درخواستی
برای باروری است .در اینجا مفهوم دعا بهوسیلهی
نمادها عرضهشده تا بهکارگیری نیروی معماری (خرازی

51

زاده.)249 :1383،

چپ قرار دارند .اهورامزدا حلقهی پادشاهی یا دیهیم را با
دست راست به اردشیر میدهد و در دست چپ او برسم
قرار دارد(.تصویر)4

تصویر  -4مراسم تاجگیری اردشیر یکم ،نقش رستم ،قرن
سوم میالدی .منبع :گیرشمن132 :1390 ،

تصویر  -3نقش درخت زندگی ،طاقبستان ،منبع:
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تصویر  -5قطعه گچبری با نقوش گیاهی ،تیسفون ،منبع:

http://irantoorism.akairan.com/iranshenasihtml.4460/irangardi/kermanshah-didaniha

http://www.metmuseum.org/collection/the322639/collection-online/search

تجمالت اغراقشده و تکرار
وجود این درخت با تزیینات و ّ
این نقوش بر روی ستونهای کوچکتر عالوه بر جنبهی
تزیینی میتواند جنبه مذهبی آیینی و تقدس داشته
باشد .البته در اینجا حضور جانوران نگهبان در اطراف
درخت را نمیبینیم ولی همین تأکید فراوان به وجود
درخت و اغراق در شاخ و برگهای آن میتواند جنبهی
نمادین داشته باشد.
 3-1برسم
یکی از گیاهان مقدسی که در مراسم آیینی ایران باستان
کاربرد داشته «برسم» بوده است .در تصویر شماره 2
همانطور که اشاره شد در دست خدای مهر دستهای
برسم دیده میشود .پس در این نقش برجسته میترا یا
ایزد مهر عالوه بر اینکه روی نیلوفر ایستاده است ،برسم
نیز در دست دارد و به عبارتی از دو نماد گیاهی مقدس،
در این مراسم استفادهشدهاست.
همچنین در نقش برجسته اردشیر اول در نقش رستم
که مراسم دیهیمستانی یا همان گرفتن حلقهی پادشاهی
را نشان میدهد ،اهورامزدا و اردشیر هر دو بر اسب
نشستهاند .اهورامزدا در سمت راست و اردشیر در سمت

-2گچبری
در دورهی ساسانی گچ کاری و گچبری مقام مهمی در
هنر تزیین داشته است؛ در این دوره فنهای خاصی به
همراه نقوش مختلف حیوانی ،انسانی ،گیاهی و نقوش
هندسی برای این هنر اجرا شد که از بهکارگیری و تلفیق
توجهی عرضه
این عناصر در هنر گچبری مناظر جالب ّ
شد که باعث تح ّوالتی در عرصههای دیگر هنر آن دوران
گشت.
در هنر گچبری ساسانی نیز تصورات و اعتقادات عصر،
راهنمای هنرمند بوده و بیشتر آنچه در تزیینات گچبری
بر دیوارها نقش میبست نمایندهی باورها و نگرشهای
مردمان نسبت به جهان هستی بود که خواهناخواه مفاهیم
و تصورات بنیادی مردمان را با نشانهها و اشکال نمادین
به نمایش میگذاشت (خالدیان .)22 :1387 ،قسمت
اعظم آثــار بازمــاندهی گچبری دوره سـاسـانی را نقوش
گیاهی تشکیل داده است .در برگههای ترکیبی گیاهی
تا حدودی طرحهای هندسی جای خود را به طرحهای
گیاهی دادهاند ،منتهی با اندکی تغییر و با کاربردی
از طرحهای استیلیزه که در نوع خود بینظیر بوده و

طرحهای گچبری را شامل شدهاند .قطعاتی از گچبری
دارای طرحهای گیاهی با نقوش استیلیزه ،در شهر
تیسفون بهدستآمده که اینک زینتبخش تاالر ساسانی
موزه متروپولیتن در نیویورک است (انصاری:1366 ،
( .)328تصاویر  5و )6

تصویر  -6قطعه گچبری با نقوش گیاهی ،تیسفون ،منبع:

تصویر  -8قسمتی از گچبری با نقش نخل ،کاخ تیسفون،
منبعhttp://www.metmuseum.org :

مهمترین نقوش گیاهی که در آثار گچبری دوره ساسانی
مشاهده میشوند عبارتاند از :نخل (پالمت) ،تاک و
پیچک ،گل نیلوفر (لوتوس) ،میوه انگور ،آکانتوس،
گــل چند پر (روزت) ،نقش بلـوط و همچنین نقشهای
استیلیزه شده شبیه برگ انجیر ،نخل ،کنگر و نیلوفر که
این نقوش را در گچبریهای کاخ تیسفون ،بی شاپور،
چال ترخان  6و کیش بهوفور مشاهده میکنیم.
 -1-2نقش نخل (پالمت)
تقدس
فرم این گیاه در موتیفهای مذهبی جنبهی ّ
داشته و بهعنوان شگون و برکت مورداستفاده قرار
میگرفته است( .همان )329-328 :این نقش در آثار
گچبری کاخ کیش و تیسفون و همچنین کاخ تپه حصار
دامغان مشاهده میشود (تصاویر  7و  )8که در دورههای
بعد تکاملیافته و به فرم اسلیمی تبدیلشده و در نقوش
کاشی و فرش تجلی یافته است.

 -2-2نیلوفر آبی (لوتوس) و برگ کنگر (آکانتوس)
نقش گیاهی نیلوفر آبی که سمبل و تجلی نمودی از
عالئم مقدس مذهبی است بهصورت های گوناگون و در
اندازههای مختلف در قطعاتی از گچبریهای بهدستآمده
در چال ترخان و کاخ تیسفون مشاهده شده است .در
زمان ساسانیان روی یک سری از گچبریهای تیسفون
و بیشاپور نقش روزتهای ساسانی که همان گل نیلوفر
است دیده میشود .نکته مهم در این تصویر قرارگیری این
نقوش در طرحها و موتیفهای گرد است (پرادا:1357 ،
( .)306 - 307تصاوير  9و  )10نمونههای ارزنده نقش
گل لوتوس در گچبریهای کاخ چالترمان ری است.
نیلوفر دارای زیبایی منحصربهفرد است .در بین نقوش
گچبری چال ترخان نقش آناهیتا بر روی چند خشت
مربع با آرایش مو و گردنبندی بر گردن با آرایش گل
لوتوس را شاهد هستیم.

تصویر  -7نقش گیاهی پالمت در گچبری کاخ تیسفون ،منبع:

تصویر  -9نقش گیاهی لوتوس در گچبری کاخ چال ترخان،
موزه بوستون ،منبعwww.raeeka.wordpress.com:

http://www.metmuseum.org/collection/the322643/collection-online/search
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تصویر  -12گچبری با نقش آکانتوس ،کاخ تیسفون ،دوره
ساسانی ،موزه مترو پولیتن ،منبعwww.vista.ir/content :

تصویر  -10نقش گیاهی لوتوس در گچبری کاخ چال ترخان ،موزه
بوستون ،منبعwww.raeeka.wordpress.com :
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تصویر  -11قسمتی از گچبری با نقش گل لوتوس ،کاخ
تیسفون ،دوره ساسانی ،موزه مترو پولیتن ،منبع:
www.metmuseum.org/collection/the-collectiononline/search

نقش آکانتوس نیز برگی شبیه به کنگر یا تاک است و
ازنظر فرم تقریباً به برگهای پالمت نزدیک است ولی
برگهای آن پهنتر است .این نقش توسط یونانیان
باستان برای تزیین مورداستفاده واقع میشد .نقش
آکانتوس در گچبریهایی از کاخ بیشاپور و کاخ تیسفون
استفادهشده است( .تصاویر 12 ،11و )13
مرور آثار باستانی ایران و حتی اقوام آسیایی نشان میدهد

تصویر  -13نقش برگهای کنگر در تزیین حاشیه ،کاخ تیسفون ،دوره
ساسانی ،موزه مترو پولیتن ،منبع:
www.metmuseum.org

که گیاه آکانتوس هیچ جایگاهی در فرهنگ و اسطوره
مشرق زمین ندارد و به احتمال زیاد دارای خاستگاه در
اندیشه اسطورهای یونان باستان است ،زیرا آشناترین
کاربرد تزیینی این برگ در سرستونهای رومی و یونانی
مشاهده میشود ،احتماالً اعتقاد به زندگی پس از مرگ
دلیلی برای تزیینات آکانتوسی است (آدام.)90 :1375 ،
سرستون کورنتی ،بیانی رسمی از یک گیاه آکانتوس
است .اولین کاربرد شناختهشده سرستون کرنتی که با
گیاه آکانتوس تزیینشده در بنای یادبود لیسی کراتس
در آتن متعلق به  334ق.م است (همان .)94 :البته مورد
دیگر استفاده از سرستون کرنتی و تزیینات برگ کنگری
در شهر بیشابور است .در سال  266حاکم شهر بهافتخار
شهریار خود در آنجا بنای یادگاری بر پا ساخت .در این
محل سهپایهی ستون موجود است که بر روی دو تا از
آنها دو ستون یکپارچه برپاست که حامل سرستونهای
کورنتی به سبک رومی بودهاند و احتماالً بر روی آنها
کتیبهی درگاهی قرار داشته است(گیرشمن:1390،
( .)151تصویر)14
همچنین در تزیینات گچبری طاقچهای در کاخ بیشاپور
که هماکنون در موزهی لوور نگهداری میشود ،نقوش
درهمپیچیدهی برگ کنگر استفادهشده است(.تصویر)15
 -3-2تاک و پیچک و انار
نقش انگور که درگذشته در نقوش بینالنهرین به کار
گرفته میشده ،در دورهی ساسانی نیز در گچبریهای

(الف)

تصویر ( -14الف و ب) ستونهای یادبود در بنایی که برای
یادگار شاپور یکم برپاشده است ،بیشاپور ،سال  266میالدی،
منبع :گیرشمن151 :1390 ،

تصویر ( 15الف) -طاقچهی گچبری شده در کاخ بیشاپور ،قرن
سوم میالدی

(ب)

(ب) -نقش شاخ و برگهای تزیینی بر طاقهای بزرگ کاخ
بیشاپور ،منبع :گیرشمن140 :1390 ،

www.metmuseum.org/Collections

کاخ چال ترخان و قسمتی از گچبریهای کاخ کیش و از درخت تاک ،پرندهای شبیه عقاب یا کبک دیده میشود
کاخ تیسفون مورداستفاده قرارگرفته شده است (تصاویر و اطراف آن نقش گلوبوته و انار نیز در هر دو اثر موجود
 16و  .)17بر روی گچبری چال ترخان و بر روی شاخهای به چشم میخورد( .تصاویر 18و )19
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تصویر  -16گچبری با نقش انگور ،کاخ تیسفون ،منبع:

تصویر  -17گچبری با نقش انگور ،کاخ بیشابور ،منبع:
گیرشمن208 :1378 ،
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تصویر  -18گچبری با نقش پرنده بر شاخه انگور ،چال ترخان،
موزه بوستون ،منبعwww.raeeka.wordpress.com:

تصویر  -19گچبری با نقش پرنده بر شاخه انگور ،چال ترخان،
موزه بوستون ،منبعwww.raeeka.wordpress.com :

تصویر  -20طرح استیلیزه شد ه برگ انار که بر روی ساقه
متحدالمرکزی قرار دارد ،کاخ کیش ،منبع :انصاری:1366 ،
330

تصویر  -21نقش انار داخل برگهای نخل ،کاخ تیسفون،
منبعwww.metmuseum.org :

در برخی از آثار گچبری ،طرح برگ انار بر روی ساقهی
متحدالمرکزی قرار دارد که آن را از غنچه تا مراحل گل و
میوه و گاه بهصورت طرحهای استیلیزه مالحظه میکنیم.
(تصویر  )20طرح یادشده بعدها در نقش اندازی بر روی
فرش و قالی به کار گرفتهشده است (انصاری:1366 ،
 .)330-329گاهی نیز میوه انار در داخل برگ نخل
قرارگرفته است( .تصویر)21

 -4-2نقش بلوط
این نقش بهعنوان عنصر تزیینی در گچبریهای دوره
ساسانی بهکاررفته است .نمونهای از این نقش در آثار
گچبری کاخ کیش و تیسفون بهدستآمده آمده است.
(تصویر  )22در این نقش عالوه بر کاربرد نمادین گیاه
و میوه بلوط که نشانه امنیت ،باروری و دوام است،
ویژگی بارز دیگر هنر ساسانی یعنی قرینگی را مشاهده
ِ

میکنیم .هنرمند دوره ساسانی به زیبایی با پیچوتاب لوتوس و در حاشیه ظرف ،یک اسلیمی صورت گرفته و
دادن گیاهان از آنها بهره برده و زمینهساز نقوش تزیینی در پیچوخمهای چپ و راست این اسلیمی گل و برگها و
گیاهی در دورههای بعد و بهویژه نقوش اسلیمی در دوره حیوانات و پرندگان حکشده است (آزاد بخت ،طاووسی،
 .)66 :1391در این تصویر از تصاویر نمادین جانوری و
اسالمیشده است.
گیاهی در کنار هم استفادهشده است.

 -3فلزکاری ظروف سیمین و زرین
در دوره ساسانی در انواع هنرها بهویژه ساخت و پرداخت
ظروف سیمین شاهد بلوغ چشمگیری هستیم .شکلهای
منتخب برای ساخت این ظروف باید متناسب باشکوه
دربار ساسانی و کاربرد آنها میبود .معروفترین اشکال
این آثار عبارتاند از :بشقاب بزرگ مدور ،سینی مدور با
لبههای برگشته و مضرس ،کوزهی بیضوی با پایهی بلند
شیپوری شکل و گلدان گالبیشکل با گردن بلند نامنظم
(آزاد بخت ،طاووسی .)60-59 :1391 ،موضوعات مهم
تزیین این ظروف نیز شامل :صحنههای شکار ،جلوس
شاه ،اعطای منصب و ضیافت ،رامشگری ،صحنههایی با
ویژگیهای مذهبی ،پرندگان و گلها و حیوانات افسانهای
است (زمانی .)23 :2535 ،همچنین بر روی بشقابهای
سیمین ،جامها و تنگ-ها ،حیوانات اساطیری چون شیر
همراه درختان و نقوش گیاهی و ستاره هشت پر حکشده
است (دادور و منصوری.)81 - 82 :1385 ،
-1-3نقش لوتوس بر ظروف
نمونهای از تصویرسازی نمادین در سینی نقره ساسانی
موجود در موزهی آرمیتاژ (تصویر )23مشاهده میشود .بر
روی این سینی تصویر یک عقاب که زنی را با پنجههای
خود نگهداشته است حکاکی شده و در پایین صحنه دو
هیکل که اولی تیر و کمان و دیگری تبری در دست
دارد ،نشان دادهشده است .در طرفین عقاب دوشاخهی

عقاب نماد پیروزی ،قدرت ،نیرومندی و خوشیمنی بوده
و گل لوتوس که همواره نماد آناهیتا ،الههی آب ،باروری و
حاصلخیزی است ،بهصورت رویش گیاهان در این تصویر
به زیبایی نمایان شده است.
نقش لوتوس را بر روی ظروف دیگر دوره ساسانی نیز
میتوان دید كه بهتنهایی یا در ترکیب با نقوش گیاهی
دیگر بهکاربرده شده است(.تصویر)24

تصویر  -24نقش لوتوس بر روی تنگ آب ،نقرهی زراندود،
دوره ساسانی ،موزه میهو ،منبعhttp://www.miho.or.jp/ :

booth/html/doccon/00001253e.htm
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تصویر  -22برگهای درهمرفته که در انتهایشان دارای میوه
بلوط هستند ،کاخ تیسفون ،منبعwww.metmuseum.org :

تصویر  -23نقش گل لوتوس بر سینی نقره ،دوره ساسانی،
موزه آرمیتاژ ،منبع :آزاد بخت و طاووسی63 :1391 ،

57

تصویر  - 26بشقاب نقره با نقش دو اسب بالدار با حاشیهای از
برگ درختان ،دورهی ساسانی ،موزهی اسمیت سونیان ،منبع:
http://raeekawordpresscomcategory/%D8%AF%D8
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-2-3درخت زندگی
تصویر  25ظرفی از دوره ساسانی را نشان میدهد که
شکل و فرم خاصی دارد ،بر روی قسمتی از این ظرف دو
بز کوهی را در دو طرف درختی با شاخ و برگهای متعدد
میبینیم .در دوره ساسانی درخت با شاخههای پیچان
و متقارن نمایانگر درخت زندگی یا درخت مقدس بوده
است .در حقیقت ،درخت مقدس درختی است بهشتی و
سودمند برای بشریت؛ که معنویت خاصی در آن وجود
دارد .هر جا بزکوهی دیده میشود نشان از آب و گیاه
است (آزاد بخت ،طاووسی .)67 :1391 ،همچنین در
تصویر  26درخت زندگی را بر روی بشقاب نقره مشاهده
میکنیم.
همانطور که پیشتر اشاره شد در هنر ساسانی دو
جانوری که بهطور قرینه در اطراف درخت قرار میگیرند

تصویر  -27نقش درخت زندگی بر بشقاب نقره ،دوره
ساسانی ،موزه میهو ،منبعhttp://raeeka.wordpress. :

com/category/%D8

نماد نگهبانان درخت مقدس هستند .در بشقاب نقره
دیگری که از دوره ساسانی بهجامانده است ما این نقش
را بهصورت دو اسب بالدار که در دو طرف درخت زندگی
هستند میبینیم .در حاشیهی ظرف نیز نقوش گیاهی
نمایــان است (تصویــر )26و در مواردی این محافظان
به شکل انسان و یا فرشتگان نشان دادهشده است( .تصویر
 )27نگهباني از درخت زندگي اغلب بر عهده بز و گاهي
شير است( .تصاوير  28و )29
-3-3انگور
شاخههای بههمپیچیدهی تاک و میوهی آن بر روی
بسیاری از ظروف دوره ساسانی به چشم میخورد.
هنرمندان ساسانی در بسیاری موارد ،صحنههای روزمره
زندگی را بر روی ظروف نقش کردهاند .در تصویر 30
پیالهای را با صحنههایی از شراب سازی میبینیم که

تصویر  -28بشقاب نقره با نقش درخت زندگی ،در این ظرف
عالوه بر درخت زندگی نقوش گیاهی پالمت ،برگ کنگر و گل
لوتوس نیز مشاهده میشود .دورهی ساسانی ،موزهی اسمیت
سونیان ،منبع( :بهنام)35 ،1319 ،

تصویر  -30کاسهی سیمین زراندود با نقش صحنههایی
از شراب سازی ،دوره ساسانی ،موزه متروپولیتن ،منبع:
(اتینگهاوزن و یار شاطر)125 :1379 ،

تصویر  -29ظرف نقره و طال با نقش درخت زندگی ،دوره
ساسانی ،منبع( :بهنام)35 :1319 ،

(الف)

تصویر ( -31الف و ب) نقش درخت انگور بر ظرف بیضیشکل ،نقره
زراندود ،دوره ساسانی ،موزهی هنر کلیولند ،منبع:
http://www.khabaronline.irdetail/315982
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(ب)
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تصویر  -32جام نقره با نقش درخت انگور ،دوره ساسانی ،موزه بریتانیا ،منبع:
http://www.khabaronline.ir
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نقش درخت انگور در تمام سطح ظرف مشاهده میشود.
نمونههای دیگر نقش انگور بر ظروف ساسانی در تصاویر
 31و  32نشان دادهشده است.
نتیجه
هنر در دوره ساسانی بهگونهای محکم ،باایمان و باورهای
مردم پیوند میخورد .ازآنجاکه فرهنگ دورهی ساسانی
ارتباطی مستقیم و بسیار نزدیک با اعتقادات و باورهای
مذهبی داشت و بهواسطهی پیوند زنجیروار دین و
دولت ،بهخاطر تحکیم مشروعیت شاهنشاهی ،استفاده از
ابزارهایی که میل را به مقصود برساند نیاز بود؛ بنابراین،
برای استفاده از نیروهای ماورایی و بروز آنها در تصاویر،
نماد در آثار هنری ،نهادینه شد و اینجا بود که استفاده
از عناصر نمادین در فرهنگ و هنر ساسانی پررنگتر از
همهی ادوار ،نمود پیدا کرد.
نقوش گیاهی در هنر ساسانی شاید بیشترین زیرمجموعه
را در میان نقوش هنری مختلف به خود اختصاص داده و
نمادگرایی پیچیدهای را دارا هستند .از مهمترین نقوش
نمادین در هنر دوره ساسانی درخت زندگی است که حضور
گسترده آن را در اکثر آثار ادبی و هنرهای تجسمی ایران
بهخصوص ظروف سیمین و نقش برجستهها در میان دو

حیوان ،دو پرنده و یا جانوران افسانهای بهصورت رخبهرخ
میبینیم .این موجودات از درخت و میوهی آن محافظت
ِ
درخت
میکنند و برای چیدن و برخورداری از میوهی این
مقدس که رمز و اکسیر طول عمر و جاودانگی است باید
با این دو محافظ جنگید و در صورت پیروزی ،نامیرا و
جاودان شد .این درخت در هنر ساسانی نماد باروری و
رویش و همچنین واسطهی خیروبرکت است .عالوه بر
درخت زندگی ،نقوش گیاهی نخل (پالمت) ،نیلوفر ،انگور،
انار بهوفور در آثار طرحشده است .نخل یا پالمت از طرفی
نماد پادشاهی بوده و باروری ،شگون و برکت را به همراه
داشته است .نیلوفر نماد خورشید و درنتیجه حیات و
بیمرگی ،باروری و زایش ،کمال و شکفتن معنوی بوده
و در نقوش هنری مظهر میترا و آناهیتا است .انگور و
انار نماد باروری ،برکت و فراوانی و بلوط نماد امنیت و
باروری بوده است .بهطورکلی نتیجه بهدستآمده از این
پژوهش این است که نقوش گیاهی در هنر ساسانی تنها
جنبهی تزیین نداشته بلکه به دالیل اعتقادی بر روی
بناها یا اشیا نقش شده است؛ که نمادهای شگون و برکت،
خیرخواهی ،باروری ،ماندگاری و جاودانگی ،طول عمر و
دوام سلطنت هستند.

جدول  .1نقوش گیاهی آثار هنري دوره ساسانی (مأخذ :نگارندگان)
گیاه
گل نیلوفر (لوتوس)

نمونه تصویری

نماد

كاربرد

کمال ،شکفتن معنوی،
نقش برجستههای طاقبستان،
خورشید و درنتیجه حیات،
گچبریهای کاخ تیسفون و
بیمرگی ،باروری و زایش .مظهر چال ترخان ،ظروف نقره و
میترا ،آناهیتا و اهورامزدا
طال ،منسوجات

نخل (پالمت)

باروری ،شگون و برکت ،نماد
پادشاهی

گچبریهای کاخ تیسفون و
کیش ،منسوجات

برگ کنگر (آکانتوس)

منشأ یونانی داشته و بهعنوان
عنصر تزیینی استفادهشده
است

گچبریهای کاخ تیسفون و
بیشاپور

تاک (انگور)

امید باروری و فراوانی

گچبریهای کاخ تیسفون،
کیش و چال ترخان ،ظروف
نقره و طال

انار

برکت و باروری

گچبریهای کاخ تیسفون،
ظروف نقره و طال ،منسوجات

بلوط

بهعنوان عنصر تزیینی در
گچبریهای کاخ تیسفون و
کنار گیاهان دیگر استفادهشده کیش
است .در روم باستان نماد
باروری و امنیت بوده است.

جلوه هنر /شماره  /14پائیز و زمستان 1394

درخت زندگی

نماد باروری و رویش یا
واسطهی خیروبرکت

نقش برجستههای طاقبستان،
ظروف نقره و طال ،منسوجات

61

پینوشتها
Haoma-1
Soma/Suma-2
 :Vedic-3منسوب به ودا (ریگ ودا) در هندوئیسم که به معنی قانون ،عدل و داد ،تعیینکنندهی رابطهی فرد با
فرد ،فرد با جمع ،فرد با نفس و درونش و قوانین سیاسی ،اجتماعی ،اخالق و حکمت عملی است (رضي.)74 :1374 ،
-4چینا ْمروش یا َچ ْمروش :مرغی که بهموجب متون پهلوی تخمهای درخت «دور دارنده غم» را میگیرد و بهجایی
میبرد که تشتر آب را ازآنجا میستاند .مرغ تخمها را در آنجا میپراکند تا تشتر آنها را همراه با باران در همهجا
بباراند و در همهجا درخت دور دارنده غم بروید (.)http://irania.ir/ie/1814
-5نام درخت زندگی در اساطير ایران باستان که شفابخش هر مرض به شمار میرود (لغتنامه دهخدا).
-6محوطه تاریخی چال ترخان در  20کیلومتری جنوب غربی ری و  4کیلومتری روستایی به همین نام قرارگرفته
است .در این محوطه تپهی بزرگی وجود دارد که بقایایی از بناهای ویرانشدهای است که قصرهای آن مجموعهی
باارزشی از معماری و هنر دوران ساسانی و سدههای نخستین اسالمی است (مرادی.)69 :1381 ،
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Abstract
Plants had a special importance in different ancient religions and cultures and due to
different reasons some of them had sacred and mythological status which was derived
from people’s religious beliefs. They also had significant impacts on people’s practical
lives and based on these features they were manifested in art of each era. In ancient
Iran, some plants had specific importance and were considered as sacred plants. In
Achaemenid era when Iranian art achieved a coherent style, plant symbols were widely represented in this art which were according to Zarathustra’s teachings and beliefs.
Sassanid who thought themselves as the heir of Achaemenian art, continued to use and
keep these plant symbols and myths in their various art works. By applying descriptive-analytical research method and library-based documents, this paper attempts to
provide recognition of mythological and Sacred Plants, determination of the origins of
these mythological and their importance and roles in Sassanid art. The research results
present that the use of motifs of mythological and Sacred Plants served decorative,
symbolic and religious purposes. In another word, they were rooted in religious beliefs
of that era and they symbolized blessing, mercifulness, fertility, immortality, and even
the continuity of monarchy and authority.
Keywords: Plant, Myth, Sacred, Motif, Sassanid Art
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