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(با تکیه بر اسطوره گیاه زاینده)

سیدمهدیموسویکوهپر 
حمیدهيسنزاده


 

تاريخدريافت1983/11/11:
تاريخپذيرش1983/12/9:

چکیده
ظروفزرينوسیمینساساني،درزمرهنفیسترينمصنوعاتهنرفلزگریايرانباستان به
شمار مي آيند .اين اشیاء از نظر شكل و نقوش بسیار متنوع هستند و انواع ظروف از قبیل
ها،انواعآبخوریوگلدانبامضامینينظیرشكارشاهانه،صحنههای

ها،کاسهها،جام

بشقاب
رسمي درباری ،صحنههای ضیافت ،تصاوير گیاهي و جانوری ،نیمتنههای انساني ،موضوعات
شوند.ظروفمدالیوندورهساسانيبانیمتنهاشخاصازجمله

اساطیریوغیرهراشاملمي
اند.البتهويژگيخاصمدالیونهای

اشیائيهستندکهمتأثرازنوعروميهمعصرخودبوده
کند،وجودگیاهانيدرزيرنیمتنههایانساني


هایروميمتمايزمي
ساسانيکهآنهارااز 
نمونه

است .با توجه به بررسيهای انجام شده در اين پژوهش ،وجود اين گیاه در زير نیمتنههای
صاحبمنصباندرباری،ريشهایايرانيداشتهکهاشارهبهارتباطپادشاهوگیاه،اسطورهیشاهِ

برآمدهازگیاهوزايشايزدمهرازمیاننیلوفردارداينتفكراسطورهایدرايرانومشرقزمین
تاريخيطوالنيدارد.مقالهحاضربهايننكتهخواهدپرداختکهاگرچهظروفمدالیونازنظر
متأثرازنمونه هایمشابهروميهستند،وليازنظرمضمونومحتواتفاوتيماهویبا

شكل 
نمونههایروميداشتهوازمفاهیمکامالًايرانيبهرهگرفتهاند .
کلید واژگان:ايزدمهر،پادشاه،ساساني،ظروفمدالیون،نیلوفر .

حمیدهيسنزادهتحتعنوانپژوهشيدرعناصرتزيینيظروف

اينمقالهبرگرفتهازپاياننامه کارشناسيارشد 
سیمینساسانيبهراهنماييدکترسیدمهدیموسویکوهپراست .


استاديارگروهباستانشناسيدانشگاهتربیتمدرس  m_mousavi@modares.ac.ir


h.yasanzadeh@modares.ac.ir
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مقدمه
پنداشتهميشد وشخصیتونقشاو

شاهدرايراندورانباستانغالباًدارایخصوصیتخدايي
درهالهایازاسطورههاقرار ميگرفت (هینلز .)283:1989 ،باتوجهبهآثاربرجاماندهازدورهی
ساساني شاه به عنوان نماينده خدا بر روی زمین از وظايف و صفاتي مشابه برخوردار بود .به
شمارآوردهاند وخدامينامیدند(همان.)231:

عنوانمثالشاهان رابرادرانخورشیدوماهبه
نقشهالهبهدورسرشاه کهنشانهتقدساست ،برخصوصیتماوراءِالطبیعهایشاهانداللت
دارد.برهمیناساسبرخينیزشاهراتجسميازايزدمهرميپنداشتند(همان .)919:
تنفیذ قدرت الهي به پادشاه در حضور ايزد مهر در برخي از نقوش برجسته ساساني
همچونطاقبستان،ديدهميشود،کهپادشاهبررویگلنیلوفرايستادهاست(گیرشمن:1931،

  .)131ظروفسیمینساسانينیزدربردارندهاطالعاتارزشمندیازآداب،سننوفرهنگاين
دورههستند .اينظروفبسیاریازمظاهرزندگيوشكوهدربارپادشاهانساسانيرابهتصوير
کشیدهاند .البته تجلي نمادين قدرت شاه بر روی ظروف گرانبها محدود به دوره ساساني
تریپیداميکند.

نمي شود،اماتجسمقدرتشاهانهبررویآثارسیمیندرايندورهجنبهعیني

کاسههای مدالیون نشاندهنده تصوير نیمتنهی پادشاهان و صاحب منصبان با سبكي مشابه
یايننیمتنههابررویپايهیگیاهيقرارگرفتهاند .

سكههاومهرهایساسانيهستندوهمه
ازمتخصصینبرجستههنرفلزگریدورهساساني،گیاهپايهایکهدرزير

پرودنس هارپر 1
تمامنیمتنههایاشخاصبرجستهقرارگرفتهاستراآکانتوس 2مينامد(هارپر.)23:1381،وی

دلیلوتوضیحروشنيدرموردعلتايننامگذاریارائهنميکند” .احتماالدلیلايننامگذاری

ويژگي تزيیني بودن گیاه آکانتوس در غرب است .کاربرد تزيیني اين برگ در سرستونهای
کورنتيروميويونانيمشاهدهميشود“(آدام.)31:1931،هارپرانديشهساختظروفمدالیون
بهعنوانيكشكلتزيینيدردورهساسانيرا متأثرازهنرروميميداند (هارپر.)23:1381،
اگر چه بايد توجه داشت ،نمونههای رومي برخالف نیمتنههای ساساني بر روی گیاه تصوير
نشدهاند .


روش تحقیق
پژوهش حاضر ،قرار گرفتن نیمتنۀ پادشاهان ساساني بر روی يك پايۀ گیاهي را نه به عنوان
نقشمايهای برای تزيین ،بلكه به صورت تجلي يك بینش اساطیری بررسي ميکند و تالش

هایاينبینشاساطیریراکشفوبااتكاءبهانديشههایاساطیریمتعلقبهآن

ميکندتاريشه

Prudence O. Harper

1

huhtnaca

2
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دوره ،مفاهیم اين نقشمايه را شناسايي و بیان کند .روش پژوهش شامل بررسي ظروف و
نقشمايه وواکاوینشانههایپیرامونارتباطاسطورهایشاه(بهعنوان
مهرهایدربرگیرنده اين 
موجودی که تولدی متفاوت با ساير افراد جامعه دارد) و گیاه زاينده است .مقاله با بكارگیری
نگارهشناسي يا آيكونولوژی ،2نوعي ترکیب میان
نگارهنگاری يا ايكونوگرافي 1و  
شیوههای  
نشانهشناسي ،مطالعات اجتماعي (متعلق به آن عصر) و انسانشناسي به وجود ميآورد.

آيكونوگرافيازطريقارجاعنشانههابهمتونفرهنگيبافتتولیدکنندهنشانميدهد،هنرمند
آگاهانهازباورهایاساطیریبهرهگرفتهاستوآيكونولوژیدربرگیرندهدرکاينمطلباستکه
بهصورتگستردهایتوضیحدهد.بنابراين

چگونهيكاثریهنریميتواندنگرشهایفرهنگيرا

درايكونوگرافي،موضوع،گوهرودرونمايهایتبیینميگرددکهازساختارهایمسلطيكدوره،

فرهنگ غالب و شرايط زيست اجتماعي دوران هنرمند سرچشمه ميگیرد .در ايكونولوژی که
شود،حضورمعانيعمیقتروگستردهتریکهدارایمنشي

تحلیلعمیقنگارههانیزنامیدهمي
ذاتي هستند مطمح نظر قرار ميگیرد .در اين سطح است که برای شناخت معنای تصوير،
خصلت های قومي ،طبقاتي ،تاريخي ،اخالقي ،آيیني و سرانجام فلسفي موجود در تصوير مورد
تحلیلقرارميگیرد.يعنيدراينسطحبحثبیشتردربارهیچیزیاستکهظاهراًبههیچوجه
درخوداثرمشهودنیست(اسفندياری .)11:1989،


یافتههای پژوهش
اساطیرنقشمهميدرشكلدهيبهباورهایفرهنگيدارندزيراعالوهبراينكهمحتوایاعتقادی

بهنوعيبیانگراوضاعاجتماعيوفرهنگي،نحوهیتفكرو

رانشانميدهد

ودينيپیشیناقوام
انديشهیفلسفيوديني،موقعیتجغرافیاييوتاريخاقوامومللمختلفنیزهستند.بنابرايندر
اين پژوهش هدف واکاوی نشانههای گوناگون پیرامون ارتباط اسطورهای ايزد مهر و پادشاهان
ساسانياستکهدرحقیقتبهعنواناستعارهایازايزدمهروتجسمزمینيخدایبرترشناخته
ميشوند .اين بررسي به تجزيه و تحلیل متون و آثار برجامانده پرداخته است و با استناد به

نمونههایپیشینازاسطورهیزايشمقدسشهرياروپادشاهبرآمدهازگیاهمقدساينموضوع
يابيبهاينهدفبحثانسانشناسيفرهنگي


کند.برایدست
رابهصورتعمیقتریتشريحمي

و واکاوی بینش اساطیری ،به عنوان دانش جمعي ،حائز اهمیت است .بايد در نظر داشت که
اهمیتهنریاساطیردرقدرتآنهابرایبیانارزشهایمسلطفرهنگياست،آثارهنریکه

iconography
iconology

1
2
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در اين بستر شكل گرفتهاند ،بازتابدهنده عقايد و فرهنگ دوران خود هستند که در قالبي
هابااستفادهازروشهای


هاينبینش
اند.عناصرشناختيشكلدهندهب

نمادينبهبیاندرآمده
نگاریونگارهشناسيومطالعههمزماناجتماعيدرطيپژوهشقابلشناساييهستند .


نگاره
ظروف مدالیون
هارپر گیاه پايهای را که در زير همه نیمتنههای اشخاص برجسته قرار گرفته است ،آکانتوس
مينامد(هارپر .)23:1381،مرورآثارباستانيايرانوحتياقوامآسیايينشانهميدهدکهگیاه

آکانتوس هیچ جايگاهي در فرهنگ و اسطوره مشرق زمین ندارد و به احتمال زياد دارای
خاستگاه در انديشه اسطوره ای يونان باستان است ،زيرا آشناترين کاربرد تزيیني اين برگ در

سرستونهایروميويونانيمشاهدهميشود،احتماالاعتقادبهزندگيپسازمرگدلیليبرای

سرستونکورنتيبیانيرسميازيكگیاهآکانتوس
تزيیناتآکانتوسياست (آدام  .)31:1931،
).اولینکاربردشناختهشدهسرستونکرنتيکهباگیاهآکانتوستزيینشدهدر

است(تصوير1
بنایيادبودلیسيکراتسدرآتنمتعلقبه991ق.ماست (همان .)31:
نامگذاریظروفدورانساسانيبا يكگیاهيونانيازسویهارپرشايدبهدلیلاقتباسي
شكلمدالیونِاينظروفازکاسههایرومياست،زيرادرغربوهنررمايننوعطرحمدالیون
در قالب اشیای ديگری نیز ،از جمله شیشه ساخته ميشدند (هارپر( )28 :1381 ،البته به
استثنایبرگهایپايهکهمختصمدالیونهایساسانياست) .

تصوير:1استفادهازگیاهآکانتوسبرایتزيینسرستوندريونان 

منبع:آدام 31:1931،
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تصوير:2کاسهشیشهایرومي،قرن9-1میالدی،موزهمتروپولیتن

منبع:هارپر28:1338،

نیمتنهای در يك نمونهی کاسه مدالیون رومي تصوير شده که بر روی گیاه پايه قرار

نگرفتهاستوبهنظرنميرسدکهشخصبرجستهياخاصيرابهتصويرکشیدهباشد(تصوير،)2
زيراکهتصويربهحالتکليوناروشننقششدهوقابلمقايسهبانیمتنههایدقیقوشخصیت

پردازیشدهیساسانينیست(تصوير9و .)1

تصوير:9کاسهمدالیونساساني،قرن1-9میالدی،گالریفرير 

منبع:هارپر 211:1338،
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تصوير:1کاسهمدالیونساساني،قرن1-9میالدی،موزهسینسیناتي 

منبع:هارپر 211:1338،



ظروفنقرهایدورانساساني(جلداول)معرفيکرده

هارپرهفت3ظرفرادرکتابخود
است.)A,B,C,D,E,F,G(،عالوهبراينظروف،دوکاسهمدالیونديگرنیز()I, Hدرموزههای
 Brussels Ancient Art Fairو Los Angeles County Museum of Artوجوددارند .شكل اين
نیزتزيینشدهاند(،گیاهپايهودواير

ظروفبزرگکهمنقوشبهنیمتنهميباشندوبهيكسبك

شعاعي و متحدالمرکز) ،دارای ترتیب و تسلسل تاريخي است و متعلق به قرن سوم و چهارم
میالدیهستند(هارپر .)92:1338،

:برخينمونههایگیاهپايهدرمدالیونساساني 

جدول1

ساختارمشترک
شعاعيودوراني 



گیاهمشترکزير
نیمتنهها 




 a2


ظروفمدالیون 

 a1




A


(هارپر )212:1338،
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b1

B

 b2






 c2

(هارپر )219:1338،

C

c1




(هارپر )211:1338،

 d2

 d1






D
(هارپر)211:1338،

 e2

 e1




E
(هارپر )216:1338،


 f2


 f1


F
(هارپر )213:1338،
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 g2

 g1




G
(هارپر )218:1338،


 h2

 h1
http://
 collectionsonline.lacma





i2

H

i1





I
http://
 baaf.be/press


گیاهانپايهایکهدراينظروفديدهميشوندازمنظرشكل،قابلبررسيهستندزيراکه
ها،نشاندهنده ینوعيدگرگونيدرسبكتصويرگریاينگیاهدرظروفمختلفاست.


بررسي
1
طورکهمشاهدهميشود،اينگیاهدرشكلهای a1و b1بهحالتطبیعي ترسیمشده

همان 
بانوعيتصويرگریسادهترازاين

است(تصوير 1الفوب).امادرکاسههایديگريعنيd1وe1
هایگلچندپرنقششدهاند.نكته

گیاهمواجهميشويموبرگهابهحالتگِردوشبیهبهگلبرگ

جالبتوجهمشابهتبرگهادراينحالتباگلزيرپایايزدمهردرطاقبستاناست(تصوير6
ج6،دو6ه).برگهایگیاهدرکاسههایآخريندورهزماني()f1,g1,h1,i1کامالًسادهترسیم
شدهوجزمفهوميازاينبرگهاباقينماندهاست(تصوير .)3



naturalism

1
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تصويرشماره:1الفوب(برگهایپايهکهبصورتطبیعيترسیمشدهاند) 

منبع:نگارنده 




هاييکهسادهترسیمشدهاند)

تصويرشماره:6ج،دوه(،برگ

منبع:نگارنده 




تصويرشماره:3تقلیلتصويربرگبهمفهوم 

منبع:نگارنده 

ریشههای تصویری نقش ظروف مدالیون
دورهچهارصدوپنجاهسالهیسلطنتساسانيدرتاريخبهعنواندورانشكوفاييوگسترش
فرهنگوهنرنشاندادهشده،ازآنبهعنواندوران”تجديدحیاتمليايران“ ياد ميشود
ساسانیانازاواسطقرنسوممیالدی،قلمرویخودراگسترشدادهودر

(لوکونین.)13:1983،
نتیجهتماسايرانیانباامپراتوریرومافزايشيافت.تاثیرپذيریفرهنگي متقابلدرنتیجهاين
افزايش تماس ها اجتناب ناپذير بود .به طور مثال آثار اسیران رومي بخصوص صنعتگران ماهر
آنهاکهطيجنگ هایمكررايرانورومبهاينسرزمینانتقاليافتهبودند،درشهربیشاپورو
هایآنهاکامالًمشهوداست؛اماايرانیانبهظرافتخاصيهنرخود

بخصوصدرموزايیكکاری
راواردفنوهنررومیانکردندوتنهاازآنهاتقلیدمحضنكردند(سماکمحمدی:1983،

سازیساساني،متاثرازسبكسوری-روميبود،بلكهبرخي

).نهتنهاسبكوروشموزايیك

88
موضوعاتهنریآنهانیزازآثارروميوبهويژهسوریالهامگرفتهبود(گیرشمن.)111:1931،

از سوی ديگر ،عناصر به کار رفته در تصويرگریهای ايراني با دگرگوني مفاهیم مورد استفاده
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رومیانقرارگرفتند،ازآنجملهنقشحیوانيکهحیوانديگریرادنبالميکندواغلببهيك
صحنهیجنگوستیزتبديلميشوديكيازموضوعاتساسانياستکهدرهنرنواحيمجاورو
).روابطوتعامالتفرهنگيايرانباتمدنهایديگر

حتيدوردستنفوذيافتهاست(همان911:
محدود به دوران ساساني نبود و اين روابط در دورههای پیشن نیز وجود داشت .در دوران
هخامنشيدرمنطقهمقدونیه،فرمانروايانمحليارتباطمستقیمبادستگاهحكومتيهخامنشیان
دانستند(ملكزاده.)18:1981،دردوراناشكانیان

داشتندوشاهانايرانراحامیانخودمي
ترکیبي از سنت های فرهنگي عصر هخامنشیان به عنوان وارث فرهنگ مشرق قديم با سنت
يونانيريشهداردرفرهنگغرببهوجودميآيدوسپسمیراثپارتيباتداوميافتندرهنر

ساسانيموجبظهوررنسانسيميگرددکهدارایخصوصیاتويژهملياست(گیرشمن:1931،
.) 6تأثیرهنرپارتيدرتمدنرومدارایدامنهبیشتریاستزيراازاواخرقرناولمیالدیهنر
يونانوروميدرهایخودرابهرویسبكهاوشكلهایشرقگشودند(همان .)12:

دورانباستانبهعنوانپلارتباطيبینشرقوغربعملميکرد،بنا

سرزمینايراندر 
برگستردگيروابطتجاریدردورانساساني،هنرنقرهکاریايندورهدستخوشتغییرشدو

شاهدالگوبرداریدربرخيازعناصرتصويریآنهستیم(موسوی؛تِیلُر.)123:2118بااينحال
ریراازفرهنگهایديگربرگزيدهاستکهبهلحاظشكل ومفهوم

هنرمندايرانيهمیشهعناص
بافرهنگايرانيمشابهتداشتهباشند،اينامردربسیاریازنمونههایديگرظروفساسانينیز
ديدهمي شود.پژوهشمشترکيکهتوسطموسویکوهپروتیموتيتیلُر1درموردنقوشگروهي
یخیروشرنشانميدهد

ازظروفساسانيانجامشده است،روايتيايرانيازآناهیتاواسطوره

(تصوير  .)3پیشتر تصور ميشد که اين صحنه نشاندهنده جشن پیروزی ديونیزوس ،خدای
شرابومیگساری(يكيازاساطیريونان)است،ولياينصحنهدرحقیقتآناهیتارابهتصوير
ميکشدکهبهتقلیدازسبكجشنپیروزیديونیزوسيوناني -رومياجراءشدهاست(تصوير
)8؛ازآنجاييکهتصويریکهدربشقابهایساساني(تصوير)3بهتصويرکشیدهشدهپیكرهای
زنانهدارد،بنابرايناحتمالاينكهاينشخصآناهیتاالههموردپرستشواحترامايرانیانباشد،
بیشتربهنظرميرسد.دراينمیانهر دوخدا،خدایباروریوزندگيهستند.درمقايسهبا
بشقابپارتي،دربشقابساسانيهمهیشخصیتهابهسبكيايرانيترسیمشدهاند.بنابراينبا
توجه به توصیفاتي که در مورد پیكره زنانهی آناهیتا در اوستا نیز شده است ،شخص مرکزی
آناهیتااستوموجودیکهپشتالههايستادهودراسطورهیيونانيهرکولمعرفيشدهاست،
همان قهرمان اسطوره ای اوستا بنام گرشاسب و زني که در کنار آناهیتا نشسته ،همان زن
پتیاره ایاستکهموجباغواوتردگرشاسبازدنیایمینویشدهاست.ازمفاهیمنماديناين

تصويرچرخياستکهدرزيرتختآناهیتاديدهميشود،بهدلیلقرارگرفتندوپیكرهبالداردر
Timothy Taylor

1
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دوجهتمخالف،احتماالًاينتصوير،نبردمیاننیروهایخیروشررانشانميدهد؛درحاليکه
نقش فوق در جشن ديونیزوس ،تبديل به يك پیكره شده که در حال هل دادن چرخ تخت
ديونیزوسميباشد(همان)123-191:
انیانبابرقراریارتباطيمنطقيوتطبیقمیانمولفههایفرهنگي

هنرمنداندورانساس
توانستهاند مفهومي ايراني را در شكل و ترکیببندی جشن پیروزی ديونیزوس تصوير کنند

نگارهشناسياينصحنه(تصوير)3مستلزمشناختاسطورهیايرانييعنيالهه
(همان  .)123:
شكلهایهنرايندورهتبلوريافتهاستکهبادارایاشتراکاتيبايكفرهنگ
آناهیتااستکهدر 
ديگر است .به بیان ديگر هنر اين دوره نوعي تطبیق بین مفاهیم اسطورهای فرهنگ خود و
وتصاويربرگرفتهشدهازديگرفرهنگهابرقرارکردهاست .

شكلها

تصوير:8ظرفپارتيباتصويرديونیزوس 

منبع:موسوی؛تِیلُر192:2118،
تصوير:3ظرفايرانيباتصويرآناهیتا

منبع:موسوی؛تِیلُر191:2118،
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دگرگونيدرمفهوم،درموردنیمتنههایانسانيموجودبررویظروفمدالیونساساني
اينسبكترسیمنیمتنهبزرگانبرروی مهرهایساسانينیز

نیزقابلمشاهدهوبررسياست.
دربرخيازاينمهرهاشاهدحضورگیاهانيدرزيرنیمتنههای

ديدهميشود(هارپر.)23:1381،
افراد هستیم که يادآور گیاهان کاسههای مدالیون هستند ،اين يك شكل معمول در مهرهای
ساسانياستونمي توانبهروشنيگفتکهاينمهرهامتعلقبهبعدياقبلازساختظروف
مدالیونهستند(ديمند(،)12 :1313،تصوير 11و.)11آنچهکهدارایاهمیتاست،انديشه
اسطورهایتجلييافتهدراينشكل مبتنيبرترسیمگیاهپايهاستکهريشهدرساختارهای
فرهنگايراندرآندورهزمانيداردوازاينمنظربانمونههایروميمتفاوتاست .

تصوير:11مهردورهساسانيقرنپنجم،موزهبريتانیا 

منبع:هارپر118:1381،
تصوير:11مهردورهساساني،گالریباراکات 

منبع :



http://www.caissoas.com/CAIS/Images2/Sasanian/artifacts/Seals/Sasanian_Brown_Agate_Seal_Barakat_Ga
llery.jpg
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بازنمود اساطیر در هنر
اسطورهنهتنهابازتابدرکانسانازمعنيبنیادينزندگيکهمنشوریاستکهانسانبرطبق
آن زندگي ميکند و مي تواند توجیه منطقيِ موجوديت يك جامعه را نیز در بر داشته باشند.
اعتبار نهايي جامعه از طريق مفاهیم اساطیری فراهم ميشود .اساطیر چیزی بیش از داستانِ
روايتيمحضياگزارشهاینماديناستوبرخواندهشدندرمراسمآيینيبافعالیتنیروهای
فوق طبیعت پیوند دارد .چنین است که اساطیر منشورهای رفتار اخالقي و ديني را تدارک

ميبینند و تدوين و تبیینکنندهی باورها هستند و خاستگاه قدرتهای فوقالطبیعي در آنها

نهفته است .بدين سان در توجه به اسطورهشناسي ايران نیز به جهانبیني اصلي ايرانیان و
دريافتآنازانسان،جامعهوخداتوجهداريم(هینلز.)62-69:1989،بنابراينمطالعه اسطوره
ازلحاظشناختکلیتفرهنگيجامعهونحوهیانعكاسآندرتولیداتفرهنگيحائزاهمیت
است .اسطورهها صرفاً به صورت حكايت و روايتهای کالمي بیان نميشوند ،بلكه گاه بصورت
جلوههایبصریودرقالبنقشونگارخودرانشانميدهند(اسماعیلپور.)91:1933،بدين
ترتیباساطیرنوعخاصيازهنرراپديدميآورندکهازبیاننمادينبهرهميگیردوتشريحو
یبازنمودآنهادراثرهنری

تبیینآننیزنیازبهتأويلوتفسیربنمايههایاسطورهایونحوه

هاونمادهایمورداستفادهشرحميدهد

دارد،تفسیریکهاينبیاننمادينرابااستفادهازنشانه
ایرادرخلقوابداعآثارهنریمشخصميسازد.

وجايگاهباورهایاسطوره
حضور گیاهان مقدس در زندگي اسطورهای انسان ،بر اساس ارتباط گفتهشده میان
باورهایاسطورهایوهنرقابلت فسیراست.نخستینزوجانسانازتخمهیگیومرثدرونزمین

هستييافت،نخستبههیأتگیاهيکهشناختزنومرد(مشيومشیانه)آنممكننبودوبه
همتنیدهبودند.زادهشدنانسانازگیاهيادآورتقدسگیاهوگیاهخداياندردورهینوسنگيو
متأثرازمعیشتمتكيبرکشاورزیو ديگرنمودهایآندراساطیرسرزمینهایمختلفبسیار
است.روايتپیدايينخستینانساندراساطیرزرتشتيوتفكرايرانباستان،متأثرازاينرويكرد
).ازديدگاهانسانشناسي

کهنبودهودربندهشنیزبداناشارهشدهاست(هینلز189:1989،
نیزنگرشانسانبهدرختوگیاهبهروزگارِگردآوریِخوراکوبهرهگیریازگیاهاندرتغذيهباز
مي گردد.بدينترتیبدرعصرنوسنگي،گسترشتمدنکشاورزیواسكان،انسانرابادرخت
پیوندميزند(همان .)161:
درخت زندگي از گیاهاني است که در بسیاری از سنتهای اسطورهای بینالنهرين و
کشورهای شرقي از جمله مصر مقدس ميباشد .تصوير  12نمونهای از درخت مقدس در بین
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النهرين(آشور)است.چنانکهمشاهدهميشوددراينتصوير،خدایخورشیدبانامشَمَشيا

آشورازفرازايندرختظهورميکند(مكدونالد .)119:2112

تصوير:12درختزندگيدرمیاندوراهبدرکاخآشورنصیرپالدوم،موزهبريتانیا 

منبع:مكدونالد 111:2112،

درخت زندگي همان طور که در اين تصوير ديده ميشود معموالً در میان دو راهب يا
کاهنويادوجانورمقدساسطوره ای(شیردال،بزوحشي،شیر)...قرارداردکهنگهباندرخت

دراسطورههایمصراستکهشاخههایآن

بشمارميروند.تصوير19نمونهایازدرختزندگي
شكوفهنیلوفرآبيدادهاند(همان) .

تصوير:19دوخدایمصریدرکناردرختزندگي

منبع:مكدونالد 111:2112
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دوره ساساني از منظر بررسي تقدس گیاهان (رويیدنيها) در ساختارهای انديشه
ايندورانتدواميافتهازباورهایپیشینهستند،از

(اسطورهها)جايگاهخاصيداردزيرااساطیر 

جمله مي توان به آيین زرتشتي ،مهری و مانوی اشاره کرد که در همهی آنها درخت نقش
محوریداشتهاست(دادور .)33-111:1981،
گیاه مقدس ديگر گل نیلوفر است که تقريباً در تمام تمدنهای آسیايي از اهمیت
العادهایبرخورداراست.اينگیاهدرهنرواسطورههایايرانباستانبهوفورديدهميشود.
فوق 

”زايشِايزدمهرازمیاننیلوفر“ نیزبرهمینپايهاست.درمهرابهیهدرنهايمواقعدرآلمان،
پیكرهونقشيپیداشدهکهزايشايزدمهرازمیانهیگلنیلوفررانشانميدهد(تصوير11
و .)11

تصوير:11زايشايزدمهرازمیانگلنیلوفر/مهرابهنزديكهدرمانهايم(آلمان)

منبع:رضي 231:1981،

درطاقبستانپیكرايزدمهرباپرتوخورشیددورسراوبرسنگتراشیدهشدهکهروی
گلنیلوفرايستادهاست(تصوير.)11درنقوشيچندازمهرابهها،زايشوبیرونآمدنايزدمهراز
درونگلنیلوفرنشاندادهشدهاست (رضي.)231:1981،
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تصوير:11نقشاعطاینشانبهاردشیردرحضورايزدمهرکهرویگلنیلوفرايستادهاست،طاقبستان 

منبع:گیرشمن131:1931،

مسئلهایدر

رابطه گسترده میانپادشاهانوگیاهانمقدسدرمیاناقواممختلفشرقي
خورتوجهونشانه شناسيموجوددرنقششاهوپیوندآنباگیاهدرطولتاريخقابلبررسي

است.بارزتريندلیلرابطهشاهوگیاه،برکت،زايشواسطورههایکِشتوتمدنکشاورزیاست
.چنانکهگفته

کهقبالًبهجايگاهواهمیتآندرزندگيانسانازادواربسیارکهنتراشارهشد
شد،گلنیلوفرنمادزايشدرايرانباستاناستکهاينگیاهرابطهاینزديكبا”ايزدمهر“دارد
و اسطوره زايش ايزد مهر از نیلوفر بر اين اسطوره استوار است (همان) .در دوره ساساني شاه
دارایمرتبتمهریبودوبرخيازپژوهشگراننیزمعتقدهستندنقشهالهبهدورسرشاهکه
نشانه تقدس است ،بر خصوصیت ماوراءِالطبیعهای شاهان داللت دارد .بر همین اساس شاه را
تجسمي از ايزد مهر ميپنداشتند (هینلز .)919 :1989 ،ارتباط پادشاه ساساني به عنوان
ایازايزدمهرباگیاهموجوددرزيرنیمتنههایکاسههاومهرها قابلبررسياست.


استعاره
ارتباط پادشاه و ایزد مهر
ترينآنهاايزد

درمیانايزدانيکهايرانیانباستانبهستايشآنهاميپرداختنديكيازبرجسته
مهر(میترا)بود.درسرودهایباستانيکهدراوستایکنونيبازماندهسرودیبرایجشناينايزد
شود.درمهريشت همبستگيايزدمهرباخورشید،کههنوزدر

هستکهمهريشتخواندهمي
معنایفارسيمهرزندهاست،نمودشدهاست(مقدم.)1:1981،طبقنوشتههایتاريخي،سال
زايش مهر را  232پیش از میالد ميدانند .پیروان دين مهر چون باور داشتند که مادر مهر
(ناهید)درآبازتخمهیزرتشتبارورشدهاستزايشاوراازمیانغنچهینیلوفرکهمانند
میوهیکاجاستدرصحنههایزايشبازنمودهاند(همان .)31-31:
طبقاساطیر،میترا،ايزدیاستکههمهازشهريار،فرماندار،کدخدا،سرورخانوادهوافراد
عادیبهاوپناهميجويند.میتراايزدیاستکهميتوانددرقالبپادشاهِحافظِ مردم،تجسمي
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زمینيپیداکندوشاهدرنقشمیترابهعنوانحافظعهدوپیمانبامردممطرحميشود(رضي،
هایاسطورهایباستانچنیناستوشخصشاهراروحاني


).بنیاناغلبانديشه
182:1981
بزرگ ،ظل اهلل ،کشیش اعظم و نمايندهی خداوند در حالت تجسم ميدانستند که عالوه بر
یوی،حفظونگاهداشتِشئوناتمقدسدينياستوشخصوی

سلطنت،بزرگترينوظیفه
تجسممطلقخردونیرویانديشه(حكمت)ونیرویسیاسيودينياست(همان).ازآنجاييکه
زبانبیاناساطیرنماديناست،بنابرايناسطوره یايزدمهرازنمادهاييبرایتجليدرآثارادبي
وهن ریبرخورداراست.بهطورمثالنمادهایمیترادايرهياحلقهاست(دايرهوحلقهینورو
روشني) که با شعاعهايي نیزه مانند مشخص ميشود و به معنای نشانهی سوگند ،عالمت
ایگردسرمیترااستوايننكتهدراوستانیزنقلشده


یزندگيهستند.هاله
شهرياریوچرخه
است(همان.)168:حلقهنشانويژه یمیترااستوازهالهنورخورشیداخذشدهوبهمعنای
دايرهای است از نور که ايزد مهر را محاط ميساخت ،چون میترا ايزد نور و روشنايي بود

(همان.) 612:همچنانکهاشارهشد،پادشاهفرهايزدیراکهتشعشعنورانيوهمانهالهنورمهر
استازايزدمهردريافتميکند.اينهالهدراغلبتصاويریکهازشاهانساسانيبهجایمانده،
بهصورتدايرهاینورانيدورسرآنانديدهميشود.بهموجب بندهش،فره معاني متفاوتي مي
دهد که از آنجملهميتوان به آتش ،نور و روشني اشاره کردَ ” .فرّ فروغي است ايزدی به دل هر
برازندهی تاج و

که بتابد از همگان برتری يابد؛ از پرتو اين فروغ است که کسي به پادشاهي رسد،
تخت گردد و آسايش گستر و دادگرو شايسته الهام ايزدی شود“(پورداوود.)911-911:1933،

کاسههای مدالیون و هاله مقدس
اسطورهومذهبدرمطالعهپیرامونهنرساسانيمرکزيتدارند،طبقمنابعتاريخي،ساسانیان
همیشهدرتالشبرایترفیعجايگاهمذهبزرتشتيبودند؛دراينمیانهنرنقشمهميايفا
).همان گونهکهاشارهشد،پادشاهساسانيتجسمزمیني

مينمود(موسوی؛تِیلُر123:2118،
ايزدمهروصاحبفرّهايزدیبود.فرّهايزدیمعموالَبهصورتهالهمقدسپیرامونسرپادشاه
تجليپیدامي کرد.حالاگرهمهاينظروفراازمنظرنقشدورِمدالیونمرکزیبررسيکنیم،
در مييابیم که در همه آنها دواير متحدالمرکز و خطوط مرکزی مشترک است کهاز اطراف
طرحنیم تنهمرکزیهمچوناشعهخورشیدبهبیرونکاسهپرتوافكنيميکنندوتداعيکننده

هاله دور سر پادشاه هستند (شكلهای  a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2,h2,i2جدول) .در اين حالت با
توجه به فرضهای موجود ،گمان ميشود ،اين گیاه پايه ”نیلوفر“ و شخص مرکزی نمادی از
”میترای در حال زايش از گل نیلوفر“ است؛ در جاهای ديگر نیز از جمله در طاق بستان و
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مهرابهیهدرنهايمدرآلمانچنینصحنهایديدهميشود.البتهدربرخيازاينظروفبزرگانو
ملكهنیزديدهميشوند،چراکه دردورهساسانيطبقهایبنام”شهرداران“ نیزبودهکهاعضای
اينطبقههمپايهیپادشاهانمحسوبميشدند.هرشهرداریدرايالتمخصوصخوددرحكم
پادشاهيبود،صاحبتختوتاج(شیپمان .)83:1981،ملكههایساسانينیزاغلبدرکنار
شوندوايننشاندهندهجايگاهبلندمرتبه

پادشاهويابهتنهاييبررویسكههاومهرهاديدهمي
ملكهدردورهساسانياست(تصوير16و .)13

تصوير:16مهرساسانيبانقشملكه



منبع :هارپر  91:1338
تصوير:13سكهبهرامدومبانقشپادشاه،ملكهوپسرپادشاه 

منبع:گیرشمن216:1931

نتیجهگیری
شدهازمنظرنگاره شناسيوبررسيپیوندمیاناسطوره،اجتماعوهنر،آشكار


هایانجام
بررسي
تواندبیانگرنگرشهایفرهنگيوازآنجملهعقايدمذهبي


نریمي
ميکندکهچگونهيكاثره

باشد.اساطیرازجايگاهويژهایبرایشناختوتفسیرديدگاههایبهکاررفتهدرآثاربرخوردار
هستندزيرا عالوهبردارابودنمحتوایاعتقادیودينياقوامگذشتهبهنوعيروشنگراوضاع
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اجتماعيوفرهنگيآنجامعهنیزميباشند.درموردارتباطگیاهنیلوفر(نگرشياسطورهای)و
ايزد مهر (نگرشي مذهبي) و همچنین ارتباط ايزد مهر با پادشاه (به عنوان بازتاب نگرش
اسطورهای مذهب در نظام اجتماعي و فرهنگي) مشخص ميشود که شاه ساساني در نقش

استعارهایازمیترابهعنوانحافظع هدوپیمانبامردم،دارایتولدیمقدسومتفاوتازمیان
گیاهيمقدسونهتزيینياستوتصاويراينظروفکهبهنوعينمايشدهندهقدرتحكومت

هستند،ارتباطنماديننزديكيباايزدمهروآيینمیترائيدارند.چراکهطبقتعبیرتاريخيو
مفهومياينگیاهدرمشرقزمینوهمچنینتحلیلمبتنيبرشكل،چنینبهنظرميرسدکه
در اين ظروف شاهد زايش میترا (پادشاه ،عاليرتبگان و ملكه) از میان گل نیلوفر هستیم .بر
اساسبازخوانيهاييکهدرموردگیاههایمقدسمشرقزمینانجامشد؛مشاهدهميکنیمکه

گیاهآکانتوسهیچجايگاهيدرفرهنگواسطورهاينسرزمینهانداشتهوگیاهيکامالًتزيیني
مورداستفادهازسویهنرمندانروميويونانيبودهاست.همچنیندوايراطرافمدالیونهانیز
اينمفهومکهپادشاهدارایمرتبتمهریاستراتقويتميکنند.ازاينروبعیدبهنظرميرسد
کههنرمندساسانيکهوظیفهاشنشاندادن قدرتوتقدسشاهانهبود،موضوعاتومفاهیم
غیرايرانيرادرصحنههایآيینيورسميمربوطبهشاهوسايرصاحبمنصبانساسانيبه
تصويربكشد.بنابرايندراينآثارهنرمنددرايجادتطابقبینمفاهیماسطورهایسرزمینخودو
شدهازديگرفرهنگهاموفقبودهومفهوميايرانيرادرقالبشكل روميبه

شكلهای  
گرفته

تصوير درآورده است .به اين ترتیب هنر به عنوان ابزاری مهم و تأثیرگذار در خدمت انسان
اسطورهمدار درميآيد و عنصر باور به طرز شگرفي در خلق و آفرينش جلوههای اساطیری و
نمادينآثارهنریموثرواقعميگردد.
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