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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 impor-
tant source to study the motifs of this period. These fabrics include elements with broad struc-
tural, 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 Intro-
duction 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.

Human Figure Iconology is Two Pieces of Textile from Sassanid Era
(With Images of the King’s Battle and the Tree of Life)

Received: 03.08.2019      
Accepted: 24.10. 2019
DOI: 10.22055/pyk.2019.15359

Nastaran Saberi 1*           Ameneh Mafitabar 2

1. * Master’s Student in Textile and Fashion Design at Pars University, Tehran, Iran (corresponding author).   HYPERLINK 
Nastaran.saberi.pars@gmail.com
2. Assistant Professor of Textile and Fashiom Design, College of Applied Arts, Art University of Tehran, Tehran, Iran

Keyword:
Sassanid
 Iconology
Textile
Human Figures

EXTENDED
ABSTRACT

Introduction



Journal of  Art Faculty Shahid  Chamran University of Ahvaz

Vol. 8, No. 17, Autumn 2019, P. 40-61
Human Figure Iconology is Two Pieces of Textile from Sassanid Era (With Images of the King’s Battle and the Tree of Life)

41

PAYKAREH

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 summa-
rized 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 sam-
ples 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 tex-

tile 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 Zoro-
astrian 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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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

Displaying support and 
victory

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

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,
Emphasizing the protection 

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

Announcing the king›s 
magnificence and superiority 

over the enemy or God›s 
conquest of the devil

Table 1. Symbols in two pieces of fabric under study. source: Authours
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Conclusion
In general, we can say that Sassanians, as a religious dynasty considering the King’s rela-

tionship 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 compo-
nent 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 occa-
sional portray of God and sacred beings was merely to legitimize the king.
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  چکیده
پیوندی  اقوام  هنر  تاریخ  با  و  بوده  قوم  هر  عقاید  و  باورها  فرهنگ،  نمایشگر  متمادی  قرون  طول  در  هنری  آثار 
اهمیت  دوره  این  اقتصادی  و  دینی  سیاسی،  وقایع  دلیل  به  برجای مانده  ساسانی  دوره  از  آن چه  دارد.  گسستنی  نا
کمک می کند تا هر چه بیشتر با رمز و رازهای نهفته این دوره آشنا شد. بیشترین مشخصه  ویژه ای دارد و تفسیر این آثار 
ح  که مطر هنر ساسانی نقوش تزئینی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است. مسئله ای 
که چه الیه های معنایی آشکار و پنهانی در نقوش پارچه های ساسانی وجود دارد. ازاین رو ضروری  می  گردد این است 
ح است، مورد تحلیل قرار  که در حوزه نقد هنری و زیبایی شناسی مطر که این هنر، با رویکردهای جدیدی  می نماید 
که برای بررسی محتوای متون تصویری غالبًا سودمند است، رویکرد آیکونولوژی است. با  بگیرد. یکی از رویکردهایی 
کاوی الیه های معنایی آن ها  این حساب، مقاله حاضر با هدف تعمیق در نمادها و نشانه های پارچه های آن روزگار به وا
گردآوری اطالعات بر اساس شواهد بصری و به صورت  کیفی انجام پذیرفته است و  پرداخته است. این تحقیق به شیوه 
برای نیل به این مقصود، مقاله حاضر به دنبال این پرسش است:  اسنادی )کتابخانه ای( به سرانجام رسیده است. 
با تصویر جنگ شاهی و درخت زندگی  »الیه های معنایی آشکار و پنهان  نقوش انسانی در دو قطعه پارچه  ساسانی 
که در آن به  شیوه توصیفی- تحلیلی، دو قطعه  براساس رویکرد آیکونولوژی چیست؟«. نتایج حاصل از این پژوهش 
قرار داده است،  بررسی  و در مراحل سه گانه آن مورد  آیکونولوژی خوانش  الگوی  را طبق  پارچه های دوره ساسانی  از 
کی  کمیت سیاسی دارد و حا نشان می دهد نقوش موجود در پارچه های ساسانی ریشه در اندیشه مذهب رسمی و حا

کسب مشروعیت برای آن است. از ایدئولوژی آنان در اداره حکومت و 

نسترن صابری *
آمنه مافی تبار **

آیکونولوژی نقش انسانی در دو قطعه پارچه ساسانی
)با تصویر جنگ شاهی و تصویر درخت زندگی(

کلیدواژه: 
ساسانی
 آیکونولوژی
 پارچه
نقوش انسانی 

کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس موسسه آموزش عالی و معماری هنر پارس،  )نویسنده مسئول( دانشجوی 
تهران، ایران*
Nastaran.saberi.pars@gmail.com
کاربـردی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران** گروه طراحی پارچـه و لبـاس، دانشکده هنر  استادیار 
a.mafitabar@art.ac.ir

تاریخ دریافت: 98/05/12
تاریخ پذیرش: 98/08/02



فصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره هفدهم - پاییز ۹۸
45

آیکونولوژی نقش انسانی در دو قطعه پارچه ساسانی )با تصویر جنگ شاهی و تصویر درخت زندگی(

  مقدمه
ویژه ای  جایگاه  است،  تمدن ها  و  فرهنگ ها  بروز  و  ظهور  اساسی  مؤلفه های  از  یکی  که  هنر 
انحطاط  یا  تعالی  و  پیشرفت  در  را  محوری  نقش  و  داشته  انسان ها  فرهنگی  زیستی  تعامالت  در 
سنگ نگاره های  پهنه  بر  می توان  را  ساسانی  دوره  نقوش  است.  کرده  ایفا  جوامع  انحراف  و 
گچ بری ها، مهرها، نقاشی های دیواری  طاق بستان و فارس و هم چنین ظروف زرین و سیمین، 
مهمی  منبع  ساسانی،  دوره  از  به جای مانده  پارچه های  مسیر،  این  در  کرد.  مشاهده  پارچه ها  و 
کیفیت و تنوع نقوش  که به واسطه  در بررسی انواع نقوش در این دوره به حساب می آید. مرجعی 
گسترده  مفاهیم  حامل  عناصری  شامل  دوره  این  پارچه های  می نماید.  استناد  قابل  دوره  آن 
کمتر  که در تحقیقات پژوهشگران به لحاظ فرمی و مفهومی  ساختاری، مذهبی و اساطیری هستند 
به عناصر موجود در آن ها پرداخته شده است. بر اساس مطالعات، رویکردهای اساسی بسیاری 
جایگاهی  دارای  آیکونولوژی  رویکرد  میان  این  در  دارد.  وجود  هنری  و  ادبی  مطالعات  عرصه  در 
گرچه این نوع مطالعات، دارای پیشینه  نسبتًا طوالنی است، اما به واقع  نسبتًا ویژه است، زیرا ا
کاملی به خود  که به عنوان روش جامع برای مطالعه آثار ادبی و هنری شکل  در سده بیستم بود 
گی های اصلی یک  ح اصلی این جریان، آیکونولوژی از ویژ گرفت. پس از پانوفسکی 1 به عنوان شار
رویکرد تمام عیار برای مطالعه اثر هنری برخوردار شد. مطالعه در راستای هنر و به ویژه پارچه بافی 
و خوانش نقوش پارچه ها از طریق آیکونولوژی می تواند راه گشای بسیاری از ابهامات موجود باشد 
پارچه ها  عناصر  و  نقوش  کاوی  وا به  تحلیل  و  توصیف  مرحله  دو  از  استفاده  با  روش  این  در  زیرا 
کنار هم قرار گیری آن ها پرداخته  اقدام و از این طریق به معنای ضمنی موجود در آن ها و دالیل 
عصر  این  ساسانی  نقوش  اصالت  و  غنا  به  توجه  با  پژوهش  این  در  حساب،  این  با  شد.   خواهد 
گردیده و در ارتباط با نقوش این دوره ، حوزه منسوجات به عنوان  به عنوان محدوده زمانی انتخاب 
این پرسش  به دنبال  این مقاله  بنابراین  انتخاب شده است.  زمینه محدوده موضوعی پژوهش 
است : »الیه های معنایی آشکار و پنهان  نقوش انسانی در دو قطعه پارچه  ساسانی با تصویر جنگ 
گاه است  شاهی و درخت زندگی براساس رویکرد آیکونولوژی چیست؟«. البته نگارنده بر این امر آ
که این دو قطعه پارچه ساسانی نماینده منسوجات طبقات قدرتمند شاهی و از شواهد باقی مانده 
در سایر ممالک از دوره ساسانی است. با این حساب، مقاله حاضر با هدف تعمیق در نمادها و 

نشانه های پارچه های آن روزگار، تعداد دو قطعه پارچه را به مطالعه می گیرد.
در اهمیت این پژوهش آن که هر نقش در هنر باستان از ابعاد مختلفی قابل بررسی است و 
که عالوه  ایفا می کند چرا   را در هنر  نقوش موجودات و عناصر تخیلی و اسطوره ای نقش مهمی 
کرده است.  بر جنبه های بیانی و تصویری، علل وجودی تمدن های باستانی را در خود مستتر 
رمزگونه ای  و  نمادین  مفاهیم  دارای  گذشته  تمدن های  هنری  آثار  در  زمان  دیر  از  نقوش  این 
داشته  ویژه ای  جایگاه  ایران  در  گذشته  از  ساسانی  منسوجات  نقوش  میان،  این  در  بوده اند، 
امروزه  و  داشته  ساسانی  دوره  در  ایران  مردم  بین  در  آیینی  عملکرد  نوعی  نقوش  این   است، 
از  بسیاری  توسط  کنون  تا ساسانی  پارچه های  نقوش  بررسی  دارند.  هنر  در  وسیعی  کاربرد  نیز 
چیدمان  نحوه  در  پژوهش  و  ساختاری  هنری،  منظر  از  اما  است  پذیرفته  صورت  پژوهشگران 
کمتری به چشم می خورد. شناخت  عناصر، عالئم و ریشه یابی این نقوش بررسی دقیق و اساسی 
شیوه های  این  و  سازد  فراهم  را  آن ها  شایسته تر  شناخت  زمینه  می تواند  نقوش  این  بررسی  و 
و  راز  از  انبوهی  نماینده  انسانی  تصاویر  نقش مایه ها،  میان  در  که  گرداند  احیا  را  نقش پردازی 
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این  بنابراین  می یابد.  نمود  هنرها  و  ادبیات  ادیان،  اساطیر،  بستر  در  آن  ردپای  که  است  رمز 
مقاله پس از نیم نگاهی به نماد و رویکرد آیکونوگرافی، اوضاع نساجی آن دوره را مورد اشاره قرار 
از نقوش منسوجات  آیکونولوژی این دسته  می دهد. آن گاه به یک نظریه تکوینی درباره تفسیر 
کم در آن عصر به کاوش  تکیه می کند و دو قطعه از پارچه های عصر ساسانی را بر اساس صور حا

می گیرد و نتیجه را در قالب یک جدول عرضه می کند.

پیشینه تحقیق
ــع متعــددی وجــود دارد  ــوژی، مناب ــاره نقــوش و نمادهــای دوره ساســانی و رویکــرد آیکونول درب
کــه بــه  کتــاب، مقالــه و پایان نامــه تدویــن شــده اند. از میــان منابــع قابــل اعتمــاد  کــه در قالــب 
گــدار 2 (19۶2)  کتــاب »هنــر ایــران«، آنــدره  بررســی نقــوش و نمادهــای دوره ساســانی پرداختــه، در 
کــه بــه فارســی برگردانــده شــده )1۳۷۷(، بــه بررســی بافته هــای ساســانی پرداختــه و اطالعاتــی از 
کــرده اســت. در زمینــه نقــوش  ح و جنــس پارچه هــا بــا اشــاره بــه نقــوش طاق بســتان ارائــه  رنــگ، طــر
ساســانی می تــوان بــه مقالــه، »بررســی تطبیقــی منســوجات ایــران ساســانی و روم شــرقی« از فرینــاز 
کــه بــه بررســی نقــوش  کــرد  فربــود و محمدرضــا پورجعفــر )1۳8۶(، نشــریه هنرهــای زیبــا، اشــاره 
کتــاب  کــرد اســت.  منســوجات ساســانی و بیزانــس پرداختــه و تأثیــر ایــن نقــوش بــر یکدیگــر را بررســی 
تاریــخ تمــدن ایــران ساســانی به قلــم ســعید نفیســی )1۳88(، بــا پرداختــن بــه نقــش برجســته های 
طاق بســتان و نقــوش پارچه هــای آن به طــور مجــزا، مجموعــه ای در خــور توجــه اســت و می تــوان 

ــت آورد.  ــه دس ــن دوره ب ــوش ای ــا و نق ــمند از بافته ه ــی ارزش اطالعات
کتاب  دیگر منبع قابل توجه در زمینه معرفی انواع پارچه های ساسانی و نقوش طاق بستان، 
برگردانده   )1۳91( فارسی  به  که   )19۴۴)  ۳ کریستن سن  آرتور  به قلم  ساسانیان«  زمان  در  »ایران 
آثار  در  موجود  نقوش  و  رفته  به کار  رنگ های  پارچه ها،  تنوع  از  باارزش  اطالعات  می توان  و  شده 
مجلد  دو  در  که  سامی  علی  ساسانی«،  »تمدن  کتاب  در  آورد.    دست  به  ساسانی  برجای مانده 
تاریخ و هنر دوره ساسانی بیان شده  از  ح نسبتًا مفصلی  به چاپ رسیده، )1۳9۳( و )1۳9۶(، شر
گردیده است. از منابع التین  و نقوش طاق بستان و پارچه های این دوره به صورت منفک بررسی 
که عالوه  گنجینه های تمدن باستان«، از آنا وانزان )2012(  کتاب »تاریخ ایران باستان و  می توان به 
اردشیر دوم و صحنه  از نقوش  کیفیت  با  پارچه بافی، تصاویری  از هنر ساسانی و  ارائه مطالبی  بر 

کرد. گراز ارائه می دهد، اشاره  شکار 
کتاب »در آمدی بر آیکونولوژی« از ناهید عبدی در سال  کتاب های قابل توجه در این زمینه،  از 
را  این مطالعه نظری  این رویکرد پرداخته و مسیر  انجام  بررسی و چگونگی  به  که  (1۳91(، است 
که  برای خواننده بیان نموده و در پایان نیز به بررسی نگارگری با روش آیکونوگرافی پرداخته است 
کتاب درخور  می تواند راهنمایی مناسب در جهت مطالعات نقوش ساسانی با این رویکرد باشد. 
نصری  امیر  قلم  به  شمایل شناسی«  به  »رویکردهایی  کلمه،  و  تصویر  زمینه  این  در  دیگر  توجه 
که هر یك از آن ها به جای  گزارشی است از پنج رویکرد به تاریخ تصویر  کلمه  (1۳9۷( است. تصویر و 

بحث در باب فرم و ساختار اثر هنری، به معنا و محتوای آن می پردازد.
درباره  موجود  فارسی  اطالعات  عمده  که  می دهد  نشان  اندک  شمار  همین  درمجموع 
غ از قاعده علمی و با رونگاری  بازیابی نمادها و مفاهیم اسطوره ای پارچه های عصر ساسانی، فار
قدمی  که  دارد  وجود  موردی  کمتر  نیز  انگلیسی  منابع  میان  در  است.  یافته  سامان  یکدیگر  از 
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این  در  تحقیق  است  باور  این  بر  نگارنده  حساب  این  با  باشد.  برداشته  فارسی  منابع  از  فراتر 
زمینه توسط متخصصان علمی این رشته، بستری فراهم می آورد تا از خالل آن بتوان به بهبود 

کرد. شرایط موجود اقدام 

روش تحقیق
با رویکردی توصیفی - تحلیلی  آیکونوگرافی و  آیکونولوژی -  این پژوهش در چارچوب نظری 
کیفی انجام  گرفته است. تجزیه  و تحلیل داده ها به شکل  که بر پایه مطالعات تاریخی بنیان  است 
گرفته و ابزار  گردآوری اطالعات با مشاهده و به صورت اسنادی )کتابخانه ای( صورت  می پذیرد و 
گی های فنی تکنیکی و  ابتدا ویژ بر این حساب،  آن، به برگه شناسه )فیش( خالصه شده است. 
مفهومی نقش مایه های به کاررفته در منسوجات ساسانی شناسایی و معرفی  می گردد و در مرحله 
و  بررسی، طبقه بندی  نمونه ها  آیکونوگرافی،  رویکرد  با  کیفی  و تحلیل  به وسیله روش تجزیه   بعد 
قرار  توسعه ای  پژوهش های  زمره  در  هدف،  لحاظ  به  می آید  به دنبال  آن چه  می شوند.  تحلیل 
ح پارچه های مصور در منسوجات ساسانی،  که با انطباق اصول آیکونوگرافی با نقش و طر دارد چرا
کرده است؛ زیرا نشان می دهد با تعمیق در  نسبت به شناسایی معانی و محتوای نمادها اقدام 
جزئیات نقوش این منسوجات می توان نسبت به رهگیری ارزش های نمادین پارچه های ساسانی 
کرد. مصادیق تصویری این مقاله نیز به شکل احتمالی ساده انتخاب شده اند تا دو نمونه   اقدام 
که از جامعه آماری منسوجات برجای مانده ساسانی  با تصویر جنگ شاهی و تصویر درخت زندگی 
به عاریت آمده اند مورد بررسی توصیفی، تحلیلی و تفسیری قرار  گیرند و بر وجود معانی نمادین و 

گواهی دهند. رمزی 

آیکونولوژی
که  می روند  شمار  به  تصویر  مطالعات  رویکردهای  ازجمله  شمایل شناسی  و  شمایل نگاری 
در  مطالعاتی  مدون  گرایش  یک  به عنوان  اما  بازمی گردد،  رنسانس  دوران  به  آن  سابقه  هرچند 
زمینه تصویر می توان آغاز آن را ابتدای قرن بیستم دانست. شمایل نگاری به هنر یا مذهب و آیین 
کهن ترین ادوار تا روزگار ما، از  خاصی اختصاص ندارد، همه هنرها و بیش تر مذاهب و آیین ها، از 
شمایل نگاری بهره جسته اند )نصری، 1۳9۷: 15(. اروین پانوفسکی چهره برجسته مکتب واربورگ 
خورده  گره  شمایل شناسی  و  شمایل نگاری  عنوان  با  وی  مطالعاتی  شیوه  و  ا ست  زمینه  این  در 
ح  که در آن به شر کتابی به نام »مطالعه در آیکونولوژی« است  است. از مهم ترین آثار پانوفسکی، 
سه سطح متفاوت از تجزیه وتحلیل آثار پرداخته است )اخوانی ؛ محمودی، 1۳9۷: 25(. پانوفسکی 
یک  تصویری  بازنمایی  به عنوان  آیکونولوژی  قدیمی  تعبیر  میان  تا  است  کوشیده  کتاب  این  در 
مضمون از طریق یک فیگور و آیکونولوژی به عنوان درک و دریافتی فراتر از بازنمایی های شمایلی 
تمایز قائل شود. پانوفسکی با تعریف تمایز و افتراق میان مضمون یا معنا و فرم سه مرحله از تفسیر 
کرده است )عبدی، 1۳91: ۳2-۳1(. توصیف پیش آیکونوگرافی، تحلیل آیکونوگرافی و  را مشخص 

تفسیر آیکونوگرافی.
ــه دنیــای ســاختار و نقش مایه هــا اســت،  در مرحلــه اول، توصیــف پیش آیکونوگرافــی محــدود ب
ــامل  ــی را ش ــی و بیان ــی واقع ــود معان ــه خ ک ــی  ــا طبیع ــه ی ــوع اولی ــا موض ــا ی ــه معن ــتیابی ب ــه دس ک چرا
می شــود، از اهــم اهــداف اســت )اخوانــی ؛ محمــودی، 1۳9۷: 2۶( توصیــف پیش آیکونوگرافــی در 
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کــه حامــل معانــی  حقیقــت یــک آنالیــز فرمــی اســت و از طریــق مطالعــه نقش مایه هــا و فرم هــای نابــی 
اولیــه و طبیعــی هســتند، موضوعــات واقعــی و بیانــی را از یکدیگــر شناســایی می کنــد )عبــدی، 1۳91: 

 .(۳2-۳۳
در این مرتبه دو بخش وجود دارد:

ــری  ــر هن ــه اث ــه ب ک ــی  ــا از احساس ــه، ره ــن مرتب ــی: در ای ــی عین ــا معان ــع ی ــه واق ــر ب ــای ناظ 1. معن
داریــم، بــه توصیــف آن می پردازیــم.

کــه دریــک اثــر وجــود دارد، بــه مرتبــه اولیــه یــا معانــی  2. معنــای بیانــی: احساســات و عواطفــی 
عینــی یــا معانــی طبیعــی تعلــق دارنــد )نصــری، 1۳89: 59).

ــا قــراردادی را  ــوی ی ــه موضــوع ثان ک کلمــه  ــه معنــای دقیــق  مرحلــه دوم، تحلیــل آیکونوگرافــی ب
ــر تصاویــر و مضامیــن آن هــا  کــم ب در بــردارد، »شناســایی و تعییــن قواعــد و آیین هــای قــراردادی حا
ــت«  ــل اس ــن تحلی ــی ای ــداف اصل ــوب از اه ــناد مکت ــه اس ــی و مطالع ــون ادب ــا مت ــنایی ب ــق آش از طری
)عبــدی، 1۳91: ۳۳(. در ایــن مرتبــه از معنــا، برخــالف مرتبــه نخســت، فیگورهــا و وقایــع معنــای 
کــه در  خودشــان را مســتقیم و بی واســطه آشــکار نمی ســازند و معنایــی فراتــر از آن چیــزی دارنــد 
ج می بینیــم و مواجهــه مــا بــا آن هــا، هنــگام مشاهده شــان در تصویــر، همچــون مواجهــه  عالــم خــار
مــا بــا امــور معمــول زندگــی نیســت )نصــری، 1۳9۷: 2۶(. در شــمایل نگاری هــر قــوم بایــد پس زمینــه 
فرهنگــی، سیاســی، مذهبــی و اجتماعــی آن قــوم را بشناســیم. یعنــی، مخاطبــان و مورخــان آثــار 
گی هــای صــوری آثــار هنــری، بــه تحلیــل شــمایل نگارانه آن آثــار  هنــری قــادر نیســتند بــر اســاس ویژ
کــه نیــت مؤلــف تــا چــه  بپــردازد، بلکــه نیازمنــد شــناخت پس زمینه هــای فوق الذکرنــد تــا دریابنــد 

ــار دخیــل اســت )نصــری، 1۳89: ۶0). ــدازه در پیدایــش ایــن آث ان
کــه از 1955 م. پانوفســکی آن مرحلــه را تفســیر آیکونولــوژی  مرحلــه ســوم، تفســیر آیکونوگرافــی 
ــی  ــر در پ ــا به عبارتی دیگ ــر دارد، ی ــوا را در ب ــا محت ــی ی ــای ذات ــه معن کلم ــق  ــوم عمی ــد و در مفه نامی
ــار هنــری اســت )عبــدی، 1۳91: ۳۳(. در ایــن مرتبــه  شناســایی ارزش هــای نمادیــن مســتتر در آث
بــا تحلیــل صــرف مواجــه نیســتیم، بلکــه بــه تفســیر اثــر نیــز می پردازیــم )نصــری، 1۳9۷: ۳0(. فهــم 
کــه  ایــن ســطح از موضــوع بــا متحقــق ســاختن آن دســته از اصــول بنیادینــی صــورت می گیــرد 
کــه از  گرایش هــای اساســی یــک ملــت، یــک دوره، یــک مذهــب یــا بــاور فلســفی هســتند  بیانگــر 
گرفتــه و در اثــر هنــری او بــه نمایــش درآمده انــد )پانوفســکی،  ســوی هنرمنــد مــورد شناســایی قــرار 
و  تألیفــی  رویکــردی  بــا  بــرده،  نــام  مرحلــه  پانوفســکی چنانچــه ســه  تعبیــر  بــر  بنــا   .)۶۶  :1۳9۳
کامــاًل قابل اجــرا و مفیــد در تاریــخ هنــر  گرفتــه شــود؛ آیکونوگرافــی روشــی  کار  هم تــراز به درســتی بــه 

ــود )عبــدی، 1۳91: ۳۳). خواهــد ب

ح پارچه های ساسانی از منظر نقش و طر
در  ایــران  پارتــی  فرمانــروای  آخریــن  تخــت  بــر  اردشــیر  برآمــدن  بــا  رســمًا  ساســانی  دوره  هنــر 
تیســفون در ســال 22۶ میــالدی آغــاز شــد. امــا درواقــع هنــر دوره ساســانی پیش ازایــن تاریــخ در 
کــه در روزگار فرمانروایــی شــاهان پــارس در ایــن ســرزمین رواج داشــت تکویــن یافتــه بــود  هنــری 
کامــاًل شــرقی،  کــه در دوره هخامنشــیان در چهــار دیــوار فرهنــگ  )یارشــاطر، 1۳۷۷: 55۳(. تمدنــی 
کــه مجــذوب آن شــده بــود ایجــاد رابطــه  محصــور بــود، در دوره ساســانیان بــا تمدن هــای بیگانــه ای 
کــه ایــن ارتبــاط در برداشــت بــدون از دســت دادن چیــزی بهره منــد شــود و  نمــود تــا از فوایــدی 
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گی هــای ایرانــی خــود را حفــظ نمایــد )گــدار، 1۳۷۷: 2۳2(. ســال های امپراتــوری بیــن  همچنــان ویژ
دوران پادشــاهی شــاپور اول تــا اوایــل قــرن پنجــم میــالدی، دوران آرامــش و رونــق داخلــی بــود. 
کــه شــکوفایی صنعــت نســاجی نیــز بازتابــی  ایــن امــر موجــب شــکوفایی واقعــی هنــر و معمــاری شــد 
از آن اســت )فربــود ، پورجعفــر، 1۳8۶: ۶۷(. از مطالعــه تحلیلــی ساســانیان در نقــوش برجســته 
در  یافــت شــده  و همچنیــن در صندوق هــای  کلیســاها  و  آثــار موجــود در موزه هــا  و  به جامانــده 
کــه جنــس و نقــش پارچه هــا  شــن های ترکســتان چیــن و صحراهــای خشــک مصــر می تــوان دریافــت 
در ایــن دوره از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت )مصلحــی، 1۳9۷: 180(. صنعــت بافندگــی از 
کتانــی، ابریشــمی و پشــمی و قالــی از هــر چیــز دیگــر بیشــتر  صنایــع دیگــر پیشــرفته تر بــود، پارچه هــای 

تولیــد می شــد )گرانتوســکی و همــکاران، 1۳59: 1۷2).
ــه  ــان ب کارشناس ــن  ــط بهتری ــر توس ــای دیگ ــی در جاه ــای قدیم ــه پارچه ه ــادی از قطع ــداد زی تع
کــه ممکــن اســت آن هــا از آثــار ساســانی،  قــرون ششــم تــا هشــتم تاریخ گــذاری شــده، بــه ایــن معنــی 
بیزانســی، یــا اســالمی باشــند و دربــاره تفکیــک آن هــا چیــزی بــه مــا نمی آموزنــد. نتیجــه این کــه عــده 
کــه مســلمًا متعلــق بــه دوره ساســانی هســتند بســیار محدودنــد و هرچــه  انــواع پارچه هــای ابریشــمی 
بیشــتر دراین بــاره بررســی می شــود، ایــن محدودیــت زیادتــر می گــردد و به هیچ وجــه هــم محقــق 
کــه در ردیــف آثــار قبطــی، بیزانســی، اســالمی ثبــت شــده اند روزی  کــه عــده زیــادی اشــیا  نیســت 
بــه هنــر ساســانی بــاز نگردنــد )گــدار، 1۳۷۷: 299(. خوشــبختانه، نقــوش برجســته شــکارگاه خســرو 
دوم در طاق بســتان، اطالعــات ارزشــمندی در مــورد انــواع نقــوش پارچه هــای اواخــر ایــن دوره را 
ارائــه می دهــد. از اوایــل دوره ساســانی نیــز می تــوان بــه نقــوش برجســته فرمانروایــان اولیــه ساســانی 
کــرد )محمدی فــر  کــوه خواجــه اشــاره  یعنــی بابــک و شــاپور در تخت جمشــید و برخــی نقاشــی های 

؛ امینــی، 1۳9۴: ۳10).
در طراحــی پارچــه بــر اســاس هنرهــای ســنتی ایــران، دو نــوع تقســیم بندی قابل مالحظــه اســت: 
کــه به صــورت متقــارن، نامتقــارن و ترکیبــی اســت: در روش  ح  »اولــی بــر اســاس روش اجــرای طــر
ح هــا نیــز،  قرینه ســازی، نقــوش به صــورت انتقالــی، انعکاســی و دورانــی تکــرار می گــردد. در بعضــی طر
کــه طــی آن  ــر موضــوع  نقش هــا به صــورت نامتقــارن و مســتقل بــه اجــر درمی آیــد. دومــی، مبتنــی ب
گیاهــی، هندســی، جمــادی و تلفیقــی دســته بندی می شــود«  نقش هــا بــه انــواع انســانی، جانــوری، 
گیــره ای )تصویــر  ح هــای وا کلــی پارچه هــا بــا طر )تام ســن، 1۳9۴: 2(. در روزگار ساســانی، عمومیــت 
گیاهــی و حیوانی و در مواردی انســانی،  ح اســت و نقــش قالــب  1(، انــواع قابــی )تصویــر 2( و بــدون طــر

هندســی، جمــادی و تلفیقــی اســت )صابــری و مافی تبــار، 1۳98: 25).
کــه بیشــتر آن هــا  در اروپــا نمونه هــای جالبــی از پارچه هــای ایرانــی دوره ساســانیان هســت 
را در جنگ هــای صلیبــی جنگجویــان عیســوی از فلســطین بــه اروپــا برده انــد. ایــن پارچه هــا در 
کلیســا را در آن هــا  کــه اشــیای متبــرک  نظــر جنگجویــان صلیبــی چنــدان قــدر و قیمــت داشــته 
کلیســا ها باقــی اســت یــا این کــه از آن جــا بــه موزه هــا  پیچیده انــد و امــروزه برخــی از آن هــا در خزانــه 
برده انــد )نفیســی، 1۳88: 21۴(. در مــوزه متروپلیتــن ۴ نیویــورک چنــد قطعــه پارچــه مربــوط بــه 
گردنبنــدی بــه منقــار  کــه  کــه یــک قطعــه آن دارای نقــش اردکــی اســت  دوره ساســانی وجــود دارد 
بــه تصویــر حیوانــات و پرنــدگان در منســوجات آن هــا نیــز  گرفتــه اســت. عالقــه ایرانیــان قدیــم 
گــراز وحشــی و قــوچ در  گاو بالــدار،  غ، خــروس، غــاز، مرغابــی، اســب،  مشــهود اســت و اشــکال ســیمر
نقــش آن هــا بــه کار رفتــه اســت )ســامی، 1۳9۷: 199(. موضوع هــای نقــوش زربفت هــای ساســانی 
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گاهــی از خطــوط هندســی ترکیــب  بیشــتر به صــورت قرینه ســازی درآمــده اســت. ایــن موضوع هــا 
گاهــی زینــت جامه هــا  گاهــی نیــز مربــوط بــه نباتــات اســت )واندنبــرگ، 1۳90: 225(.  یافتــه اســت و 
بــه اقســام مختلــف آن هــا را ترتیــب داده انــد، در یک جــا به صــورت  کــه  بــود  گل هــای چهــار پــر 
گاهــی هــم شــاید در روی پارچــه مرواریــد  صفحــه شــطرنج و درجایــی به شــکل جواهــر و لؤلــؤ، 

.(۶1۳-۶1۴  :1۳۶8 )کریستن ســن،  دوخته انــد  حقیقــی 
گاه موضوعاتــی از قبیــل نمایــش شــاه و یــا بــزرگان در حــال شــکار  نقــوش بافته هــای ساســانی را 
یــا  و  کثــر آن هــا در قاب بندی هــای دایــره وار  ا کــه  حیوانــات وحشــی، جنــگ تشــکیل می دادنــد 
گره هایــی بــه هــم می پیوســتند محصــور می شــدند )فربــود ؛ پورجعفــر، 1۳8۶:  کــه توســط  هندســی 
کــه حجاری هــا و آثــار قلــم زده ایرانی  ۶۷(. صحنه هــای شــکار و جنــگ آدم هــا بــا حیوانــات، در وضعــی 
کــرده و مــا به خوبــی آن هــا را می شناســیم، بــدون تغییــر و بــه همــان طــرز هــم پارچه هــای  را تزئیــن 
کــه می گوینــد ایرانــی هســتند تزئیــن  کــه بنــام بیزانســی معروف انــد و هــم منســوجاتی را  ابریشــمین را 
نموده انــد )گــدار، 1۳۷۷: 298(. در میــان عالئــم و نشــان های خانوادگــی شــکل چلیپــای چهارپــر و 
ــا شــعاع و ســتاره و مــاه نیــز فــراوان اســت. نقــش جانورهــای خیالــی  گل پنــج  پــر و قــرص خورشــید ب
ــری و  گچ ب ــه در نقره ســازی و  ک ــدار هــم  گاو بال ــدار و  غ، اژدهــای بال و موهــوم اســب شــاخ دار، ســیمر

بافندگــی فــراوان اســت روی مهرهــای ساســانی بســیار قابل رؤیــت اســت )نفیســی، 1۳88: 222).

معرفی دو قطعه پارچه مورد مطالعه
گبلــن بافتــه شــده بودنــد  کــه بــه طــرز  در ناحیــه ای از مصــر قطعــات زیــادی از پارچــه پشــمی 
میــالدی   1۳0 ســال  در  کــه   5 آنتی نــو  شــهر  زیرزمینــی  قبرســتان  در   189۶-1910 ســال های  بیــن 
کــه نقــش آن هــا  به دســتور امپراتــور آدریــن ۶ ســاخته شــده و به ســرعت وســعت یافــت بــه دســت آمــد 
کــه  از موضوعــات دوره ساســانی بوده انــد )ملــک زاده، 1۳55: 10۷(. پارچه هــای ابریشــمین ساســانی 
کشــورهای مدیترانــه ای یــا ارمنســتان بــه بیزانــس رســیدند، الگو هــای بســیار  از طریــق مصــر و ســایر 
ــا هیئــت  غ- طــاووس« ساســانی، پگاســوس ۷، ســوارکاران ب تأثیرگــذاری را معرفــی نمودنــد: »ســیمر
ــره ای  ــًا در یــک حلقــه دای ــه عموم ک ــان نمادیــن ســلطنتی  ــا روب ــات ب شــاهی در حــال شــکار، حیوان
ــر هنــر بیزانــس، از ســوی ســوریه  ــر ب محصــور بودنــد )طاهــری، 1۳89: 2۶(. یکــی از جریان هــای مؤث
کــز پارچه بافــی روم نیــز محســوب می شــدند. ایــن  کــه از مرا کیــه اعمــال می شــد  به ویــژه شــهر انطا
کــز خــود بــه لحــاظ طراحــی منســوجات، تحــت تأثیــر هنــر ایــران قــرار داشــتند )فربــود ؛ پورجعفــر،  مرا
گفتــه شــد، قطعــه پارچه هــای مــورد بحــث ایــن مقالــه نیــز جــزء شــواهد  1۳8۶: ۶9(. بنابــر آنچــه 
ــری  ــت و دیگ ــر 5( اس ــگ )تصوی ــون جن ــا مضم ــتانی ب ــه، داس ــک قطع ــتند، ی ــو هس ــس و آنتی ن بیزان

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــر ۶( را ب ــی )تصوی ــت زندگ ــتان درخ داس

خوانش آیکونولوژیک
در ادامــه بــه مطالعــه نقــوش انســانی در دو قطعــه پارچــه، به عنــوان آیکــون مــورد بحــث بــا توجــه 
بــه ســه مرحلــه قیدشــده، توصیــف پیش آیکونوگرافــی و تحلیــل آیکونوگرافــی پرداختــه خواهــد شــد. 
ــا راه گشــای  گرفــت ت ــا آن ســطح معنایــی مــورد تحلیــل قــرار خواهــد  در هــر مرحلــه ابعــاد متناســب ب
الیه هــای 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 می گیرد، حضور نقوش موجود به ویژه نقوش انسانی در هر 
که در  دو تصویر است. تصویر پنجم، دیوارآویزی از جنس پشم و با ابعاد ۷1×5۳ سانتی متر است 
گایت یافت شده است. این دیوار  کاوش های آنتی نو و در دوره سیزدهم در سال 1908 توسط آلبرت 
که تنها دیوارآویزهای جفت تاریخ نگاری را تشکیل  می دهند، به طور  آویز و همتایش در موزه لوور 8 
پایین ترین بخش شامل  بافته شده اند. طراحی شامل سه منطقه نسبتًا متقارن است.  یکسان 
ایجاد  لوزی ها توسط دایره ها و مستطیل ها  این  که  لوزی  است  از قلب  های محاط در  شبکه ای 
با قلب های  از حلقه ها و ستارگان متناوب، همراه  این حاشیه یک خط  باالی  گردیده است. در 
گ سفید این بخش را از بخش  بیشتر قرار دارند. یک خط موج دار صورتی رنگ پوشیده از زیگزا
کوچک  سوم جدا می کند. در بخش باالیی این خط، یازده نفر، پنج اسب و یک سگ در این فضای 
تطبیق یافته اند. تقارن موجود در تصویر شفافیت الزم را ارائه  می دهد تنوع حرکت جنگجویان در 
کماندار به راحتی بر حریفان  کی از وقوع جنگ است. نیروها نابرابر هستند، اسب های  تصویر حا
از جنگجویان  برخی  تصویر  این  در  با سنگ مسلح شده اند.  که  پیروز می شوند  پیاده نظام خود 
پوستی روشن و برخی پوستی تیره دارند. پیروزی در این جنگ توسط سوار شیپورزن با پایمال 
که روی  اعالم شده است. در مرکز دیوارآویز مردی  با طناب  زندانی  و هدایت یک  کردن دشمن 
و  روبرو  به سمت  لباس، حالت چهره  با  بیزانسی نشسته،  به سبک  تاج وتخت  با  بزرگی  بالشتک 

کشیده شده در مقابل و بین دو پا به شیوه پارسی، نماینده یک شاه است. شمشیر 
که اثر در ارتباط با آن ها قرار دارد و این رابطه های  در مرحله دوم به متونی پرداخته خواهد شد 
کرد. پیکره های صحنه های تاج گیری و جنگ در هنر  بینامتنی، معنای ثانویه اثر را آشکار خواهد 
را  پادشاهی هستند، دست دشمن  یا حلقه  فره  گرفتن  یا در حال  ساسانی، سه وضعیت دارند؛ 
گذاشته اند و یا دست بر شمشیر، نیزه  گرفته اند، یا بر سرش دست  در اسارت یا در نبرد در دست 
که تیزی آن  یا خنجر دارند )فرید نژاد، 1۳8۴: 152(. شمشیر ساسانی یک تیغه عمودی بلند بود 
که برای ستایش  کثر نقوش برجسته و جام ها  دو برابر تیزی شمشیرهای دیگر بود. این سالح در ا
کمان  سالح های ساسانی ساخته می شد مشاهده  می گردد )پوربهمن، 1۳92: 1۷1(. تیراندازی از 
گذشته جزو بارزترین صفات مختصه ایرانیان بوده است. هردوت 9 می گوید  از دیرترین روزگاران 
که سوارکاری و تیراندازی یکی از مهم ترین مواد تربیتی ایرانیان در دوره قدیم بوده و در ایران دوره 
کریستن سن  ساسانیان نیز تیراندازی بهمان اندازه رواج داشته است )اینوسترانتسف، 1۳51: ۷5(. 
که ایرانیان از  کمان، یعنی همان اسلحه باستانی بود  نیز بیان می کند سالح عمده در جنگ نیزه و 
کلی  قدیم  با نهایت استادی بکار  می بردند )کریستن سن، 1۳۶8: ۴89(. تاخت چهارنعل، شاخص 
کردن اسب است. با پژوهش و بررسی نقش برجسته های ساسانی  هنر تصویری ساسانی در نقش 
به ویژه سنگ نگاره های فیروزآباد، نقش رستم، طاق بستان و ظروف سیمین و زرین با صحنه های 
شکار، می توان این موضوع را به نیکی دریافت )فرید نژاد، 1۳8۴: 152(. برای اثبات ساسانی بودن 
پادشاه عالوه بر پوشش، شمشیر، نقوش روی جامه پادشاه و روبان های به اهتزاز درآمده نحوه 
دارد.  مطابقت  ساسانی  آثار  سایر  در  م(   5۳1-5۷8( انوشیروان  خسرو  تصویر  با  پادشاه  جلوس 
کی شده خسرو اول  که تصویر حکا جام سلیمان )تصویر ۳(، از یک مدالیون با سنگ مرمر در مرکز 
که توسط دو اسب بالدار حمل می شود.  را بر تخت پادشاهی به نمایش می گذارد تشکیل شده 
مدالیون توسط قطعات شیشه رنگی قاب بندی شده است )vanzan, 2012: 18۶(. صورت و پاهای 
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که شمشیر را در دست می فشارد در تصویر دیده می شود. تاج  نیمه خمیده اش و نیز دو دستش 
و  شناورند  هوا  در  مصنوعی  به طور  روبان ها  تصویر  در  می آورد.  خاطر  به  را  پیروزی  تاج  کاماًل  او 

کوتاه  هستند )پوربهمن، 1۳92: 182). که به انتهای هالل بسته شده اند  روبان هایی 
در  ظرف  اصلی  بخش  در  را  انوشیروان  خسرو   ،)۴ )تصویر   10 آرمیتاژ  موزه  در  دیگری  بشقاب 
بین  با شمشیری  پادشاه  تصویر  این  در  نشان می دهد.  دربار وی  عالی رتبگان  از  تن  میان چهار 
گویی جلوی تخت پادشاهی ایستاده است؛ و در قسمت  دو پایش قرار دارد به گونه ای نقش شده 
پایین بشقاب پسرش هرمز چهارم )590-5۷8 م( در حال شکار بزهای وحشی نقش شده است 
8۳( با این تفاسیر ساسانی بودن موضوع تا حدود زیادی روشن می گردد.  )اخوان اقدام، 1۳9۶: 
دشمن،  پوست  تیرگی  به  توجه  با  آنتی نو  به دست آمده  پارچه  قطعه  در  مرکزی  تصاویر  درنتیجه 
ممکن است اشاره ای به جنگ ارتش پادشاهی ساسانی به رهبری خسرو انوشیروان علیه یمنی ها 

در سال 5۷0 باشد.
در فرهنــگ ایــران باســتان، هیبــت شــاه تجلــی نظــم و وحــدت اجتماعــی جامعــه محســوب 
کــه میانجــی و مجــری دســتورات اهورامــزدا بــر زمیــن اســت، در تقابــل بــا  می شــد. شــاه آرمانــی 
ــرای از میــان برداشــتن  ــد. فعــل وی در زمیــن، نبــردی ب ــا می یاب ــر زمیــن معن نشــانه های اهریمــن ب
مظاهــر اهریمنــی اســت. پیکره هــای شــاهان ساســانی در نقــش برجســته های صخــره ای و ســایر 
عرصه هــای فعالیــت هنــری ساســانی، تجلــی همــان نهــاد شــاهی آرمانــی اســت )محبــی، 1۳92: 
1۶0-159(. »ورثرغــن« یــا بهــرام، ایــزد جنــگ، ده تجســم دارد، نخســتین تجســم ایــن خــدا تندبــاد، 
ــرگ  ــاز و ب ــا س ــپید ب ــبی س ــومین اس ــاخ، س ــن ش ــوش و زری گ ــن  گاوی زری ــر  ــات وی در ن ــن، هی دومی
گــراز  کــه بــر زمیــن پــای می کوبــد و بــه پیــش می تــازد،  زریــن، چهارمیــن شــتر بارکــش تیزدندانــی 
کــه بــه یــک تــک می کشــد، ششــمین جوانــی در ســن پانزده ســالگی،  تیزدنــدان خشــمگین و زورمنــد 
ــه  ک ــردی  ــرانجام م ــی و س ــز جنگ ــر ب ــن ن ــتی، نهمی ــی دش ــتمین قوچ ــرواز، هش ــده تیزپ ــن پرن هفتمی

شمشــیر زریــن تیغــه در دســت دارد )هینلــز، 1۳8۳: 8۳).
شمشیر در اصل متشکل از یک تیغه و یک قبضه است و بنابراین نماد اتحاد شمرده می شود. 
شمشیر   .)8۶ )اخوان اقدم، 1۳9۶:  است  بوده  باال  مقامات  انحصاری  حق  همواره  تقریبًا  شمشیر 
نماد نیرو، حفاظت، اقتدار، سلطنت، رهبری، عدالت، دلیری، قدرت، هوشیاری، نابودی جسمانی 
است. شمشیر دارای نیروی فوق طبیعی، چه در زمین، چه زیرزمین است. در سطح مابعدالطبیعی 
شمشیر نماد تبعیض، نیروی نافذ عقل، عزم معنوی و شکست ناپذیری هر چیز مقدس است )کوپر، 
که بر  1۳۷9: 2۳1(. روبان اهتزاز درآمده در هوا، یکی از نمادها و نشان های سلطنتی ساسانی است 
روی بسیاری از نقوش پادشاهی دیده می شود. شاهان ساسانی در حاالت و صحنه های مختلف 
کشیده شده اند. عالوه بر  نشسته بر تخت، پیاده و سوار بر اسب معمواًل با روبان سلطنتی به تصویر 
که نشان های سلطنتی بودند و اسبان سلطنتی نیز روبان شاهی  این در برخی از نمادهای حیوانی 
گرچه با جامه  به عنوان نماد فره، به نحوی وجود دارد )طاهری، 1۳91: ۶۴(. جامه مجلل شاپور، ا
سواری معمول امروز تفاوت دارد، دارای خصوصیاتی است، از آن جمله نوارهایی از تاج و نیم تنه و 
که شاید تقلیدی از باریکه های ابر باشد، به منظور آن که ارتباط شاه  کفش ها آویخته و در اهتزاز است 

را با قدرت های آسمانی نشان دهد )پوپ و همکاران، 1۳8۷: ۶۷).
ــه اســب در میــان آن هــا از مقــام  در اســطوره ها و مراســم دینــی بســیاری از تمدن هــا ازآنجایی ک
گردونــه ران او می دانســتند. اســب به عنــوان مرکــب  شــامخی برخــوردار بــوده، آن را نمــاد خورشــید و 

تصویر  3
جام سلیمان، قرن ۶ م

تصویر خسرو انوشیروان
کتابخانه ملی فرانسه موزه 

Vanzan, 2012, 186

تصویر  4
بشقاب فلزی با تصویر خسرو انوشیروان

دوره ساسانی
موزه آرمیتاژ 

اخوان اقدم، 1۳9۶: 85
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بیشــتر  نمــاد  ایــن  ایــران  در  بــود.  ســرعت  و  قــدرت  شــجاعت،  نمــاد  قهرمانــان،  و  جنگجویــان 
اشــرافیت می دانســتند )عیســوی و همــکاران،  نشــانه   را  آن  بــر شــجاعت  افــزون  بــوده،  مدنظــر 
1۳89: 151(. در میــان هنرمنــدان عصــر ساســانی، نقــش اســب و ســوار و صحنه هــای پیــکار یــا 
ــی چــون ارزش و  گون گونا ــه دالیــل  شــکار، از اهمیــت و پذیرشــی درخــور توجــه برخــوردار اســت. ب
ــوی  ــزدان و از س کاری ای ــش  ــاطیری و خوی ــای اس ــا باوره ــتگی آن ب ــب و پیوس ــوار و اس ــدس س تق
ــی و دلیــری از موضوعــات مهــم  دیگــر اهمیــت آن به عنــوان فعالیــت و ســرگرمی و نشــانی از پهلوان
هنــر ساســانی بــوده اســت )فریدنــژاد، 1۳8۴: 150(. اوســتا نیــز مقــام بلنــدی بــرای اســب قائــل 
ایــزدان درخواســت  کــه  نعمت هایــــــی شــمرده  از  دلیــــــر،  مــــــــرد  را همســنگ  آن  و  اســت  شــده 
می کرده انــد )فیروزمنــدی ؛ وثــوق، 1۳9۳: 95(. ســگ نمــاد وفــاداری اســت. در معنــای ژرف تــر 
ــا نماد پــردازی مــادر و رســتاخیز  کــه ب ــا دیــده می شــود  گــذر شــبانه از دری ســگ همــراه مــردگان در 
ــز ســگ معنایــی مشــابه دارد )اخوان اقــدم، 1۳9۶: 1۴0(. ســگ  ــد. در آئیــن مهــر نی ارتبــاط می یاب
گــذرگاه، نگهبــان جهــان زیریــن، هــادی  محافــظ مرزهــای بیــن ایــن جهــان و آن جهــان، نگهبــان 

ارواح بــه جهــان مــردگان اســت )کوپــر، 1۳۷9: 202).
کمــان را نشــان انــرژی  کشــش اســت. تیــر و  کمــان نشــانه قــدرت اســت. مبنــای ایــن نمــاد مفهــوم 
کارنامــه  ک کنندگــی نیــز دانســته اند )اخوان اقــدم، 1۳9۶: ۷۶(. در  خورشــید و نیــروی بــاروری و پا
ــی  کســب معلومات ــاز در فرهنــگ و  ــه نامبــرده پــس از تحصیــالت ممت ک گفتــه شــده  ــکان  اردشــیر باب
کمــان در  کارهــا بــه شــکار بــا تیــر و  کــه بــرای یــک نفــر پهلــوان در زندگــی واجــب اســت، ضمــن ســایر 
کــه یــک ابــزار فلــزی  دربــار پادشــاه ایــران ســرگرم بــود )اینوسترانتســف، 1۳51: ۷5(. شــیپور از آن جــا 
کــوه اســت. ابزارهــای فلــزی بــه اشــراف زادگان و جنگجویــان وابســته اند.  اســت برابــر بــا عناصــر آتــش و 

شــیپور نمــاد آرزوی شــهرت و شــکوه اســت )اخوان اقــدم، 1۳9۶: 1۳5).
بــا توجــه بــه تصویــر پنجــم و بررســی تفصیلــی تصاویــر و نمادهــا می تــوان در مرحلــه نهایــی چنیــن 
کــه توجــه بیننــده را  کــه در ایــن قطعــه پارچــه پادشــاه در مرکــز و اولیــن چیــزی اســت  کــرد  نتیجه گیــری 
بــه خــود جلــب می کنــد. در مرکــز بــودن پادشــاه عــالوه بــر این کــه نمــاد اتحــاد اســت نشــانی از قــدرت و 
شــجاعت نیــز می باشــد شــاه نماینــده اقتــدار، نیــروی مــادی و دسترســی بــه تعالــی در جهــان ناســوتی 
کــه درواقــع  کــم اعلــی اســت. همچنیــن شــاه می توانــد در ایــن تصویــر نمــادی از ایــزد بهــرام باشــد  و حا
کــه بــا اطاعــت از او بــر اهریمــن پیــروز می گردنــد. شمشــیر در  خــدای پیــروزی و جنگجویــی اســت 
دســت پادشــاه عــالوه بــر اتحــاد نمــاد نیــرو، حفاظــت و رهبــری اســت. روبــان در اهتــزاز نمــاد ســلطنتی 
کــه در شــاه و ســواران او مشــهود اســت و بیانگــر توجــه اهورا مــزدا بــه آنــان و  و فــره ایــزدی اســت 
ارتبــاط شــاه بــا قدرت هــای آســمانی می باشــد، اشــیاء نــوار دار یــا اشــیاء ســلطنتی هســتند یــا اشــیای 
مقــدس در جهــت الهــی نشــان دادن ســلطنت و درواقــع می تــوان حضــور دیــن و سیاســت را توأمــان 
کمــان عــالوه بــر  دیــد. اســب به عنــوان مرکــب جنگجویــان نمــاد قــدرت، شــجاعت و ســرعت اســت و 
ــه  ــن از صحن ــردن اهریم ک ک  ــا ــیله پ ــمن و وس ــر دش ــپاهیان ب ــدرت س ــاد ق ــودن نم ــی ب ــیله جنگ وس
ــر دشــمن نمــادی از شــکوه و شــهرت  ــری ب روزگار اســت. شــیپور موجــود در تصویــر ضمــن اعــالم برت
ســپاهیان می باشــد. ســگ می توانــد عــالوه بــر نگهبــان بــودن ســمبلی از هدایــت ارواح بــه عالــم 
ــر او را بســتایند  گ ــه ا ک ــد نمــاد تیشــتر باشــد  مــرگان باشــد. قلــب نمــادی ســلطنتی و ســتاره می توان
دشــمن بــه سرزمینشــان وارد نخواهــد شــد. بــا ایــن تفاســیر می تــوان 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 آنتی نو، قرن ۶ و ۷ م
Musee Des Tissus

لیون فرانسه
URL 2

تصویر  6
درخت زندگی

لباس های  شکل  و  ح  طر با  دیوارآویز  از  قطعه ای 
ایرانی، شرق دریای مدیترانه، شواهد بیزانس

قرن ۶ و ۷ م
Benaki Museam Athens

آورزمانی و جوادی، 1۳95: 1۳۴
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آیکونولوژی قطعه پارچه با تصویر درخت زندگی
گلدوزی  هایــی  کتــان رنــگ نشــده و  تصویــر ششــم، دیوارآویــزی بــا  بافــت ســاده و زمینــه از جنــس 
بــا پشــم رنگارنــگ و ابعــاد ۳۴×۴2 ســانتی متر اســت. ایــن بافتــه در شــرق دریــای مدیترانــه در اواخــر 
کــی« آتــن نگهــداری می گــردد. ایــن  کــه امــروزه در مــوزه »بنا قــرن ۶ و اوایــل قــرن ۷ بافتــه شــده اســت 
تصویــر دارای دو بخــش اســت، بخــش باالیــی دارای نــواری مســتطیل شــکل بــا دایره هــای ممــاس 
کنــار یکــی از آن هــا، درختــی  شــده اســت و در زیــر ایــن نــوار تصویــر چهــار مــرد مشــاهده می گــردد. در 
کــه هــر پــر دارای  بــا یــک ســتاره شــانزده پــر بــا دو نــوار در اهتــزاز بــر صفحــه ای دایــره ای رؤیــت می گــردد 
ــه ســاقه درخــت متصــل اســت.  ــرگ ب گســترده در پاییــن ماننــد دو ب ــال   ــوی می باشــد و دو ب گ یــک 
لبــاس افــراد موجــود در تصویــر نشــانگر لبــاس مجلــل بــا پیشــانی بند و روبان هــای آبشــاری، تزئینــات 
کــه تصویــر مرکــزی  مرواریــد و نقــوش قلبــی و متناســب بــا امپراتــوری ساســانی اســت. بــه نظــر می رســد 

کمــان اســت. ســوار بــر اســب اســت و یکــی از ایــن افــراد نیــز دارای 
ــا  ــده در ایــن پارچه ه ــیم ش ــی ترس ــون اصل ــایی و تشــخیص آیک ــور شناس ــه دوم به منظ در مرحل
بــه بررســی منابــع نوشــتاری و تصویــری مربــوط بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.»گاهی در داخــل 
کــه در هنــر و ادبیــات ایــران ریشــه عمیــق  مدالیون هــا به عنــوان نقــش محــوری نقــش درخــت زندگــی 
گاهــی حیوانــات و صحنــه را به صــورت  دارد مالحظــه می گــردد و در دو ســوی ایــن درخــت مقــدس 
کــه بســیار رایــج اســت« )پورجعفــر و محمــودی،  ح ســوارکاران  متقــارن نشــان می دهــد و ازجملــه طــر
1۳8۷: 8(. نمادهــای درخــت عبارت انــد از ســتون، تیــر چوبــی، دیــرک شــکافدار، شــاخه و غیــره، 
کــه بــا مــار، پرنــده، ســتارگان، میــوه، حیوانــات قمــری همــراه شــده اند )کوپــر، 1۳۷9:  همــه آنچــه 
کامــاًل منســجم، ســاده  گســترده و در برخــی مــوارد  گاهــی درخــت بــا شــاخ و بــرگ  1۴5(. همچنیــن، 
و هندســی دیــده می شــود )صادق پــور، 1۳9۶: 10۷(. خورشــید و مــاه و ســتارگان در میــان شــاخ و 
ک می درخشــد. معمــواًل درخــت زندگــی میــان  برگ هــای ایــن درخــت هــم چــون میوه هــای تابنــا
کاهــن یــا دو جانــور افســانه ای )شــیردال، بــز وحشــی، شــیر و غیــره( قــرار  تصاویــر و نقــوش، دو راهــب و 

کــه نگاهبانــش بــه شــمار مــی رود )قنــدی، 1۳95: ۶۴).  دارد 
کــه بعضــًا برخــی  ــار هنــری دوره ساســانی  گیاهــی تزئینــی در معمــاری و آث ــرد بســیار نقــوش  کارب
برگرفتــه از نقــش درخــت مقــدس می باشــد، از جایــگاه ویــژه مفهــوم نمادیــن درخــت، حکایــت دارد. 
»به طورکلــی در بــاور ایرانیــان درخــت نمــاد جاودانگــی، شــاه، حکومــت و مقــام ســلطنت اســت« 

 .(10۶  :1۳9۶ )صادق پــور، 
کــرد، فــرم دایــره وار  از جملــه نمادهــای موجــود در پارچــه مــورد بررســی می تــوان بــه دایــره اشــاره 
کانــون  به کــرات در هنــر ساســانی دیــده  شــده اســت. »حلقــه و اصــواًل دایــره شــکل مقدســی بــوده و 
کــه همــه چیــز از آن نشــأت می گیــرد. دایــره نمــاد تمرکــز و  آن مرکــز وحــدت و مســاوات و مبدائــی اســت 
کــه بــر  کانــون آن از همــه نقــاط اطــراف دایــره یکــی بــوده و شــکلی اســت  کــه فاصلــه  عدالــت اســت، چرا
گرفتــن نقــوش در داخــل ایــن دایره،  گرفتــه اســت« )قنــدی، 1۳95: ۷۷(. قــرار  مبنــای تســاوی شــکل 
لــت  نمــادی از فــره ایــزدی اســت و بــه احتمــال زیــاد ایــن نقش هــا بــه نوعــی بــه ایــزدان و فــره آن هــا دال
ــرص  ــه ق ــد ب ــد می توان ــه مرواری ــر حلق ــالوه ب ــانی ع ــوجات ساس ــوش منس ــد دور نق کادر مرواری ــد  دارن
کــه در ایــن صــورت نیــز نمــادی از فــره ایــزدی اســت  لــت داشــته باشــد  خورشــید و یــا شمســه دال
ــد نمــاد فــره افــزون و نماینــده  ــا نقــش می توان ــرد آن در یــک تصویــر ی کارب ــوع  ــا ن کــه تعــداد دوایــر و ی
قــدرت بیشــتر و در نتیجــه فــره بیشــتر باشــد )امامــی و حســامی، 1۳9۴: 22(. خــدای خورشــید 
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ــه  ک ــان و اســاطیر  ــر روی درخــت حیــات تصویــر شــده اســت. در تمامــی ادی ــه شــکل میــوه ب گاهــی ب
ــه دایــره تبدیــل شــده و به عنــوان  خورشــید نقــش مهمــی ایفــا می کنــد شــکل خورشــید به تدریــج ب
گردیــده اســت )مبینــی و حکیمــی، 1۳9۳: ۶0-۶1). ح  نمــاد خورشــید در هنرهــای دینــی آنــان مطــر

کــه بــر اســاس متــون موجــود، »در هنــر  بــال دیگــر نمــاد موجــود در ایــن قطعــه پارچــه اســت، 
غــرب و شــرق، نمــاد الوهیــت و موجــودی مافــوق طبیعــت، تحــرک، حفاظــت اســت، بــال نمــادی از 
عــروج بــه آســمان، پیــک ایــزدان تیزپــا و نیــروی ارتباط دهنــده بیــن انســان و ایــزدان اســت« )امامــی 
و حســامی، 1۳9۴: 21(. بــال همچنیــن نمــاد قابلیــت فراتــر رفتــن از حــدود موجــودات زمینــی و نیــز 
کننــده خورشــید اســت )اخوان اقــدام، 1۳9۶: 9۷(. در غــرب و خاورمیانــه بال ها  نمــاد نیروهــای بــارور 
ــه نمایش هــای الوهیــت و موجــودات فــوق طبیعــی منحصــر هســتند. بال هــا تحــرک، حفاظــت و  ب
گیرنــده خــدا؛ نیــروی اســتعالی جهــان مــادی، خســتگی ناپذیری، حاضــر مطلــق،  همــه نیروهــای فرا
هــوا، بــاد، حرکــت خودبه خــود، پــرواز زمــان، پــرواز اندیشــه، اراده، فکــر، آزادی، پیــروزی و چابکــی را 

نشــان می دهــد )کوپــر، 1۳۷9: 51). 
کــه بــر تــاج شــاهان ساســانی قــرار می گیــرد،  در پژوهش هــای اخیــر در ایــن زمینــه، »دو بالــک 
به عنــوان نمــادی از ایــزد بهــرام شــناخته شــده اســت و چــون ایــزد بهــرام، ایــزد پیــروزی در جنگ هــا 
اســت و پیــروزی فــره را افــزون می کنــد، پــس ایــن دو بالــک می توانــد نمــاد فــره ایــزدی در قالــب ایــزد 
گرفتــن برفــراز تــاج شــاهی، در آثــار  بهــرام باشــد« )امامــی و حســامی، 1۳9۴: 21(. بــال عــالوه بــر قــرار 
هنــری دیگــر نیــز نقــش شــده و بیشــتر بــا اشــاره بــه مفهــوم فــره افــزون، بــا ســایر نمادهــای فــره ترکیــب 
کــه به صــورت مجــزا بــه نمایــش درآمــده، عمومــًا در قابــی دایــره یــا مربــع  شــده اســت. در مــواردی نیــز 
کل فضــا در حرکــت بــوده اســت )ایرانــی و  گیاهــی، در  ــال هماننــد  شــکل تصویــر شــده و دو ســوی ب
کــه یکــی از آن هــا  کالبــد انســان و حیوانــات نیرومنــد متجلــی شــد  خزایــی، 1۳95: 2۴(. بهــرام در 
ــر  گســترده مظهــر و نشــانه ایــن ایــزد نیرومنــد ب ــود. بدین ســان بال هــای  غ و ارغنــن )شــاهین( ب مــر
ــند  ــان باش ــاران او در ام ــن و ی ــد اهریم گزن ــروز و از  ــه پی ــا همیش ــت ت گرف ــرار  ــان ق ــر فرمانروای ــراز افس ف

)آورزمانــی، 1۳9۳: ۴10).  
ســتاره دیگــر نمــاد موجــود در ایــن پارچــه اســت، نقــش ســتاره نیــز جایــگاه رفیعــی بیــن ایرانیــان 
مزدا پرســت داشــته  اســت، به طوری کــه »شــهریاران ساســانی تاج هــای خــود را بــا ســتارگان درخشــان 
می آراســتند. نقــش ســتاره بــر روی تاج هــای شــاهان ساســانی نمــادی از تیشــتر، یکــی از ایــزدان 
مهــم و محبــوب مذهــب ایــران باســتان اســت« )دادور و مکونــدی، 1۳91: 29(. در یشــت هشــتم 
کــه: »تیشــتر ســتاره ای اســت ســپید، درخشــنده و نــور پیــدا، سرشــت آب دارد،  اوســتا آمــده اســت 
گــر  توانــا اســت. ســرور همــه ســتاره ها و در ســتایش و نیایــش هم تــراز اهورامــزدا آفریــده شــده اســت. ا
گردونه هــای و درفش هــا ایشــان و بیماری هــا بــه ســرزمین های آریایــی وارد  او را بســتایند دشــمن و 
ــوان  ــش را می ت ــتاره و روی ــاط س ــن ارتب ــت، 1۳91: 22(. نزدیک تری ــم و داناسرش ــد« )حات ــد ش نخواه
کــرد. بنــا بــر بندهــش اختــران، آب سرشــت و زمیــن سرشــت  گیــاه جســتجو  در تأثیــر ســتاره، در رشــد 
گفتــه شــد می تــوان بــه ایــن بــاور  کاظم پــور، 1۳9۴: 8۷(. بــا آنچــه  گیــاه سرشــت اند )عابدوســت و  و 
کــه  کــی از داســتان درخــت زندگــی و نگهبانــان آن اســت  کــه موضــوع موجــود در تصویــر دوم حا رســید 

بــه حفاظــت از ایــن درخــت پرداخته انــد.
کیهانــی، اعــم از اســتمرار، رشــد، تکثیــر و  در عام تریــن معنــای نماد پــردازی درخــت بــر زندگــی 
کــه درخــت دارای شــکلی عمــودی و بلنــد اســت نمــاد مرکــز  لــت می کنــد. »ازآنجا مراحــل بازتولیــد دال
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جهــان بــودن آن بــا محــور جهــان تبییــن می گــردد. درخــت بــا ریشــه در زمیــن و شــاخه برکشــیده 
گرایــش بــه بــاال اســت« )اخوان اقــدم، 1۳9۶: 109(. همچنیــن درخــت  به ســوی آســمان، نمــادی از 
اندیشــه  در  علــت  همیــن  »بــه  می گــردد.  تقدیــس  نیــز  بــاروری  و  بــودن  زندگی بخــش  جنبــه  از 
کــه درختــی بــا نقــش نهال هــای بــا انــواع شــاخ و بــرگ  انســان های نخســتین، صــورت درخــت زندگــی 
مقــدس اســت و در تمدن هــای باســتانی سراســر جهــان نمــودگار بــاروری و رویــش یــا واســطه خیــر و 
برکــت شــمرده می شــد و برگ هایــش خاصیــت درمان بخشــی آالم بشــری را داشــتند. از ۳500 ق.م 
ــانی از ایــن  ــی، 1۳81: ۴۴(. دوره ساس ــود؛ طاووس کار می رفتــه اســت« )فرب ــه  ــانی ب ــران ساس و در ای
کهــن اســت. ازجملــه می تــوان بــه  نظــرگاه، جایــگاه خاصــی داشــته و میــراث دار همــه آن ســنت های 
کــه در همــه آن هــا درخــت نقــش محــوری داشــته اســت  کــرد  آییــن مانــی، زرتشــتی و مهــری اشــاره 

)قنــدی، 1۳95: ۶۴). 
در مرحلــه نهایــی بــه ایــن نتیجــه می رســیم تصویــر ششــم اشــاره ای بــه ارزش و جایــگاه درخــت 
ک و ســر بــر آســمان، بــا ســبزینگی انبــوه و دگردیســی اش  در دیــن زرتشــت اســت. درخــت پــای در خــا
گیــاه معمولــی بــوده اســت. اهمیــت  در بســتر فصــول، در نــگاه انســان همــواره چیــزی بیــش از یــک 
اســاطیری درخــت در میــان ایرانیــان را می تــوان از داســتان آفرینــش نخســتین پــدر و مــادر بشــر، 
مشــی و مشــیانه، دریافــت. درخــت عــالوه بــر اینکــه پیونــد میــان زمیــن و آســمان اســت از جنبــه 
کــه در تصاویــر و نقــوش میــان  زندگی بخــش بــودن و بــاروری نیــز تقدیــس می گــردد. درخــت زندگــی 
ک محســوب می گــردد و بــرای چیــدن میوه هایــش  نگاهبانــش قــرار دارد رمــز نیــروی مقــدس و بیمنــا
کســیر ملکوتــی مــورث طــول عمــر بــه دســت می آیــد بایــد بــا نگاهبانــش درآویخــت. وجــود  کــه از آن ا
ســتاره را می تــوان 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 می کنــد. بــال یکــی از نمادهــای اســرارآمیز اســت. 
گرفتــه اســت محافظــت می کنــد. افــراد  در هنــر ساســانی بال هــای روبــه روی هــم هــر آنچــه را بــه میــان 
کــه از جانــب اهورامــزدا  ــا مصداقــی از نگهبانــان درخــت زندگــی هســتند  گوی موجــود در تصویــر نیــز، 

کنــد. کــه تمایــل دارد بــا نابــودی درخــت، حیــات را بــر روی زمیــن نابــود  بــرای مبــارزه بــا اهریمــن 
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معنای درونی در تصویر 6معنای درونی در تصویر 5مفهوم نمادنماد

تجسد ایزد پیروزی، حکومت شاه
اعالی شاه

نمایش حکومت و پیروزی 
اعالی شاه

نمایش حمایت و پیروزینمایش پیروزی و فتح شاهحمایت، فتح، پیروزیجنگجویان

شمشیر شاه
نماد اتحاد، 

شکست ناپذیری، نیرو، 
سلطنت و اراده الهی

نمایش اقتدار و اراده الهی و 
نیروی فراوان شاه

نمایش رفعت و معنویت شاهرفعت و تمایل به معنویتعمود بودن شمشیر شاه

ک کنندگی نشانه قدرتکمان نشان قدرت و پا
سرزمین از اهریمن

ک کنندگی  نشان قدرت و پا
سرزمین از اهریمن

روبان در اهتزاز
نماد و نشان سلطنتی، نماد 

فره ایزدی
ارتباط شاه و جنگجویان 
با قدرت های آسمانی و 

اهورایی

ارتباط جنگجویان با 
قدرت های آسمانی و 

اهورایی

اسب
استقامت، خوش اقبالی، 

گردونه ران 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 

گردونه ران  جنگجویان، 
خورشید

رشد، تکثیر، باروری، درخت زندگی
نامیرایی و چرخه زندگی

جاودانگی و حیات، غلبه 
اهورامزدا بر اهریمن

نماد تیشتر، تأثیر در رشد ستاره
گیاه

مانع از ورود دشمن به 
سرزمین

کمک به  مانع ورود دشمن و 
گیاه رشد 

نماد فره ایزدی، شمسه یا فرم دایره وار
خورشید

نماینده قدرت بیشترنماینده قدرت بیشتر

گشوده بال 
نمادی از ایزد بهرام، 
کننده نیروهای بارور 

کید بر حفاظت و  تأ
پشت گرمی ایزد بهرام

کننده بارور 

نماد وفاداری و همراه سگ
مردگان

وفاداری به شاه و جنگجویان 
و همراه مردگان در جنگ

از میان برداشتن بی نظمی و جنگ و نبرد
دستیابی به وحدت

نمایش قدرت ایجاد وحدت 
توسط شاه

نمایش اقتدار و پیروزی شاهاقتدار و نیروی زیاد شاهاسیران در بند

نماد آرزوی شهرت و شکوهشیپور
اعالم برتری و شکوه شاه بر 

دشمن یا اهورامزدا 
بر اهریمن

جدول شماره 1. جدول نماد های موجود در دو قطعه پارچه مورد مطالعه. منبع: نگارندگان
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نتیجه
ساسانیان  نمود  مشاهده  می توان  به سهولت  شده،  بیان  مطالب  به  توجه  با  و  به طورکلی 
مفاهیم  خدا،  با  او  ارتباط  نمایش  و  شاه  گرامی داشت  محوریت  با  دینی  کمیت  حا یک  به عنوان 
هنری این دوره را معنا داده و هنر خود را به یک هنر رسمی و درباری بدل نموده است. هنرمند 
و در حالت  واقعی  با مشخصات  انسانی  پیکر  و  و خلق یک تصویر  پرداخت  تنها در پی  ساسانی 
کشیدن جنبه های شکوهمند تاریخی نیست، لذا هر جزء آن  معمول نبوده، حتی در پی به تصویر 
نمادی است از یک فرهنگ و اشارتی به وظیفه، مشروعیت، استواری و تقدیر. یکی از عناصر مهم 
باقی مانده  پارچه های  تعداد  گرچه  ا که  است  انسانی  پیکره های  ساسانی،  تصویری  هنرهای  در 
گچ بری ها، ظروف فلزی، معدود  از آن دوران با این موضوع، اندک است اما وفور این تصاویر در 
ساسانی  هنرهای  در  انسانی  تصاویر  اغلب  مدعاست.  این  گواه  سکه ها  و  موجود  نقاشی های 
از  انعکاسی  و  است  بشر  هدایت  مسئول  و  خدا  برگزیده  شاه  که  است  پیام  این  انتقال  به منظور 
شاهنشاه  قدرت  به  بخشیدن  مشروعیت  برای  تالشی  واقع  در  و  می رود  به شمار  خدایان  تصویر 
کار آفرینش چهره مبادرت می ورزیدند و آن تصویر شاه  است. ساسانیان عمدتًا در موارد خاص به 

گر جایی ایزد و موجود مقدسی تصویر شده باز برای اعتباربخشی به پادشاه است. است و ا
درخت در دوره ساسانی دارای دیدگاهی آیینی است، رمز هستی و جاودانگی است، به عبارتی 
آیین های  ازاین رو در  انسان و خدایان است. درخت مظهر قدرت وجود است،  بیانگر مقدسات 
گرفته و حامل یک بعد روحی، نیروهای قدسی است و درخت را عین هستی  کهن مورد پرستش قرار 
دانسته اند. درخت در تصویر ۶ عالوه 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 
که سر  است یعنی اهمیت جاودانگی و حیات مجدد. در دین زرتشتی مرگ پدیده اهریمنی است 
به جاودانگی  اهریمن  بر  پیروزی  با  اهورایی  آفریده های  و  اهورایی خواهد شد  نیروی  آخر مقهور 
این نقوش  تولید  از  که هدف  گفت  بنابراین می توان چنین  و حیات همیشگی دست می یابند. 
و  سلطنتی  نیروی  برای  جاودانگی  و  نامیرایی  نیز  و  طبیعی  مافوق  قدرت  نظیر  مفاهیمی  القای 
شخص شاه است. با مطالب بیان شده، دو قطعه پارچه مورد نظر نمایش نمادین عقاید و باورهای 
زرتشتی به عنوان دین رسمی دربار بوده است. پیکار اهورامزدا و اهریمن، بازگرداندن نظم با از بین 
بردن بی نظمی، نشانه های چرخه سالیانه و باززایی و حیات مجدد، جاودانگی، باروری و برکت و 

همه و همه نشان از باورهای اساسی دین زرتشتی دارند.
که  را دارد  این شیوه، ظرفیت آن  انسانی  بررسی نمادین نقوش  این مقاله  به تمرکز  با توجه 
اعصار  تمام  در  ایرانی  منقوش  دست بافت  منسوجات  جملگی  به اندازه  را  خود  شمول  دامنه 
در  به جای مانده  صور  اساس  بر  ساسانی  تصاویر  سایر  آیکونوگرافی  دیگر،  سوی  از  دهد.  گسترش 
که تا پیش  از این مورد مداقه ضابطه مند قرار نگرفته  منسوجات »پارچه ها«، موضوع دیگری است 
کیفیت، دست مایه مناسبی برای پژوهش های آتی فراهم می  آورد. است، بنابراین مجموع این دو 
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