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  ـ اسالمي در هنر ايران هاي ايراني بازتاب انديشه

  1هاي گوناگون هنري تا عصر صفوي هاي باروري در صورت سير تطور جلوه

  4دكتر رضا افهمي ،3دكتر محمود طاووسي، 2فرزانه فرشيدنيك

  چكيده
بـاور بـه تقـدسِ مظـاهر     . هاي هنري تـأثير بسـزايي دارنـد    گيري صورت هاي اعتقادي جوامع در شكل بيني و انديشه جهان

و پس از اسالم نيز، در پيونـد بـا حكمـت    بوده باروري از جمله باورهايي است كه در انديشة ايرانيان از ديرباز قابل مشاهده 
هـاي   صـورت  عنوان نمادهـاي بـاروري، از ديربـاز بـه      هاي مؤنث، به انگاره. است اسالمي، از تداومي تاريخي برخوردار گشته 

ايـن انديشـه در طـول زمـان و در     . انـد  گرفته و مـورد سـتايش قـرار گرفتـه     ها شكل  گوناگون در اساطيرِ بسياري از تمدن
پـژوهش حاضـر، بـه روش     .اسـت  هاي متفاوت نمود يافتـه   صورت  هنرهاي مختلف ايراني، در تحول و تطوري تاريخي، به

بررسي ايـن رونـد نشـانگر    . است گيري اين معناي واحد در صور گوناگون پرداخته  ـ تحليلي، به بررسي روند شكل توصيفي
هاي مختلفي همچون آناهيتا و درخت زندگي نمـود يافتـه، پـس از     هاي اساطيريِ باروري، كه در صورت است كه جلوه آن 

معماري عصر صفويه نيز، بر اساس پيوندهايي مفهـومي و برقـراري ترادفـي معنـايي بـا انديشـه و       ويژه در هنر و  اسالم و به
ايـن مظـاهر بـاروري در    . اسـت  هاي نمادين متنوعي بـروز يافتـه    اسالمي، در هنرهاي گوناگون، در صورت ـ حكمت ايراني

اي مذكر طـرفين بـا نمادهـايي همچـون     ه هايي همچون آناهيتا، درخت زندگي، آب، و گنبد جانشين شده و انگاره صورت
تـايي   درواقع، در بعـد همنشـيني، سـاختاري از سـه    . اند شير، مردان نگهبان، بزِ نر يا طاووس، سرو، و منار جايگزين گشته

اي كـه در همـة ايـن     گونـه  هاي گوناگوني بـروز يافتـه اسـت؛ بـه      صورت  مقدس شكل گرفته كه در يك روند جانشيني به
  .وجو نمود توان جست تنوع و افزودن بر زيبايي، معنايي واحد را مي ها، ضمن صورت

  كليدواژگان
  .شناسي، هنر ايران نشانه هاي باروري، انديشه، جلوه
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نحوة  مختلفي از تاريخ، هاي دوره اي كه در به گونه. است زيباشناختي و نحوة بيان در آثار هنري
هـايي گشـته و گـاه     بيان و شيوة برقراري ارتباط ميان مخاطب و اثر هنري دستخوش دگرگـوني 

هنر همواره از بستر تفكري دورة خود بـراي  . هاي متفاوتي از معنايي واحد را آفريده است صورت
 اتيفيك. هاي دورة خود تلقي نمود آل ايده توان آن را شمايل گيري و ادراك متأثر بوده و مي شكل
 آن اي نمادين در به گونه معنا تيكل كه گردد يمي تلق انيبي براي ابزار مثابة هنري به اثري ظاهر
هايي نمادين در هنر خود  ايرانيان نيز از ديرباز مباني انديشة خود را در صورت .است گشتهي متجل

هاي حيات او در  هاي اصيل انساني است كه از آغازين دوره نمادگرايي از ويژگي. اند متجلي ساخته
النگر، كه ارتبـاط ميـان هنرهـا و    . سوزان ك. آثار و بقاياي هنرهايش نمودي خاص داشته است

هـاي نمـادين از احساسـات     كند، عقيده دارد كه هنرْ خلق صورت ساني را دنبال مياحساسات ان
هـايي بـراي بيـان احساسـات و بعـدي       ها بيان مفهومي و نشانه از نظر او، اغلب فرم. انساني است

  ].8، ص31[اي دارند  واسطه ر و بيدا نمادهاي هنري ارتباط جهت. عقالني در بيان آن دارند
هـا ناخودآگـاه جمعـي     هايي كهن وجـود دارنـد كـه نهانگـاه آن     ادها و نگارهدر اين ميان، نم

هـاي مبـدل پديـدار گشـته و      بار در صحنة فرهنگ و لبـاس  ها هرچنديك1»سرنمون«اين . است
به صورتي تمثيلي و استعاري در رفتار، گفتـار، و حـاالت افـراد جامعـه و در قالـب اسـطوره يـا        

اسـتروس، ناخودآگـاهي    عقيـدة لـوي     به]. 23ـ18ص، 18[د شون ديگر ادبيات متجلي مياشكال 
بـه گمـان وي،   . مخزن كاركردهاي نمـادين اسـت و ناخودآگـاه سـاختاري همچـون زبـان دارد      

اي از  انـد؛ رشـته   حـاكم » سـخن «هايي شكل گرفته كـه بـر امكانـات يـك      ناخودآگاهي از قاعده
چـارچوب نظـامي نهـايي جـاي     كننـد و در   ها كه پيـام ممكـن و محتمـل را تعيـين مـي      قاعده
هـاي   هاي بـاروري نيـز از جملـه صـورت     جلوه ].2[اي از رمزگان  اي نحو يا رشته گيرند؛ گونه مي

اند كه از قـدمتي ديرينـه برخوردارنـد و در طـي تـاريخ، در قالـب نمادهـا و باورهـاي          سرنموني
ر صـور گونـاگوني   بـار د  يك اعتقادي، رسوخ نموده و در متن فرهنگ جوامع رشد كرده و هرچند

هـا بـه صـورتي تمثيلـي و اسـتعاري در قالـب هنـر يـا باورهـاي           اين سـرنمون . اند پديدار گشته
هـا، كـه ريشـه در باورهـاي كهـن اسـاطيري        اين صـورت  .شوند اعتقادي يك جامعه متجلي مي

بـه  (تـايي   ويـژه در سـاختاري سـه    دارند، از سير تحول و تطوري در طول تاريخ برخوردارند و به
اي كـه روابـط    اند؛ به گونـه  هاي مختلف در صوري متنوع رخ نموده در دوره) مراه حاميان مذكره

  .پذيرد موجود در قالب ساختاري نوين مجدداً شكل مي
در اين پژوهش، به بررسي بازنماييِ اين جلوه در هنرهاي مختلـف و تـداوم آن در باورهـاي    

تناسـب شـيوه و امكانـات بيـاني خـود، بـا       درواقـع، هـر هنـر، بـه     . است  فرهنگي پرداخته شده
اما، درنهايت، با وجود تنوع در . گيرد گيري از نمادها، از ترازهاي گوناگون اين مقوله بهره مي بهره

اين وحـدت معنـا، در   . صورت، سخن از معنايي واحد است كه به مفاهيمي مشترك داللت دارند
                                                        

1 .archetype 
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متنوع، درك معاني نمادها را از طريق ايجـاد  هاي  ها، ضمن پديدآوردن انگاره كثرت صورتعين 
  .سازد ها ممكن مي ارتباط و جانشيني ميان آن

اطرافش، درخت زندگي و درختان سرو و دو بزِ نر  هاي آناهيتا و نقوش شير با مقايسة ويژگي
هـايي بـه لحـاظ بصـري، مفهـومي،       طرفين آن، و گنبد و منـاره در معمـاري مسـاجد، شـباهت    

. شود كه از عهد باستان تا عصر صفويه قابل مشاهده اسـت  مشاهده مي... ي، وساختاري، كاركرد
ها باهم و درنتيجـه جانشـيني يكـي بـا ديگـري، در       نشانه سبب پيوندخوردن اينها  اين شباهت

شناسـانه، بـه    در ايـن پـژوهش، بـا رويكـردي نشـانه     . تايي، گشته است تركيبي از همنشينيِ سه
  .است ده بررسي اين موضوع پرداخته ش

  شناسي رويكرد نشانه. 1
ويـژه در دو قلمـرو شـناخت     شناسي همچـون روش پـژوهش، بـه    سو، نشانه به اين 1950از دهة 
است و انديشمنداني بر اين باور بودند كه هر چيز  ها و ادراك ساز و كار ارتباط، به كار رفته  داللت

از جمله انديشمنداني كـه در  . تدر قلمرو آن جاي خواهد داش» داللت بر چيزي ديگر كند«كه 
شناسي به مباحث ارزشمندي پرداخت، زبانشناس سوئيسي، فردينان دوسوسور است  زمينة نشانه

به اعتقاد وي، در هر زبان مناسـبات ميـان عناصـر زبـاني در دو سـاحت بنيـادين       ]. 7ـ6ص، 1[
هـر واحـد   . شوند يزمان آن زبان يافت م گيرند كه در ساختار هم همنشيني و جانشيني جاي مي

. شود اي آفريده مي شناسيك چون در مناسبات همنشيني با ديگر واحدها قرار گيرد، زنجيره زبان
، اما )شود واحدي به واحدهاي ديگر افزوده مي(همنشيني بر اساس تركيب و افزايش استوار است 

). نشـيند  مـي واحدي به جاي واحدي ديگر (جانشيني بر اساس گزينش و جايگزيني استوار است 
گيرد كه در توليد يك پيـام در مسـيري    توان گفت كه محور همنشيني از عناصري شكل مي مي

تواننـد   گيـرد كـه مـي    آيند و محور جانشيني از مجموعة عناصري شـكل مـي   پي مي در خطي پي
  ].31، ص1[جايگزين عناصر يك پيام شوند و پيام همچنان بامعنا باقي بماند 

هاي ضـمني و معـاني    من نظر داشتن به معاني صريح، توجه به داللتدر روابط جانشيني، ض
در سير داللتيِ استعاره، كـه اساسـاً بـر    . ترين كنش قاعدة جانشيني دانست استعاري را بايد مهم

ها با اصل و آغـازي دور و جـدا از هـم بـه هـم       شود، دال پاية مشابهت ميان دو پديده تبيين مي
هايي از يك شيء به شيء ديگر فرابرده  راگردي كه در آن جنبه؛ ف]11، ص27[شوند  نزديك مي

شود كه گـويي شـيء اول    اي سخن گفته مي شود؛ به نحوي كه از شيء دوم به گونه يا منتقل مي
هـاي آن در ترسـيم خـط،     واسـطة قابليـت   شناسانه، بـه  كاربرد روش نشانه]. 10ـ4ص، 32[است 

نين، اين شيوة بررسي قابليت تعيين مناسبات همچ]. 7ـ6ص، 1[داللت ميان صورت و معناست 
بـه  . ها در دو بعد همنشـيني و جانشـيني را داراسـت    ميان كل و جزء و برقراري ارتباط ميان آن

دهد و هم تـوان شناسـايي تـرادف ميـان      اين معنا كه هم شاكلة كالن اثر را مورد مداقه قرار مي
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ر اين بحث مورد نظر است، بررسـي رونـد   آنچه د]. 37، ص1[معاني جايگزين عناصر را داراست 
گانة مقدس اسـت كـه بـه ايـن منظـور بـه        هاي باروري در تركيبِ همنشينيِ سه جانشيني جلوه

وجـوي داليـل    بررسي داليل پيوند و ترادف معاني ميان عناصر موجود در اين تركيـب و جسـت  
  .است ها پرداخته شده  جانشيني آن

  يشة ايرانيجايگاه نمادهاي باروري در اند. 2
هـاي گونـاگون، در اسـاطيرِ     صـورت   عنوان نمادهـاي بـاروري، از ديربـاز، بـه     هاي مؤنث، به انگاره

بـه گفتـة   . انـد  و در هنرهـاي مختلـف رخ نمـوده     ها مورد ستايش قـرار گرفتـه   بسياري از تمدن
ز هـاي بـاروري ا   پيكـرك «و ] 350، ص12[» ترين سوژة هنري انسان است كهن مادر« 1بي توين

. انـد  جـاي نهـاده   هاي پيشاتاريخي و تاريخي ساخته و به جملة آثاري است كه بسياري از فرهنگ
ايـن ايزدبـانو بيشـتر    . اسـت  شده    غالباً، سرچشمة نيروهاي باروري به شكل يك ايزدبانو پنداشته

ام و در هنگـ ] 44، ص19[» ها بوده كه با عشق، باروري، و پرباري پيوند داشته خداي زمين و آب
غـرض از  «، 2بـه گفتـة فريـزر   . اسـت  شده  ياد مي... هاي باروريِ زمين، دام، انسان، و برپاييِ آيين

هـاي   ها، تازه و توانا كردن قواي فرومردة طبيعت بود تا درختان بار آورند، خوشه برپايي اين آيين
  ].437، ص22[» ها و حيوانات به توليد مثل بپردازند غالت پردانه شوند، و انسان

  مظاهر باروري در ايران. 1.2
هاي كهن، مظاهر و نمادهايي مرتبط با باروري شكل گرفته كه  در ايران نيز، همچون ساير تمدن

در ايـن ميـان،   . انـد  همگي مؤنث بوده و هريك به نوعي بـا زمـين، زايـش، و بـاروري در ارتبـاط     
عنوان سرچشمة هسـتي و   آب بهو جايگاه رفيع عنصر ) مظهر باروري(توان به ايزدبانو آناهيتا  مي

ها پرداختـه   در ادامه، به بررسي اين نمادها و سپس اشتراكات آن. نماد درخت زندگي اشاره كرد
  .هاي گوناگون فراهم آيد ها در صورت شده تا زمينه جهت بررسي علل جانشيني آن

  هاي روان آناهيتا، ايزدبانوي آب. 1.1.2
در  ،اردويسور آناهيتا. از ايزدبانوانِ بزرگ پرباري و باروري است در ميان ايزدبانوان ايراني، آناهيتا

كه پيوسته در نـزد ايرانيـان   ] 39، ص29[هاي روي زمين است  سرچشمة همة آب ،باور ايرانيان
جـا   همـه   كسـي كـه بـه   «: شـود  گونه سـتايش مـي   و در يشت پنج اين] 8، ص24[مقدس بوده 

  مقدسي كه فزايندة گيتي. افزاست مقدسي كه جان..] [.بخشنده، و دشمن ديوها  گسترده، درمان
  ].203، ص11[» ...است
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  آب، گوهر آفرينش. 2.1.2
، شـده   هـاي ارزنـده   عنوان يكي از آفريده هاي فراواني به آفرينش آب، به شتي، اشارهددر متون زر

 اي، هبنـابر عقيـد   :است كه نشان از اهميت و جايگاه بسيار رفيـع آب در مجموعـة آفـرينش دارد   
همة هستي در اصل به صورت قطرة آبي بود و بنابر نظر ديگري اصل همة آفريدگان از آب بـود؛  

نخسـت  ). 3الف بند  ،فصل اول ،بندهش(به جز تخمة مردمان و چارپايان مفيد كه از آتش است 
  ].45ـ44، ص8[سپس از گوهر آسمان آب را آفريد ... آسمان را آفريد روشن،

  درخت زندگي. 3.1.2
  شـده  هاي متفاوت ديده  صورت  هاي كهن به درخت زندگي نمادي است كه در بسياري از تمدن

نقوش قديمي است كه مورد توجه بشـر قـرار گرفتـه و آن را در آثـار      نماد درخت يكي از . است
شـده   حضور اين نماد، كه با اشكال مختلف بـه كـار گرفتـه مـي    . است هنري خويش به كار برده 

يونـگ درخـت را از   . خـورد  از ظهور اسالم نيز، همچنين در آثار هنري به چشم مياست، تا پس  
در ]. 137، ص30[اسـت   داند كه نماد سرچشـمة زنـدگي انسـان بـوده      الگوهايي مي جمله كهن

سـنتي، همـان درخـت طـوبي در      اسالم، درخت زندگي يا درخت كيهاني، بنابر يـك پيشـگوييِ  
رويـد، پـس موضـوعي     مانان، اين درخـت در بهشـت مـي   در باور مسل]. 76، ص15[بهشت است 

  ].11، ص13[هاي هنري است  مناسب جهت خالقيت

  تايي مقدس در انديشة ايراني سهساختار همنشينيِ . 3
 .در دو طـرف اسـت  مـذكر   ظبا دو عنصـر محـاف   انْيدر م نيزم يزدبانويمقدس شامل ا ييِتا سه

 نيـ ا. دارد ياريبسـ  يهـا  نمونـه  ،1مقـدس  ييتا به صورت سه ،نمادها نيگانه در ب مفهوم سه نيا
از  شيپـ  يكـا يمرا يو اروپا و حتـ  ،هند ران،يا ،يغرب يايآس يها در اكثر فرهنگ قدسم يةما بن
بـه   نيزمـ  يزدبـانو يا ،مقـدس  يهـا  ييتـا  سـه  نياز ا ياريدر بس .شود يم دهيكلمب د ستفيكر

درخـت   ريتصـو  ،زدبـانو ياجـاي تصـوير     گـاه بـه  . ستون نموده شده است اي يشكل درخت زندگ
اقـوام   يهـا  نقـش  ييتـا  سـه  بيـ ترك ةكـه دربـار   يمهم يرهايتفس از ي كي .دگير قرار مي يزندگ

 زديـ اسـت و دو ا  ييهنـدواروپا  نيزمـ بانو تجسم مادرزدياست كه ا نيوجود دارد، ا ييهندواروپا
هنرهاي ايرانـي، ايـن محافظـان بـه     در ]. 235ـ230ص، 33[ دنديخورش يخدا آوران اميپ يجنب

شـوند كـه هريـك بـه نحـوي       مشاهده مـي ... صورت شير، نگهبان، درخت سرو، طاووس، بزِ نر، و 
در آيـين مهـر، شـير مقـامِ مقربـان      «نماينـد؛ مـثالً،    نقش محافظ و نمادي از خورشيد را ايفا مي

و از ) مهـر (ستة ميتـرا  شير از همراهان پيو«، ]23، ص5[ »است و عنصر مربوط به او آتش است

                                                        
1. sacred traiad 
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سرو در آيين زردشت مظهـر ايـزد مهـر اسـت؛     «و يا ] 596، ص14[» مالزمان و همراهان اوست
از جمله تفاسيري كـه بـراي درخـت    «و ] 194، ص7[» يابد رو، با خورشيد نيز مناسبت مي ازاين

» ه كـرد اشـار ... هـاي زردشـتي و   توان به مظهر رازآميز شعلة آتـشِ آتشـكده   سرو وجود دارد مي
نـوعي بـا خورشـيد در     و پرندگان يا حيوانات قرارگرفتـه در اطـراف نيـز هريـك بـه     ] 74، ص5[

بالـدار نشـان داده    ياليـ موجـودات خ  ايـ اسب  ايبه صورت پرنده  يجنب يزدهايا گاه«اند  ارتباط
، 33[» باشــند ديخورشــ تيــو گــرگ تجســد قــدرت الوه ريشــ كــه ممكــن اســت شــوند يمــ
  ].235ـ230ص

مقـدس در هنرهـاي مختلـف ايـران و      تـاييِ  گيري و بازآفريني ساختار سه ، به شكلدر ادامه
  .است هاي مختلف اشاره شده  داليل برقراري ترادف معنايي و تداوم مفهوم آن در دوره

  تايي مقدس در اساطير ايران باستان بخش نماد سه تجلي: آناهيتا و نماد شير. 1.3
) م235ــ 175( 1آئلـين شـود؛   در بررسي متون، روابطي ميان آناهيتا و نمـاد شـير مشـاهده مـي    

پرستشگاهى براى آناهيتا سـاخته شـده كـه در آن شـيران اهلـى       ،در سرزمين ايالم« :نويسد مى
و آب بـوده اسـت و در بيشـتر     ،بـارورى  ةشير نمادى از نيروى آناهيتا، فرشـت . شوند نگهدارى مى

  ].45، ص9[ »شد ناهيد، چند شير نگاهدارى مى هاى پرستشگاه

  همراه دو نقش شير بهآناهيتا  .1تصوير 
  

شود، در اين تركيب شاهد قرارگيـري آناهيتـا،    كه مشاهده مي ، همچنان1با توجه به تصوير 
ايزدبانويي كه مظهر زايش است، در ميان دو نماد مذكر شير، در جايگاه حاميان او، در اطـرافش  

  .گردد تاييِ مقدس محسوب مي ه به نوعي بازآفريني ساختار سههستيم؛ ك

                                                        
1. Aelian 
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  تايي مقدس در حجاري درخت زندگي و محافظانِ اطراف آن، نمود سه. 2.3
ماية درخت زندگي به همراهي نقش پادشـاه، كـه بـه نماينـدگي از سـوي خـدايان حـافظ         نقش

بعـدها، ايـن   ]. 34[، يـك مفهـوم سـومري در دوران آغـاز نگـارش بـود       )2تصوير (زندگي است 
مانـده   هاي بـاقي   هايي از حجاري در نمونه. ها نيز ظاهر شد مفهوم به آشور راه يافت و در هنر آن

از جملـه ايـن   . خـورد  چشـم مـي    تصويري از درخت زندگي در ميان محافظان به از دوران كهن،
مانده از دوران امپراتوري آشـور بـر ديـوارة كـاخ آشـور ناصـرپال        توان به حجاريِ باقي نقوش مي

برجسـته، نقـش پادشـاه،     در ايـن نقـش  « ]. 456، ص25[اشاره نمـود  ) 3تصوير (دوم در نمرود 
برجسـته،   بخـش مركـزي ايـن نقـش    . است مقدس نشان داده شده  وار، در دو سوي درخت قرينه

. بـه عــرض چنــدين متــر، را درختـي در شــكل كــامالً مســبك بـه خــود اختصــاص داده اســت   
م در كركـوك و مهرهـاي آشـور     توان در مهرهاي هزارة دوم پ مايه را مي هايي از اين نقش نمونه

خـت زنـدگي گـاهي، بـه جـاي چهـرة       ـ اساطيريِ حـافظ در  موجودات الهي. مياني مشاهده كرد
  ].187، ص25[» انساني، سر عقاب داشتند

  

  حجاري متعلق به دوران امپراتوري آشور .3تصوير          لوح سومري درخت زندگي .2تصوير 
  

درخت زنـدگي، كـه مظهـري از زايـش و بـاروري       ،شود، در اين تصاوير كه مشاهده مي چنان
بخش همان ساختارِ همنشينيِ  قرار گرفته كه تداعي) جا پادشاهدر اين(است، در ميان دو نگهبان 

عنوان مظهر زايش، در ميـان و محافظـاني مـذكر، قرارگرفتـه بـه       گانه شاملِ نمادي مؤنث، به سه
  .صورت قرينه، در اطراف است 
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تـاييِ مقـدس    نمود سـه : و نقوش سرو يا طاووس در اطراف زندگيدرخت . 3.3
  بر نقش فرش

هاي محرابي، طرحـي وجـود دارد كـه شـامل نقـوش       وش قالي ايراني، در رستة طرحدر ميان نق
بنـدي   هاي فرعي ايـن تقسـيم   انتزاعي از جمله درخت است و در اين ميان، درختي سرو از گروه

هاي محرابيِ درختي از موارد گزينش آگاهانة ايـن نمـاد    نقش درخت در فرش. شود محسوب مي
ايـن معنـا چنـان مـورد     . و شكل جديد در دوران اسالمي اسـت  توسط هنرمند مسلمان در معنا

سرعت در سراسر ممالك اسالمي مورد استقبال قرار گرفتـه   پسند و بجا انتخاب شده است كه به
اي از ايـن   در نمونـه ]. 65ــ 58ص، 16[اسـت   و بنابر ذوق هنري هر محل، طراحي و بافته شـده  

قرار گرفته و طـرفين آن بـا دو درخـت سـرو يـا      ، درخت زندگي در ميان )5و  4تصاوير (نقوش 
  ].35[است   طاووس احاطه شده

  

  قاليچة محرابي شامل درخت زندگي در ميان و دو نقش سرو جانبي .4 ريتصو
  

تـوان ديـد كـه نـوعي جانشـيني       مي 2و  1ها با تصاوير  با نگاهي به اين تصاوير و مقايسة آن
طاووس اطراف آن با جايگاه آناهيتا و نقوش شير طرفين پيرامون درخت زندگي و نقوش سرو يا 

آن صورت گرفته و قرارگيري درخـت زنـدگي در ميـان و نقـوش سـرو يـا طـاووس، كـه طبـق          
تـايي   گيـري سـاختاري مشـابه از سـه     هاي پيشين از مظاهر خورشيدند، در اطراف به شكل گفته

الگوي قرارگيري در هنرهاي پـس  اين . نمايد كه مفهوم پيشين را تداعي مي  مقدس منجر گشته
  .شود از اسالم و عصر صفوي نيز مشاهده مي
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  زندگي در ميان و دو نقش سرو و طاووس در طرفين درختقاليچة محرابي شامل  .5 ريتصو

  تايي مقدس در هنر فلزكاري نمود سه: هايي به شكل بزِ نر تنگ آب با دسته .4.3
تـوان   در صورتي ديگر و در سـاير هنرهـا نيـز مـي     گانة مقدس را همنشيني در قالب ساختار سه

. اشـاره كـرد   7و  6مانده نظير تصاوير  توان به برخي ظروف باقي ها مي از جمله آن. مشاهده نمود
است كـه   1923و  1920هاي  اي مكشوف در همدان در سال ، ظرفي متعلق به گنجينه6تصوير 

اين تنگ با گردن نسبتاً باريـك  . است بوده  )م پ 404ـ359(احتماالً مربوط به زمان اردشير دوم 
هـايي بـه شـكل بـزِ كـوهي بـا سـرهاي         مرغي شكل دارد و دسـته  و كف كوچك، يك شكم تخم

  شده در زير بدن ازكاسة زانو بـه لبـة ظـرف متصـل     ها جمع برگشته كه پاهاي جلويي آن عقب به
  ].228، ص28[است 
  

  اي دورة هخامنشي كوزة نقره .7تصوير       تنگ آب متعلق به دورة ساساني .6 ريتصو
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از نمادهاي آيين مهرپرستي كهن پـيش از مزديسناسـت كـه جنبـة تقـدس داشـته و       » بز«
و   بز نمادي از آب، زايندگي، و فراواني بـوده  . عنوان مظهر خورشيد و زيبايي مطرح بوده است به

هـا، در دو طـرف    برخـي فـرش  در . اسـت  در هنر لرستان و برخي نقاط ديگر نماد خورشيد بوده 
جامي نيز از دورة ساسـاني بـا همـين نقـش     . روي هم، نقش دو بز را داريم درخت زندگي و روبه

و در سـال شمسـي نمـاد آغـاز      ،آفرين، نيروي محافظ قوچ نماد قوة مردانگي، انرژي«. وجود دارد
رگيرنـدة آب  شـود، تنـگ ميـاني درب    كه در تصوير مشاهده مـي  چنان]. 281، ص10[» بهار است

هاي تنگ و به صورت قرينـه در اطـراف، تـداعي     است و دو بزِ نر، در جايگاه دسته) مظهر زايش(
  .اند گانة مقدس در صورتي نوين گشته مجدد ساختار سه

  تايي مقدس در معماري بروز و ظهور سه: گنبد و منار مساجد. 5.3
واسطة ميـان فـرد و خـود،     بطة بيمعماري قادر است از طريق عناصر متشكلة خود و از طريق را

تـرين ابـزار بيـاني معمـاري ايـران اسـت و        اين تجربة فضايي مهـم . معنا را به بيننده انتقال دهد
به مفاهيم و نمادهاي تاريخي و رمـز و راز معمـاري ايـن سـرزمين اشـاره دارد        ها و نقوش شكل

 .اسـت  نيرمز يو فضاها رياز تصاو يتيروا غالباً زيمقدس ن يگونه، معمار نيبه هم]. 80، ص17[
ويژه در عصر صفوي،  ، و بهاسالمو پس از  اند كاربرد داشته در ايران از اسالم شيپاز گنبد و منار 

در عصر صـفوي، فرهنـگ تشـيع و تصـوف و فرهنـگ      . ندافتو مفاهيمي نمادين يتازه  يريساتف
هـاي هنـري بـديعي     خلـق صـورت  ايران باستان، در يك همگرايي و توافق با محوريت اسالم، به 

مقـدس   ييفضـا  هاي اطـرافش گنبد و منارمساجد،  يمعمار در]. 75، ص23[منجر گشته است 
اي را ايجـاد   گانـه  اين سـاختار، گنبـد در ميـان و دو منـاره در اطـراف آن سـه       در .كند يم جاديا

، در معماري بنا به گفتة استيرلن]. 1، ص26[هستيم گانه  سه يالگوگيري  كند و شاهد شكل مي
بـا اتكـا بـه نظـر     ]. 174، ص4[مساجد عصر صفوي، گنبد با درخت زندگي قابـل قيـاس اسـت    

هاي پيراموني و مقايسة آن با  پژوهشگران دربارة تشبيه گنبد به درخت زندگي و قرارگيري مناره
 گانة گرفت كه اين تركيب سه  توان نتيجه نقوش سرو در اطراف درخت زندگي بر نقش قالي، مي

 درواقـع، . هاي محرابي، همنشـيني و سـازمان مشـابهي دارنـد     مقدس، در ساختار مساجد و قالي
]. 25، ص21[انـد   درخت زندگي بـا گنبـد و نقـوش سـروِ طـرفين، بـا منـاره جـايگزين گشـته         

ترتيب، گنبد با درخت زندگي پيوندي مفهومي برقـرار كـرده و از ايـن رهگـذر بـا مفهـوم        اين به
با تصاوير پيشين، نشانگر تـرادف و   8مقايسة ساختار تصوير . است ادين يافته باروري ارتباطي نم

  .يكساني تفكر حاكم بر اين هنرهاست
تايي مقدس در صورتي نوين و با جانشينيِ عناصر گنبد و منـار   ترتيب، بار ديگر مفهوم سه اين به

  .در جايگاه درخت زندگي و نقوش سرو متجلي گشته است
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  تايي مقدس در مساجد گيري ساختار سه شكل .8 ريتصو

بررسي داليل برقراري پيوند مفهومي و ترادف معناييِ عناصـر، در  . 4
  روند ساختار جانشيني

تواننـد   گيـرد كـه مـي    تر اشاره شد، محور جانشيني از مجموعة عناصري شكل مي طور كه پيش همان
سير داللتـي كـه منجـر    ]. 37، ص7[ي بماند جايگزين عناصر يك پيام شوند و پيام همچنان بامعنا باق

شـود و در ايـن رونـد،     گردد، اساساً بر پاية مشابهت ميان دو پديده تبيـين مـي   به جانشيني عناصر مي
؛ فراگـردي كـه در آن   ]11، ص27[شـوند   ها با اصل و آغازي دور و جدا از هم به هم نزديـك مـي   دال

اي  شود؛ به نحوي كه از شيء دوم بـه گونـه   منتقل ميهايي از يك شيء به شيء ديگر فرابرده يا  جنبه
  ].10ـ4ص، 32[شود كه گويي شيء اول است  سخن گفته مي
هاي يادشده، در هنرهاي گوناگون، در يك ساختار همنشيني ثابت، شامل يك نماد  در نمونه

رخـت  مؤنث در ميان و دو انگارة مذكر در طرفين، عناصر مياني به ترتيـب بـا تصـوير آناهيتـا، د    
زندگي، تنگ آب و گنبد و عناصر كناري با تصاوير شير، درخت سرو، طاووس، مردان نگهبان، بزِ 

  .است نر، و منار جانشين شده 
توان موارد مشابهتي را ميان عناصر برشمرد كه سبب نزديكي  مي ،ها در هريك از اين زنجيره

انـد كـه    همگي نمادهايي مؤنث هاي مياني انگاره: مفهومي و جانشيني يكي با ديگري گشته است
هاي كنـاري نمادهـايي مذكرنـد كـه مظهـر قـدرت و در        اند و انگاره با زايش و زندگي در ارتباط

در جـدول و  . ارتباط با خورشيدند و به لحاظ محل قرارگيري نيز از جايگاه مشابهي برخوردارنـد 
يكديگر و سرانجام   ها به ن دالنموداري كه در ادامه ارائه شده، موارد مشابهت و داليل نزديكي اي

  .گيري زنجيرة جانشيني بررسي شده است امكان شكل
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  )نگارندگان: مأخذ( هاي متفاوت گانة مقدس در صورت بررسي روند ساختار جانشيني عناصر سه
  وجه اشتراك  معماري  حجاري قاليبافي فلزكاري سازيمجسمه  
انگارة 
مؤنث 

مظهر (
  )زايش

  

درخت   زندگيدرخت   تنگ آب  آناهيتا
  گنبد  زندگي

  ـ نمادي مؤنث
  ـ مظهر زايش

  با زندگي ـ ارتباط 
  ـ قرارگيري در ميان

انگارة 
مذكر 

  )محافظ(
  ـ درخت سرو  بزِ نر  شير

  ـ طاووس
نگهبانان 
  منار  محافظ

  ـ نمادي مذكر
  ـ مظهر قدرت

  با خورشيد ـ ارتباط 
ـ قرارگيري به صورت 

  قرينه در طرفين

  گيري نتيجه
ايـن  تـوان   رو مـي  گيري و ادراك متأثر بـوده و ازايـن   تفكري دورة خود براي شكل همواره از بسترهنر 

هاي اساطيري و سپس حكمي و فلسـفي ايرانيـان در طـول تـاريخ      انديشه را مطرح ساخت كه انديشه
ايـن  اي بـدل گشـته و بازتـاب تطـور      بر ساختار هنر و معماري مؤثر بوده و به زبان زيباشناختي ويـژه 

هـاي   جلـوه . اسـت   هاي گوناگون در صور مختلف هنر ايران نمـود يافتـه   ها و اعتقادات به شيوه انديشه
اند كه در باورهاي اعتقادي ايرانيان از قدمتي ديرينه برخوردارنـد   هاي سرنموني باروري از جمله صورت

فرهنـگ جوامـع رشـد     و در طي تاريخ، در قالب نمادها و باورهاي اعتقادي، رسـوخ نمـوده و در مـتن   
پـژوهش حاضـر بـه    . اند بار، در صور گوناگوني در قالب هنرهاي متفاوت پديدار شده كرده و هرچنديك

هاي مختلف هنرهاي گونـاگون، در سـاختارِ همنشـينيِ مشـابه،      بررسي روند اين جانشيني در صورت
ايزدبانو آناهيتا و درخـت  نتايج پژوهش حاضر نشانگر آن است كه جلوهايي مؤنث نظير . است پرداخته 

هـاي متفـاوت    گيرنـد، در دوره  زندگي، كه مظهر زايش بوده و در ارتباط با زمـين و زنـدگي قـرار مـي    
و گنبـد  ) بخـش الهـة آناهيتـا    تـداعي (تاريخي و در هنرهاي مختلف، با نمادهايي ديگر نظير تنگ آب 

هـا بـه لحـاظ     اين صـورت . اند شتهپيوندي مفهومي برقرار كرده و جايگزين گ) تداعيگر درخت زندگي(
گانه، تداعيگر مفهـومي   جايگاه قرارگيريِ مشابه در ميانِ دو انگارة مذكرِ محافظ، با تشكيل ساختارِ سه

هاي مذكر نيز، كه همگي مظاهر قدرت و در ارتباط با خورشيدند، بـا قرارگيـري    انگاره. اند مشابه گشته
هـاي   اي واحـد در صـورت   ترتيـب، انديشـه   بـدين . انـد  هدر طرفين، همين زنجيرة معني را حفظ نمـود 

هـاي گونـاگوني جانشـين     گوناگون تطور يافته و در قالب ساختاري يكسان از همنشـيني، بـا صـورت   
  .گشته كه به لحاظ ايجاد تنوع و فراهم آوردن امكان تأويل، بر زيبايي و عمق آن افزوده است
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 انگارة مؤنث مظهر زايش  انگارة مذكر محافظ مذكر محافظانگارة 

 )نگارندگان: مأخذ(تاييِ مقدس در صورت هنرهاي گوناگون سير تحول و تطور نماد سه
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