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 چکیده

گرفته و شاه را به اقتدار دنیوی و معنوی مبنای فرّه شکل ساسانی بر دینی حکومتمفهوم مشروعیت در 

نیز گردیده و  بیزانس امپراتوری، وارد حکومتی ارتباطات واسطهبهدی که است. فرّه نیرویی است ایزرسانده 

. است شدهپادشاهان هردو دوره  دینی مشروعیتگیری رویکردی مشترک در نمایش منجر به شکل درنهایت

. این است بوده آیینی اعتقادات هایی با مبنایاین مفهوم جهت ایجاد ماندگاری در ذهن مخاطب، نیازمند نشانه

چگونگی  .اندشده یکدیگر در آثار هنری جایگزین و شده محسوب معادل هممعنایی،  اشتراکات دلیل عوامل به

شناسی هدف این مطالعه مطرح است که با رویکرد نشانه عنوانبه، هاپیام به کمک این نشانه دهیسازمان

 چنداجتماعی تعاملی  رتباطاتدر امشروعیت  مضمون با هنری آثار، روش این. طبق است پذیرفتهصورت 

 دو هر در هاآنرمزگشایی اند. گرفتهرمزگان شکل برمبنای گفتمانی،موقعیت یک عنوانبهداشته و  سویه

با عاملی  اثر هرپیام  نماید کهمی و جانشینی، مشخص نشینیهم با جایگیری در محورهای امپراتوری

 عنوانبهکه  اندفرشتگانایزدان و ها، لنگر نخست در این چیدمان پردازد.)لنگر( به بیان محتوا میمشترک

که  کنندمی اهدا ایحلقه عموماً آنها شوند.می های بصری آن شناختهاعطاکنندگان مشروعیت و آورنده نشانه

 بستری جهت پیوند صورتبهو  کرده ایفارا  اصلی نقش، تصویری رمزگانعامل مشترک دوم در پیوند  عنوانبه

بر پایه قراردادهای بصری هر دو دوره  نظامکند که است. این رمزگشایی بیان می های مشروعیت مطرحنشانه

 .است گرفتهشکلحکومتی  هایارزشدر جهت تثبیت دینی 
 

 .شناسی، ساسانی، بیزانسنشانهمشروعیت، فرّه،  :یکلیدهای واژه
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 مقدمه. 1

تجاری و ارسال هدایای  مبادالت براثرو  خوداشرافی  و انهشناس زیباییبه کمک خصوصیت  ساسانیهنر 

گذاشته است.  تأثیراتیدارای محبوبیت زیادی بوده و  ،)بیزانس( ها چون روم شرقیسرزمینسایر در سلطنتی، 

متمادی میان حکومت ساسانی و بیزانس، موجب ارتباطات مذهبی و فرهنگی میان  هایجنگاز سویی، وجود 

که ریشه  ها از هویت فرهنگی خاص خودهر یک از این امپراتوری باوجودآنکهته است. قدرت گش دو این

اظهار داشت که  با قاطعیتتوان هرگز نمی حالباایناند؛ مند بودهتاریخی سرزمینشان است، بهره درگذشته

زمان منجر  درگذر ناخواهخواهتنوعی از ارتباطات،  چراکهفرهنگ یک کشور یا تمدن همواره ثابت خواهد ماند. 

شان دهد که چگونه این دو این مطالعه تالش دارد تا ن ها خواهد شد.به ایجاد تغییراتی در شیوه ارائه این آیین

تصویری و مفهومی  پیوندبه مشروعیت دینی  بیانو ، توانستند در خصوص نمایش هنر پادشاهی حکمرانی

هدف این مطالعه مطرح است که با  عنوانبهعوامل،  پیام در این دهیسازماندر این خصوص چگونگی  برسند.

 شناسی سوسور صورت پذیرفته است.رویکرد نشانه

، است نوشته "سماری" به امپراتور روم ”مخسرو دو" ز بر مفهوم متنی که پادشاه ایرانیتمرک ،پیش از شروع

فرهنگی  ارتباطاتمچنین پادشاهی و ه ارزشدر خصوص  تواند روشنگر ارتباط میان این دو امپراتوریمی

است؛ یعنی  شدهانجامدو چشم قدرتمند  واسطهبهروشنایی جهان توسط خداوندگار و »باشد:  میان آنها

و  شدهغربالها و اقتدار سلطنتی دولت پارسی. با این دو قدرت بزرگ، نافرمانی شرقی رومقدرتمندترین پادشاه 

 (.Canepa 2010: 1) «شودهدایت می هاانسان
 

 تحقیق روش. 2

 منظوربهگیری از هنرهای تجسمی با بهره ؛در قالب پیامبیان اقتدار پادشاه  باهدف مشروعیت یهانشانه

است، چگونگی که مطرح  ایمسئله. در این میان اندشدهابالغاز سوی حکومت  ماندگار شدن در ذهن مخاطب،

-نشانه روش برتکیههش تالش بر این است تا با در این پژوپیام در یک نشان تصویری است.  این دهیسازمان

-پرداخته  نشینیهمجانشینی و  هایدر محور العه آثار هنری این دو امپراتوریسوسور به مطفردیناند شناسی 

 شود. روشن فرهنگ بصری جاری در آنها همچنینشود تا معانی نهفته و 
 

 سوسور یشناسنشانه. 3

شود و سپس ممکن است به ابزاری به با متن روبرو می درهرحالگر ابتدا نشانه مفهومی تحلیلی است و تحلیل

 (.195 :1393)سجودی،  ها متوسل شودهای دیگر در سایر نظامآن با نشانه نشینیهمنام نشانه و چگونگی 

انی های زببرای بیان منظور خود از نشانه معموالًداشت و  تأکیدها باهم سوسور بر اهمیت نظری روابط نشانه

که خود -ای های پیچیدهگرفت که در ترکیبها را بکار میهایی از نشانهکرد بلکه گروهمنفرد استفاده نمی

عدم وجود ارتباط منطقی میان  دلیل بهبنا به نظر او،  (.133 :1378)چندلر،  اندیافتهسازمان -نشانه هستند

-می نشاءتها معانی از تفاوت میان دال»ستخراج شود. ها اها و واقعیت، نیاز است تا معانی از دل نشانهنشانه

گردد. و جانشینی که در این نوع منجر به تداعی می نشینیهماست: تفاوت ناشی از  گونه دوگیرد و بر 

 «جانشینی وضعیت گزینش میان واژهاست کهدرحالیها در جمله. بیشتر عبارت است از ترکیب واژه نشینیهم

محور  آنکهحالدهد، ، ساختار ظاهری متن را مورد تحلیل قرار مینشینیهممحور  (.79 :1382)ضمیران، 
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این دو محور یک بافت ساختاری را  (.86 :)همان اشاره داردها مفاهیم ضمنی هریک از دال جانشینی بیشتر به

ای امکان ندارد نشانه هگاهیچرسد به نظر می و (128 :1387)چندلر،  در آن معنی میابد هانشانهکنند که مهیا می

 (.195 :1393)سجودی،  منتزع و قائم به خود بکار برده شود کلیبهدر کاربردی 

های پدیده داند و معتقد است کـه تـمامیسوسور مبنای فعالیت ذهنی بشر را نیز بر پایه این دو محور می

 های دو امپراتورینشانهدر تحلیل  آنها ریکارگیبه روازاین شوند.تبیین می مـحور دو فرهنگی بر طـبق ایـن

زمانی که از یک نشانه صحبت به همچنین . عناصر متن را روشن سازد و پیوندهای میان هاتواند ارزشمی

گردد. در این میان عوامل گسترده فرهنگی و اجتماعی دخیل درنگ مفهوم آن مطرح میمیان میاید، بی

از دوام بیشتری  هاالیه، برخی از نشینیهمدر این »گرفته شوند.  نظر درهستند که در بررسی نشانه بایستی 

کند. به نظر او را مطرح می "لنگر"شوند. بارت در این زمینه مفهوم تر شناخته میبرخوردارند و عنصر اصلی

 های متنی رارا بازی کنند و جلوی شناوری نشانه کنندهتثبیتتوانند حکم لنگری برخی عناصر متن می

 (.38 :1374)بارت،  «بگیرند

پس از آشنایی با نوع است؛ با این رویکرد  تشخیصقابلدر حوزه مطالعاتی این پژوهش این دو محور 

پایه اصلی در  عنوانبههای یافت شده نشانه نشینیهمبه بررسی روابط  دو امپراتوری ساسانی و بیزانس، ارتباط

با بررسی  سپس د.نقرار گیر موردمطالعهها در متن رگیری نشانهچگونگی قرادریافت مفهوم اثر پرداخته تا 

گردد که با تغییر نـشانه میمـشاهده  گونه بدین. شودمیآثار هویدا در  آنها اهمیت ،هاروابط جانشینی نشانه

هر متن  "لنگر"و با این روش، بنا به نظر بارت،  یابدتحقق می مشترکیچـگونه معنای ها، در هریک از امپراتوری

 گردد.گیری از موارد تاریخی تعیین میپیوند بصری این دو امپراتوری، با بهرهو  شودمیبصری مشخص 
 

 پیوندهای امپراتوری ساسانی و بیزانس. 4

تمدن و فرهنگ خود را بر مبنای ارتباط با همسایگانشان شکل ، هاملتحقیقت محرز است که همه  یکینا

در  کههنگامی(. 25۰ :1385)کاالماکیس،  است شدهابداعبشری  یهاتمدنت که آمیزه اس ترتیبینابهو  دهندیم

است که این کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی  توجهقابل مسئلهآید، این مورد تمدن ایران بحث به میان می

 ناپذیراجتنابری ام تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریاین بدان معنا است که  وخود با ملل گوناگون در ارتباط بوده 

 است.  بوده

آنها صورت  میان شماریبی، مبادالت باشند داشتهزمانی که دو تمدن بیش از هزار سال با یکدیگر برخورد 

-استدالل می میان ایران ساسانی و بیزانس،شماری از پژوهشگران، ضمن قبول دشمنی  کهطوریبه .گیردمی

 تأثیراتدرباری، هنر و نهادهای اداری  هایآیینجود داشته و در و آنهاای میان برجسته هایشباهتکنند که 

، روابط این دو امپراتوریدر مطالعات تاریخی  و در این میان(. 13۰ :1391)سعیدی،  اندمتقابلی بر یکدیگر داشته

 .دآیدر مطالعات این دو قدرت پادشاهی بشمار می موردتوجهمیان آنها، از مسائل مذهبی و هنری سیاسی و 

بود.  شدهیلتبددهد که روم به مقلد ایران هرچه بیشتر نشان می که شدهانجامدوره  آنمطالعاتی درباره تاریخ 

تا  شدیمخدا تصور  یهپاهمنها در برابر پادشاهی که آ، آداب دربار از به خاک افتادن و تعظیم نظر معاصرانبه 

ظاهر امر این  درهرحال. (132 :1377)کومون ،  سانیان بودپیچیده ایشان، همه تقلیدی از دربار سا مراتبسلسله

نگهبان و  عنوانبهدین به سلطنت  در مقابلآورده و است که سلطنت، مشروعیت خود را از دین به دست می
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جامعه زردشتی، مغان و کلیسای  شدهیبنددرجهرغم همه ساختارهای خود نیازمند بوده است. علی دارندهنگه

ابل قیاس هستند. در کلیساها نیز مانند جامعه زرتشتی نظامی هرم شکل با درجات مختلف از ق باهممسیحی 

از قرن سوم به بعد سیاست دینی یکی از ارکان مهم روابط و ( 183 :1386)وینتر، بود  شدهیفتعرمقامات 

  ابه داشتند. روم شرقی و دولت ساسانی در مورد امور دینی رفتاری مشحکومت  و ساسانیان و رومیان بود

است.  مطرحهای حکومتی این دو دوره اعتقادات و شیوهنمایش  بصری درعامل  عنوانبههنر در این میان، 

اش بازنموده آور که بیزانس در سراسر دوره تاریخیانگیز و شکوه حیرتعشق به تجمل شگفت کهیطوربه»

 هایروشبه آثار هنری ایران، (. 132 :1391ی، )سعید« وام گرفته از فرهنگ هنری ایران دانست بایداست را 

دینی و حضور مناطقی  هایجنبشمذهب،  ازجملهو این آثار به دالیلی گوناگونی  شدمیبیزانس  وارد گوناگون

که تحت تأثیر نفوذ فرهنگی ایران قرار داشتند، موجب پذیرش هنرمندان بیزانسی قرار گرفتند. اگرچه نقوش 

مسیحی و  بافرهنگ، هنرمندان بیزانسی در جهت همراهی این نقوش اندشدهپذیرفتهی ساسانی در هنر بیزانس

در  کهدرحالیتغییراتی را در موضوع یا مفاهیم آثارشان ایجاد نمودند. فرهنگ گذشته رومی و یونانی خود، 

ی ایرانیان از روی نقوش ساسانی یا مفاهیم و سبک پرداز برداریکپیبسیاری از موارد هم عیناً تقلید و 

 (.57 :1391)دهقانی،  گرددمیبیزانسی  -است. تا جایی که منجر به ایجاد سبکی ترکیبی از هنر ایرانی شدهانجام
 

 ساسانی یهانشانه. 5
 

 .ایزدان1-5

اعتقاد به فرّه یا به معنایی اعتقاد به نیروی کیهانی و مثبت در هر تمدنی وجود داشته و به این مفهوم اگر  

تواند انتظار حمایت از سوی ایزدان را ایف خود را در قبال جامعه و طبیعت خویش انجام دهد، میانسان وظ

ساختمان فکری و همچنین عامل زیربنایی در انسجام و اقتدار فرد و جامعه در  دهندهشکل ه،فرّ» داشته باشد.

 یشت اوستا برتکیهد با وپورداو (.148 :1376)جعفری،  «سیاست و حکمت ایران بوده است فرهنگ، حیطه

کسی به  از پرتو این فروغ است که همگان برتری یابد. از بتابد به دل هرکه است ایزدی، فرّ فروغی» نویسد:می

که مؤیّد به آن ،دیگرعبارتبه باشد. پادشاهی رسد و آسایش گستر و دادگر بشود و همواره پیروزمند و کامیاب

شمرد  شهریاری آن ناگزیر باید آن را فقط از خدایی است، چون فرّ پرتوی فرّ است.دارای  تـأیید ازلی اسـت،

در دوره  ماندهباقیآثار  به بنااین اعتقاد  (.3۰9 :1352د، و)پورداو «پرست و پرهیزگار و مهربان باشدکه یزدان

تباط خدایان با شاه را حفظ توانستند ارمی مراسمگیری مراسم آئینی گردید. ایزدان این موجب شکل ،ساسانی

 بخشی نمایند و نیکبختی را به جامعه دهند.کنند، فره

، کتاب اوستا است که در یشت و ارتباط آن با ایزدان شناخت مفهوم فرّه خصوص دریکی از منابع مهم 

از  ستایشبه این یشت  است و این مقوله را وصف کرده است. شدهپرداخته( به تاریخچه آن 19)زامیاد یشت

ابتدا که  گونهایناند، پرداخته است. به و پادشاهانی که دارای فرّه بوده ایـزدان امـشاسپندان، مزدا،اهای اهورفرّه

و به  رفته سخن پادشاه پیشدادی نخستین و ایزدان و سپس از فر هوشنگ امشاسپندان بـه فرّ اهورامزدا،

روایت  ب،گشتاسکی و تا یادشدهچگونگی برخورداری آنها از فرّ  و کیانی و پیشدادی ترتیب از سایر پادشاهان

 (.321:همان)شود که فر توسط اهورامزدا برای ایرانیان ذخیره می آیدمییشت بر از این. یابدادامه می
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اهورامزدا با گروه امشاسپندان و ایزدان یک سلطنت روحانی قرار داده و در باطن هر یک از موجودات »

ای که شکاف آفتابیش آن در درون فردی یابد، این . ذرهاست گذاشتهی، روحی از عالم مینوی به ودیعه ایزد

تفکر فرّه که  گونه بدین (32: 13۰7)پورداوود، . «آنکه در بارگاه قدس نیز مقام دارد عین درپادشاه حقیقی است، 

پادشاهان  فرمانرواییه، الزمه تداوم کردهر دوره را تصدیق میالهی است و مشروعیت حاکم  تائیدبیانگر 

و خود را  کردندتالش میکه در تاریخ ایران ساسانی، پادشاهان برای تکیه زدن به این ساحت  ایگونهبه. گردید

های جنگی اقدام به خلق دیوارنگاره هایپیروزییا  گذاریتاج مراسم واسطهبهشمردند. آنها پیرو آن برمی

کردند و با ترسیم ایزدان در کنار خود مشروعیت الهی خود را به نمایش درمیاوردند. سنگی در ابعاد بزرگ می

، بنابراین در هستندمشترکی  بندیدارای ترکیبها که مربوط به پادشاهان مختلف است بسیاری از این نمونه

مغلوب  پس از اردشیر دوم تقدیر ازمراسم  1تصویر پرداخته خواهد شد. موارد یکی ازاین بخش به مطالعه 

ایزد مهر در  بخشی است واین اثر، اهورامزدا در سمت راست مشغول دیهیم . دردهدمیرا نشان  دشمنانکردن 

جودی آن نور است؛ در آئین زرتشتی جهان و ریشه و. گرددمیمشاهده  سرش دورهاله نوری  با سمت چپ

ور و روشنایی است. در این تفکرات، پادشاهان نیک است، ن آنچه هرتمامی ایزدان و  منشأند معتقد کهطوریبه

عالوه بر نور که دربردارنده مفهوم فرّه است، دیهیم نیز حامل بیانی این اثر در نیز از این موهبت برخوردارند. 

-در قدیم جهت تبرک بر سر پادشاهان می را آندیهیم را افسری دانسته که  "برهان قاطع"مشترک است. 

شد و اند که به دور کاله شاه بسته میتاجی توصیف کردهدیهیم را نیم ،نویسانتاریخ برخیهمچنین آویختند. 

 آمد.هتزاز درمیاحرکت پشت سر او به  حال درماند و هنگام نمایش شاه گره آن در پشت سر آویزان می
 

 
طاق -بخشی اهورامزدا به اردشیردیهیم 1تصویر 

 بستان.

رهم دزیا هاشداپ میهید ادزماروها

میهیدمیهید
 هلاه

یدیشروخ
میهید

رفولین
  

 
 گان(، ترسیم: نگارند1تصویر) نشینیهممحور 

 

 های این عصر نیز یافت. در پشت سکهسکه روی برتوان ، حضور ایزدان را میهابرجسته نقشعالوه بر 

ای که از طریق آن انسان به نشانه عنوانبهاند. آتش سوی آتشدان ایستاده دو درپادشاهان، ایزدان نگهبان 

 بوده است مورداحترام، زرتشت دین هایارزشنمادی از الوهیت و یکی از  عنوانبهو  درسمیجایگاه اهورایی 
 (.2)تصویر 

 

 
خسرو  -پیروز -دوم یزدگرد -اول شاپورپشت سکه پادشاهان، راست به چپ:  2تصویر

 دوم

نابهگن دزیا شتآ نابهگن دزیا

رون هلاه

  
 گان(، ترسیم: نگارند2تصویر) نشینیهمحور م مح
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و ارزی پادشاه در جامعه ساسانی و همراهی ایزدان با هردوی این موارد، منجر به هم اهمیت آتش و

های است. این نمادها در قالب نشانه اثباتقابل هادیاگرامقرار دادن این  هم کنارآنها شده که با جانشینی 

به  ن آن دوره داشتهدر نزد پادشاها تصویری وارد هنر درباری ساسانی گردیده و به دلیل اهمیت معنایی که

همواره در قالب تصاویر متعدد و در همراهی انسان به تصویر آمده و  ی فرّهاست. نیروجایگاه مهمی رسیده 

باشند. عالوه بر هرکدام برگرفته از تفکرات دینی و فرهنگی می کهطوریبه؛ بوده استهای تاریخی دارای ریشه

مذهبی  برکتارتباط هستند و برای شاه  ی دانست که با عالم باال درایزدان، فرشتگان را نیز باید از موجودات

 دارند.
  

 فرشتگان. 2-5

 سازدمی میسر را ملکوت بازیابی امکان که است موجودی است گرفتهنام سروش ایران کهن زبان در فرشته که

. است یادشدهآنها  زا بارها مقدس کتب در فرشتگان. است زیبایی و لطافت کمال، مظهر ایرانی در فرهنگ و

. )یاحقی، کنندیم اجرا زمین در را الهی اوامر که هستند بندگانی منزلۀبه خداوند آسمانی آنها در ملکوت 

های معنایی ماورالطبیعه دارای ریشه و انسانی بالدار پدیدار گشته است صورتبه اغلبفرشته  (.322: 1375

عنصری الهی به اشخاص واالمقام این عهد بوده است. بنابراین بوده و در هنر ساسانی همواره در حال اعطای 

مذهبی ساسانی و بیزانسی برشمرد.  هایحکومتفرشتگان را باید یکی از عوامل آورنده مشروعیت الهی در 

است.  شدهمشاهدهدر هر دو هنر ساسانی و بیزانسی  های مشروعیتحضور آنها با همراهی نشانه کهطوریبه

بسیار،  نمایی ظریف، متعلق به خسرو دوم است که با بستانطاقفرشتگان ، این موجودد حضور ازجمله موار

حضور فرشتگان بر روی ظروف  (.3)تصویرهاللی ماه در مرکز آنها قرار دارد به تصویر درآمده است کهدرحالی

 ازدیهیم دیگری  ،ستو مشغول شکارا بسته خودکالهدیهیمی زیر  کهدرحالیشود. شاه شاهی نیز دیده می

کند. حضور فرشته و عمل او نشانگر مقدس دریافت می ،ای که از سمت راست تصویر روانه استفرشته سوی

 (.4)تصویربودن شکار و افزایش فرّه پادشاه است
 

 

هتشرف میهید میهید میهید هتشرف

هام

 

، فرشته بستانطاقنمایی از : 3تصویر 

 به دستدیهیم 

 گان(، ترسیم: نگارند3تصویر) نشینیهممحور 
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میهید هاشداپ

بسا

زارگ

میهید هتشرف

ریش

 
بشقاب فلزی ساسانی با موضوع  :4تصویر 

 (.State Hermitage Museum)شکار، 

 .گان(، ترسیم: نگارند4تصویر) نشینیهممحور 

 

که ایزدان و فرشتگان  آثار، عنصر دیگراین  نشینیهمکه در محورهای  گرددها مشاهده میدر این بررسی

شود. این نشانه در عموم دست آنها به شاه تقدیم می حلقه در صورتبهکند، دیهیمی است که را همراهی می

 .مشهود است بصری عامل ایجاد ترکیبات عنوانبهآثار این دوره 
 

 حلقه. 3-5

 طوربهاز مفاهیمی است که همگی آنها به مفهوم فرّه مرتبط است. حلقه  های مدور ساسانی برگرفتهحلقه

توان آن را با مفهومی چون گردش زندگی، تولد و مرگ مرتبط دانست. چرخ مشخص فرمی دوار دارد که می

کند. با این بختی را روایت میدوار و ممتد خود، سپری شدن زندگی و گذار از نامالیمات و نیک درحرکت

، بازگشت به مسئلهتوان دایره را یک مجموعه پویا از ترکیب دو قطب مثبت و منفی دانست. این می تعبیر

 هاله صورتبهاین عنصر بصری (. 93 :1373)دوبوکور، د کنریشه تفکرات زرتشت و تضاد خیر و بدی را بیان می

. گیرندبرمی ام این دوره را دراجس دورتادور های فرّه است،که همگی نشانه مروارید و نیلوفر، ، حلقهنور

 حکومتی فرهنگ بر بنا، نور در تفکر مشروعیت ایرانی. در خصوص جایگاهی استنخستین تعبیر این نشانه نور 

بارزترین شکل نمایشی آن است که با همراه شدن هاله نور  ،های مذهبیروایت وزمین و تصویری ایران

 .است را بیان کردهای از نور الهی لوهج برگزیده به نمایش درآمده و هایباشخصیت

توانند جایگزین یکدیگر شوند. پادشاه و آتش دارای تشابه محتوایی هستند و می شدهاشارهکه  طورهمان

تنه شاه در مرکز تصویر ها نیز مشاهده نمود که در آن تصویر نیمتوان بر روی سکهمعنایی را می پیونداین 

توان ها رو میاین حلقه سویی از (.5ها، با هاله نور ترکیب یافته است )تصویرو همانند پشت سکه قرارگرفته

در اعماق  این عنصرحضور د. وجود دار آب درمروارید  صورتبه. فرّه زرتشت دانست های مرواریدحلقه

 درقدرت که با مفهوم شود هنر ساسانی شناخته می مطرح در از عوامل تصویریای از کمال و ، جلوههااقیانوس

های افراشته خود در مرکز جلوس شاه با دیهیم کهدرحالی ،(6این شیوه نمایش در تصویر ) بوده است. ارتباط

 مسئلهمطرح است، این در این میان ای که . نکتهگردد، مشاهده میاو را احاطه کرده است نوری حلقهکرده و 

های فرّه کادری بصری با سایر نشانه صورتبهاره و همو شودنمیدیده  تنهاییبه گاههیچ که هاله نور هست

، شودمیهای گل نیلوفر و چلیپا در اطراف پادشاه مشاهده ت دواری که از ترکیب نشانهحرک .است شدهترکیب
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معادل  عنوانبهحلقه نیلوفر  گونه بدین. شودمیهاله نور محسوب  ارزهمو  استبر مشروعیت او  تأکیدجهت 

 کند.می های دیگر بازنشانه روی بربرای مطالعه  هاله نور راه را
 

 
 سکه اردشیراول، :5تصویر

(www.britishmuseum.

org) 

هاشداپ

جات

میهید

رون هلاه           

(، 5تصویر) نشینیهممحور 

 .گانترسیم: نگارند

 
بین، جام جهان :6تصویر 

 پیترزبورگ(.)موزه سن

هاشداپ

میهیدمیهید

رون هلاه  

اپیلچ+رفولین

(، 6صویر)محورهمنشینی ت 

 گانترسیم: نگارند

 

آید و از نمادهای خورشید است. این گل در ایران از عالئم سلطنت ایزد ناهید بشمار می ایگلهنیلوفر از 

منابع  به بناکه  ایگونهبهگردد. داری فرّه زرتشت در دریای کیانسه بازمیبوده و ارتباط آن با فرّه به داستان نگه

یا  در دین زرتشت، نهائی زمین منجی) زمان ظهور سوشیانت تا راهاست و آن این نطفه گل نگهباناینزرتشتی، 

حضور فرّه در این گل، باعث افزایش ارزش آن شده است. نیلوفر بمانند سایر »دارد. می نگه خود در (مزدیسنا

که، در آئین  ایگونهبه(. 63 :1383)سودآور،  «کندمظاهر فرّه، هم نماد قدرت است و هم القای نیکبختی می

باشد، نیلوفر است. کیانسه میداری فرّه زرتشت، فرزندانش و مهر در دریاچهزرتشتی تنها گیاهی که الیق نگه

 گردد. های فرّه، به این مفهوم بازمیدارنده در حاشیه نشانهبنابراین تصویر نیلوفر بمانند حفاظ نگه
 

باقع

رفولین هقلح

 دیراورم هقلح

 

رفولینرفولین

 
 گان(، ترسیم: نگارند7تصویر) شینینهممحور 

 

 
 ،ساسانی نقره بشقاب :7 تصویر

(www.hermitagemuseum.org) 
 

دیگر فرّه، ترکیب یافته است. در اینجا نشانه  عنوانبهاین حلقه در بشقابی نقره از این دوره با نقش عقاب، 

 عنوانبهشدن آن  دارنشانب و علت معنای عقا خصوص در، بنابراین هاستآنها و جایگاه هدف، بررسی نشانه

شود. بنابراین با تطبیق ری آنها بررسی مییفرّ صحبت به میان نیامده، بلکه تشابهات تصاویر در موقعیت جایگ

، معادل محسوب شده و تغییر گیرندجایهای پیشین، شاه، عقاب و هر عنصری که در مرکز این تصاویر بررسی

 کند.ایجاد نمی معنادر شکل نشانه، تغییری در 
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 بیزانس هاینشانه. 6
 

 همراهان. 1-6

پیکر انسانی داشته است. هنرمندان بر پایه اصول  ای به طرح، هنر بیزانس توجه ویژهبر اساس ایمان مسیحی

گذاری کردند و بر اساس قوانین انسانی را پایه هایصورتو شباهت به جهان الهی، تجسمی از  شناسیزیبایی

 بخش عنوانبه این تصاویر (.Stoleriu 2016, 409) اندداده ارائهتصویری را  نمایش ازنس، شکلی متمایز بیزا

 هنری ارزش مدرن، مورخان دیدگاه بر بنا که جایی تا اند،معنوی قدرت یگانه هایواسطه ،مسیحیت جداناشدنی

 .(Parry 2007, 89) کرد تفکیک شاندینی ارزش از تواننمی را آنها

ها، تجسم حضور مسیح به شکل انسانی در آثار در برخی از دوره شکنیشمایل باوجوددوره تاریخی، در این 

هنری، بدین شکل مشروعیت بخشیده است که او تصویری از خداست و برای گمراه نشدن مسیحیان وجود 

 مادی جهان از پلی است قادر مسیح شمایل مسیحیان، اعتقاداین بیان که در  به .(Pentcheva 2006, 8)دارد. 

 و الهی ملکوت میان پیوندی و سازند رهنمون معنویت به ماده از و روح به جسم از را مؤمنان دبساز ملکوت به

؛ شدهمتجسد در عیسی مسیح  الهی امرمقدس  کتاب در و (114: 1392)هوشنگی، کند  ایجاد مادی حیات

پر از فیض و راستی و  و او را میان ما ساکن شد کلمه جسم گردید و"در انجیل مقدس آمده است:  کهچنانآن

 موجبات تقدیساین  بنابراین. (14)انجیل یوحنا، باب اول، آیه  "جالل او را دیدیم. جاللی شایسته پسر یگانه پدر

 Giakalis) هویداست کلیسا نیایشی آیین در وضوحبه که سازدمی فراهم را خداوند با انسان مستقیم ارتباط

 بازتاب آخرین مسیحی، نگاریشمایل تجلّی ترینمهم عنوانبه مسیح تصویر ،گونه بدین .(120-121 ,2005

  (.77: 1369)بورکهات،  است مؤمنان بر فیض واسطه و زمین بر الهی کلمه نزول

های مشروعیت بیزانسی، پیکر مسیح در هنر این دوره، بارزترین در سیر مطالعه نشانه، توضیحاتبا این 

و تجلیل مسیح و نمایش قدرت او، حد اعتالی جذابیت هنر  شدهدادهت که توسط پادشاهان نمایش بیانی اس

درخشنده  شکلی به ،یک زیبایی الهی برخوردار بوده از کهدرحالیشیوه ترسیم مسیح »بیزانس است. 

تصویر  زاهدمنشانه، در اغلب موارد در نقاط کانونی بااحساسو  (Pentcheva 2006, 8) «است ظاهرشده

اما خارج  (.Cormack 2000,154)کند جلب می خود بهکامل  صورتبهتوجه مخاطب را  کهطوریبه؛ قرارگرفته

، دارای اهمیت شودو پادشاهان داده می بافضیلت، سعادتی که از همراهی پیکر مسیح، به افراد از شکل ظاهری

کننده یت جایگیری این نشانه نقشی تعیین، موقعنشینیهمدر محور  بررسی عنصر پیکر مسیح درروند. است

او در اطراف یا حواریون  قدس مریم. او همواره در مرکز تصویر قرار دارد و فرشتگان، دارددر انتقال معنای آن 

 (.8)تصویر نمایندمی همراهیرا 
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ویتاله، )گاردنر، ، کلیسای سانیکارکییموزا  8:تصویر

1365 :240.) 

 

ناگتشرف هقلح حیسم ناگتشرف

نامسآ یوگ
 

 گان(، ترسیم: نگارند8تصویر) نشینیهممحور 

 

سیح )ع( را در ممریم )ع( و  ،و هنرمندان دهدمیتصویر مسیح در این دوران، جالل و شکوه الهی را نشان 

 که گونههمان(. 75-74: 1384)نوروزی طلب،  کردندمجسم می ،اد سلطنت الهی استشمایل ملکه و پادشاه که نم

، پسر خود مسیح را فرستاده است. اما پس هاانسان، خداوند برای نجات متون مذهبی مسیحی بر بنا اشاره شد،

تراز با خادمان الهی و هم عنوانبهاز او، برای نجات از شیطان، این اعتقاد وجود داشته که خداوند امپراتوران را 

 قوانین کلیسا و قوانین دولت که در قوانینبا این نگرش،  .(Rydén 1979, 41) رسوالن منتصب کرده است

این  (.242: 1365)گاردنر، شدندمتجلی  اشیخدادادالهی جمع آمده بودند، در وجود شخص امپراتور و حق 

توان شود. با این مفهوم میرتبه قرار دادن آنها با مسیح میموجب مقدس شمردن پادشاهان و هم دیدگاه

ترین شدهیکی از شناختهادشاهان بیزانسی را در کلیساها و در آثار گوناگون هنری توجیه نمود.پ شماربیحضور 

که به همراه  بوده، مربوط به پادشاه ژوستینین که نمایشگر نماینده مسیح است این دوره هایموزاییک

و پادشاه مانند مسیح  بندی این اثر مشابه با نمونه قبلی استمالزمانش به تصویر درآمده است. شیوه ترکیب

 (.9)تصویر است کردهملکوتی  را اوچهره  نور هاله کهدرحالیشود؛ میمشاهده تصویر مرکزدر 
 

 
 ویتاله،نین و مالزمانش، سانموزاییک ژوستی 9:تصویر 

 (243: 1365 گاردنر،) راونا،

 

هاشداپ

رون هلاه

ناهارمه ناهارمه

 
 .گان(، ترسیم: نگارند9تصویر) نشینیهممحور 

 

های جایگزین، پادشاه جایگزین مسیح شده و در و بررسی نشانه این نمونه شینینهممحورهای  بامطالعه

فرشتگان در نمونه مسیح و مالزمان در نمونه پادشاهی، آنها  کهدرحالیاست؛  شدهواقعمرکز توجهات تصویری 

را به آنها  د شد(بعدی به آن پرداخته خواه ایبخشه)که در  چون حلقه ،های مشروعیتکنند و نشانهرا همراهی می

شمردن مسیح با پادشاه  معادل همتوان تالش هنرمند بیزانسی را در بنابراین در این آثار می کنند.تقدیم می
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توان مسیح را در مرکز تصویر در حال اهدای هاله نور و تاج به پادشاه و ملکه در تصویر دیگری می دانست.

احساس، بلندقامت و عاری از نمایش زیبایی بی باحالتیو همسرش  Nikephoros IIIپیکر » .مشاهده نمود

 (Evans 1997, 186).« الی از رفتار پادشاهی استطالیی تصویر شده، بیان ایده زمینهپسشده در اغراق

آنچه در بررسی این موارد روشن است توجه به سلسله مرتب در نمایش افراد است. آنجا که مسیح (. 1۰تصویر)

اند. در مقابل زمانی که شاه در مرکز همراهی کرده را اودر اطراف است، فرشتگان یا پادشاه به تصویر درآمده 

 ترینمهممرتبه حکومتی هستند. بنابراین مرکز تصویر  ازلحاظتری تصویر قرار دارد، همراهان او افراد پایین

 شود.بخش در نمایش بیزانسی محسوب می

شود، همانند هنر ساسانی، حلقه مدور دور سر قدیسین مشاهده می شکل بههاله نور اهدایی در این اثر که 

 گر آذیناز هنر ایرانی،  متأثرمشروعیت گشته و  مفهومآثاری با  دهندهشکلیک بیان بصری ثابت،  عنوانبه

هاله نور بیزانسی، ایران باشد که درخشش  مبدأکه  دهدمیدکتر کاالماکیس احتمال  های بیزانسی است.نشانه

. هاله در هنر مسیحی قرن سوم پدیدار شد و تا قبل از آن تصاویر دهدمییقت و تقدس مسیحیت را نشان حق

. اما پیش از بررسی آن باید به فرشتگانی اشاره داشت (25۰: 1385)کاالماکیس،  شدندمیمقدس بدون آن ترسیم 

 .اندحضورداشتهکه همانند دوره ساسانی، با مفهومی مشترک، در هنر این دوره 
 

 
و ملکه،  Nikephoros IIIپیکر  :10تصویر 

(Evans, 1997: 182) 

حیسم

رون هلاه

رون هلاهرون هلاه

هاشداپ هکلم
 

 گان(، ترسیم: نگارند10تصویر) نشینیهممحور 

 

 فرشتگان. 2-6

: 1376)طباطبایی،  اندمحسوس واسطه عالم و متعال خدای بین که هستند مکرم و شریف موجوداتیها فرشته

در کنار همه  معموالًاند و شدهملکوتی و روحانی تصویر نمادی، در هنر قدسی غرب موجوداتاین  (.13

 فرشتگان ،مسیحی بیزانس کلیسای عقیده به (.6۰: 1393، زاده صفر)شوند مقدس دیده می هایشمایل

 شتگانفر مسیحیت، در .است بوده انسان آفرینش از پیش ایشان آفرینش و هستند ماده از مجرد موجوداتی

 در بلکه کنند؛میعمل الهی حقایق کنندگان آشکار عنوانبه تنهانه که هستند نهادی خوش موجودات

ضیحات، با این تو (.172: 1387)خزعلی، . رسانندمی سود نیز فیضو  رستگاری کسب در هاانسان به رسانیکمک

 اند.شخاص برتر حضور یافتهبه ا دادن نیرواین موجودات را باید نشانگانی الهی دانست که برای 

 آثاردر این بخش  حالبااین. گردید همراهی مسیح اشاراتیبه جایگاه فرشتگان و نقش آنها در  8در تصویر

کودک که توسط دو مسیح شمایل باکره بر تخت نشسته به همراه  نمونه، عنوانبهبیشتری ارائه خواهد شد. 

در  فرشتگاناز حضور  نمایشی ،آنها پیکر دو فرشته قرار دارددر پشت سر  کهدرحالیو  است شدهاحاطهقدیس 
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اند و در دو طرف شخصیت برتر ایستاده، 8همچون تصویر، موردبحثدر اثر  این نشانگانهنر بیزانسی است. 

برخورد و  دهندهنشانبندی، این اثر به لحاظ ترکیب» همانند سایر آثار، دارای هاله نور هستندها تمامی پیکره

بندی بکار رفته در این اثر سلسله مراتبی از و اسلوب ترکیب باشدخل سنن تصویری شرقی و کالسیک میتدا

 بهرا  باخداهای بصری، امکان برقراری ارتباط آورده است که سعی دارد با استفاده از واسطه وجود بهها را پیکره

  .(41-4۰: 139۰الهی، آیت)« آورد وجود
 

 
سینا،  کاترین، کوهتسن دیر کودک، و مریم: 11 تصویر

 (330: 1382)هارت، 

 

سیدق سدقم میرم سیدق

حیسم

هتشرف هتشرف

 
 گان.(، ترسیم: نگارند11تصویر) نشینیهممحور 

 

به را رنگ طبیعی پشم  زمینهپسبر  قرمزرنگتصویری  بیزانسی است که از دوره اینمونه پارچهاثر بعدی 

، تصاویری از شیردال را به کار حاشیهدر  ؛است گرفتهشکلرار دوایر که از تک اثرنمایش درآورده است. این 

پیکر شاهی  در دایره اصلی. است کردهرا محصور  تربزرگ دایرهمشروعیت،  نشانه عنوانبهکه نمایش درآورده 

باالی شود. در اند، دیده میتر نشستهدو کنیز در دو سوی او در مقامی پایین کهدرحالی تخت برجلوس کرده 

ترکیبی از  اثر این. دهندمی نشانشاه پرواز قرار دارند و حمایت خود را از  حال درسر شاه، دو فرشته 

 (.12. )تصویراست کردهرا ایجاد  پیچیده طرحی، فرشته نقشبا  مشروعیت هاینشانه
 

هاش

هتشرف

زینک

هتشرف

زینک

هقلح

لادریش

هقلح

لادریش

هقلح

لادریش

هقلح

لادریش

هقلح

لادریش

هقلح

بیلص

هقلح

بیلص

هقلح

بیلص

هقلح

بیلص

هقلح

 .گان(، ترسیم: نگارند12همنشینی تصویر)محور 
 

 :منبع ،یزانسیب پارچه :12 تصویر
www.metmuseum.org 
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و گاهی تاج  عقاب سرشیردال حیوانی است، دارای »، داردضور ح 12تصویردر توضیح نماد شیردال که در 

به دلیل  اساساً و های ایرانی استکه دارای ریشه (64: 1383)هال، « دار چنگالبا بدن شیر، بال و گاهی پای 

و ماهیتی قدرتمند و باشکوه دارد و همچنین  (Craven 2016)شود ت شناخته میچنین ترکیبی نشانه قدر

 است داشتهنماد سلطنتی کاربرد  عنوانبهاین جانور همچنین  .شودمیپادشاه سایر موجودات شناخته 

(metmuseum.org)  . پوشاک رسمی  عنوانبهای از ابریشم بیزانسی در ابعاد بزرگ است که نمونه 13تصویر

. این نمونه از محفظه عتیقه است درآوردهای را به نمایش این جانور افسانه وکلیسایی کاربرد داشته -سلطنتی

Saint Siviard دهدمیرا نشان  محصورشدههای مدور و دونیمه برگ نخل، شیردال یافته شده و با حلقه 

(Evans 1997, 226).  ای مزین آذین از هنر ساسانی، با حلقه أثرمتو این نمونه همانند بسیاری از آثار این دوره

 که در ادامه این مطالعه به نقش و معنای آن پرداخته خواهد شد. یافته است
 

 
قطعه پارچه بیزانسی با نقش شیردال،  13تصویر 

(Evans 1997, 226). 

 

 

 

لادریش

هقلح

 
(، ترسیم: 13تصویر) نشینیهممحور 

 .گان.نگارند
 

 حلقه .3-6

به آفریدگار  وابستهعنصری  عنوانبهدانند و آن را های الهی را نور میآدمیان یکی از بارزترین نشانه طورکلیبه

دارد و در هر دو فرهنگ ایرانی و رومی، باعث خلق  "محورطبیعت"اند. این تفکر ریشه در ادیان شناخته

کتب مقدس ادیان باستان و تفکرات خاص  در هنر مسیحی، همچون»گشته است.  شماریبی هایداستان

نشانگر اهمیتی  نور هالهترسیم  بوده وبخش مطرح عنصر هستی عنوانبهزرتشتی، نور بر ظلمت غلبه دارد و 

ر این در هن یافتهتجسم مکانفضا و  .(4: 1393)صفرزاده، « استفراتر از یک قدیس و یک شخص عادی بوده 

گرفته از تجسم امر قدسی در هنر  نشاءتو آرامشی که  باوقار هاشمایلر است و مملو از قداست و نو غالباًدوره 

جنسن معتقد است که هنر بیزانس نمایشگر جهانی  (.76: 1384)نوروزی طلب، شوند. مسیحی است، ظاهر می

ر این نظریه، د تائیدجهت . (165: 1359)جسن، مواج از نور و تجسم صفا و تابناکی روحانی ملکوت خداست 

او آفریده شد و در او  واسطهبه چیزهمهباب اول آمده است: در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود.  ،انجیل یوحنا

عیسی  13و  12در باب هشتم آیات همچنین  .درخشدور در تاریکی مینحیات بود و حیات نور انسان بود و 

 کهمادامیک نشود بلکه نور حیات را یابد. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سال ،فرمود: من نور عالم هستم

در این هنر، برگرفته از کتاب مقدس است.  هاله مقدسنور و تجسم بنابراین »در جهان هستم نور جهانم. 

 . (81: 1384)نوروزی طلب، « که به تمام موجودات برکت و رحمت عطا کرده است ایهاله
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 عنوانبهنیز  این دورهدر هنر  کهطوریبه، ستقراریافتها مقدسهاله نیز  بیزانسدر آثار هنری بنابراین 

 نور که معتقدند مسیح مؤمنان» مطرح بوده است. شکنیشمایلبخصوص در دوران  ،ترین نشانه مسیحنزدیک

 قدیسان هایچهره از که است ازلی و ابدی نور این بلکه، نیست حاضر زمان و عصر به مربوط امری مقدس هاله

مهرپرستی به  ازآنکهپس کههاله بسان حلقه است این  شکل دوار (.115: 1392هوشنگی، )« شودمی ساطع

یک عنصر دینی در  عنوانبه ه وهای خود مانند حلقه را وارد هنر آنها نمودنشانه و کشورهای اروپایی راه یافت

-ست که معادل محسوب میای ا. بنابراین مفاهیم هاله نور و حلقه دوار، دو نشانهکرد بازجای  این هنرعرصه 

و کیهان  بازمانو  است شدهیرفتهپذای است که به اختیار حلقه در مسیحیت نماد همبستگی صادقانه» د.نشو

یک عنصر دینی در عرصه بیزانس جای بازکرده  عنوانبه همچنین حلقه (.22: 1385، شوالیه) «در ارتباط است

نمادی از قدرت و اثبات سندیت و داشتن ارتباطات ویژه  وانعنبهامپراتور یک حلقه رسمی  کهطوریبهاست. 

 .(vikan 1987, 32) است بودهدر طیف گسترده مقامات کلیسا نمود و این شیوه یک روش معمول استفاده می

های مشروعیت نیز کاربرد دارد، دارای هدفی دارنده و محافظ سایر نشانهعامل نگه عنوانبهاین نشانه  ازآنجاکه

پروپاگاندای سیاسی معرفی نمود که در جهت منافع  دارندههای داخلی است و آن را باید با ارائه نشانه مشابه

این  نمایش خصوص در (.Bücheler 2012, 292). است داشتهکاربرد پادشاه و نمایش ارتباط او با عالم برتر 

- ایدر مرکز کادر دایره 14ویردر تص اشاره داشت کهشکارگری  پادشاه توان بهمی عنصر در هنر بیزانسی

 . در این نمونهاست کردهاین دوره را تجسم بافی تصویری معمول در ابریشم -نور هالهدارای مفهوم  احتماالً

دوره بیزانس، طراحی با استفاده  درشکار است.  حال درنمادین  صورتبهتصویر  مرکز در فاخر بالباسیپادشاه 

اغلب آنها حاوی تصویر شکارچیان در حال نیزه زدن به شیر است، رایج گردید ای کوچک که دایره هایقاباز 

که در هنر ساسانی نیز  مضمونی است صحنه این .(Lethaby 2016, 138) دانندایرانی می منشأدارای  را آنکه 

مونه و این ن شاه به نمایش درآید تا قدرت شدهمیبا مفاهیم شاهی پیوند داشته و عملی مقدس شمرده 

با قرارگیری این موضوع در توان بیشترین نزدیکی بصری در هنر این دو امپراتوری برشمرد. تصویری را می

 ترکیب در و. استفاده از این تصویر در هنر بیزانسی شودمی ترنزدیکهاله نور، این فرضیه به مفهوم اصلی خود 

 حال درسوار بر اسب ساسانی پادشاه ( 15)تصویر . در شودمی پیچیده یافت ایگونهبه ،با سایر عوامل بصری

و قرارگیری هردوی این تصاویر در  موردمطالعهشمردن این دو تصویر از دو حکومت  ارزهمشکار قوچ است. 

 گردد.مینیز ارز شمردن شیر و قوچ کادری مدور منجر به هم
 

 
ابریشم 14تصویر 

 ، کلیسای سنت
Servatius. 

 

ماج

بسا ریش

                     رون هلاه

(، 14محورهمنشینی تصویر)

 .گان.ترسیم: نگارند

 
 15تصویر 

 ، پیروز،ساسانیفلزیبشقاب
hermitagemuseum.org 

میهیدهاشداپ

چوق

رون هلاه

بسا
 

(، ترسیم: 15تصویر) نشینیهممحور 

 .گان.رندانگ
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 بنا. چرخدمیدر هنر عیسوی شیر هم نماد مسیح و هم نماد شیطان است که مانند شیری غران به اطراف 

که توله شیرها مرده متولد  شدهمی، شیر نماد رستاخیز است، زیرا تصور وسطیقرونجانورشناسی  هایکتاب بر

در نوشتار (. 64: 83)هال،  شوندمی، زنده دمدمی هاآن برسوم که پدرشان با نَفَس خود  روز درو  شوندمی

اند. چنین یح معرفی نمودهنماد مس عنوانبه، شیر را 5:5مکاشفه  ازجمله از مذهب عیسوی ماندهباقی

 Didron)نمادگرایی اغلب با همراهی هاله نور به تصویر درآمده است که فقط کاربری الوهیت داشته است 

شیر نماد بارز اقتدار و عزت امپراتوری است که از منظر مفهومی، با شخص با این اوصاف  .(341-2 ,2015

از  متأثرمعنایی مشترک،  باریشهاین نماد همانند شیردال  .(Woodfin 2008, 43) پادشاه ارتباط تنگاتنگی دارد

توان در قطعه پارچه نمونه حضور مجزای این نماد را می .(Brubaker 2001, 91) فرهنگ ساسانی است

شود و سبک غالب ایرانی در این نمونه هویدا نگهداری می Sancta Sanctorum درابریشمینی یافت که اکنون 

مدوری که به آن اشاره شد  هایحلقهتکرار قرینه و پشت به هم در  صورتبهاثر شیرها  است. در این

های پیروزی یکی از نشانه عنوانبهدر اوستا  هایی پیچیده،با شاخنیز قوچ  (Gilman 1992, 180) اندقرارگرفته

ی زرتشت تجسم حیوانی روایات، فرّه در زندگ بر بنااست. همچنین  شدهاشارههای شاهانه و دارای ویژگی

داشته است. گواه این ادعا این روایت است که روزی دوغو )زمانی که زرتشت را باردار بوده( خوابی عجیب از 

روزگار تو را بلندی دهد و کام تو از فرزند برآید. زرتشت فرّخ »است که  گونه بدینبیند و تعبیر آن قوچی می

قوچ از (. 67-65: 1374)آموزگار، « رّه ایزدی بود که هر بدی را بازداردنام فرزند توست. آن شاخ روشن که دیدی ف

های گذشته با مفاهیم انسانی در ارتباط بوده است. در مسیحیت این نماد است که در تمدن دارشاخحیوانات 

یونان و ای، یعنی تمدن یا رهبر دارد. بره در تمام مراحل پیشرفت مدیترانه دهندهنجاتبرّه، مفهوم  شکل به

  روم، مظهر پیروزی و تجسم فتح زندگی بر مرگ است.

در . است قرارگرفته مورداستفادهسمبل مسیح در بعضی فقرات از کتاب مقدس  عنوانبه” بره خدا“کلمه 

و یوحنا )جان  است شدهاستفادهمسیح  عنوانبهو در مکاشفات چندین بار از بره  دومرتبهانجیل یوحنا 

این جانور که گوساله «. بردمی خود بابره خداوند که گناهان دنیا را »کند: توصیف می گونهاین را آنباپتیس( 

به دیدن عیسی  یوحنا کههنگامی...و  (.22: 1388، میتفورد)« است داراندینشود، سمبل نجات نیز نامیده می

دیگری از عهد جدید  هایبخشدر  .(1: 29، یوحنا) «دارداینک بره خدا کناره جهان را برمی»دارد: فریاد برمی

من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را »اند: ها تعبیر شدهمؤمنان مسیحی با عنوان بره( 11: 1۰)یوحنا 

نماد  و (.85: 1385)شوالیه،  به مضمون قربانی کردن اشاره دارداین نماد همچنین  «.نهدگوسفندان می درراه

، گاردنر) بتی برای نمایش تصویری حواریون شهید شده بکار برده شده استشهادت نیز هست و به طرز مناس

قربانی شود تا آسایش  بایدمیکه  سازدمیاز بره یک قربانی  درنهایتهمین کاربرد است که  (.239: 1365

در هنر  شحضور و رودمیبره سخن  عنوانبهدر مسیحیت از مسیح  هرتقدیربه .کند تأمینروحی خاصی را 

 (.17)تصویر استامپراتوری  دینی حقانیتانس بیانی از بیز
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 . نتیجه7

. نیرویی الهی رساندمیموفقیت و اقتدار  خود را بهفرّه مفهومی است که با مشروعیت عجین شده و دارنده 

شکال نمادینی ا ،های بصرینشانه واسطهبهدر دوره ساسانی  و بودهیده مناسبات اجتماعی و آیینی که زای است

نیز ، بلکه فراسوی شاهنشاهی مرزهای ایران نبودهساسانی محدود به  هایویژگی سویی ازاست. گرفته  خود به

عامل  ترینمهم ،یکدیگر هایسرزمینبه  تعارضطی در ساسانی و بیزانس دو امپراتوری . کاربرد داشته است

امپراتوران بیزانس . ایجاد نمودندنری بین دو کشور فرهنگی و ه ،اجتماعی ،در تبادالت سیاسیرا  تأثیرگذار

از پادشاهی ایران در  تأثرشرکت در مناسبات حکومتی، قادر به اثبات قدرت سیاسی خود شدند و با  درنتیجه

 هایروششان اجتماعی از انواع نمند گردند و برای رسیدن به این بهره گونه خداتالش بودند تا از جایگاهی 

اند جستند. آنها نگرش جدیدی از بیان مشروعیت را به تصویر درآورده و خلق کردهمیی سود فرهنگی و هنر

های معنادار، بین پادشاهان و با استفاده از نشانه گونه بدینداد و که حضور آنها در مسیر معنوی را نشان می

 معمولی تمایز قائل شدند.  هایانسان

معنای این نمادها وجود دارد،  پس دریه این پژوهش، به ارتباطاتی که پا عنوانبهشناسی نشانهدر این میان 

 هنرهای .شودساخته می آن درکه معنا  اندبلکه یک رسانه نیستندمعنا حامل  صرفاًها نشانهاین پردازد. می

مخاطبان  به را یپیامتا  اندبوده ارتباط ای برای ایجادوسیله ، هموارههایشاننشانه واسطهبهنیز  تجسمی

 که در آن، اندیک موقعیت گفتمانی مطرح عنوانبه ،موردمطالعه های مشروعیت هر دو دورهنشانهبرسانند. 

ها با پیام این کنند.میبه مخاطبان القا آثار هنری  از طریق را مطالبی پیـام، فـرستنده شاهان در مقام

تصویری در هر دو  هایمطابقت خصوص در به دستیابیو جانشینی، منجر  نشینیهمدر محورهای رمزگشایی 

این  در تحلیلشود: مطرح است و بدین شرح بیان می پژوهش نتایج این عنوانبهکه  اندامپراتوری گردیده

 پردازد.نماد در بستر متنی با لنگری مشخص به بیان محتوای خود میپیام هـر  کـه گردید مشاهدهها نشانه

نخستین عامل مشترک )لنگر( در  گیرند.شکل می های گوناگونیکسانی با جانشینی نشانه مـعانیبنابراین 

چیدمان متنی این آثار حضور ایزدان، فرشتگان و مالزمان پادشاه است که همواره شخص اول حکومتی را در 

ف این افراد ترکیب یافته که پادشاهان مورد لط ایگونهبهکنند. این شیوه بیان مرکز تصویر همراهی می

 شناختینـشانه با تحلیل که پیامد دیگریدهند. و به این واسطه، مشروعیت خویش را افزایش می قرارگرفته

فرستادگان الهی است که سبب  سوی ازاعطای حلقه قدرت  ،این متون و مطالعه تطبیقی آنها دریافت گردید

لنگر در پیوند رمزگان تصویری، نقش اصلی را ایفا  انعنوبهبندی دوم ایجاد بیانی مشترک گردیده و در دسته
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-که در دسته گونههمانهای مشروعیت مطرح است. با این بیان، بستری جهت پیوند نشانه صورتبهکرده و 

ارز و هم صورتبههای فرّه/مشروعیت در این دسته، نشانه ت پادشاه در مرکز قرار داشته است،بندی نخس

و تشابهت معنایی آنها منجر به جایگزینی این عوامل  اندشدهواقعدر مرکز متن بصری  معادل یکدیگر، همواره

قراردادی است  های اجتماعی و فرهنگی،همانند نظامبصری  نظامکند که گشته است. این رمزگشایی بیان می

با توجه به این  تدرنهای. است گرفتهشکلحکومتی نیز بر پایه قراردادهای نظام آنها معنایی  هایو گزینش

حکومت دینی دانست. با این  هایارزشها را تالش در جهت تثبیت ها، بایستی وظیفه اصلی این بازنمونیافته

وظیفه آنها، تثبیت قدرت و نمایش  ترینمهمرویه، مجموعه آثار بصری با رویکرد یکسان پدید آمده که 

 ارزشمندی پادشاهی است. 
 

 ر و قدردانیتشکّ

که در  ،جناب آقای دکتر رضا افهمیعلمی  هایحمایتو  دهیجهتاز که این مطالعه جای دارد در پایان 

 .یمرا به ایشان اعالم نما جانباینحترام و قدردانی تشکر نموده و مراتب ا ندابوده تأثیرگذارنگارش این مقاله 
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