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چکید ه
اروین پانوفسکی د ر بررسی تصویر، سه مرحله د رنظر می گیرد : گام اول به توصیف آیکونوگرافیک/ پیش شمایل نگارانه 

محل  اثر  یک  د ر  مکنون  معنای  شمایل گرد انی،  )آیکونوگرافی(/  آیکونوگرافیک  تحلیل  یا  د وم  گام  د ر  است.  مشهور 

با تفسیر آیکونوگرافیک یک نقش مایه، نسبت  توجه قرار می گیرد  و سرانجام د ر گام سوم؛ یعنی آیکونولوژی، محقق 

آیکونولوژی  منظر  از  است:  آن  پرسش  پیش رو،  مقاله  د ر  رویکرد   این  با  می کند .  اقد ام  آن  ذاتی  محتوای  کشف  به 

این  آنکه،  فرضیه  می شود ؟  تفسیر  و  تحلیل  چگونه  ساسانی  منسوجات  د ر  پرتکرار  ماکیان  نقش  پانوفسکی،  اروین 

شکوه  با  هم سو  که  می کنند   د اللت  فراتری  بر  مفاهیم  غریب،  و  ترکیبی  جلوه های  از  بی بهرگی  به رغم  پرند گان  نوع 

قطعه  سه  گزینش  و  اسناد ی  مطالعات  از  استفاد ه  با  تاریخی،  تحلیلی  روش  به  نتیجه  است.  ساسانی  سلطنت  و حشمت 

 پارچه به شیوه هد فمند  نشان می د هد  نقش ماکیان پرکثرت د ر پارچه های ساسانی به خروس، مرغابی و طاووس ارجاع 

می د هد . هر کد ام از این نقوش با معانی قرارد اد ی خاصی خویشاوند ی د ارد  که به ترتیب د ر قالب نوید بخش روشنایی، 

آب های پاک و حیات مجد د  قابل تعریف است. د ر بحث تفسیر ارزش های نماد ین نیز می توان مد عی بود  هر سه مورد  با 

مفهوم فّره ایزد ی، اقبال و نیکبختی سلطنتی، قرابت معنایی برقرار کرد ه و پاید اری و فزونی آن را برای د ارند ة خود  تمّنا 

می کنند .

واژگان کلید ی

ساسانی، پارچه، آیکونولوژی، اروین پانوفسکی، نقش ماکیان

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد  طراحی پارچه و لباس نگارند ه اول با عنوان »آیکونوگرافی نقوش منسوجات ساسانی د ر طراحی پوشاک مجلسی« د ر 
مؤسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس با راهنمایی نگارند ه د وم است. 
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مقد مه
د ر منسوجات ساسانی، ماکیان به مثابة گونه ای از نقوش پرتکرار، 
د ر معنای بسیط »گروهی از پرند گان هستند  که بال هایشان نسبت 
به  می کنند .  پرواز  کم  همین جهت  به  و  است  کوتاه  آنها  به جثة 
عنوان نمونه کبک، بوقلمون، طاووس و انواع مرغ های خانگی جزء 
این د سته هستند «)معین، 1386، ذیل ماکیان(. با این تعریف، هد ف 
نگارند گان این مقاله، مطالعة نقوش انواعی از پرند گان است که نه 
فقط به جهت فقد ان جنبه های ترکیبی همچون سیمرغ د ر وجه اول از 
جنبه های شگفت عاری هستند  که د ر مرتبه بعد  به د لیل محد ود یت 
آن  بشر  برای  که  آسمان ها  عالم  به  د ستیابی  عد م  و  زمین  بستر  به 
الوهیت بود ، کاماًل د ر وجه ماد ی تعریف می شوند .  روز نشانی از 
به  آسمان ها  د ر  عقاب  یا  باز  شاهین،  پرند گان همچون  از  نوع  این 
پرواز د رنیامد ه و با فقد ان این بالگشایی، مصاد یق فرازمینی ویژه ای 
را به ذهن متباد ر نمی کنند . با  این حساب تد قیق د ر چنین نمونه هایی 
د ر    عرصه  پانوفسکی2،   د ستاورد هایی  اروین  آیکونولوژی1  منظر  از 
مغفول  این  از  پیش  که  د اشت  خواهد   د نبال  به  نقوش  نماد ینگی 
پانوفسکی،  رهیافت  سه گانه  مراتب  د ر  چراکه  است  شد ه  واقع 
ابتد ایی و طبیعی3  معنای  از کشف  طی یک مطالعه گام به گام پس 
د رمرحله  آیکونوگرافیک4؛  توصیف  به  موسوم  نقش مایه  یک 
قرارد اد ی  آیکونوگرافیک)آیکونوگرافی(5،   معنای  تحلیل   یعنی  بعد  
اد بی  منابع  از  حاصل  د انش  مد د   به  تصاویر  د ر  مکنون  ثانوی6  یا 
تفسیر  یعنی  اقد ام  د ر آخرین  و سرانجام  واقع می شود   تد قیق  مورد  
آیکونوگرافیک)آیکونولوژی(، ارزش های نماد ین7 هر مصد اق با نظر 
به تاریخ نشانه های فرهنگی مورد  د ست اند ازی قرار می گیرد  بنابراین 
آنچه به د نبال می آید  به د نبال پاسخ برای این پرسش است: از منظر 
آیکونولوژی اروین پانوفسکی، نقش ماکیان پرتکرار د ر منسوجات 
نقش  است،  آن  فرضیه  می شود ؟  تفسیر  و  تحلیل  چگونه  ساسانی 
هد فمند   نمونه گیری  براساس  پژوهش  این  د ر  که  پرکثرت  ماکیان 
د ر قالب خروس، مرغابی و طاووس تعریف می شود  به معانی تمثیلی 
و حتی نماد ینی گواهی می د هند  که معمواًل د ر اغناء مفهومی نقش 
پرند گان بلند پرواز، ترکیبی و غریب محل توجه بود ه است. هد ف، 
د ستیابی به معنا یا محتوای ذاتی8 نقش پرند گان طبیعی و کم پرواز د ر 
منسوجات ساسانی است. براین اساس پس از بررسی مراتب مطالعة 
فرهنگی  بر زمینه های  نظری کوتاه  و  پانوفسکی  اروین  نزد   تصویر 
پارچه  قطعه  سه  آیکونوگرافیک  تفسیر  به  نسبت  ساسانی،  عصر 
ساسانی با نقش خروس، مرغابی و طاووس اقد ام نمود ه و نتیجه د ر 

قالب جد ول عرضه می شود .

پیشینه پژوهش
باز  می  یونان  باستان  اد بیات  به  آیکونولوژی  د رباره  مطالعه  تاریخ 

اشاره های    متعد د ی    د ر  گرد د .   همچنین   می توان    د ر متون قرون  وسطی 
تاریخ  نظرگرفتن  د ر  هد ف،  اگر  اما  کرد ؛  مالحظه  زمینه  این 
شانزد هم  سد ه  به  باید   باشد ،  مطالعات  از  سنخ  این  برای  مشخصی 
میالد ی رجوع د اشت)نصری،   1397:  18(.   آیکونولوجیا9)1593  م.(  اث

بی نظیری  اعتبار  از  همواره  ریپا10،  سزار  انسان گرا،  باستان شناس  ر 
برخورد ار بود ه است)عبد ی، 1391: 27( بعد ها تمایل به تحقیقات 
آیکونوگرافی د ر سد ه هجد هم میالد ی گسترش یافت و د رنهایت ابی 
واربورگ11 مطرح کرد  برای تحلیل آثار هنری هر د وره ، آشنایی با 
اسطوره شناسی، اد بیات، تاریخ و حیات اجتماعی و سیاسی آن عصر 
سد ه  د ر  رویکرد   این  واقع  به   )20  :1397 است)نصری،  ضروری 
از  یکی  توسط  و  شد   مطرح  رسمی  شکل  به  علم  د نیای  د ر  بیستم 
اعضای حلقه واربورگ یعنی اروینپانوفسکی توسعه یافت. او با کتاب 
رنسانس12  هنر  د ر  انسانگرایانه  مضامین  آیکنولوژی:  د ر  مطالعاتی 
شیوه ای را د ر نقد  هنر پایه گذاری کرد  که توسط سایر پژوهشگران 

د ر سرتاسر د نیا د نبال شد .
د ر زبان فارسی، ناهید  عبد ی با نگارش رساله د کتری د ر سال 1387، 
با عنوان بررسی تحلیلی نگارگری ایران د ر مکاتب هرات و تبریز 
از منظر آیکونوگرافی، پیشتاز این جریان است. مطالعه ای که بعد ها 
به صورت کتاب د رآمد ی بر آیکونولوژی د ر 1391 نشر پید ا کرد . 
د ر همان سال مقاله »خوانش تصویر از د ید گاه اروین پانوفسکی« از 
امیر نصری د ر کیمیای هنر به چاپ رسید . با ترویج این رویکرد  د ر 
را جهت  منظر  این  که  آمد ند   پد ید   آثاری  زبان،  فارسی  مطالعات 
مورد  پژوهی های مختلف به کار گرفتند . ازجمله آنها باید  به مقاله 
»آیکونوگرافی نماد  عقاب و مار د ر آثار جیرفت)هزاره سوم قبل از 
میالد (« از مهران ملک و بهار مختاریان اشاره کرد  که د ر 1391 د ر 
نامه انسان شناسی منتشر شد . اند کی بعد ، شماره یکم کتاب تخصصی 
اختصاص  هنر  د ر  آیکونولوژی  موضوع  به   1392 سال  د ر  نقد نامه 
به کارگیری آن  امکان  منظر،  این  پوشید ه  نکات  بررسی  با  و  یافت 
از  شکل  این  متأخرترین  از  د اد .  اشاعه  را  ایرانی  هنر  بررسی  د ر 
مطالعات می بایست از »شاپور هفت د ست فیل پا یا زحل؟ )خوانش 
آیکونوگرافیک نقشمای های از اسکند رنامه نقالی(« یاد  کرد  که د ر 
1398 نیما اد هم و مهد ی حسینی د ر نشریه مطالعات تطبیقی هنر به 
چاپ رساند ند  و د یگر  بار نگارگری ایرانی را از این نظرگاه مورد  
آیکونوگرافی هنرهای  زمینه خاص  د ر  د اد ند .  قرار  و فحص  بحث 
ساسانی می توان به مقاله »تفسیر شمایل نگارانه صحنه های شکار د ر 
ظروف ساسانی« از ند ا اخوان اقد م د ر سال 1393 د ر فصلنامه کیمیای 
هنر اشاره کرد  که به تفسیر نماد های صحنه شکار د ر ظروف ساسانی 
پرد اخته  است. ازسویی، بیشتر مکتوباتی که به نساجی عصر ساسانی 
آن  د ر  رایج  هنرهای  د یگر  خالل  د ر  را  پارچه بافی  پرد اخته اند ، 
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د وره، فقط د ر سطح توصیف مورد  بررسی قرار د اد ه اند . د ر این میان، 
کتاب  ساسانی،  منسوجات  د ر حوزه خاص  اثر  تخصصی ترین  شاید  
محمد رضا  که  باشد   ساسانی  بافته های  و  لباس ها  نقوش  و  طرح ها 
ریاضی د ر سال 1382 به  چاپ رساند ه است. آثار د یگری نیز موجود  
هستند  که نساجی را د ر تمام اد وار مورد  بررسی قرار د اد ه و فصلی 
از آن را به عصر ساسانی اختصاص می د هند . موارد  بی شماری نیز د ر 
د ر  را  نساجی ساسانی  تطبیقی  نگاه  با  د ارند  که  مقاله وجود   قالب 
قیاس با د وره های تاریخی یا سرزمین های د یگر به چالش گرفته اند . 
د ر خالل  را  ساسانی  هنر  د ر  موجود   نماد ینه های  نیز  د یگر  برخی 
از  که  د اد ه اند   قرار  مد اقه  مورد   منسوجات  ازجمله  هنرها  تمامی 
جمله آنها »ارتباط ایزد  باد )وای( با نوارهای د ر حال اهتزاز ساسانی« 
و »نماد شناسی نقش مرغابی سانان د ر آثار هنری ایران« است که به 
ترتیب از مینا جاللیان و شکیال کریمی د ر سال های 1397 و 1398 

د ر نشریه هنر و تمد ن شرق به چاپ رسید ه اند .
پیشینه پژوهش نشان می د هد  نقش پرند گان و خاصه ماکیان د ر 
به  آیکونولوژی  از یک منظر روشمند  همچون  منسوجات ساسانی 
نظری  چارچوب  د ر  آن  مطالعة  بنابراین  است  نشد ه  گرفته  چالش 
مشخص و د ر حیطه ای فراتر از تشریح وضعیت موجود ؛ محققان را 
د ر وقوف به نکات پوشید ه ای یاری می رساند  که پیش از این محل 

توجه واقع نشد ه است.

روش شناسی پژوهش
بود ه  توسعه ای  پژوهش هاي  زمره  د ر  هد ف،  لحاظ  به  مقاله  این 
می کوشد   چراکه  است  تاریخی  تحلیلی-  روش شناسی،  نظر  از  و 
واکاوی  به  نسبت  آیکونولوژی،  مطالعات  د ستاورد های  مبنای  بر 
نماید .  اقد ام  ساسانی  منسوجات  د ر  ماکیان  نقش  نماد ین  محتوای 
تجزیه و تحلیل د اد ه ها به شکل کیفی صورت می پذیرد  و گرد آوری 
اطالعات به صورت اسناد ی )کتابخانه ای( انجام گرفته و ابزار آن، به 
برگه  شناسه)فیش( خالصه می شود . مصاد یق تصویری این مقاله نیز 
به شکل هد فمند  انتخاب شد ه اند  تا سه نمونه ای که از جامعه آماری 
پارچه های منسوب به عصر ساسانی به عاریت می آیند ، تجسد ی از 

نقش خروس، مرغابی و طاووس را بر خود  د اشته باشند .

مراتب مطالعه تصویر د ر الگوی اروین پانوفسکی
اروین پانوفسکی انگاره ای جامع را برای تشریح هنرهای د ید اری 
براساس سه الیه از معنا توسعه بخشید . برطبق نظر پانوفسکی، د ر 
اولین سطح از جهان، اشیاء و وقایع طبیعی قرار د ارد  که بد یهی است. 
و  مایه ها  د ر  را  آنها  می توان  که  است  قرارد اد ی  معانی  د وم  سطح 
این قلمرو همان شمایل نگاری د ر  لحن های آثار هنری کشف کرد ؛ 
مفهوم د قیق واژه برای تعریف این معانی قرارد اد ی است؛ و سرانجام 
بنیاد ینی از ارزش های نماد ین وجود  د ارند  و فرآیند  شهود ی  اصول 

کشف آنها د ر سایه شمایل شناسی توصیف می شود )کیپنبرگ، 1372: 
142(. سطح اول یا پیش   پیکرنگاري، شامل به رسمیت شناختن اشکال 
را  اثر  خاص  فرم هاي  شمایل شناس  مرحله  این  د ر  است.  مشخص 
آیکون  و  شد ه  شناخته  فرم هاي  به عنوان  را  آنها  و  کرد ه  شناسایي 
عناصر  تنها  مرحله  این  د ر   .)8 مي شناسد )تد ین، 1395:  به رسمیت 
و  د ارند   قرار  سطح  همین  د ر  که  آنها  ارجاعات  اولین  و  د ید اری 
تحلیل گر  استفاد ه  مورد   می گیرند ،  خود   به  تشریحی  حالتی  تنها 
هستند )حسامی  و احمد ی، 1390: 87(. مرحله بعد  موسوم به تحلیل 
نقش مایه هاست،  صحیح  شناسایی  مستلزم  نه تنها  آیکونوگرافیک 
بلکه د رک موضوع ثانویه مستتر د ر نقش مایه های هنری یا ترکیبات 
عبارتی  به  یا  است،  اثر  مضامین  و  مفاهیم  انتقال  موضوع  که  آنها 
قرار  مورد توجه  تمثیل هاست  یا  تاریخ  د استان،  تصاویر،  سازند ه 
می گیرد )عبد ی، 1391: 56(. به واقع سطح د وم یا شمایل نگاری، شامل 
معاني ثانویه و یا متعارف اثر د ر همان فرهنگ ارائه اثر است که 
شامل تفسیري عقالني از اثر د ر یک زمینه مشترک فرهنگي است 
)تد ین، 1395: 8(. می توان مد عی بود  شمایل نگاری رویکرد ی است 
نشان  موضوع  »این  می پرد ازد .  اثر  د ر  مکنون  معنای  تحلیل  به  که 
می د هد  که پانوفسکی جزء آن گروه از مورخانی است که فرم اثر 
بیشتر  او،  از  تا پیش  هنری را مجزا از محتوای آن بررسی می کند . 
د اشتند .  تأکید   اثر  فرم ظاهری  یا  انضمامی  بر مسائل  مورخان هنر 
د رحالی که پانوفسکی، د ر این مرتبه از معنا، باور د ارد  شمایل نگاری، 
د ارد «)نصری،  توجه  آن  محتوای  به  صرفًا  هنری،  اثر  فرم  به جای 

.)30 :1397
د ر مرتبه سوم، تحلیل صرف وجود  ند ارد ، بلکه به تفسیر اثر نیز 
اثر  نماد ین  بررسي  به  یا شمایل شناسي،  پرد اخته می شود . سطح سوم 
اثر  با نگاهي عمیق و شهود ي سعي د ر کشف رازهاي  مي پرد ازد  و 
د ارد . این سطح تنها به بیان د رک ذهني محقق از اثر مي پرد ازد  و 
اغلب با بررسي ناخود آگاه جمعي یک ملت یا یک د وره معین همراه 
است. د ر سطح سوم زنجیره هایي معنایي با د اللت هاي ضمني، بررسي 
تصویر را به علوم د یگر مربوط مي کند )تد ین، 1395: 8(. مورخ هنر 
موظف است د ر بررسی خود  از اثر یا آثار هنری، آنچه از نظر او 
معنای ذاتی این آثار تلقی می شود  مورد  واکاوی قرار د هد )پانوفسکی، 
هنری  اثر  ناگفته  حرف های  پنهان ترین  سوم،  سطح   .)70  :1393
د ر آن جای گرفته  اثر  توسط خالق  یا سهواً  آنچه عمد اً  است؛ هر 
یا حد اقل  نمی شود   بیان  مد اقه  بد ون  و  د ر خوانش سطحی  و  است 
این مرحله کشف و  نمی شود ، د ر  بالواسطه توسط مخاطب د رک 
تحلیل می شود  )حسامی  و احمد ی، 1390: 88(. به واقع آخرین سطح 
آیکونولوژی با نظر به فرهنگ رایج د ر زمان و مکان آفرینش تصویر 

به محتوای د رونی تصویر می پرد ازد . 



رهپویه  هنر/ هنرهای تجسمی
8

نظری کوتاه بر فرهنگ عصر ساسانی
د وره ساسانی )651- 224 م.( با پاد شاهی ارد شیر بابکان آغاز شد  
و با مرگ یزد گرد  سوم پایان یافت)بوسایلی و شراتو، 1389: 35(.

ساسانیان که بر  گسترة وسیعی فرمان می راند ند  فرهنگ و هنر خود  
را عالوه بر سرزمین های تحت سلطه به سایر ممالک خارجی چون 
روم، چین، هند ، اروپای غربی و حتی آفریقا صاد ر کرد ند . »حتی پس 
از ظهور اسالم تأثیر هنر ساسانی، د ر هرجا که اسالم توسعه یافت، 
کم وبیش د ر آثار هنر اسالمی جلوه گر شد «)زمانی، 1390: 24(. این 
سلسله که از سد ه سوم تا هفتم میالد ی بر ایران بزرگ حکم فرمایی 
می کرد  بنیانی آمیخته با فرهنگ د ینی بنا نمود . د رحقیقت از آنجا 
که د ر روزگار ساسانی، مذهب زرتشت رسمیت د اشت، نماد ینه های 
این آیین، د ست  مایه با   ارزشی شد  که د ر غالب نقوش مورد  استفاد ه 
که  د خالتی  با  روحانیون  »هیئت  کند .  پید ا  ظهور  هنری  آثار  د ر 
د ر امور ارضی می کرد ند ، آن امور را جنبه مقد س و رنگ د یانتی 
افراد   زند گانی  د ر  که  موارد ی  کلیه  د ر  طایفه  این  می بخشید ند ، 
پیش می آمد  حق مد اخله د اشتند «)د یاکنوف و د یگران، 98:1391(. 
و  د ینی  سیاسی،  خاص  اهمیت  د ارای  به جاماند ه  آثار  »د ر  واقع، 
مذهبی  آیین های  و  سلطنتی  نیازهای  با  آنان  ظاهر  و  هستند   آئینی 
هماهنگ است«)اخوان  اقد م، 1396: 49-48(. یکی از برجسته ترین 
است،  مذهبی  و  سیاسی  اند یشه  این  تبلور  که  ساسانی  هنری  آثار 
نوع  این  آنکه  به ویژه  است.  د وره  آن  از  به جای ماند ه  پارچه های 
ارشمند  هستند . »پارچه بافان د وره  نیز  به لحاظ هنری  تولید ات  از 
ساسانی، نوآوری های زیاد ی د ر ارائه طرح ها و نقوش جد ید  نمود ند  
و به منظور تولید  بافت های پیچید ه، د ستگاه های بافند گی را توسعه 
د اد ند « )طالب پور، 1394: 53(. مرغوبیت بافته های ابریشمی، کتانی، 
پشمی و پنبه ای د ر د وره ساسانیان نشانگر توجه خاص پاد شاهان به 
این صنعت است، به کار گمارد ن فن آوران سوریایی به د ستور شاپور 
د وم و ایجاد  کارخانه هایی د ر شهرهای ایران )خوزستان، شوشتر و 
بسیاری  که  آنجا  تا  شد   سبب  را  ابریشمی  پارچه های  رونق  غیره( 
از  د اشتند   د ستی  پارچه  بافتن  د ر  خود   که  زمان  آن  کشورهای  از 
نقش های زیبای پارچه ای ابریشمی ایران تقلید  کرد ند )غیبی، 1395: 
این ترتیب آثار هنری متنوع به جای ماند ه از آن د وره و  234(. به 
البته د ر پیشاپیش آنها منسوجات به مظهر تبلور فرهنگی آن عصر 

بد ل شد ند . 

آیکونولوژی نقش چند  پرند ه بر منسوجات ساسانی
پارچه با نقش خروس

پارچه  طالیی  زرد   زمینه  بر  را  طایری   ،1 تصویر  پارچه  قطعه 
د ایره  فرم  د ر  سر  د ور  بخش  تقد س  هاله  با  که  می سازد   مجسم 
محاط شد ه است. فرم سر، گرد ن و طوق رنگین گرد اگرد  آن، شکل 

پنجه ها، شیوه تجسم پروبال پرند ه و به کارگیری رنگ های متنوع 
براساس  به ویژه زرد  و سرخ و سیاه، پرند ه ای را نشان می د هد  که 
تجربه پیشین نگارند گان، نقش خروس را تد اعی می کند . د ر  تحلیل 
به  اوستا13  د ر  خرئوس  مصد ر  از  »خروس  آنکه  آیکونوگرافیک 
معنی خروشید ن و خروش است. این مرغ د ر اوستا پیک سروش14 و 
ایزد ی است که پاسد اری شب به او سپرد ه شد ه است«)هینلز، 1383: 
451(. د ر اوستا، خویش کاری ایزد  سروش، نگهد اری از شب است 
و سروش برای فراخواند ن مرد م به سحرخیزی، از خروس کمک 
پرورد ش  نام  به  است  »مرغی  است:  آمد ه  وند ید اد 15  د ر  می گیرد . 
بپاخیزید   ای مرد مان  برمی د ارد  که  بانگ  پگاه  بامد اد   که همگام 
بود   این  بر  عقید ه  باستان  د وران  د ر   )270  :1392 و...«)پورد اوود ، 
که ارواح شریر د ر تاریکی فعال  هستند  و خروس با بانگ بامد اد ی 
 :1396 می د هد )اخوان اقد م،  روشنایی  از  خبر  و  می راند   را  آنان 
پارچه  د ر  آیکونوگرافیک خروس  نظر می رسد  خوانش  به   .)104
نوید  روشنایی،  آیینی  با مفهوم  این نقش  ساسانی مؤید  آن است که 
بامد اد  و سحرخیزی گره خورد ه است. د ر تفسیر آیکونوگرافیک 
و د ستیافت به د نیای ارزش های سمبلیک این نماد ؛ خروس د ر قطعه 
پارچه مورد  بحث، هاله  نور به د ور سر د اشته و د ر د ایره محاط 
فرهنگی،  نشانه های  تاریخ  د ر  تد قیق  ویژگی،  چنین  با  است.  شد ه 
بد ل  فّره شاهی  از  به مظهری  بیشتر  تقد س  مآبی  با  را  نقش خروس 
موجود اتی  سر  د ور  به  نور  اساطیری،  د نیای  د ر  چرا    که  می کند ، 
حلقه می زند  که شایسته نور الهی هستند  بنابراین جانورانی هم که با 
نور همراه می شوند  به یقین ماهیت الوهی به خود  می گیرند  خاصه 
آنکه د ر هنر ساسانی، نماد  افتخار فّره د ر خانواد ه سلطنتی به شکل 
هاله نورانی، سر پاد شاهان را احاطه می کند . به عبارت د یگر »فّره 
د رخشش نیروی هورمزد  آفرید ه است که د ر خد ایان، فرمانروایان و 

تصویر1. پارچه با نقش خروس، ابریشم، حد ود  سد ه های 7-6 میالد ی، موزه 
)Malekzadeh Bayani, 1971: 17(واتیکان
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پهلوانان شکوفا می شود . با استناد  به نشانه های پهلوی باید  گفت فّره 
د ر د وره ساسانی با بخت معنایی برابر یافته که این تحول مفهوم فّره 
را نشان می د هد «)زمرد ی، 1388: 338(. به  این ترتیب محد ود شد ن 
سر خروس د ر هاله نورانی و قرارگرفتن کل اند ام او د ر فرم د ایره، 
مخاطب آگاه به د انش نماد شناسی را به مرتبه سوم تحلیل هد ایت 
با این حساب چنین نقشی، آبستن مضمونی فراتر از معنای  می کند . 
آن  با  متناسب  عمیق  مفاهیم  و  فّره  با  و  بود ه  سحرخیزی  تلویحی 
همچون نیکبختی، روشنی بخشی و موفقیت  هم نشینی پید ا می کند . 
»فرمانروایان، موبد ان، آریاییان، زرتشت و... فّره مخصوص به خود  
را د ارند . تا زمانیکه فّره ایزد ی با فرمانروایان همراه باشد ، پیروزی 
با آنها یار است و به مجرد  آنکه فّره از آنها بگریزد ، بخت از آنان 

روی می تابد «)قلی زاد ه، 1388: 313(.

پارچه با نقش مرغابی
آن،  قاب   متن  د ر  که  می د هد   نشان  را  تکه پارچه ای   ،2 تصویر 
گرد ن،  به واسطه شکل  جانور  این  فرم  است.  یافته  تجسد   پرند ه ای 
بال،  پیچ     وتاب  البته  و  برجسته  و  قوی  منقار  همینطور  و  چشم ها 
سر  سبزآبی  رنگ  است.  نر  ارد ک  خاصه  مرغابی،  نوعی  یاد آور 
تحت  پرند گان  تعریف  د ر  می کند .  تقویت  را  باور  این  نیز  حیوان 
که  است  نامی  بط  یا  »مرغابی  د اشت:  نظر  د ر  باید   مرغابی  عنوان 
خانواد ه  د ر  مرغابی  سانان  گونه های  از  تعد اد ی  برای  معمواًل 
شناخت  مرغابی(.  ذیل   ،1386 می  رود «)معین،  به  کار  ارد کیان 
نمی  د هد   نشان  د شوار  چند ان  ساسانی،  منسوجات  د ر  حیوان  این 
چراکه »نقش مرغابی د ر د وره ساسانی به فرم کاماًل واقع  گرا ظاهر 
می شود «)کریمی، 1398: 26(. براین اساس پس از حصول د انش پیش 
آیکونوگرافیک و تعریف این حیوان به عنوان مرغابی، باید  براساس 
نمود .  اقد ام  تصویر  این  ثانوی  معنای  د سترسی  به  نسبت  اد بی  د انش 
البته به طورکلی و از عصر باستان تاکنون این نگاه کلی وجود  د ارد  
که »د ر باور ایرانیان، هر پرند ه اي که د ر ارتباط با آب باشد  نماد ي 
از آناهیتا یا ناهید  است«)شهبازی و د یگران، 1397: 251(. از سویی 
ساسانی  د وران  د ر  پرند ه  این  نقش  که  آنجا  »از  د قیق تر  شکل  د ر 
این  د ر هنرها جلوه گر شد  می توان  به وضوح  آناهیتاپرستی  اوج  و 
فرضیه را مطرح کرد  که مرغابی نماد ی از آناهیتا، ایزد بانوی باروری 
از  را  مرغابی  »اینکه   .)26:1398 )کریمی،  باشد «  پاک  آب های  و 
نشانه های آناهیتا آورد ه اند  شاید  منوط به اشتراک نقش نماد ین آب 
د ر هر د و باشد  که آناهیتا نماد  آب است و مرغابی د ر آب خوراک 
با آب است«)جواد ی و بستار،  خود  را می یابد  و به نوعی حیات او 
1383: 18(. به  این ترتیب پس از شناسایی این پرند ه به عنوان مرغابی، 
د ر مرتبه فراتر، تحلیل آیکونوگرافیک، نشان می د هد  که این نقش 
با الهه آناهیتا و مفاهیم منتسب به او قرابت معنایی ایجاد  می کند . این 

باور با توجه به گل های طرفین قاب ها به صورت نیلوفر آبی، تقویت 
آناهیتا شناخته  با صفت  است که  آبان  آبها،  »مینوی همه  می شود . 

می شود . گل نیلوفر متعلق به اوست«)قلی زاد ه، 1388: 26(.
د ر تفسیر آیکونوگرافیک این پرند ه اهورایی، جستجو د ر جزییاتی 
وی  منقار  به  آویز  حلقه  و  گرد ن  د ور  اهتزاز  د ر  نوار  همچون 
شهریار  که  حلقه ای  ساسانی،  عهد   باورهای  »براساس  راهگشاست. 
از ایزد  یا الهه ها د ریافت می کرد  نماد  فّر ایزد ی و به مفهوم اجازه 
و تفویض قد رت به فرمانروا از سوی ایزد ان به شمار می رفت. این 
حلقه د ارای ویژگی خاصی است بد ین معنی که نوارهای بلند  مواج 
به آن متصل است«)آورزمانی، 1393: 339(. افزون برآن، »نوارهای 
بلند ، مواج و د ر اهتزاز از شاخصه های هنر ساسانی است که ارتباط 
سبب  آنچه  با  نوارها  این  می کند .  تد اعی  را  آسمانی  نیروهای  با 
فّرهمند ی، حفظ فّره و افزونی آن می شود  ارتباط د ارد  و حتی نماد  
مناسبی برای جایگزینی بال محسوب می شد ه است«)جاللیان، 1397: 
5(. با این حساب، د ر مرتبه سوم و د ر جهت د ستیابی به عمیق ترین 
الیه های معنایی این نقش، براساس تاریخ نشانه های فرهنگی، حلقه 
د ر  وی  گرد ن  د ور  به  اهتزاز  د ر  نوار  و  مرغابی  منقار  به  آویز 
هم سویی با محتوای سمبلیک بال پرند ه، بهره مند ی این جانور از فّره 
ایزد ی را محل تأکید  قرار می د هد  و بین نقش مرغابی د ر این قطعه 
پارچه و مضامین مرتبط با فّره همچون توفیق، سعاد ت و نیکبختی 
ایران  متون  »د ر  همانطورکه  د رست  میکند .  برقرار  خویشاوند ی 
باستان، به جایگاه ویژه پرند گان تیزپرواز به عنوان واسطه آسمان 
و انسان اشاره شد ه است و پرواز او د ر آسمان و گسترد ن بال هایش 
بر فراز آد میان را نماد ی از قد رت و رحمت ایزد ی برای انسان ها 
د انسته و آن را به عنوان یکی از مأمنه ای فّره تعبیر کرد ه اند «)امامی 
و حسامی، 1394: 20(. د ر اینجا نیز مرغابی به مثابه پرند ه اهلی و 
کم پرواز به مد د  به کارگیری نشانه ها و نماد های الوهی به لحاظ 

تصویر2. پارچه با نقش مرغابی، ابریشم، حد ود  سد ه های 9-7 میالد ی، 
)URL 1( جمع آوری شد ه د ر چین توسط جک د التون
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معنای نماد ین همچون خروس قطعه پارچه پیشین د ر سطح پرند گان 
بلند پرواز و حتی ترکیبی و غریب ارتقاء یافته و د ر نهایت د ر فرم 

سمبلیک د ایره قرار گرفته است.

پارچه با نقش طاووس
د ر توصیف معنای ابتد ایی تصویر3، د و پرند ه به رنگ های نارنجی، 
قرار  یکد یگر  به  پشت  متقابل،  به صورت  سفید ،  و  فیروزه ای  آبی، 

گرفته اند  که د ر مقایسه با نمونه های طبیعی به جهت فرم اند ام و 
ثانوی  معنای  تحلیل  د ر  می کنند .  تد اعی  را  طاووس  آمیزی،  رنگ  
از  ساسانیان،  باور  د ر  این حیوان  اظهار کرد   می توان  نقش طاووس 
گچی  الواح  د ر  نقش  این  چنانکه  بود   برخورد ار  ویژه ای  اهمیت 
تیسفون و حتی منسوجات به وفور قابل مالحظه است. از سوی د یگر 
بین طاووس و سیمرغ،  پیوند  عمیقی  »د ر فرهنگ و هنر ساسانیان 
پرند ه اساطیری وجود  د ارد ، به طوری که ساسانیان د ر تجسم سیمرغ 
پوزش، 1395: 56(.  استفاد ه می کرد ند «)صاد قی نیا و  د م طاووس  از 
د ر واقع طاووس به جهت شکل ویژه پیکره و نوع ایستایی د م که 
برای بسیاری د یگر از پرند گان قابل احراز نیست و البته رنگ های 
بد ل  ساسانی  پاد شاهی  شکوهمند   سلطنت  از  نماد ی  به  د رخشان 
گشت، بر بسیاری از هنرها همچون منسوجات نقش گرفت و جزیی 
از حیوان اساطیری سیمرغ شد  چراکه طاووس د ر عین حال که د ر 
نقشي،  با چنین  و »جامه هایي  است  نماد  سلطنت  قرارد اد ی،  معنای 
متعلق به خاند ان سلطنتي است «)موسوی و آیت اللهی، 1390: 54(. از 
لحاظ پیکربند ی »با د می همچون اشعه های خورشید  پرند ه بی مرگی 
حیات  از  نماد ی  و  د ارد   خورشید   از  نشان  او  د م  زیرا  هست  نیز 

جد ول 1. آیکونولوژی نقش ماکیان د ر سه قطعه پارچه ساسانی)نگارند گان(

 تصویر3. پارچه با نقش طاووس، ابریشم، حد ود  سد ه های 4-3 میالد ی،
)نامجو و فروزانی، 1392: 33(

 آیکونوگرافیکتوصیف  نقش ماکیان در منسوجات ساسانی
تحلیل 

 آیکونوگرافیک
 تفسیر آیکونوگرافیک

(Malekzadeh Bayani, 1971, 17) 

فرم سر واسطه بهخروس است 
و گردن/ طوق رنگین دور 

ها/ شیوه گردن/ شکل پنجه
های پرنده/ رنگ پروبالتجسم 

ویژه زرد و سرخ و متنوع به
 سیاه

نویدبخش روشنایی، 
 بامداد، سحرخیزی

تأکید بر فرّه ایزدی و مفاهیم 
-متناسب با آن همچون اقبال

واسطه حضور هاله بختی بهونیک
 نور و قرارگیری در فرم دایره

(URL 1) 

نوعی مرغابی )احتماالً اردک 
شکل  واسطهنر( است به

فرم منقار/ اندازه و  ها/چشم
بال/  وتاب چیپحالت گردن/ 

 رنگ سبزآبی سر حیوان

ی آناهیتا و بانوزدیا
مفاهیم متناسب با 
وی همچون فزونی 

 های پاکآب

تأکید بر فرّه ایزدی و مفاهیم 
متناسب با آن همچون توفیق و 
سعادتمندی به واسطه همراهی 

نمادهایی همچون روبان در 
اهتزاز، حلقه پادشاهی و 
 قرارگیری در فرم دایره

 (33، 1392نی، )نامجو و فروزا

فرم سر واسطهطاووس است به
ها و و گردن/ حالت چشم

منقار/ تاج سر/ نوع ایستایی/ 
پرنده  اهتزازفرم اندام و دم در 

به قرینه  سمت چپ )احتماالً
های پرنده سمت راست(/ رنگ

 ای و نارنجیمتنوع آبی، فیروزه

خورشید و مفاهیم 
متناسب با آن 

همچون حیات مجدد 
 یمرگو بی

تأکید بر فرّه ایزدی و مفاهیم 
متناسب با آن همچون پیروزی و 

بهروزی به واسطه وجود 
نمادهایی همچون خورشید، 

مروارید و قرارگیری سر حیوان 
 در فرم دایره
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مجد د  است«)اخوان  اقد م، 140:1396(. بد ین قیاس است که طاووس 
افراد   جامه  بر  فقط  نه  حیات  تجد ید   و  بی مرگی  مظهر  عنوان  به 
منتسب به د ربار نقش می بند د  که به عنوان بخشی از جانور ترکیبی 
سیمرغ، خاصیت جاود انگی را به آن تسری می د هد . د ر مرتبه سوم 
و با هد ف تفهیم سنت محتوایی طاووس، مضمون بقاء اهورایی این 
پرند ه به واسطه قرارگیری نقش خورشید  مروارید نشان د ر پس سر 
وی، مورد  تأکید  قرار می گیرد . خورشید  مصور د ر این قطعه پارچه، 
همچون هاله نور که د ور سر خروس تصویر1 قرار گرفته و د ایره ای 
یاد آوری  ایزد ی شاهان ساسانی را  فّره  بود ،  که آن را محاط کرد ه 
می کند . »قرار گرفتن نقوش د ر د اخل د ایره نماد ی از فّر ایزد ی است 
د ارند .  آنها د اللت  فّره  ایزد ان و  به  نقش ها  این  بسیار  احتمال  به  و 
افزون برآن، کاد ر مروارید  د ور نقوش منسوجات ساسانی، می تواند  
به قرص خورشید  یا شمسه اشاره د اشته باشد  که د ر این صورت نیز 
می تواند   تصاویر  یک  د ر  د وایر  تعد اد   است.  ایزد ی  فّره  از  نماد ی 
بیشتر  فّره  د رنتیجه  و  بیشتر  قد رت  نمایند ه  و  افزون  فّره  از  نماد ی 
فّره  نماد ین  ارزش  د رحقیقت  و حسامی، 1394: 22(.  باشد «)امامی 
د ر این قطعه پارچه به واسطه قاب بند ی نقش خورشید  با تزیینات 
مروارید گون به سماجت مورد  ابرام قرار می گیرد . »حلقه مروارید ، 
و  آب)آناهیتا(  ایزد ان  از  نماد ی  مروارید ،  چراکه  است  فّره  نشانه 
این  به   .)65 و   19  :1383 می شود «)سود آور،  محسوب  ایشان  فّره 
ترتیب د ر د نیای ارزش های سمبلیک عصر ساسانی نقش پارچه سوم 
ایزد ی قرار می گیرد  و به شکل پوشید ه و رازوار  فّره  نیز متراد ف 

برمعانی متناسب با آن حکم می کند .

نتیجه گیری
مطالعه د ر روش تفسیری اروین پانوفسکی مشهور به آیکونولوژی 
نشان می د هد ، کشف معنای نهاد ین هر تصویر مشتمل بر طی مراتب 
آیکونوگرافیک  پیش  توصیف  به  که  آنها  اولین  است.  سه گانه 
بعد   منتج می شود . د ر مرتبه  فرمی  به شناخت کلیات  د ارد   شهرت 
اد بی، نسبت به خوانش آیکونوگرافیک/  به د انش  با وقوف  محقق 
آیکونوگرافی اقد ام می کند  و د ر مرتبه نهایی با بهره گیری از تاریخ 
نماد ها، امکان همد لی و د ستیابی به محتوای د رونی فراهم می گرد د  
نمایش د رآمد ه  به  اثر هنری  ناآگاهانه د ر  یا  که به شکل آگاهانه 
مورد  پژوهی  متنوع،  نقوش  به   واسطه  ساسانی  منسوجات  است. 
گستره  جهت  به  که  البته  هستند .  منظر  این  آزمون  برای  مناسبی 
این  د ر  اساس  براین  است.  تحد ید  موضوعی ضروری  به  نیاز  وسیع، 
مقاله نقش ماکیان)پرند گان اهلی و کم پرواز( مورد  ژرف  نگری قرار 
گرفت. علت این گزینش آن بود  که د ر نگاه نخست مفاهیم اساطیری 
بر مواضع مصد اقی پیشی ند اشته باشند  چرا که برخی از انواع طبیعی 
صورت  د ر  سیمرغ،  مانند   اساطیری  گونه های  یا  عقاب  همچون 

د اللت می کنند .  غنی تر  معانی ضمنی  بر  نشان می د هند  که  ظاهری 
د ر این بین و د ر میان انواع ماکیان، نقش خروس، مرغابی و طاووس 
به عنوان نمونه هایی از پرند گان پرتکرار د ر پارچه های ساسانی مورد  
 مطالعه قرار گرفت. بنا به اسلوب عقاید  عهد  ساسانی، این پرند گان، 
نوید   با  ترتیب  به  زمینی،  کاماًل  و  طبیعی  ظاهر  صورت  به عکس 
روشنی بخشی، آب های پاک و تجد ید  حیات قرابت معنایی برقرار 
می کنند . د ر کشف و شهود  محتوای ذاتی؛ این نوع از ماکیان معمواًل با 
نقش مایه هایی همراه می شوند  که به شکل تلویحی به فّره ایزد ی اشاره 
می کند  و وجود  این مفهوم نماد ین د ر بطن رمزگانی آنها را تقویت 
نیلوفر آبی، حلقه، خورشید ، مروارید  و  می نماید . د ایره، هاله نور، 
فّره  به حصول  که  هستند   طیف  این  از  مصاد یقی  اهتزاز  د ر  روبان 
د ارند .  تأکید   پارچه  پرند گان و د رنهایت صاحب  این  برای  ایزد ی 
به  واقع نماد ینه های جانوری خروس، مرغابی و طاووس هرچند  د ر 
جنبه  از  ظاهری  شکل  د ر  شد ه اند ،  تعریف  طبیعی  پرند گان  قالب 
اساطیری عاری هستند  و قد رت پرواز به د نیای فرازین را ند ارند  اما 
براساس د انش اد بی منتج از عصر ساسانی هر کد ام به مفهوم فراتری 
اشاره می کنند  که د ر نهایت با هم نشینی د یگر نشانه های فرهنگی 
با مضمون بهره مند ی از فّره ایزد ی و معانی متناسب با آن همچون 
اقبال و نیکبختی سنخیت برقرار می کند )جد ول  1(. بد ین سان می توان 
مد عی بود  که ساسانیان حتی د ر تجسم صور ماد ی د ر بستر هنرهای 
اغناء  بر منسوجات،  منقوش  پرواز  پرند گان کم  کاربرد ی همچون 
د یگر  از  استفاد ه  با  و  می پروراند ند   سر  د ر  را  اساطیری  مفاهیم 
یا  خود آگاه  صورت  به  ملموس،  مصاد یق  کنار  د ر  آیینی  نماد های 
امید   می کرد ند .  اقد ام  سمبلیک  مفاهیم  تبیین  به  نسبت  ناخود آگاه 
موضوعی،  وسیع  بازه  د ر  غور  به  عوض  پژوهشگران  سایر   است 
تأسی  با  و  د هند   قرار  هد ف  را  خاص  مصاد یق  د ر  ژرف اند یشی 
این  هنری  آثار  د ر  تد قیق  به  نسبت  علمی  رویکرد های روشمند   به 

سرزمین اهتمام نمایند .

پی نوشت ها
Iconology /Iconographical Interpretati .1   که د ر فارسی 
معاد ل آیکونولوژی، تفسیر آیکونوگرافی یا شمایل شناسی را برای آن د رنظر 

گرفته اند .
2. Erwin Panofsky )1892-1968(

3. Primary & Natural Subject Matter

Pre-iconographic Description .4 که د ر فارسی به توصیف 
آیکونوگرافیک یا توصیف پیش شمایل نگارانه معنی می د هد .

Iconography/ Iconographical Analysis .5 که د ر فارسی 
شمایل نگارانه  تحلیل  یا  آیکونوگرافیک  تحلیل  آیکونوگرافی،  به 

ترجمه می شود .



رهپویه  هنر/ هنرهای تجسمی
12

6. Secondary or Convection Subject Matter

7. Symbolic Values

8. Content or Intrinsic Meaning 

9. Iconologia

10. Cesare Ripa (1560-1622)

11. Aby Warburg (1866-1929( 

12. S tudies in Iconology (Humanis tic Themes in the 

Art of Renaissance)

13. اصلی ترین کتاب د ینی زرتشتیان
14. سروش از ایزد ان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت د ارد  و 

فرشته نگهبان خاص زرتشتیان است)قلیزاد ه، 1388: 268(.
15. نوزد همین د فتر از مجموعه اوستا
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1

As the prime exponent of the iconology approach in 

image analysis, Erwin Panofsky proposes three s teps for 

the approach: the firs t s tep, termed “pre-iconographic 

description,”is to gain an overall unders tanding of a given 

artwork; in the second s tep, namely iconographic analysis, 

the hidden meaning of that piece is inves tigated; and final-

ly in the third s tep, the iconology itself, the researcher tries 

to explore the intrinsic content by means of iconographic 

interpretation of a motif. The approach is used in this pa-

per to discuss the poultry motifs found in Sassanid tex-

tiles, because on the one hand, bird motifs in this context 

are a frequent theme which has not been s tudied from that 

s tandpoint, and on the other hand, poultry may seem to 

have failed to adopt deep, mys tical meanings due to their 

lack of evident mythical qualities. Therefore, this research 

tries to answer the following: “How are the bird motifs in 

Sassanid textiles analyzed and interpreted through Erwin 

Panofsky’s iconology?” The hypothesis is that because 

these birds lack any unusual, crossover qualities in their 

appearance, they have come to represent higher notions 

in line with the glory of the Sassanid Empire. Through a 

review of exis ting documents and a s tudy of three hand-

picked textiles, this analytical, his torical research showed 

that the mos t frequently used poultry motifs in Sassanid 

textiles are those of roos ters, duck and peacocks. Accord-

ing to the belief sys tem of Sassanid era, these birds, un-

like their natural and earthly appearance, are congruent in 

meaning with promising light, purifying waters, and re-

birth, respectively. In discovering and revealing the innate 

content, this type of poultry is frequently grouped with 

motifs that indicate “Khvarenah” (Persian: Farrah-e izadi( 

divine royal glory and fortune implicitly and the intrinsic 

presence of such a symbolic concept amplify their enigma. 

Circle, halo, water lily, ring, the sun, pearl, and raised rib-

bon are ins tances that emphasize the realization of Khva-

renah for these birds and as a result the owner of the fabric. 

Therefore in analytical terms, each bird is associated with 

a specific conventional notion, namely the harbinger of 

light, clean waters, and rebirth respectively. In terms of in-

terpretation of symbolic values, one can argue that all three 

are close in meaning to the Zoroas trian concept of Khvare-

nah and act as a wish for the persis tence and increase of the 

Khvarenah for those who already have it. In fact, although 

roos ter, duck, and peafowl fauna motifs are defined in the 

form of natural birds, they are devoid of mythological as-

pects in appearance and are not able to fly to the celes tial 

world. However, each of them refer to a greater concept 

and are finally consis tent with other cultural motifs with 

the theme of realization of Khvarenah and related concepts 

such as good fortune and felicity. Therefore, it could be 

claimed that the Sassanid artis ts envisaged the richness of 

mythological concepts even in imagining material objects 

in applied arts such as flightless birds drawn on textiles; 

they also used other ritualis tic concepts alongside tangible 

ins tances and consciously or unconsciously elucidated 

symbolic concepts. 
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