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 بازتاب مهرپرستى در نقوش سفال هاى نیشابور در دوره سامانیان*
                                                                                                                   

بنفشه میرزائى1، دکتر على مرادخانى**2
1 دانشجوى دکتراى«فلسفه هنر» دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه فلسفه و فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال
(تاریخ دریافت مقاله: 98/3/12 ، تاریخ پذیرش نهایى:  98/3/29)

چکیده 
سفالینه ها، دست ساخته هایى هستند که نقوش شان رازهایى از گذشتگان به همراه دارند. ظروف سفالین، همواره 
وسیله اى مناسب جهت بیان تخیالت، اعتقادات و آیین هاى مردم زمان خود با استفاده از نقاشى  و پرداخت نقوش 
بوده اند. در این میان سفالینه هاى نیشابور در دوره سامانیان از جایگاه ویژه اى برخوردارند. این سفالینه ها به نوعى 
در  پس از اسالم، هستند و  هنر قبل و  مهم ترین دوره هاى تاریخ هنر ایران، یعنى  دوره از  رابط میان دو  حلقه 
بر گیرنده نقوش و تصاویر نمادینى که با آیین و رسوم ادیان پیش از اسالم در ایران ارتباط تنگاتنگ دارند. برخى 
از نقوش این سفالینه ها واجد مضامینى مأخوذ از آیین مهرپرستى است؛ مهرپرستى یکى از مذاهب آیینى مورد 
توجه و مطرح در ایران طى قرون متمادى پیش از ظهور اسالم است و در دوره اسالمى ایران نیز به صورتى دیگر 
تداوم یافته است. در این مقاله، که از جمله پژوهش هاى کیفى است، به بررسى تأثیرات این آیین کهن ایرانى بر 
نقوش سفال هاى نیشابور در دوره سامانیان اشاره مى شود. این تأثیرات در برخى از این نقوش به صورت مستقیم و 
در برخى به صورت رمزى و در پوشش نمادهاى برگرفته از آیین مهرپرستى مشهود است. گفتار حاضر با استفاده 

از روش توصیفى- تحلیلى عهده دار بررسى این تأثیرات است.

واژگان کلیدى
 مهرپرستى، نقش، سفال نیشابور، دوره سامانیان

* مقاله مستخرج از رساله دکترى نگارنده اول با عنوان:«مبانى حکمى نقوش سفال هاى دوره اسالمى در ایران تا دوره ایلخانان»
dr.moradkhani@yahoo.com :نویسنده مسئول، آدرس محل کار: دانشگاه آزاد واحد تهران شمال   ؛ ایمیل **



صفحات 57-47                                            48
نشریه رهپویه  هنر/ هنرهاى تجسمى

مقدمه
شرق ایران یکى از چند کانون مهم سفالگرى در دوره اسالمى با 
پیشینه اى تاریخى بود. در اواخر قرن سوم و چهارم هجرى قمرى 
شیوه اى خاص در سفالگرى نواحى شرق ایران به ویژه شهر نیشابور 
پدید آمد. على رغم کشمکش هاى سیاسىـ  اجتماعى، آن دوره تبدیل 
به یکى از دوران اوج هنر سفالگرى ایران شد. سفالینه هاى نیشابور 
در دوره سامانى را شاید بتوان نتیجه و حاصل جمع بندى شیوه هاى 
دانست.  خود  زمان  تا  ایران  سفال  نقش مایه هاى  و  پخت  ساخت، 
مستلزم  را  باستان  ایران  آثار  و  فرهنگ  نشر  به  اهتمام  «سامانیان 
با سعه صدر،  مخالفت با فرهنگ دوره اسالمى نمى دانستند. آنان 
در  مسلمان آزادانه  غیر  و  که مسلمان  کردند  فضایى فراهم  چنان 
کنار هم زندگى کنند و بـه نشر و گسترش علوم و فنون بپردازند. 
در پرتو همین سیاست بود که شعرا، ادبا، فالسفه، فقها و مفسـران 
بسیارى در دوره حکومت آنان رشد و نمو یافتند و آثـار ارزشمندى 
به زبان تازى و پارسى تقدیم جامعـه ایـران کردند»(هروى، 1380: 

.(163
نظم کشیدن  به  سامانى،  دربار  شاعران  توجه  مورد  اقدامات  از   
دوران  تاریخ  از  بخشى  تا  شد  سبب  اقدام  این  بود.  تاریخى  متون 
بود،  نابودى  به  رو  تدریج  به  آن  اصلى  متون  که  ایران  اساطیرى 
محفوظ بماند. «در این دوره احمد بن منصور، مشهور به دقیقى که 
در نیمه قرن چهارم زندگى مى کرد، شاهنامه ابومنصورى را به نظم 
درآورد»(جعفریان، 1393: 93). همچنین بلعمى، وزیر امیر منصور 
بن نوح سامانى، به فرمان آن پادشاه بنیاد کتاب سترگ تاریخ بلعمى 
را نهاد که تأثیرات مهرپرستى در این کتاب پیداست. نویسندگان 
نیز در این  فردوسى  و نام آوران دیگرى همچون رودکى، دقیقى و 
و  گرفت  دوره شکل  این  در  که  هنرى  «بنابراین  برآمدند.  دوران 
با وجود  اشرافى بود؛  هنر  نظر ماهیت، نوعى  از  قوالب متعدد آن 
و جلوه هایش،  از مظاهر  در تعدادى  دست کم  دوره  این  هنر  این، 
و  داشت»(اتینگهاوزن  اتکاء  الینقطع  هنرى  سنت  یک  به  عمًال 

دیگران، 1376: 51 -50).
 نکته قابل توجه دیگر آن که در دوران حکمرانى سامانیان بر 
فضاى  که  بود  برقرار  تسامحى  و  نرمش  سیاست  چنان  خراسان، 
فکرى  نحله هاى گوناگون دینى و  و  فرقه ها  ظهور  و  اندیشه  آزاد 
را موجب شد.  «تعدادى از حکام دربار سامانیان از حامیان بزرگ 
بودند و نیز به گردآورى قصه ها و  هنر و از خبرگان سرآمد آن 
دیگران،  و  گماشتند»(اتینگهاوزن  همت  ایران  باستانى  افسانه هاى 

.(50:1376
دیده  مهرپرستى  توسعه  و  ترویج  براى  مساعد  اوضاع  تحلیل  با 
و  بى ریشه  افراد  خصوص،  به  و  کوچک  گروه هاى  که  مى شود 

مهاجر و مردان دور از وطن و بریده از خاندان گسترده خود به 
علت اشتغاالت حرفه  اى خویش از این مذهب استقبال کرده اند(ویل، 
گسترش  نفوذ و  نیز  اواخر سده چهارم هجرى  «از   .(590 :1385
ادبیات  در  است،  باستان  ایران  از  نشأت یافته  که  مغانه  عرفان 
و  عقاید  رئوس  جمله  از  مى کند.  پیدا  ویژه اى  مقام  و  جا  عارفانه 
مناسک، مسأله سیر    وسلوك است که اغلب هفت مرحله و هفت 
قابل  که   .(1825 :1381 b،رضى)«داراست را  مقام  هفت  و  وادى 

مقایسه با مراحل سلوك آئین مهر است.
با توجه به بستر فرهنگى ـ اجتماعى دوره سامانیان که به طور 
سایر  و  ظهور نمادگرایى هاى    مهرپرستى  شد،  اشاره  آن  به  مختصر 
آیین هاى ایران پیش از اسالم بر سفالینه هاى نیشابور دور از انتظار 
طور  به  گاه  سفال ها  این  برروى  مهرپرستى  آیین  تأثیرات  نیست. 
مشخص و صریح نمایان مى شوند و گاه هنرمند با زبان هنر در قالب 
بازتاب  نحوه  پیش رو،  تحقیق  مى کند.  بیان  را  آنها  نمادین  اشکال 
قرار  بررسى  مورد  را  نیشابور  سفال هاى  برنقوش  مهرپرستى  آیین 
مواردى  ذکر  به  تنها  نمونه ها،  کثرت  به  توجه  با  البته  مى دهد. 
با  ارتباط  برقرارى  تحقیق  این  کلى  هدف  مى شود.  اکتفا  شاخص 
نقوش سفال هاى ادوار گذشته و ارائه تحلیلى مستند از آن هاست. 
از دوره  در کنار این هدف کلى، بررسى تأثیرات آئین مهرپرستى 
باستان بر نقوش سفال هاى نیشابور و چگونگى ظهور نمادین عناصر 
وابسته به این آئین بر سفال ها از اهداف دیگر این گفتار است. لذا 

مهم ترین سؤاالت این گفتار عبارتند از:
دوره  در  نیشابور  سفال هاى  نقوش  در  مهرپرستى  آئین  آیا  ـ 

سامانیان تأثیرگذار بوده است؟
نیشابور  بر  سفال هاى  مهرپرستى  آئین  نمادهاى  از  یک  کدام  ـ 

تصویر شده اند؟ 
روش تحقیق

این پژوهش از نوع پژوهش هاى کیفى است که با روش توصیفى- 
تحلیلى انجام گرفته است. گردآورى اطالعات بر اسناد و مدارك 
گردآورى  شیوه  است.  متکى  مشاهدات  و  کتابخانه ها  در  موجود 
اطالعات نیز به صورت فیش بردارى از منابع به خصوص کتاب ها 
و متون مرتبط با سفال اسالمى و نیز آیین مهرپرستى است. جامعه 
آمارى پژوهش متشکل از سفال هاى نیشابور در دوره سامانى(قرون 
این  از  عدد  هفت  آمارى،  نمونه  و  قمرى)  هجرى  چهارم  و  سوم 
انتخاب  تصادفى  نمونه بردارى  روش  از  استفاده  با  که  سفال هاست 
شده اند و حاوى نقوش مرتبط با آئین مهرپرستى مى باشند. مهم ترین 
مهرپرستى  آئین  با  مرتبط  نقوش  یافتن  پژوهش،  روند  در  مرحله 
نقوش  این  نمادین  مفهوم  و  معنا  بررسى  و  نیشابور  در   سفالینه هاى 
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بنابراین،  است.  بوده  مهرپرستى  مفاهیم  و  نمادها  با  آن  مقایسه  و 
طور  به  مهرپرستى  آئین  نمادهاى  وجود  نقوش،  انتخاب  مالك 
مستقیم و یا غیرمستقیم و با توجه به سایر شواهد موجود بر روى 

آن هاست.
پیشینه تحقیق

مانند  ایرانى  غیر  مشهور  و خاورشناسان  محققان  برخى 
و 

... و نیز محققان ایرانى مانند
 و... در کتب خود به شکل کلى و 
اجمالى به سفال دوره اسالمى و از جمله سفال نیشابور پرداخته و 

اغلب ویژگى هاى ظاهرى و فرمى نقوش را توصیف کرده اند. 
 از معدود پژوهش هاى صورت گرفته در زمینه تحلیل نقوش سفال 
نیشابور در سال هاى اخیر مى توان به مقاله عسکرى الموتى(1395)

چهارم  قرن  در  نیشابور  سفال  نقوش  محتوایى  «بازخوانى  با  عنوان 
هجرى با محوریت باورهاى مذهبى و پیشگویى هاى نجومى» اشاره 
نجومى  پیشگویى هاى  و  آخرالزمانى  باورهاى  دریچه  از  که  کرد 
به  مى توان  همچنین  است.  داده  قرار  بررسى  مورد  را  نقوش  این 
نقوش  نمادیـن  «ارزیابـى  عنوان  با  رضالو(1390)  و  چنگیز  مقاله 
جانـورى سفال نیشابـور(قرون سوم و چهارم هجرى  قمرى)» اشاره 
مفاهیم  جانورى،  نقوش  معرفى  ضمن  پژوهش  این  در  که  کرد 
نمادین و تأثیرپذیرى مستقیم آن ها از نقوش ما  قبل اسالم تا حدودى 
مورد بررسى قرار گرفته است. در مقاله اى دیگر از چیت سازیان، 
ترسیم  چگونگى  تحلیل  و  «بررسى  عنوان  با  روستایى(1392) 
نیز  ایران»  ق  ه.   4 و   3 قرون  سفالینه هاى  حیوانى  نقوش  نمادین 
نقوش حیوانى سفال هاى قرون سوم و چهارم هجرى قمرى معرفى 
شده و به صورت نمادپردازانه مورد بررسى قرار گرفته اند. اما در 
حیطه هاى نزدیک به این موضوع مى توان از مقاله اى که در زمینه 
نام  صورت گرفته  ساسانى  دوره  ظروف  بر  مهرپرستى  آئین  تأثیر 
برد که توسط موسوى کوهپر و یسن زاده (1390) با عنوان«بازتاب 
نمادین ایزد مهر بر ظروف مدالیون ساسانى(با تکیه بر اسطوره گیاه 
زاینده)» نوشته شده است و تصاویر ظروف ساسانى را که به نوعى 
نمایش دهنده قدرت حکومت هستند، با ایزدمهر و آئین مهرپرستى 

داراى ارتباطى نزدیک مى دانند.
پژوهش هاى اختصاصى صورت گرفته در زمینه تحلیل محتوایى 
نقوش سفال هاى دوره اسالمى ایران و از جمله سفال هاى نیشابور 
مانند  خاص  آئین  یک  تأثیرات  زمینه  در  و  است  اندك  بسیار 
پژوهشى صورت نگرفته  بر نقوش این سفال ها تاکنون  مهرپرستى 

است و امید مى رود گفتار حاضر پرتوى بر این موضوع بیفکند. 

آئین مهرپرستى
مهرپرستى از ادیان قدیمى و از عقاید کهن در ایران باستان بود. 
آسمانى  و  ازلى  نور  خداى  مهر  که  داشتند  عقیده  باستان  ایرانیان 
است. «اگرچه تقدس مهر در آیین زرتشت نیز از اهمیت بسیارى 
به  متعلق  که  اوستا  جدید  هاى  بخش  در  ویژه  شده(به  برخوردار 
ایزد،  این  پرستش  که  ندارند  تردید  محققان  است)  ساسانى  دوره 
مرسوم  ایرانیان  میان  آن  از  قدیم تر  بسیار  و  زرتشت  دین  از  جدا 
بوده و پس از غلبه آیین زرتشت نیز، همچنان به طور جداگانه در 
بخش هاى مختلفى از ایران و ممالک تحت تأثیر آن رواج داشته 

.(Boyce, 2001: 243)«است
سیر تحول پرستش خورشید، اساس و پایه آئین    مهرپرستى است و 
مغان در این دوره، به عنوان روحانیون آئین خورشیدپرستى حضور 
دارند(Deman, 2011: 78). در واقع، مهر خود خورشید نیست، 
 Malandra,)بلکه نور و روشنایى است که تاریکى را زایل مى کند
ناب  خداى  صورت  به  مهر  ساسانى،  دوره  در   .(2011: 112

مهرپرستى  زمان  مرور  به  درآمد(زنر، 1374: 163)    و  خورشیدى 
مترادف خورشید پرستى شده بود. 

است.  تاریکى  و  نور  بین  واسط  مهر  بیرونى،  ابوریحان  نظر  از 
باز هم واسطى مابین اورمزد  از نظر  او داور است، یعنى 
آیین  پیروان  ـ324).   325  :1385 گیمن،  از:  نقل  اهریمن(به  و 
عامل  را  ماه  مى پنداشتند.  مقدس  را  ماه  و  خورشید  مهرپرستى، 
زایندگى و بالندگى جانوران و گیاهان تصور مى کردند و خورشید 
را عامل بزرگ نور و شایسته ستایش مى دانستند. «رسم قربانى گاو 
را نیز باید وجه مشترك تغییرناپذیر مهرپرستى دانست که در آن 
ایزد مهر به کشتن نخستین گاو اقدام کرده است. این روند را رمزى 
از رستاخیز و تجدید حیات طبیعت در بهار(غلبه خورشید بر ماه) 

دانسته اند»(گریمال، 1367: 98).
پرورده  خود  در  را  فراوانى  عناصر  آن  اسطوره هاى  و  مهر  آیین 
که زمینه پیدایش اندیشه هاى عرفانى و آداب سیر و سلوك معنوى 
از شرق تا  را  انسانى  جغرافیاى  از  وسیعى  گستره  و  است  گردیده 
نیز،  اسالم  از  بعد   .(54  :1383 است(نیبرگ،  برگرفته  در  غرب 
یکى  مهر،  آیین  که  آمدند  وجود  به  بسیارى  عرفانى  نهضت هاى 
تا  آریایى  باستانى  قبایل  از  را  مهر  ردپاى  بود.  آن ها  حلقه هاى  از 
زورخانه ها مى توان بازیافت و تأثیرش بر جریان هاى مهمى مانند 

تصوف آشکار است. 
با این مقدمات در  خصوص آئین مهرپرستى، اکنون به تأثیر آن در 

نقوش سفال نیشابور اشاره مى شود.
تأثیر آئین مهرپرستى بر نقوش سفال نیشابور

در تصویر(1) نقش دو مرد در مرکز تصویر دیده مى شود که به 
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حالت قرینه در مقابل هم قرار گرفته اند. دست هاى آنها از سمت 
پایین(در  در  متقاطع  صورت  به  دیگر  دست  و  متصل  هم  به  بـاال 
شاهد  تصویر  حاشیه  در  است.  خورده  گره  هم  به  کمر)  راستاى 
عقربه هاى  جهت  مخالف  که  هستیم  پرنده  نقش  هفت  حضور 
دوار را در  ساعت قرار گرفته اند و همراه با سایر عناصر حرکتى 
کل ترکیب بندى پدید آورده اند؛ شش پرنده در حاشیه و یک پرنده 
متصل به پاى یکى از پیکره هاست. نقوشى گیاهى نیز به تعداد 7 
عدد در کنار هفت پرنده قرار گرفته اند. نحوه قرار گیرى پیکره ها 
بسیار شبیه حالتى است که پهلوانان ورزش باستانى در زمان آغاز 
همین  مؤید  نیز  پیکره ها  چسبان  لباس  مى گیرند،  خود  به  ُکشتى 

معنى است.
ذکر این نکته ضرورى است که مهر خدایى ایرانى است که از او 
الگوهاى دینى، عرفانى، شهریارى و پهلوانى پدید آمده است و مردم 
پس از اسالم پیوسته  پیش از اسالم و چه ناآگاهانه  چه آگاهانه 
در پى تکرار الگوهاى رفتارى او بوده اند. در این مورد مى توان به 
قربانى شدن گاو به دست مهر اشاره کرد که نمادى از چیرگى بر 
نفس است و این مضمون در دوره اسالمى و نزد عیاران به صورتى 
در  هم  اسالمى،  دوره  «در  شد؛  نمایان  جنگاورانه  و  ورزشکارانه 
فتوت و عیارى که دنباله مستقیم آیین مهر شهسواران است و هم در 
تصوف و عرفان ایرانى که شاخه دینى و مغانه آن را نشان مى دهد، 
با مفهوم مرکزى کشتن نفس و چیرگى بر خویشتن رو برو هستیم» 
تا  «ازاسطوره  کتاب  در  بهار  (Zwirn, 1989: 2 - 18).   مهرداد 
ایشان را  آداب و باورهاى پهلوانان ایرانى و زورخانه هاى  تاریخ» 
خصوصیات  میان  و  مى کند  قیاس  مهرپرستان  باورهاى  و  آداب  با 
وجوه  زورخانه ها  و  مهرابه ها  همچنین  و  نمونه  پهلوان  و  مهر 
بهار، آیین ُکشتى تقلید  مهرداد  به عقیده  مى کند.  بیان  را  مشترکى 
الگوى کهن کشتى مهر و خورشید است(بهار، 1377: 33 و 37). در 
اسطوره هاى ایرانى، نخستین ایزدى که با مهر زور آزمایى مى کند 
خورشید است و چون در این نبرد مهر بر خورشید پیروز مى شود، 

ناچار خورشید با مهر پیمان همکارى مى بندد و در ازاى این پیمان 
این  اثر  بر  پیروزمند  مهر  پس  مى شود.  برخوردار  دوستى  نشان  از 
توافق، تاج درخشانى بر سر خورشید مى نهد که از آن پس در مسیر 
گردش روزانه خود همواره این تاج را بر سر حفظ مى نماید؛ پس از 
غلبه در نبرد با خورشید، مهر بر پا مى ایستد و دست راست خویش 
را به سوى خورشید دراز مى کند و پیمان دوستى را با فشردن دست 
یار  همواره  و  هم  پشتیبان  دو  این  پس  آن  از  مى نماید.  استوار  او 
کشتى گیر  دو  وفادار براى یکدیگر مانده اند(کومن، 1383: 134). 
نیز در پایان کشتى، بنا به سنت، با دست هاى چپ بازوهاى راست 
دست  یکدیگر  به  راست  دست هاى  با  و  مى گیرند  را  یکدیگر 
مى دهند و این همان رسم مهر است که به خورشید دست داد(بهار، 
اداى  از  بعد  باید  ورزش  پهلوانى،  آیین  در  همچنین   .(37  :1377
فریضه صبح شروع شود و مهر نیز در همین هنگام بر جهان مى تابد. 
رفتار پهلوانان با یکدیگر و مقررات پهلوانى نیز وجوه مشترکى با 

آیین هاى مهرى دارد که از ذکر جزئیات آن صرف نظر مى شود.
دو  که  مى رسد  نظر  به  چنین  نقش  این  مورد  در  دیگر  نکته  اما 
چهره نیم رخ به حالت قرینه اند و به نظر مى آید از جداسازى یک 
چهره واحد پدید آمده اند. شاید داستان اتحاد خورشید و مهر نیز 
با  هم  مهرپرستى  در  چون  باشد.  داشته  پیوند  ترسیم  شیوه  این  با 
ایزدى دو چهره روبرو هستیم که به دو قطب متضاد مى ماند؛ «مهر 
زمینى که براى پرداخت کفاره گناه مردمان خود را قربانى مى کند 
و شکلى از ایزد شهید کشاورزان است، با خورشید افول کننده در 
زمستان شباهت دارد که همتاى مهر آسمانى است و اوست که در 
برابر  در  خود  قربانى  ترتیب  این  به  مى کند.  قربانى  را  گاو  غارى 
جلوه آسمانى اش  برابر  در  قربانى دیگرى(گاو) و نمود زمینى مهر 

قرار مى گیرد»(وکیلى، 1395: 386).  
میانى  پیکره  که  مى خورند  چشم  به  پیکره  سه   (2) تصویر  در 
دو  با  تاجى  یا  کاله  و  شده  ترسیم  دیگر  پیکره  دو  از  بزرگ تر 
زائده شاخ مانند بر سر دارد و در حال نواختن سازى همانند عود 
به  نسبت  مرکزى  پیکره  پاهاى  است.  و شش سیم  کوك  شش  با 
باال تنه اش بزرگ تر و فربه تر است و شلوارى پر نقش و نگار به پا 
دارد که نقوش آن یادآور نقوش هندسى سفالینه هاى پیش از تاریخ 
را پوشانده اند.  نوك تیز پاهاى پیکره  است و چکمه هایى بلند و 
سمت راست، پیکره اى با چهره اى از نیم رخ که بر سکویى نشسته 
سمت  در  دارد.  دست  در  جام  یک  که  حالى  در  شده،  تصویر 
چپ، پیکره اى با صورتى عجیب و غیر معمول با زاویه سه رخ و 
پاهاى پیکره سمت  اغراق شده ترسیم شده است. نوك  چشم هایى 
راست و چپ بر فرم هایى مدور و گوى مانند با نقش گیاهى قرار 
بال  دو  داراى  راست  میانى و سمت  پیکره  همچنین،  است.  گرفته 

تصویر 1. بشقاب سفالى. نیویورك، موزه متروپلیتن(همپارتیان، خزائى، 1384: 47)
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در این  اساطیرى  و  ازلى  فضایى  قسمت شانه هستند.  نوك تیز در 
نقش حکمفرماست.

آنچه نقش این ظرف سفالى را با آیین مهر پیوند مى دهد، به قرار 
ذیل است:

به باور مهریان، مهر به سان آذرخشى از دل سنگ  برون مى آید. 
در این زمان دو چوپان در مراسم تولد مهر حضور دارند که برخى 
 .(96  :1387 مى دانند(ورمازرن،  و   «کوتاپاتس»  «کوتس»  را  آنها 
هاشم رضى نیز در کتاب «آیین مهر» به بند هاى 99 و 100 از یشت 
دهم اشاره مى کند و مى نویسد: «هنگامى که مهر سوار برگردونه 
سوى  و  سروش  راستش  طرف  مى شود،  نمودار  افق  از  تازان  خود، 
چپش رشن قرار دارند. دو ایزد که در جانب راست و چپ میترا 
روانند و به هیأت کوتس و کوتوپاتس معرفى شده اند، همان ایزدان 
ایرانى هستند که تغییر شکل پیدا کرده اند. در اوستا و منابع پهلوى 
نقش هایى  کار رستاخیز و ارواح  در  نیز  ایزد سروش  رشن و  ایزد 
دارند، به ویژه ایزد سروش. کوتس و کوتوپاتس که همین سروش 
و رشن مى باشند، در واقع چه بسا که دو ایزد و یا دو فرشته هدایت 
ارواح به بهشت و دوزخ باشند. در اغلب نقاشى هایى که کوتس و 
کوتوپاتس با روشنى و صراحت بیشترى نمایانند، کوتس با چهره اى 
با  و  دژم  کوتوپاتس  که  حالى  در  است،  نمایان  منبسط  و  روشن 
چهره اى منقبض تصویر شده است»(رضى، 1359: 93). کوت، نماد 
و  خورشید  غروب  نشانه  دیگرى  و  است  فلق   و  خورشید  طلوع 
و  مهر  و  سروش  غالبًا  نیز  اوستا  در   .(88  :1387 شفق(ورمازرن، 

رشن، یکجا نامیده شده اند(اوشیدرى، 1371: 327).
نظر به آن چه گفته آمد، مى توان پیکره هاى موجود در این ظرف 
را مهر و سروش و رشن دانست(یا همان کوتس و کوتوپاتس). دو 
گوى که در زیر پاهاى پیکره هاى راست و چپ قرار گرفته اند نیز 

مى توانند نمادى از طلوع و غروب خورشید و روز و شب باشند. 
شبیه  پرنده اى  نقش  وجود  مى کند،  تقویت  را  فرضیه  این  آنچه 
گرفته  مرکزى قرار  چپ پیکره  و سمت  باال  در  که  است  کبوتر 
مواردى  در  کبوتر  مى دهد  نشان  که  دارد  وجود  شواهدى  است. 
پرنده مهر دانسته مى شده است. این به ویژه با سنتى مربوط بوده که 
کبوتر سپید را نماینده روح القدس، یا سپندمینو، مى داند. چنان که 
مثال در انجیل متى آمده است که عیسى مسیح در زمان تعمیدیافتن 
به دست یحیى، روح القدس را همچون کبوترى که از آسمان فرود 
آمد و بر سرش نشست، جذب کرد(انجیل متى، باب سوم: آیه16). 
همسان  مهر  همان  با  که  است  آخرالزمان  ناجى  اینجا  در  عیسى 
است و به عنوان متحد و یاور اهورامزدا در نبرد جاودانى دو مینو، 
نقشى آخرالزمانى را بر عهده مى گیرد. سنت مربوط دانستن مهر و 
دیگرى نیز دیده مى شود؛ مانند نشان دادن تصویر  موارد  در  کبوتر 
کبوتر همراه با مروارید که هر دو به گونه اى به فره ایزدى داللت 

مى کنند که ایزد نگهبانش مهر بوده است.
دو  توسط  ظرف  حاشیه  تزئین  معنى،  این  بر  دیگر  شاهدى 
مانند رشته هاى  که  این اشکال مدور  مى باشد.  ردیف نقوش مدور 
مروارید  قاب هاى  یادآور  کرده  احاطه  را  ظرف  اطراف  مروارید 
کتیبه ها،  در اطراف  هنر ساسانى  آثار تجسمى  در  است که  گونى 
نقاشى ها، ظروف زرین و سیمین و... دیده مى شود. «در اساطیر ایرانى 
اقتدار سیاسى  سویى با  از  ایزدى است. مروارید  فره  مروارید نماد 
و مشروعیت شاه پیوند دارد و از سوى دیگر نماد مهر به حساب 
هاى  دورادور سکه  که  بوده  رمزپردازانه  این سرمشق  در  مى آید. 
شاهان اشکانى و ساسانى یک حلقه مروارید(به نشانه فره) و یا دو 
حلقه (به نشانه فره افزون) نقش مى شده و گاه براى آن که معنایش 
تصریح شود، عبارتى نیز در ارتباط با مهر و فره در کنارش نوشته 
میان مروارید و فره و  است»(وکیلى، 1395: 344). پیوند  مى شده 
مهر بى تردید از دوران اشکانى در ایران زمین رایج بوده است. این 
کهن ایرانى نیز مى توان  ارتباط را در رمز گذارى جانورى نقوش 

بازیافت. 
در تصویر(3) نیز یک پیکره در مرکز ظرف قرار گرفته است. 
سازى  نواختن  حال  در  که  است  مردى  به  مربوط  احتماال  پیکره 
شبیه دو تار(دو سیم و دو کوك) است و دو پرنده با گردن هاى 
بلند و دم هاى آویخته بلند در دو سوى پیکره انسانى ترسیم شده اند. 
با  کتیبه اى  زمینه روشن،  با  فرمى  داخل  در  پیکره  در باالى سر 
مضمون «عمل سلیمن» نوشته شده است که این نوشته در واقع امضاء 
سازنده و نقاش سفالینه فوق است(قوچانى، 1364: 52). هاله اى به 
پرندگان به  پیکره  انسانى و نیز  در گرداگرد پیکره  رنگ روشن 
چشم مى خورد که شاید یادگارى از هاله دور سر و بدن باشد. در 

تصویر 2. بشقاب سفالى. موزه هنر کانزاس
(کامبخش فرد، 1383: تصویر رنگى 164)
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هنرهاى تجسمى ایران باستان و بین النهرین گاهى هاله دور سر یا 
فره ایزدى تمامى پیکره جانداران را مى پوشاند. فره معانى متفاوتى 
دارد که از آن جمله مى توان به آتش، نور و روشنى اشاره کرد. در 
اوستا، فر به این صورت تعریف شده است: «فر فروغى است ایزدى، 
به دل هر که بتابد از همگان برترى یابد؛ از پرتو این فروغ است 
آسایش  و  گردد  و تخت  برازنده تاج  رسد،  پادشاهى  به  کسى  که 
پورداوود،  از  نقل  شود.»(به  ایزدى  الهام  شایسته  و  دادگر  و  گستر 
1377:  315- 314). از طرفى، یکى از وظایف مهر، حفاظت از 

اقبال شاهانه یا خورنه یا فره است(دادور، برازنده، 1392: 83).
 در این سفالینه، سطح ظرف توسط نقطه هاى تیره رنگى پوشانده 
شده است. پیکره به حالت چهار زانو و از رو به رو بر تختى داراى 
چهار پایه هم راستا نشسته است. حاشیه ظرف در دو ردیف نقوش 
و  منظم  صورتى  به  سفید  حاشیه  و  تیره  مرکزى  با  تزئینى  مدور 
دقیق ترسیم شده است. این نقوش مدور با مرکز تیره بسیار شبیه 
چشم هستند. از سویى دیگر در«مهریشت» اوستا به هنگام توصیف 
ایزد مهر وى ایزدى با ده هزار چشم توصیف مى شود و با کمک 
کلیه  ناظر  و  کرده  محافظت  ایران زمین  کیان  از  چشم ها  آن 
دید مهر چیزى  پیمان هاست. مهرپرستان بر این باور بودند که از 
پنهان نیست: «او که اهورامزدا به او هزار گونه چاالکى بخشید، ده 
هزار چشم براى نگریستن بخشید. از نیروى همین چشم ها و همین 
چاالکى هاست که او نگرنده کسى است که پیمان خویش نپاید و 
پیمان بشکند. از نیروى همین چشم ها و همین چاالکى هاست که 
مهر، فریفته نشدنى است. او که ده هزار دیده بان دارد، آن تواناى 
 :1383 دوستخواه،  از  نقل  آگاه»(به  چیز  همه  به  و  فریفته نشدنى 

بند 82) .
همچنین حاشیه انتهایى ظرف نقوشى شبیه به اشعه هاى خورشید 

را نشان مى دهد که مى تواند به نوعى به ارتباط میان مهر و خورشید 
این  مى تواند  مهر  و  خورشید  ارتباط  از  بهترین تفسیر  کند.  اشاره 
باشد که مهر خود خورشید نیست، بلکه نور و روشنایى است که 
تاریکى را از بین برده و زندگى و شادمانى را به زمین هدیه مى کند 
و با گرما و انوارش طبیعت را بارور مى سازد(کومن، 1383: 25).

 نماد دیگرى که به نظر مى رسد به نوعى با ایزد مهر در این اثر 
مناسبت دارد، فرم انارى است که در انتهاى دسته ساز ترسیم شده 
ایزد  مادر  آناهیتا  از  نمادى  همواره  مهر  آیین  در  میوه  این  است. 

مهر است.                            
چهره هایى  با  مرد  یک  و  بال دار  زن  یک  پیکره  تصویر(4)  در 
به حالت نیم رخ و مقابل هم بر روى سکو یا تختى ترسیم شده اند. 
کاله یا تاجى بزرگ بر سر دارند که کاله  هر کدام از پیکره ها 
چلیپا،  یا  «صلیب  است؛  شده  ترسیم  چلیپا  به  شبیه  نقشى  با  مرد 
معموًال  و  متقاطع  خط  دو  شکل  به  که  است  آرامى  واژه اى  اصًال 
عمود بر هم مى باشد»(یاحقى، 1375: 287). در زبان سانسکریت به 
آن سواستیکا گفته مى شود. «نوع شکسته آن را نمادى از حرکت، 
خورشید گردان و یا ارابه خورشید دانسته اند»(کوپر، 1380: 145؛ 
و  آتش  عنصر  چلیپا،  نشان  میان  طرفى،  از  پاکباز، 1378: 342). 
خورشید قرابت دیرینه اى وجود دارد(بختورتاش، 1386: 26). در 

آیین مهرپرستى این نشان نمادى از مهر تابان است.
دو پیکره حیوانى در این سفال وجود دارد. سمت چپ، نقش یک 
موجود ترکیبى با بدن و شاخ هاى هاللى شکل یک چهار پا شبیه به 

بز و سر یک پرنده دیده مى شود. 
اندازه  از  بزرگ تر  با شاخ هائى  همواره  کوهى  بز  ایران  در هنر 
فقط شاخ  گاه  ترسیم شده است.  هالل ماه  درست شبیه  و  معمول 
او نماد ماه است(صمدى، 1367: 21). ماه از زمان هاى بسیار قدیم 
خورشید  آن،  مقابل  در  چنان که  مى شده  شناخته  مربوط  باران  با 

تصویر4. کاسه سفالى. تهران، موزه رضا عباسى(همپارتیان، خزائى، 1384: 52)

تصویر 3. بشقاب سفالى. تهران، موزه رضا عباسى(قوچانى، 1364: 53) 
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در نظر مردم باستان با گرما و خشکى ارتباط داشته است.»(پوپ، 
(15 :1380

مى شویم که به  مواجه  پیکره یک خروس  با  در سمت راست   
حالت معکوس نسبت به سایر نقوش ترسیم شده و با گردنى کشیده 
در حالى که روى نوك پنجه پا بلند شده، گویى در حال خواندن 
مهرى،  آیین  در  است.  ایزد سروش  مالزم  حیوان  پرنده  این  است. 
خروس جایگاهى ویژه داشت. بانگ این پرنده مبارك، نویدبخش 
و  سیاهى  باستان،  ایران  در  بود.  خورشید  طلوع  و  صبح  روشنایى 
در  خروس  آواز  و  مى شد  دانسته  اهریمن  وجود  حاصل  تاریکى 
سحر رسواکننده عفریت سیاهى و تباهى بود. خروس با دو عنوان، 
پیک خورشید و پیک سروش، نامیده مى شود. «در آیین مهرپرستى 
خروس یکى از اقالم قربانى است. میان زرتشتیان(مجوس)تا امروز 
نیز هنوز رسم است که در جشن مهرگان، به نام مهرایزد، خروس 
قسمتى  نگهبانى  طرفى،  از   .(444  :1381a،مى کنند»(رضى قربانى 
که از سپیده دم تا  یا هاونگاه،  هاونى  است به  موسوم  از روز که 
نیمروز باشد، با مهر است(اوشیدرى، 1371: 442) که باز هم نشان 

دهنده پیوند میان این پرنده با آیین مهر مى باشد.
با توجه به توضیحات فوق، شاید بتوان پیکره هاى  مرکزى را مهر 
و آناهیتا دانست. شایان ذکر است که با ظهور زرتشت، اهورامزدا 
در رأس ایزدان، و دو ایزد مؤنث و مذکر، یعنى آناهیتا و مهر در 
ذکر   .(91  :1335 گرفتند(گیرشمن،  قرار  او  از  پایین تر  جایگاهى 
جمله  از  بز  مانند  شاخ دار  حیوانات  که  است  ضرورى  نکته  این 
نمادهاى ماه، آب و آناهیتا هستند و خروس از نمادهاى متعلق به 
خورشید، آتش و مهر. حضور این دو نقش حیوانى در این اثر نیز 
با شاخ هاى  باشد. حیوان ترکیبى  آناهیتا  مهر و  با  مى تواند مرتبط 
هاللى شکل یادآور هالل ماه است که در نقش مایه هاى کهن ایران 
نمادى از نیروهاى زنانه است که با آناهیتا مرتبط است و خروس، 
خورشید  طلوع  و  روز  پیام آور  که  سروش  ایزد  مالزم  پرنده  این 
است، نمادى براى نیروهاى مردانه به شمار مى رود و با مهر مرتبط 

مى باشد. 
در سفال شماره (5) با نقش اسب شاخ دار مواجه هستیم. در مرکز 
ظرف اسبى از زاویه نیم رخ نمایش داده شده در حالى که یک دست 
خود را بلند کرده است. بر روى بدن اسب دو فرم قلب مانند که 
به صورت قرینه قرار گرفته و طرح هایى که یادآور اشکال اسلیمى 
همانند  اشکالى  اسب  بر ُسم هاى  است.  خارج شده  آنها  از  هستند 
و   هند   اقوام  در  است.  بسته  نقش  خورشید  گردونه  یا  سواستیکا 
اروپایى اسب و خورشید دو نمادى بودند که با یکدیگر رابطه اى 
آسمان  در  خورشید  گردش  تداوم  براى  «ایرانیان  داشتند:  مستقیم 
قربانى مى کردند. چهار اسب  خداى خورشید  پیشگاه  در  اسب را 

نامیده  خورشید   شده  تقدیس 
مى شدند»(جایز، 1370: 16ـ 15). 

بر پشت این اسب شاخ دار پیکر یک پلنگ مشاهده مى شود که 
نقش  است.  شده  ترسیم  نیم رخ  زاویه  از  نمادین  بسیار  طرزى  به 
پلنگ یکى از قدیمى ترین نقوشى است که در سفالینه هاى پیش از 
تاریخ ایران مى توان رد آن را یافت. از سویى دیگر مى توان از رابطه 

میان ایزد مهر و نقش پلنگ صحبت کرد(مقدم، 1388: 104).
را  دیگر  دست  و  اسب  سر  بر  را  خود  دست  یک  پلنگ  این 
گیاهى  نقش  که  مى رسد  نظر  به  و  است  داده  قرار  اسب  برکمر 
از  یکى  طرفى  از  دارد.  دهان  بر  بال  دو  همراه  به  مدورى 
با  است  سفیدى  اسب  صورت  به  ورثرغنه(بهرام)،  تجسم هاى 
سازوبرگ زرین(آموزگار، 1388: 27). یشت چهاردهم اوستا به 
که این  دارد و درباره تجسم هایى است  اختصاص  ورثرغنه(بهرام) 
ایزد به زرتشت ارائه مى کند و یکى از آن ها اسب است. «ورثرغنه 
]مهر[  میترا  پیش  از  که  جنگ  در  و تهاجم  حمله  نیروى  خداى 

.(89:1831 a،رضى)«مى تازد و روان است
مى تواند  ظرف  این  در  اسب  تصویر  نشانه ها،  این  به  توجه  با 
اشاره اى به بهرام باشد و نقش پلنگ مرتبط با مهر. بهرام، فرشته 
برخى  در  واقع  در  و  همراه  و  است  اوستایى  مذهب  در  پیروزى 
مراحل آمیخته با خدایى کهن تر یعنى مهر، خداى خورشید و نور 

بود( پوپ،1387: 905).
تصویر  این  و  پیروزى  ایزد  بهرام  و  است  جنگ  ایزد  مهر 
مى تواند کنایه از آن باشد که پیروزى همیشه در مقابل جنگى که 
نماینده اش مهر است روان بوده است. از سوى دیگر، در مهریشت 
تزئین  است.  شاهوارى توصیف شده  زیبا و  اسب  دارنده  مهر  ایزد 
حاشیه ظرف توسط دو ردیف نقوش مدور یا مروارید  مانند، دلیل 
دیگرى بر ارتباط مضمون نقش این ظرف با مهر است که در سفال 

تصویر5. بشقاب سفالى نیشابور. سانفرانسیسکو، موزه هنر آسیایى
((منبع: درگاه اینترنتى موزه)
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شماره 2 به ارتباط میان مهر و مروارید اشاره شد.
در  مى شود.  دیده  ظرف  مرکز  در  گاو  یک  نقش  تصویر(6)  در 
پیکره گاو چهار  نقوش گیاهى و همچنین  حاشیه ظرف، البه الى 
کتیبه نوشته شده است(براى اطالعات بیشتر ر. ك: قوچانى، 1364: 
92). در میان شاخ هاللى شکل این گاو که بسیار شبیه هالل ماه 
است نقشى شبیه میوه انار به تصویر کشیده شده است که مى تواند 
اشاره اى به ایزدبانوى آب و بارورى و رابطه آن با هالل ماه  باشد. 
که  مى پنداشتند  چنین  ایرانیان  بیرونى  ابوریحان  از  روایت  به 
دو شاخ  را  گاو  این  و  مى کند  حمل  نور  از  گاوى  را  ماه  گردونه 
زرین و ده پاى سیمین است(به نقل از هینلز، 147:1383). از سوى 
دیگر شاخ به لحاظ صورى نیز با هالل ماه پیوند دارد؛ «در سنت 
معموال  نیمه  ماه  نزدیک،  خاور  در  و  داس  با  ماه  هالل  اسالوى، 
و  است  کهن  کامال  نمادپردازى  این  است.  مقایسه شده  شاخ  Qبا 
در بسیارى از از تصویرهاى پارینه سنگى آمده است. هرچند، ماه 
نیمه در بسیارى از تصویرهاى کهن چون دو شاخ کامل گاو نشان 
داده شده، غالبا به صورت یک شاخ هم بازنمایى شده است. باور 
بر این است که دو شاخ، در زمان هاى قدیم، با دو ماه که بازنمایى 
 Golan,)«.است بوده  مربوط  محاق اند،  و  بدر  قمرى  صورت  دو 
73 :1991) تقریبا قاطبه محققان بر این باورند که در ایران باستان 

پیش از پرستش خورشید، ماه پرستش مى شده و گاو نماد ماه بوده 
است. به تدریج از اهمیت ماه کاسته شد و خورشید جایگزین آن 
شد. مضمونى که در آیین مهر مورد توجه بسیار بوده است، کشته 
بر  خورشید  غلبه  بر  مستقیم  اشاره  و  است  مهر  توسط  گاو  شدن 
ماه و چیرگى نور بر تاریکى و بهار بر زمستان در آیین مهرپرستى 
دارد؛ البته روایت دیگرى نیز هست: «مهر پس از تالش و کوشش 
به رستگارى و رهایى نزدیک مى شود. گاو را قربانى مى کند که 
گاو نماد نفس است. تسلط بر نفس و مهارکردن آن و به قربانگاه 
کشاندنش، پس از آن همه سختى و دشوارى، آنگاه کشتن گاو نفس 

حقیقى  یک رستاخیز و زندگى  آغاز  است.  عروج  و  رهایى  آغاز 
.(1825  :1381 b ،رضى)«است

و  گیاهى  نقوشى  گاو  پاهاى  و  شاخ  کوهان،  از  تصویر،  این  در 
هستند خارج شده است  اولیه  که یادآور اسلیمى هاى  مانند  برگ 
وجود  به  و  مهرپرستى  آئین  در  گاو  کشتن  با  مرتبط  مى تواند  که 
آمدن گیاهان و جانوران باشد: «در آثار اسطوره اى، وقتى گاو کشته 
قرار  به وجود آمدند و  جانوران  خون او انواع گیاهان و  شد، از 
گرفتن خورشید در برج ثور(گاو) را به همین جهت در بهار قرار 
نمو گیاهان  مى شود. رشد و  که در طبیعت تجدید حیات  داده اند 
هم نماد این است که در وجود انسان صفات خوب و انسانى رشد 

 .(1827 :1381b،رضى)«مى نمایند
متون  و  گاهان  در  گاو  کشتن  که  است  ضرورى  نکته  این  ذکر 
مراسم  مرکزى  هسته  نخستین با شدت نکوهش شده، اما  زرتشتى 
و  مهر  توسط  نخستین  گاو  «کشتن  مى داد؛  تشکیل  را  مهر پرستانه 
اهریمنى  معناى  به  تنها  نه  مذهبى،  مراسم  در  خوردن گوشت آن 
بودن این موجود نبوده، بلکه مى توانسته از مظاهر اسطوره قربانى 
و خود مؤید دیگرى بـر نقش توتمى این جانور مقدس باشد؛ زیرا 
بوده  براى خدایان  هویت مقدس  یک  قربانى شونده همیشه داراى 

.(Hubert & Mauss, 1981: 45)«است
در مرکز کاسه سفالین شماره (7) تصویر ماهى زرد رنگى است 
پیکره اش  و  کرده  اشغال  را  ظرف  مرکزى  قطر  تمامى  تقریباً  که 
توسط نقاطى تیره که یادآور فلس ماهى است پوشیده شده است. 
از  یکى  است.  خیره  نگاهى  و  درشت  چشمان  داراى  ماهى  این 
ماهى  نقش  داشته  کاربرد  سفالگرى  هنر  در  که  نقوشى  کهن ترین 
است: «ماهى چون به آب زنده است، از آن به عنوان نمودى براى 
را  ماهى  است.  مى شده  استفاده  طراوات  و  تازگى  و  باران  و  آب 
کار  به  مى شد  بارورى شناخته  منشاء  که  و آب  دریا  براى تجسم 

مى بردند»(حاتم، 1374: 368 ـ 367).
نتیجه  در  دارد.  بارورى  با  مستقیمى  رابطه  نقش  این  نماد گرایى 

تصویر 6. کاسه سفالى. لندن، مجموعه کى یر(قوچانى، 1364: تصویر 36) 
تصویر 7. کاسه سفالى. تهران، موزه آبگینه و سفال(قایینى، 1383: 45)
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روان  آب هاى  و  بارورى  و  حاصلخیزى  ایزد بانوى  آناهیتا،  با  باید 
به  نیز  ُبنَدِهش  در  باشد.  داشته  مستقیمى  رابطه  باستان،  ایران  در 

خاستگاه مادینه ماهى اشاره مستقیم شده است: 
آسمان،  خوانند:  ماده  این) چهار را  را نر(و  چیز  چهار  این  «نیز 
و گیاه  و زمین  نباشد. آب  این  جز  هرگز  و  نرند  باد و آتش  فلز، 
و ماهى ماده اند و هرگز جز این نباشد. دیگر آفریدگان نر و ماده 

باشند»(دادگى، 1380: 85).
پس روشن است که ماهى نمادى مادینه و مرتبط با آناهیتا تصور 
دلفین  ویژه  به  ماهى  نقش  نیز  مهرپرستى  آیین  در  است.  مى شده 
رابطه مستقیمى با آناهیتا دارد. «ماهى یکى از نشان هاى مسیحى بود 
استفاده  قرون ابتدایى، براى شناسایى هم چون رمزى از آن  در  که 
آیین  از  بوده  رسمى  و  نشان  تعمید،  غسل  چون  نیز  این  مى کردند. 
و  ماهى  نقش  میان  ارتباط  خصوص  در   .(88 مهر»(رضى، 1359: 
مهرى  نمادهاى  که  است  نکته ضرورى  این  ذکر  مهرپرستى،  آئین 
مهر  «زایش  دارند:  آب  در  ناهید  دوشیزه  بارورشدن  با  بستگى 
بارور شده، در نظر بر روشنیان  که در آب  دوشیزه  از  سوشیانس 
در  این رو  از  است.  بوده  رویدادها  برجسته ترین  از  یکى  مهر  دین 
بارور  آب  در  آنچه  و  آب  با  ویژه اى  همبستگى  مهرى  نمادهاى 
مروارید،  آنها  برجسته ترین  که  مى شود،  دیده  مى روید  و  مى شود 
دل  که  ایران  شرق  در   .(39  :1388 است»(مقدم،  نیلوفر  و  دلفین 
نقش هاى دلفین در پرستشگاه هاى مهرى  سرزمین هاى مهرى است 
بسیار دیده مى شود. انطباق مکانى این امر با جایى که صدها سال 
بعد سفالینه هاى نیشابور دوره اسالمى ساخته و مصور شدند، جالب 

توجه است. 
نتیجه گیرى

پررنگى  نقش  مهرپرستى  آیین  نمادهاى  گذشت  چه  آن  حسب 
این  و  داشته اند  سامانیان  دوره  در  نیشابور  سفال هاى  تزئین  در 
مبانى  و  اندیشه  بازتاب  مى توان  همواره  که  است  آن  نشان دهنده 
حکمى خاص را در پیدایش اثر هنرى مشاهده کرد به ویژه زمانى 
باشد.  گرفته  شکل  خاص  آئین  یا  دین  یک  پایه  بر  هنرى  اثر  که 
آئین  این  مفاهیم  و  نمادها  سامانى،  دوره  سفالگر  هنرمندان  البته 
کرده اند  بیان  دوره  این  تصویرگرى  ویژگى هاى  قالب  در  را  کهن 
خاص این دوران را به خود گرفته اند.  و این نمادها رنگ و بوى 
بر  مهرپرستى  همچون  ایرانى  کهن  باورهاى  انتقال  دالیل  از  یکى 
نقوش سفالینه هاى نیشابور، بستر فرهنگى، سیاسى و اجتماعى دوره 
غیرمسلمان  هنرمندان  براى  دوره  این  در  خراسان  بود؛  سامانیان 
ایران  کهن  فرهنگ  از  سامانى  امیران  حمایت  بود.  امن  مکانى 
توسط  آن ها  حاکمیت  تحت  منطقه  در  آیین ها  این  پاسداشت  و 
اشراف و طبقه دهقانان باعث شد تا مضامین نقوش سفال هاى این 

دوره مطابقت هاى بسیارى با باورها و اساطیر موجود در آیین هاى 
کهن ایران مانند مهرپرستى داشته باشند.

نهضت هاى  از  مى توان  را  اسالمى  دوره  در  مهرپرستى  تأثیرات 
عرفانى و تصوف، هفت مرحله سیروسلوك تا آداب زورخانه ها 
مشاهده کرد. این تأثیرات بر نقوش سفال نیشابور در اغلب موارد 
در قالب  نمادهاى وابسته به آیین مهرپرستى دیده مى شود. وجود 
پلنگ،  گاو،  مانند  حیواناتى  خروس،  و  کبوتر  مانند  پرندگانى 
ماهى، بز کوهى و حیوانات شاخ دار، نقوش گیاهى مانند انار همگى 
تنهایى و یا  به  یک  هر  که  هستند  مهرپرستى  به  نمادهاى وابسته 
سایر  شده اند.  ترسیم  دوره  این  سفال هاى  بر  نقوش  سایر  کنار  در 
نمادها و مفاهیم مرتبط عبارتند از:  چلیپا، که یادآور خورشید و 
ارتباط آن با مهر است؛ مفاهیمى همچون فره، که یکى از وظایف 
میترا حفاظت از آن است؛ مروارید، که نماد فره ایزدى و از سویى 
رشن،  و  سروش  با  همراه  مهر  نقش  مى شود؛  محسوب  مهر  نماد 
ُکشتى  آیین  نقش  ؛  باشد  اوستا  نوشته هاى  به  اشاره اى  مى تواند  که 
ایزد  توصیف  است؛  خورشید  و  مهر  ُکشتى  کهن  الگوى  تقلید  که 
مهر با ده هزار چشم که اشاره به مهریشت اوستاست؛ کشته شدن 
گاو توسط مهر که غلبه خورشید بر ماه را نشان مى دهد و موارد 

دیگرى که در ضمن تحلیل نقوش به آن ها پرداخته شد.
فرجام سخن اینکه در کمتر تمدنى مى توان تداوم و سیر سلسله اى 
تکامل هنر را به این شکل مشاهده کرد. مى توان گفت هنر دوره 
سامانى هنرى دینى و میراثى از دستاوردهاى ادوار پیشین ایران بود 
مطابق با  بسیارى از هنرمندان سامانى این میراث و مضامین را  و 

اوصاف تصویرگرى دوران اسالمى به تصویر کشیدند.

پى نوشت
1. شـاهنامه ابومنصـورى به تاریخ ایران پیش از اسـالم  پرداخته 
بـوده  اسـت.  فردوسـى در سـرایش شـاهنامه  منبـع  اصلى تریـن  و 
مقدمـه شـاهنامه ابومنصـورى در کنـار تاریخ بلعمـى و چند کتاب 
انگشت شـمار دیگـر، یکـى از قدیمى تریـن نثرهـاى فارسـى اسـت 

کـه امـروزه به جـاى مانده  اسـت.
2. امیـر منصـور بـن نـوح سـامانى بـه وزیر خـود بلعمى دسـتور 
ترجمـه کتاب«تاریـخ االمـم و الملـوك الطبـرى» را داد. امـا وى 
در طـول کار ترجمـه، در مـوارد متعـددى اصل کتـاب را خالصه 
و از منابـع مختلـف دیگـرى نیز اسـتفاده کـرد و مطالبـى را نیز از 
ترجمـه خـود حـذف نمـود. در واقـع او تنهـا بـا اقتبـاس از کتاب 
محمد     بـن جریـر طبـرى و پیگیـرى روش کار او کتـاب سـترگ 
تاریخ بلعمى را نوشـت. بـراى اطالعات بیشـتر(ر.ك: صفا، 1386: 
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3. براى اطالعات بیشتر رجوع کنید به مقاله  اى با عنوان «تأثیر 

باورهاي میترایى بر تاریخ بلعمى»(گلشنى و دیگران، 1395)
4.  Richard Ettinghausen

5.  Ernst. J. Grube

6. Arthur Upham Pope

7.  Charles K. Wilkinson

8. Eznik

9. عیـار(ayyar) در پهلـوى بـه معنـار یـار و  یـاور اسـت و در 
فارسـى بـا افتـادنa اول بـه صـورت یار باقـى مانده اسـت. عیارها 
تیـپ جدیـدى از پهلوانـان ایرانى هسـتند کـه نمونـه جوانمردى و 

از خودگذشـتگى مى باشـند(بهار و شمیسـا،1388: 77).
10. Autes

11. Cautopates

12. Swastika

13. Enik

14. Benik

15. Senik

16. Menik

17. Varathraghna
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Pottery is one of the most ancient arts which since 
ancient times has been a manifestation of the beliefs and 
the thoughts of various nations. Potteries are hand-crafted 
works that their designs have symboles from the past 
people with them. Pottery dishes have always been an 
appropriate means of expressing imagination, beliefs and 
customs of the people of its time through utilizing drawing 
and creation of designs. Among them, the Neyshabur 
pottery in the Samanian Era has a special place. These 
potteries are a kind of link between two periods of the 
most important periods in the history of Iranian art, pre 
and post-Islamic art, and include iconic designs and 
images closely related to the rituals and customs of the 
pre-Islamic religions in Iran. Some of the designs of these 
potteries have themes derived from the ritual of Mithraism; 
Mithraism is one of the most prominent religions in Iran 
over the centuries before the advent of Islam. Mithraism is 
based on the worship of Mithra, ancient god and god of the 
sun, justice, covenant, and the Aryans brought it to Iran. In 
this ritual, the worship of fire and the forces of nature and 
magic have been used. The ritual of the pre-Islamic era 
was widely spread. It also influences on the other religions 
and has persisted in the Islamic era of Iran in another way.
Samanian era is one of the most prominent historical 
periods in the Islamic era of Iran. This period is exclusive 
and important course from different views. From one hand 
scientific and cultural achievements, governance, social 
and administrative principles, on the other hand, based 
on the historian’s quotations. Cities of Khorasan such 
as Neyshabur were the important sites for scientific and 
theological activities. Since Neyshabur was located on 

the path of the Silk Road and was considered the cultural 
junction point of the East, Iran and Islam, much symbolism 
could be seen in the design of the potteries in these 
centuries. This symbolism has originated from the religion 
and the ancient traditions.
 During the  Samanid era, with the support of the Iranian 

dynasty, the Persian language and Persian literature 
flourished and Persian works apperead. Based on the 
collaboration of Samanid rulers, some national ancient 
customs and rituals stabilized. in this era, as the result of 
adopting a tolerance and moderation policy, followers of 
different beliefs and sects worked free of any limitations. 
studying the symbols which are reflection on the potteries 
show that Some ancient symbols were changed with the 
arrival of Islam and Some symbols used are the same 
before and after Islam. Some of these symbols related with 
ritual of Mithraism.
This article examines the effects of Mithraism, this ancient 

Persian ritual on the designs of Neyshabur’s pottery in 
the Samanian era. These effects are evident in some of 
these designs directly and in some in a coded way and 
in the form of a symbolic representation of the ritual of 
Mithraism. The present paper is responsible for examining 
these effects.
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