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چکیده
بیــان مســئله: آنچــه در ایــن پژوهــش موردبحــث و تمرکــز قرارگرفتــه اســت، شــامل معانــی 
برخاســته از خاســتگاه  های ســنت مصورســازی موجــودات مابعدالطبیعــی در ایــران بــا رویکــرد 
تطبیقــی بــه هنــر ساســانی، به عنــوان نماینــده هنــر و ادبیــات ایــران پیــش از اســام و دوره 

ایلخانــی، به عنــوان بخشــی مهــم از هنــر و ادبیــات دوران پــس از اســام اســت. 
هــدف مقالــه: ایــن پژوهــش، بــا هــدف دســتیابی بــه یــک ســیاق مشــخص در شــخصیت  پردازی 
خیالــی و عجایب  نگارانــه در هنــر ایــران، مبتنــی بر ســنت مصورســازی موجــودات مابعدالطبیعی 
ثــار  بــا رویکــرد مقایســه تطبیقــی میــان هنــر ایــران پیش وپــس از اســام و بــا بررســی گزیــده ای از آ
شــاخص هنــری و متــون داســتانی، حکمــی و دینــی برجای  مانــده از ادوار ساســانی و ایلخانــی، بــا 
اســتناد بــه مطالعــات تاریخــی پرداختــه و درمجمــوع بــا دســته  بندی نمودهــای عجایب  نــگاری 

ثــار یادشــده، بــه تبییــن بنیان  هــای معنایــی ایــن ســنت پرداختــه اســت. در آ
ــی دارای  ــانی و ایلخان ــّور ادوار ساس ــای مص ــی در هنره ــودات مابعدالطبیع ــه: موج ــؤال مقال س

چــه وجــوه تمایــز و اشــتراکی از نظــر فــرم و محتــوا هســتند؟
روش تحقیــق: پژوهــش حاضــر از نــوع بنیادیــن بــوده و بــه روش توصیفــی -تحلیلــی و مبتنــی بر 
رویکــرد تطبیقــی و تاریخــی صــورت می  پذیــرد. همچنیــن داده  هــا بــر مبنــای مطالعــه کتابخانــه  ای 

و الکترونیکــی گــردآوری شــده  اند. 
ادوار  هنــر  در  تصویرشــده  ماوراءالطبیعــی  موجــودات  آن  کــه  حاصــل  نتیجــه  نتیجه  گیــری: 
ــری و  ــنت  های فک ــه  دار از س ــی ریش ــطوره  ای و حکم ــری، اس ــای نظ ــاس بنیان  ه ــر اس ــده ب یادش
علمــی ایــران کهــن برخاســته و به  صــورت ســیاق  های هنــری هرکــدام از ادوار هنــر ایــران، بــه 
شــکلی متجلــی شــده  اند. ایــن بنیان  هــا و صــور برخاســته از آنــان در طــی ادوار پیش وپــس از 

اســام، بــه شــکل زنجیــره  ای پیوســته و ســنت  هایی متــداوم، بــروز و ظهــور یافته  انــد.
کلیدواژگان: موجودات مابعدالطبیعی، ساسانی، ایلخانی، نماد، معنا.
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Abstract
Since the arrival of the Aryans on the plateau of Iran and the establishment of the three 
tribes of Medes, Persians and Parthians in different parts of the land and also due to their 
ethnic and cultural spread that covers a wide area from Europe to Siberia and the Middle 
East and India. The maturation, formation, and expansion of beliefs, cultural traditions, 
and myths began increasingly in this land. These new developments, in combination with 
what the first inhabitants of Iran had with them, led to the formation of a set of cultural, 
artistic, legal, ritual and literary elements that, despite the above-mentioned developments, 
are a rich and strong chain. Many of the mythological and religious concepts of pre-
Islamic Iran, despite the widespread invasion of Muslim Arabs, did not disappear and 
survived through political developments and the arrival of the new religion of Islam in 
Iran, with a color and smell compatible with the concepts of Islamic jurisprudence. One 
of the connecting perspectives of Islamic wisdom and pre-Islamic Iranian thought is 
Khosravani’s wisdom. A way in the intellectual organization of the Iranians of the Old 
Testament that in the Sassanid era it took a coherent form and the fusion of myth, history 
and religion became a system based on monotheistic, moral principles and philosophy of 
life. One of the revivers of Khosravani’s wisdom is Sheikh Ishraq, who laid the foundations 
of his wisdom of illumination based on Khosravani’s wisdom and while explaining and 
expanding it, he dealt with the concepts of his legal structure. It is noteworthy that the 
legal structure resulting from this two-way relationship has led to inspiring drinking 
fountains for writers and illustrators, and in this way, many aesthetic phenomena related 
to Iranian paintings have manifested and gradually become stable traditions. They 
came. Fundamental issues such as imagination, the world of example, manifestation, 
allegory, and the like, have paved the way for the emergence of extraterrestrial forms 
such as angels, diffused light, demonic beings, jinns, fairies, hybrids, and other wonders. 
Accordingly, many images, based on their theological and theoretical foundations, find 
common ground with the ancient mythological forms of Iran. Created that continued to 
exist during the post millennia. In this way, the works created in the field of visual arts, 
such as volumes, stone carvings, buildings, rhytons, murals, illustrations, textiles, etc. as 
the crystallization and embodiment of this cultural organization, can be seen and studied. 
One of the prominent features of Iranian visual arts is its reliance on religious and ritual 
myths and principles. Therefore, the issues raised in religions and religious rites have been 
extensively portrayed for a higher explanation to the followers as well as the memorial 
aspect. Of course, the approaches of the rulers and their ruling tastes have had a great 
impact on the formation of artistic contexts of each period; But the spirit of works of art 
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based on intellectual and doctrinal themes has 
always been current and enduring. This course 
has appeared in the post-Islamic period in the 
form of paintings in manuscripts and industrial 
arts. The present study, with a case study on the art 
of the Sassanid and Ilkhanid periods, including 
topics related to the iconology of the drawings 
in question, the hermeneutics of literary and 
historical texts and their translation into images, 
the morphology of sculptures and composite 
figures, text -Research of Iranian mythology in 
pre-Islamic and post-Islamic periods, intertextual 
etymology of the arrival of foreign art currents 
and their themes in post-Islamic Iranian art and 
dialectics of time based on visual style in order 
to achieve a synthesis between ancient Iranian 
art and tradition Iranian painting is Islamic. 
The overall purpose of this study is to achieve a 
specific context in imaginative and miraculous 
characterization in Iranian art, based on the 
tradition of illustrating metaphysical beings with 
a comparative comparison approach between pre-
Islamic and post-Islamic Iranian art.What has 
been discussed and focused in this study includes 
the meanings arising from the origins of the 
tradition of illustrating metaphysical beings in 
Iran with a special and comparative approach to 
Sassanid art, as a representative of pre-Islamic 
and patriarchal Iranian art and literature, as an 
important part of art. And the literature of the 
post-Islamic era. This study aims to achieve a 
specific context in imaginative and miraculous 
characterization in Iranian art, based on the 
tradition of illustration of metaphysical beings 
with a comparative comparison approach between 
pre-Islamic and post-Islamic Iranian art and 
by selecting a selection of works of art and The 
fictional, theological and religious texts left over 
from the Sassanid and Ilkhanid periods have been 
based on historical studies and have explained 
the semantic foundations of this tradition by 
classifying the miraculous manifestations in 
the mentioned works. The present research is 
of a fundamental type and is carried out in 
a descriptive-analytical method based on a 
comparative and historical approach. Data were 
also collected based on library and electronic 
study. The result is that the supernatural beings 
depicted in the art of the mentioned periods, based 
on theoretical foundations, myths and rulings 

rooted in the intellectual and scientific traditions 
of ancient Iran, and in the form of artistic contexts 
of each period of art. Iran is manifested in a way.
Keywoeds:Keywoeds: Metaphysical beings, Sassanid, 
Ilkhanid, Symbol, meaning.
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مقدمه و بیان مسئله
سـه  گانه  اقـوام  اسـتقرار  و  ایـران  فـات  بـه  آریائیـان  ورود  زمـان  از 
بـه  ایـن سـرزمین و نیـز  پـارت در مناطـق مختلـف  پـارس و  مـاد، 
سـبب گسـتردگی قومیتـی و فرهنگـی آنـان کـه پهنـه وسـیعی از 
اروپـا تـا سـیبری و خاورمیانـه و هندوسـتان را بـه خـود اختصـاص 
سـنن  اعتقـادات،  گسـترش  و  شـکل  گیری  و  نضـج  بـود،  داده 
، به شـکلی فزاینده در این سـرزمین آغاز شـد.  فرهنگی و اسـاطیر
ایـن تحـوالت نویـن، در ترکیـب و هم  آمیختگـی بـا آنچـه سـاکنین 
شـکل  گیری  بـه  منجـر  داشـته اند،  خـود  بـا  ایـران  نخسـتین 
مجموعـه  ای از عناصر فرهنگی، هنری، حکمی، آیینی و ادبی شـد 
که باوجود تحوالت یادشـده، زنجیره  ای غنی و مسـتحکم را پدید 
ادامـه  خویـش  حیـات  بـه  پـس ازآن  هزاره  هـای  طـول  در  کـه  آورد 
آثـار خلق شـده در حـوزه هنرهـای تصویـری،   ، از ایـن رهگـذر داد. 
ماننـد احجـام، حجاری  هـای سـنگی، بناهـا، ریتون  ها، نقاشـی  های 
به عنـوان  آن هـا  نظایـر  و  منسـوجات   ، مصـور نسـخ  دیـواری، 
و  قابل مشـاهده  فرهنگـی،  سـازمان  ایـن  تجسـم  و  تبلـور  نقـاط 

مطالعه  انـد.
بـر  تکیـه  ایـران،  تصویـری  هنرهـای  بـارز  ویژگی  هـای  ازجملـه 
اسـاطیر و مبانـی دینـی و آیینـی اسـت. ازاین رو مباحث طرح شـده 
بـرای  واالتـر  تبییـن  به منظـور  مذهبـی،  آیین  هـای  و  ادیـان  در 
تصویـر  بـه  گسـترده  شـکلی  بـه  یادبـودی،  جنبـه  نیـز  و  پیـروان 
کشـیده شـده اند. البتـه رویکردهـای حکمرانـان و سـایق حاکـم 
بسـزا  تأثیـری  دوره  هـر  هنـری  سـیاق  های  شـکل  گیری  در  آنـان 
، در ادوار پس از ورود اسـام نیز در قالب  داشـته اسـت؛ این سـیر
آثـار نگارگـری در نسـخ خطـی و هنرهای صناعی بـروز و ظهور یافته 
اسـت. عمده  تریـن دلیـل انتخـاب دوره  هـای ساسـانی و ایلخانـی 
آن اسـت کـه علی  رغـم وجـود حـدود 7 سـده فاصلـه زمانـی و نیـز 
مغـوالن،  اسـتیای  از  پـس  ایـران  دگرگون  شـده  فرهنگـی  بعـد 

تـداوم برخـی نحله  هـای فکـری منبعـث از متـون حکمـی، مذهبی 
و نیـز تأثیرپذیری  هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم از اسـاطیر پیش 
کـه در دوران ایلخانـان  از اسـام، به  ویـژه دوران متأخـر ساسـانی 
وجـود  مبنی بـر  را  قـوی  فرضیـه  ای  می  شـوند،  مشـاهده  ایـران  در 

حلقه  هـای قابـل اعتنـاء از منظـر فـرم و محتـوا بنـا می  نهنـد.
دوره  دو  هنـر  روی  بـر  مـوردی  مطالعـه  بـا   ، حاضـر پژوهـش 
ساسـانی و ایلخانـی، شـامل مباحـث مربـوط بـه شمایل  شناسـی 
و  ادبـی  متـون  هرمنوتیـک  پژوهـش،  موردبحـث  نگاره هـای 
و  پیکره  هـا  ریخت  شناسـی   ، تصویـر بـه  آن هـا  ترجمـان  و  تاریخـی 
جریان  هـای  ورود  بینامتنـی  ریشه  شناسـی  ترکیبـی،  چهره  هـای 
هنـری خارجـی و نقش مایه هـای آنـان در هنـر ایـران پس از اسـام 
و  کهـن  ایـران  هنـر  میـان  سـنتز  یـک  بـه  دسـتیابی  جهـت  در 
سـنت نگارگـری ایرانـی اسـامی اسـت. هـدف کلی ایـن پژوهش 
دسـتیابی بـه یـک سـیاق مشـخص در شـخصیت  پردازی خیالـی 
مصورسـازی  سـنت  بـر  مبتنـی  ایـران،  هنـر  در  عجایب  نگارانـه  و 
موجـودات مابعدالطبیعـی با رویکرد مقایسـه تطبیقـی میان هنر 
از ایـن متـن حاضـر درصـدد  از اسـام اسـت.  ایـران پیش وپـس 
پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش بنا نهـاده شـده اسـت: »موجودات 
مابعدالطبیعـی در هنرهای مصّور ادوار ساسـانی و ایلخانی دارای 

چـه وجـوه تمایـز و اشـتراکی از نظـر فـرم و محتـوا هسـتند؟«

روش تحقیق
توصیفـی- روش  بـه  و  بـوده  بنیادیـن  نـوع  از  حاضـر  پژوهـش 
تحلیلـی و مبتنـی بـر رویکـرد تطبیقـی و تاریخـی صـورت می  پذیرد. 
و  اینترنتـی  کتابخانـه  ای،  مطالعـه  مبنـای  بـر  داده  هـا  همچنیـن 
میدانی گردآوری می  شـوند. جامعه آماری مشـتمل بر نمونه  های 
نسـخ خطی مصور در عهد ایلخانی و نیز نسـخه نگاره  های مرتبط 
آثـار هنرهـای صناعـی  آن در ادوار دیگـر بـه همـراه نمونه  هـای  بـا 
اسـت.  ساسـانی  دوره  به  ویـژه  اسـام،  از  پیـش  ادوار  تجسـمی  و 
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رویکـرد ویـژه ایـن تحقیـق بـر متونـی چـون عجایب  المخلوقـات 
مابعدالطبیعـی  موجـودات  تصویـر  و  معرفـی  )به  دلیـل  قزوینـی 
شـاهنامه  و  ساسـانی(  دوره  اسـطوره  ای  موجـودات  بـه  شـبیه 
به  سـبب  )هـم  ایلخانـان  دوران  در  شـده  نگاشـته  فردوسـی 
نسخه  شناسـی تاریخـی و هـم محتـوای اسـطوره  نمای شـاهنامه 
از اسـام( اسـت.  به عنـوان عامـل پیونـد فرهنگـی پیش وپـس 
از منظـر حکمـی نیـز بـر اسـاس رویکـردی دیالکتیکـی، مفاهیـم 
حکمـت خسـروانی و نحله  های فکـری پیش از اسـام با حکمت 
داده  تناظـر  دیگـر  حکمـاء  و  فردوسـی  آراء  و  سـهروردی  اشـراقی 
شـده اسـت. در جـدول مقایسـه تطبیقـی کـه در متـن ارائـه شـده 
بـا یکدیگـر تحلیـل تطبیقـی  اسـت، تعـداد 22 نمونـه مشـخص 
ارتبـاط  اسـاس  بـر  نیـز  داده  هـا  تجزیه وتحلیـل  روش  شـده  اند. 

دوسـویه فـرم و محتـوا بنیـان نهـاده شـده اسـت.

پیشینه تحقیق
کارشناسـی  پایان  نامـه  در   )1397( گرمـارودی  رحمانـی  زینـب 
ارشـد بـا موضـوع »بررسـی رابطـه متـن و تصویـر در عجایب  نـگاری 
ویژگی  هـای  برشـماری  ضمـن   » قاجـار دوره  سـنگی  چاپ  هـای 
نسـخ مصـور چـاپ سـنگی دوره قاجاریـه به  ویـژه نسـخه عجایـب 
نسـخ  در  را  تصویـر  و  متـن  انطبـاق  میـزان  قزوینـی،  المخلوقـات 
یادشـده موردبررسـی قرارداده است. همچنین افسانه مظفرنژاد 
موضـوع  بـا  خویـش  ارشـد  کارشناسـی  پایان  نامـه  در   )1394(
»خوانـش سـاختاری و مفهومـی عجایب  نـگاری در نقاشـی ایـران 
سـیاه  محمـد  غریـب  و  عجیـب  نقاشـی  های  مـوردی:  )مطالعـه 
تاکنـون(«  سـال 1337  از  ایـران  معاصـر  نقاشـان  از  برخـی  و  قلـم 
بـه  هرمنوتیـک  حـدی  تـا  و  فرمالیسـتی   

ً
عمدتـا انـدازی  چشـم  از 

بـا رویکـرد تطبیقـی پرداختـه اسـت. علـی  مقولـه عجایب  نـگاری 
عنـوان  تحـت  خـود  ارشـد  کارشناسـی  پایان  نامـه  در  آلبوشـوکه 
محمـد  بـه  منسـوب  عجایب  نگاری  هـای  تطبیقـی  »بررسـی 
محمـد  زکریـا  عجایب  نامـه  عجایب  نگاری  هـای  بـا  سـیاه  قلم 
قزوینـی« )1394( بـا رویکـردی تطبیقـی بـه مبحـث عجایب  نـگاری 
در هنـر نگارگـری ایرانـی پرداختـه اسـت. اشـرف کیانی نـژاد )1392( 
در پایان  نامـه  ای بـا عنـوان »بررسـی تطبیقی نسـخه خطی عجایب 
خطـی  )نسـخه  سـنگی  چـاپ  نسـخه  بـا  قزوینـی  المخلوقـات 
کمبریـج و نسـخه چـاپ سـنگی  کتابخانـه دانشـگاه  موجـود در 
و  نسخه  شناسـانه  تطبیـق  رویکـرد  دریچـه  از  خویـی(«  علی قلـی 
تاریخـی بـه مبحـث عجایب  نـگاری پرداختـه اسـت. محمدجعفـر 

 )1396( صادقـی  مسـعود  و  موسـوی  جمـال  سـید  اشـکواری، 
و  خاسـتگاه  اسـامی؛  تمـدن  در  »عجایب  نـگاری  مقالـه  در 
تاریخـی  سـیر  دررابطه بـا  سـودمندی  تقسـیم  بندی  دوره  بنـدی« 
سـنت عجایب  نـگاری در سـرزمین ایـران و تمـدن اسـامی ارائـه 
داده  انـد؛ امـا رویکرد آن مبتنی بر متن بوده و اشـاره مشـخصی به 
سبک  شناسـی نگارگـری منبعـث از متـون ذکرشـده ننموده انـد. 
سـمیه مهریـزی ثانـی و فرهـاد مهندس  پـور )1390( در مقالـه  ای 
موجـودات  نگاره  هـای  در  تصویـر  و  متـن  »تطابـق  عنـوان  تحـت 
خیالـی عجائب  المخلوقـات قزوینـی« با مطالعه موردی بر نسـخه 
دانشـگاه پرینسـتون بـه کیفیـت تکیـه نگارگـر بـر تصـورات عامه 
تأکیـد  نویسـنده  توصیفـات  بـر  آن  تطابـق  و  موجـودات  آن  از 
 مبتنی بر 

ً
ورزیده انـد. روش جملگـی پژوهش  هـای یادشـده صرفا

 در پاره  ای موارد تطبیق 
ً
زیبایی  شناسـی تصویری و فرمال و نهایتا

متـن و تصویـر بـوده اسـت.

، نمادها و شمایل های  1. مختصری در باب اساطیر
دینی

دیـن یـا اسـاطیر هیـچ ملتـی را نمی تـوان جـدای از سـاختار تاریخـی 
آن شـناخت. دانـش مـا از اسـطوره  های ایـران از مآخـذ گوناگونـی 
سرچشـمه می گیـرد کـه مهم ترین آن هـا آموزه  هـای آیین زردشـت 
اسـت. در اسـاطیر صحـت تاریخـی روایت هـا در اولویـت قرار نـدارد. 
بلکه بیشـتر مفاهیم منبعث از آنان مّد نظر اسـت. نقش اساطیر 
متمایـز  روایـت  و  حکایـت  از  را  آن هـا  کـه  اسـت  به گونـه ای  آیینـی 
می کند. بدین سان اساطیر بازتاب فهم انسان از معنای بنیادین 
زندگـی هسـتند؛ معناهایـی کـه الگـوی زیسـت انسـان را تعییـن 
می کنـد و می تواند توجیه  گر منطقی موجودیت یک جامعه باشـد 
)هینلـز، 1368: 64 - 54(. نقـوش و شـمایل  های موجـود در آثـار 
هنـری بسـتری مناسـب بـرای روایـت و انتقـال اسـاطیر هسـتند. 
صـور عجایب و شـمایل  های ترکیبـی ازجمله نمودهـای روح حاکم 
اسـت.  دینـی  و  اجتماعـی  اخاقـی،  ارزش  هـای  و  باورهـا   ، افـکار بـر 
حیـوان-  و  حیـوان   - انسـان  ترکیـب  نظیـر  ترکیبـی  شـمایل  های 
بین النهریـن،   ، مصـر اسـاطیر  در  ایـران،  تمـدن  بـر  عـاوه  حیـوان 
 .)256 )زمـردی 1382:  ژاپـن، یونـان دیـده می شـود  ، چیـن،  آشـور
کاربسـت دینی شمایل  های اساطیری به صورت نمادهای دینی و 
اخاقـی در ایـران دارای پیشـینه  ای دیرین اسـت. تصاویر و نقوش 
را  ایـران باسـتان، ایـن اعتقـاد  برجسـته سـنگی در ادوار مختلـف 
نشـان می دهـد کـه ارواح بـال دار نیـک و بـد بـا زندگانی پـس از مرگ 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

29

شماره سوم
زمستان 1399



خـود، در جریـان زندگـی حضور مـداوم دارند. ایـن ارواح با موجودات 
زنـده درمی  آمیزنـد، به طوری کـه هیچ تمایـزی در حیات پیش وپس 
از مـرگ آنـان دیده نمی  شـود. ازجمله قدیمی  ترین نمونـه از نقوش 
، متعلـق بـه تمـدن دیرینـه سـیلک اسـت  اسـاطیری اسـب بـال دار

)تصویـر 1(.

نقـوش  مجسـمه  ها،  ساسـانیان،  و  هخامنشـیان  دوران  از 
فلـزی  سـاغرهای  و  جام هـا  ریتون هـا،  گچـی،  و  سـنگی  برجسـته 
زریـن و سـفالین بسـیاری به شـکل حیوانـات ترکیبـی باقی مانده 
تشـویق  انگیـزه  بـا   

ً
غالبـا و  شـاهان  دسـتور  بـه  آثـار  ایـن  اسـت. 

هنـری  شـاهکارهای  آفرینـش  و  سـاخت  بـرای  هنرمنـدان 
نقـره ای  ظـروف  اشـکانی  دوره  از  همچنیـن  اسـت.  خلق شـده 
کـه تصویـر حیوانـی را به صـورت سـر عقـاب شـاخ دار بـا بـدن شـیر 
نمایـش داده و همچنیـن چندین سـاغر شـاخی شـکل از احجام 
اواخـر  از  اسـت.  به دسـت آمده  دوره  ایـن  )اسـفنکس(  ترکیبـی 
اسـاطیری  موجـودات  ایـن  از  نمونه  هایـی  نیـز  ساسـانیان  دوره 
نقـره ای  ظـروف  و  گچـی  قالب هـای  روی  بـر  تلفیقـی  به صـورت 
، ترکیـب حیوانـات افسـانه ای  آثـار ایـن  به دسـت آمده اسـت. در 
 ، )دادور اسـت  قابل مشـاهده  پرنـده  دم  و  بـال  بـا  سـگ  و  شـیر 

و 3(.  2 )تصاویـر   )143 و   164  :1385
و  ویـژه  جایگاهـی  دارای  ساسـانی  فرهنـگ  در  نمادهـا 
در  عصـر  ایـن  در  نمادهـا  هسـتند.  ارزشـمند  قابلیت هایـی 
زندگـی مـردم جریـان داشـته  اند. به غیـراز آثـار هنـری و تصویـری در 
عامیانـه  فرهنـگ  و  آداب ورسـوم  مذهبـی،  مناسـک  نوشـته ها، 
روح  در  ارزشـمند  جایگاهـی  دارای  شـفاهی،  سـنت های  حتـی  و 
و فکـر مـردم بودنـد. نقش مایه هـای دوران ساسـانیان بیـش از 
آن کـه جنبـه تزئینـی داشـته باشـند حـاوی مفاهیمـی هسـتند و 
مقصـودی در آن هـا نهفتـه اسـت. بی تردید این نقـوش تصورات 
نیرومنـدی را در خـود می پروراند که رابطـه ای نمادین با درون مایه 
خویـش دارنـد. مفاهیـم معنـوی، نقشـی مهـم در ایجـاد عناصـر 
از ایـن  بـا اسـتفاده  ایفـا می کـرد و شـاهان  ایـن دوره  نمادیـن در 
مـردم  اعتقـادات  دررابطه بـا  کـه  نمادیـن  عناصـر  معنـوی  نیـروی 
بـود، سـعی در مشـروعیت بخشـیدن بـه قـدرت خـود داشـتند؛ 
بـه عبارتـی، در حکومـت ساسـانی شاهنشـاه نایب خـدا در زمین 
از  و  می دانسـت  مرتبـط  اورمـزد  ربوبیـت  مقـام  بـه  را  خـود  و  بـود 
-حـق، جلـوه مـی داد. نمـاد و مظهـر پیـروزی،  ایـن طریـق خـود را بر
چیرگـی بـه یـاری اورمـزد و اعطـای حلقـه قـدرت از مقامـی ماورایـی 
نقـوش  در  اسـت،  سـلطنت  بـودن  الهـی  موهبـت  نشـانگر  کـه 
برجسـته ساسـانی دیده می شـود که برای تحکیم مشروعیت به 
کار برده شـده اند. همسـان نمودن نقش اهورامزدا با شاهنشـاه 
گاه جنبه الوهیت  در نقش هـای ساسـانی در ذهـن مردم ناخـودآ
کـه  بـود  تصویـری  نمادیـن  جنبـه  ایـن  و  می کـرد  تقویـت  را  شـاه 
به طـور غیرمسـتقیم بر مـردم اثر می گذاشـت )تصویـر 4(. وجود 

تصویر 1. نقش اسب بال دار روی سفال، سیلک، هزاره چهارم پیش از میاد، 
.)152 :1385 ، ، پاریس. )مأخذ: دادور موزه لوور

Figure 1. The winged horse on pottery, Sialk, fourth millennium 
BC, Louvre Museum, Paris. (Source: Dadvar, 2006: 152).

تصویر 2. نقش برجسته ابوالهول، کاخ تچر پارسه، موزه ایران باستان 
)مأخذ: پوپ، 1392: 163(

Figure 2. Sphinx relief, Tacher Palace, Persia, Museum of 
Ancient Iran (Source: Pope, 2013: 163)

تصویر 3. بشقاب نقره با نقش گریفین، دوره ساسانی، موزه عباسی، تهران. 
)مأخذ: محمدپناه، 1389: 181(

Figure 3. Silver plate with the Griffin, Sassanid period, Abbasi 
Museum, Tehran. (Source: Mohammadpanah, 2010: 181)
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عناصـر و نقـوش نمادیـن یکـی از دالیـل اعتـای هنرهـای تزئینی 
در درازای تاریـخ هنـر ایـران بـوده اسـت.

در دوره اسـامی، علی  رغم تحّول در دین رسـمی و شـرک  آمیز 
اسـام،  از  پیـش  ایـران  آیین  هـای  مظاهـر  از  بسـیاری  خوانـدن 
از  الهـام  بـا  و  نیفتـاده  رونـق  از  دیریـن  شـمایل  های  و  نقـوش 
و  خیالـی  موجـودات  ایـن  دوبـاره  حضـور  شـاهد  کهـن،  اسـاطیر 
اسـطوره  ای هسـتیم؛ چنان که در نقوش پارچه های دوره آل بویه 
گروهـی  نقـش اسـفنکس مشـهود اسـت. همچنیـن تزئینـات 
چشـمگیر از اشیاء سـفالی و فلزی دوران سلجوقیان دربرگیرنده 
فرم های هارپی، گریفین و اسفنکس بر زمینه ای از اسلیمی های 

طومـاری اسـت )خزایـی، 1997: 164 و 163( )تصویـر 5(.
یکدیگـر  از  را  عناصـری  مذاهـب  و  ادیـان  از  پـاره  ای  ازآنجاکـه 

وام گرفتـه و در بسـیاری مسـائل بـا یکدیگـر دارای نقـاط اشـتراک 
حکمـی   خاسـتگاه  های  می  رسـد  نظـر  بـه  هسـتند،  متعـّددی 
تصویـر  زمـان  از  دورتـر  بسـیار  زمانـی  بـه  نقـوش  از  بسـیاری 
شدنشـان بازمی گـردد و تـداوم ایـن نقـوش در طـول تاریـخ نیـز به 
دلیـل باقی مانـدن اعتقـادات گذشـته در کنـار باورهـای جدیدتـر 
اسـت. به طور مثال باوجود منع مهرپرسـتی در برخی از دوره  های 
آن  اعتقـادات  و  مفاهیـم  از  برخـی  ساسـانی،  دوره  ازجملـه  زمانـی 
و  آیین هـا  مناسـک  در  مهـری،  باورهـای  ایـن  گاه  باقی مانده انـد. 
ادیـان دیگـر مسـتحیل شـده و کمـاکان بـا انـدک تغییرات تـا این 
روزگار ادامـه یافته انـد. همان گونـه کـه در سـال های پـس از ورود 
اسـام بـه ایـران، انـدک شـماری از ایرانیـان همچـون زردشـتیان یـا 
پیـروان ادیـان دیگـر از قبیـل یهـودی و مسـیحی باقی مانده انـد، 
ایـن امـکان وجـود دارد کـه برخـی دیگـر تاانـدازه ای کیـش بسـیار 
تفـاوت  آغازینـش  شـکل  بـا  کـه  شـکلی  در  را  مهرپرسـتی  کهـن 
امـروزی  حق هـای  اهـل  گفـت  می تـوان  باشـند.  نگه داشـته  دارد 
همـان مهری هـای باسـتانی هسـتند، اما با تأثیـر از شـرایط زمانی و 
مکانـی... هـر دو آییـن، شـاخه  هایی از یک درخت بوده و در ریشـه 
مشـترک هسـتند. ازاین رو می توان گفت، ریشـه نقوش نمادین 
مهرپرسـتی  چـون  آیین هایـی  و  دور  بسـیار  گذشـته های  بـه  گاه 
تـا  کـه  برمی گـردد  زردشـتی  و  مزدیسـنی  اعتقـادات  همچنیـن  و 
حل شـده اند.  آن  در  به نوعـی  و  یافتـه  ادامـه  نیـز  اسـام  دوران 
در  و  گرفتـه  خـود  بـه  اسـامی  رنـگ  کامـًا  باورهـا  همیـن  گاهـی 
عیـن ریشـه دار بـودن در ادیـان قدیـم ایـران، با اعتقادات اسـامی 
همگـون شـدند و گاه نیـز در ارتبـاط بـا باورهایـی هسـتند کـه در 
دوران اسـامی شـکل گرفته اند. نقـوش دوره ساسـانی طرح های 
هندسـی مشـتمل بـر اشـکال جانـوران، پرنـدگان و گل و گیاهان 
بـر  مبتنـی  کـه  اسـت  اسـطوره ای  و  خیالـی  موجـودات  و  بومـی 
هنرمنـدان  توسـط  کـه  اسـت  اسـرا رآمیزی  و  بنیادیـن  مفاهیـم 
نه تنهـا  طرح هـا  ایـن  اسـت.  به کارگرفته شـده  صنعت گـران  و 
برداشـتی صادقانـه از طبیعـت متنـوع ایـران بـوده بلکـه مذهـب، 
آفرینـش  بـه  نیـز  ایـران  مـردم  سـنن  و  آداب ورسـوم  ادبیـات، 
جنبه هـای رازآمیـز آن کمـک کـرده اسـت. تنـوع طرح هـا و نقـوش 
ایـن دوره نه تنها سـرزمین ایران آن روز را در گسـترة خـود قرارداده 
و  مرکـزی  آسـیای  خاورمیانـه،  کشـورهای  آفریقـا،  شـمال  بلکـه 
بخش هایـی از اروپـای شـرقی و جنوبـی و نیـز کشـور دوردسـتی 
چـون ژاپـن از تأثیـر آن بی نصیـب نبـوده اسـت. عاوه بـرآن پـس 
از سـقوط این سلسـله تا سـده های بعـدی این نقـوش فراموش 

تصویر 4. اردشیر دوم ساسانی در حال دریافت فّر از اهورامزدا، نقش  برجسته 
سنگی، طاق بستان کرمانشاه. )مأخذ: پوپ، 1391: 165(.

Figure 4. Ardashir II of Sassanid receiving an Symbol of 
the kingdom from Ahuramazda, stone relief, Tagh-e-Bostan, 

Kermanshah. (Source: Pope, 2013: 165).

تصویر 5. نقش دو اسفنکس در کنار درخت زندگی، دوران اسامی، سده 3 ه.ق 
.)29 :1392 ، )مأخذ: حدیدی و دادور

Figure 5. The role of two sphinxes next to the tree of life, Islamic 
era, 3rd century AH (Source: Hadidi and Dadvar, 2013: 29).
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نگردیـده و در آثـار ادوار بعد، ازجمله دوره ایلخانان مورداسـتفاده 
.)19-20  :1387 )خالدیـان،  اسـت  قرارگرفتـه 

بـه  دقیـق  شـیوه  ای  بـه  مذهبـی  اندیشـه  ساسـانی  هنـر  در 
تصویـر کشـیده شـده اسـت، به طوری کـه بررسـی و پژوهـش هنـر 
می انجامـد.  مذهبـی  شمایل  شناسـی  بـه  درنهایـت  دوره  ایـن 
آن هرگـز بـا چنیـن اطمینانـی  از  آثـار هنـری ایـران در ادوار پیـش 
وحـدت میـان دیـن و دولـت را بیـان نکـرده اسـت. هنـر ساسـانی 
نمایانگـر احتـرام و تعلق ساسـانیان به آیین مزدیسـنا و زردشـت 
اسـت، به عنـوان نمونـه بـر پشـت سـکه های سراسـر ایـن دوران 
نقـش آتشـکده بـه چشـم می خـورد. بـر روی سـکه های ساسـانی 
و نقش برجسـته ها و مهرهـا و ظـروف ایـن دوران تصویـر رسـمی 
خـاص  زیورهـای  و  تـاج  شـهریاری،  ویـژه  نشـانه های  بـا  شـاهان 
)نوارهـا، گوشـواره و گردنبنـد( بـه چشـم می خـورد، ایـن نشـانه ها 
و مهم تـر از همـه تـاج پادشـاهی جنبـه نمادیـن پیچیـده ای دارنـد 
کـه بـا آییـن زردشـت پیونـد ناگسسـتنی خـود را نشـان می دهند. 
 بر تاج شاهان ساسانی تصویر شده 

ً
مظاهر ایزدان که مخصوصا

بـا نقـش فرمانـروا آمیختگـی زیبـا و غریبـی بـه وجـود آورده اسـت. 
نقـش هـال مـاه، مظهـر آناهیتـا و پرتـو خورشـید سـمبل مهـر در 
ایـن تصاویر به چشـم می خـورد. »بدیـن روال به هنگام حکومت 
، آناهیتا و تشـتری  ساسـانیان مظاهـر ایزدانـی چـون ورثرغـن، مهر
گاهانـه و منضبـط در هنـر ساسـانی تجلـی می کنـد و فقـط  به طـور آ
بـا درک و شـناخت ایـن سمبل هاسـت که درک مفاهیـم هنری و 
مذهبـی امکان پذیـر می گردد« )سـرفراز و آورزمانـی، 1383: 90(. 
آییـن زردشـت نیـز کـه شـاهان ساسـانی بـدان پایبند بودنـد تنها 
منعکـس  تاریخـی  رسـمی  آثـار  در  نمادیـن  تصویرهـای  طریـق  از 

گردیـد )لوکونیـن، 1384: 71( )تصاویـر 6 و 7(.
اسـاطیر ایـران باسـتان تنهـا بـه نبردهـای کیهانـی و مفاهیـم 
انتزاعـی و شـخصیت های مرتبـط بـا مناسـک نمی پردازنـد، بلکـه 
با قهرمانان افسـانه ای، شـاه نمونـه، قهرمان دلیر و پزشـک اولیه 
نیـز سـروکار دارند. همه ایـن دیدگاه  ها دررابطه با انسـان و جامعه 
در  و  زردشـتیان  کـه  باسـتانی  اسـاطیر  در  قدسـیان  و  جهـان  و 
مـواردی هندوهـا آن ها را حفـظ کرده اند، توصیف شـده اند )دادور 

و منصـوری، 1385: 28-29(.

2. معناشناسی موجودات تخیلی و ترکیبی
بـه عقیده نگارنـده، موجودات تخیلـی و ترکیبی، فـارغ از دوره  های 
فرهنگـی،  مفاهیـم  و  معانـی  بـر  مشـتمل  آفرینش  شـان،  زمانـی 

ذهنـی، فلسـفی و هستی  شناسـانه بوده انـد. تطبیـق ایـن معانـی 
ساسـانی  دوره  دو  میـان  مشـترک  و  مشـابه  نقش مایه هـای  در 
ضـروری  آن  هـا  میـان  فکـری  زنجیـره  درک  راسـتای  در  ایلخانـی،  و 
نیـز  و  موجـودات  ایـن  معرفـی  بـه   1 جـدول  در  ایـن  رو  از  اسـت. 
نمونـه  به عنـوان  یادشـده  دوره  دو  در  آن  هـا  تصویـری  تجسـم 
پرداخته و ضمن مقایسـه تصویری، در مطالب پیش رو مفاهیم 

و نمادپـردازی آنـان نیـز مـورد مطالعـه قـرار خواهـد گرفـت.
بـا شـروع دوران تاریخـی ایـران بـه نظـر می رسـد تحولـی بـزرگ 
در زمینـه اسـتفاده از نقـوش موجـودات ترکیبـی بـه وجـود آمـده 
فلـزکاری،  و  معمـاری  هنرهـای  در  به ویـژه  آن  گوناگـون  انـواع  و 
مورداسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. نمونه  هـای متعدد ایـن نقوش 
مختلـف  قسـمت های  در  گریفیـن  و  اسـفنکس  قالـب  در 
و  ریتون  هـا  همچـون  فلـزی  آثـار  در  و  پارسـه  کاخ  هـای  مجموعـه 
آن  نظایـر  و  ساسـانی  بشـقاب  های  هخامنشـی،  دسـتبندهای 
کاربسـت  نخسـتین  منشـأ  دررابطه بـا  اسـت.  قابل مشـاهده 
نقـوش موجـودات ترکیبـی در هنـر دوران اسـامی ایـران، منابـع 
نیـز  و  کیهان  شناسـی  مذهبـی،  عرفانـی،  مفاهیـم  از  مختلفـی 

تصویر 6. سکه زرین ساسانی، منقش به چهره هرمز دوم، 
309-302 میادی.

Figure 6. Sassanid golden coin, engraved on the 
face of Hormoz II, 302-309 AD.

تصویر 7. سکه زرین کانیشکا شاه کوشان، در پشت این سکه 
)سمت راست( تصویری از ورثرغنه )ایزد بهرام( حک شده است.

Figure 7. Kanishka King of Kooshan, golden coin, 
on the back of this coin (right) there is an image of 

Vartharghaneh (God of Mars).
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جدول 1 مقایسه تطبیقی موجودات ترکیبی در هنر ساسانی و ایلخانی )مأخذ: نگارنده(.
Table 1. Comparative comparison of hybrid beings in Sassanid and Illkhanid art (Source: Author).

نمونه  های تصویریانواعگونه  ها

ایلخانیساسانی

حیوان-موجودات 
خیالی

-دیو شیر

، ساسانی، سده 7-8  ، برنز -دیو بال دار شیر
، عجایب المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق، کتابخانه میادی. )مأخذ: دادور و مبینی، 1388: 329(. -دیو بال دار شیر

دولتی، مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 61(

انسان-حیوان

اسفنکس

انگشتر با نگین منقش به اسفنکس، 
https:// :ساسانی، سده 6 میادی. )مأخذ

)auction.catawiki.com
بخشی از کاسة مینایی متعلق به قرن هفتم ه.ق. واقع در موزه 

بریتانیا. )مأخذ: درگاه اینترنتی موزه بریتانیا(

قنطور

 ، بخشی از بشقاب سیمین با نقش قنطور
http://www. :ساسانی، سده 7 میادی. )مأخذ

)transoxiana.org

صورت فلکی قنطروس، عجایب المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق، 
کتابخانه دولتی، مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 47(

گاو بال دار 

مهر ساسانی، گوپت شاه، خدای ایرانی آب ها، قرن 
، عجائب المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق، کتابخانه 5-4 میادی. )مأخذ: دادور و مبینی، 1388: 232( گاو بال دار

دولتی مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 143(.

انسان-پرنده )هارپی(

نقش هارپی بر روی مهر ساسانی. )مأخذ: 
)68-66 :1978 ,Brunner

کاسه، ایران، ساوه، سده 7 هجری، نقاشی روی لعابی و 
نقش برجستة مطا، نقش شش هارپی و نقوش گیاهی در 

زمینه، موزه بریتانیا )مأخذ: پوپ، 1387: 680(
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جدول 1 مقایسه تطبیقی موجودات ترکیبی در هنر ساسانی و ایلخانی )مأخذ: نگارنده(.
Table 1. Comparative comparison of hybrid beings in Sassanid and Illkhanid art (Source: Author).

حیوان-حیوان

گریفین )شیردال(

، دوره  بشقاب زرین با نقش شیر بال دار
، واشنگتن. )مأخذ:  ساسانی، گالری آرتور ساکلر

محمدپناه، 1389: 192(

، عجائب المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق، کتابخانه  شیر بال دار
دولتی مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 115(.

سنمرو 

بشقاب نقره ای با نقش حیوان ترکیبی سنمرو، 
ساسانی )مأخذ: دادور و مبینی، 1388: 191(.

 ، سیمرغ، بخشی از نگاره سیمرغ زال را به آشیانه می برد، تبریز
حدود 790 ه.ق. )مأخذ: گری، 1384: 164(

حیوانات بال دار

، نقش برجسته قلعه یزدگرد،  اسب بال دار
، عجائب المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق، کتابخانه ساسانی. )مأخذ: دادور و مبینی، 1388: 332( اسب بال دار

دولتی مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 39(.

جانوران عجیب الخلقه
موجودات ترکیبی بال دار

حیوان افسانه ای، مفرغ، ساسانی، موزه ایران 
باستان. تهران. )مأخذ: دادور و مبینی، 1388: 

)332

، عجائب المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق، کتابخانه  گاو بال دار
دولتی مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 143(.

موجودات چند سر
، سگ سه  ، اژدهای سه سر گاو دور

، انسان چندسر ، مار چند سر سر

سنگ محکوک، سواری که با مار چندسر 
می جنگد، مجموعه خصوصی. )مأخذ: دادور و 

مبینی، 1388: 243(.

، عجائب المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق،  انسان دم دار دوسر
کتابخانه دولتی مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 416(.
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اسـاطیر و نقوش تزیینی پیش از اسـام ایران قابل ذکر هسـتند. 
گرچه سـهم تأثیرگذاری هریک از این منابع را نمی توان به درسـتی 
مشـخص کـرد، امـا بـه نظـر می  رسـد مفاهیـم حکمـی- عرفانـی و 
کیهان  شـناختی بیشـترین تأثیـر را در ایـن زمینـه داشـته اسـت.

3. زمینه  های تاریخی و فرهنگی
یاسـا  نـام  بـه  کتابـی  در  مغولـی  معتقـدات  و  سـنن  و  آداب 
گردآوری شـده بـود. عطاملـک جوینـی در تاریـخ جهان گشـا از ایـن 
کتـاب بـا نـام یاسـانامٔه بـزرگ یـاد می کنـد و آن را مجموعـه قوانیـن 
و مقـررات مدنـی و جزایـی و کیفری و اصول مملکـت داری چنگیز 
رفته  رفتـه  ایـران  بـر  حاکمیـت  از  پـس  ایلخانـان  می کنـد.  معرفـی 
مجـذوب فرهنـگ و مذهـب ایـن سـرزمین شـدند و بـه همیـن 
سـبب تغییراتـی چنـد در برخـی آداب ورسـوم رایـج ایشـان ایجـاد 
ایـران  ملـی  قهرمانـان  از  صحنه  هایـی  انتخـاب  بـا  ایلخانـان  شـد. 
بودنـد  ایشـان  و  خـود  میـان  پیونـدی  برقـراری  پـی  در  همـواره 
حفـظ  تاریـخ  در  را  خویـش  اجـدادی  یـاد  و  نـام  طریـق  بدیـن  تـا 
از  جنبه  هایـی  بـه  داسـتان  ها  ایـن  بازنمایـی  در  ازایـن  رو،  کننـد. 
تاریـخ  آمرانـه میـان  تاریـخ عصـر خـود نیـز توجـه داشـتند. پیونـد 
ایران زمیـن،  اسـاطیری  و  تاریخـی  پیشـینه  بـا  ایلخانـی  فرهنـگ  و 
میـان  همسان  سـازی  نوعـی  برقـراری  بـر  پویـا  تمایلـی  از  نشـان 
آن هـا ادبـی و هنـری  مفاهیـم زیسـتی، فکـری، فرهنگـی و به تبـع 
 حاصل نشـده 

ً
داشـت. ناگفتـه نمانـد کـه ایـن سـیر و روال، دفعتا

و تحـّوالت فکـری دربـار ایلخانـی پـس از اسـتقرار و آرامـش نسـبی 
 و در 

ً
سیاسـی و اسـتقرار حکومـت آنـان بر سـرزمین ایـران، تدریجـا

پـی چندین دهه حاصل شـد. آنان کـه با رهاوردی از مشـرق زمین 
و بـا عناصـر غالـب چینـی و بودائـی پـای بـه سـرزمین ایران گـذارده 
بودنـد، در طـی دهه  هـای میانـی سـده هفتـم هجـری و پـس ازآن، 
سـاختار و محتـوای ادبـی، دینـی، فرهنگـی و تاریخـی ایـران را چنان 
شـدند  آن  راسـتین  مروجـان  از  خـود  ازآن پـس  کـه  یافتنـد  غنـی 

.)3-4 گروبـه، 1384:  و  )شـراتو 

4. تداوم نحله  های فکری و حکمی
اسـام،  از  پیـش  ایـران  دینـی  و  اسـطوره  ای  مفاهیـم  از  بسـیاری 
از  و  نرفتـه  میـان  از  مسـلمان،  اعـراب  گسـترده  هجمـه  باوجـود 
رهگـذر تحـوالت سیاسـی و ورود آییـن جدیـد اسـام بـه ایـران، بـا 
رنـگ و بویـی سـازگار بـا مفاهیـم حکمـی اسـامی بـه حیـات خـود 
حکمـت  پیونددهنـده  چشـم  اندازهای  ازجملـه  دادنـد.  ادامـه 
اسـامی و تفکـر ایـران پیـش از اسـام، حکمت خسـروانی اسـت 
عهـد  ایرانیـان  فکـری  سـازمان  در  طریقـی   .)26  :1384 )رضـی، 
خـود  بـه  منسـجم  سروشـکلی  ساسـانی  دوران  در  کـه  باسـتان 
نظامـی  بـه  دیـن،  و  تاریـخ  اسـطوره،  درآمیختگـی  هـم  از  و  گرفتـه 
مبتنـی بـر اصـول توحیـدی، اخاقی و فلسـفه زندگی تبدیل شـد. 
ازجمله احیاکنندگان حکمت خسـروانی، شـیخ اشـراق اسـت که 
بنیان  هـای حکمـت اشـراق خـود را بر اسـاس حکمت خسـروانی 
بنـا نهـاده و ضمـن شـرح و بسـط آن بـه مفاهیـم سـاختار حکمـی 
خویش پرداخته است )حبیبی کسبی، 1392(. نکته قابل توجه 
دوسـویه،  ارتبـاط  ایـن  از  منبعـث  حکمـی  سـاختار  کـه  اسـت  آن 
تصویرگـران  و  ادیبـان  بـرای  الهام  بخـش  آبشـخورهای  بـه  منجـر 
زیبایی  شـناختی  پدیدارهـای  از  بسـیاری   ، مسـیر ایـن  از  و  شـده 
مرتبـط بـا آثـار نگارگـری ایرانی، متجلـی شـده و رفته رفتـه به صورت 
و  خیـال  چـون  بنیادینـی  مباحـث  درآمدنـد.  پایـدار  سـنت  های 
ـی، تمثیـل و نظایـر آن، راه را بـرای بـروز و 

ّ
متخیلـه، عالـم مثـال، تجل

 ، نـور منتشـر ظهـور صورت هـای فراحسـی همچـون فرشـتگان، 
و  ترکیبـی  موجـودات  و  پریـان  جّنیـان،  اهریمنـی،  موجـودات 
عجایـب دیگـر همـوار نمـوده اسـت. بـر همیـن اسـاس، بسـیاری 
، بـر اسـاس مبانـی حکمـی و نظـری خـود، بـا صورت های  از تصاویـر

ایـران، فصـل مشـترک می یابنـد. کهـن  اسـاطیری 

5. عالم مثال و مصادیق آن در حکمت خسروانی و 

جدول 1 مقایسه تطبیقی موجودات ترکیبی در هنر ساسانی و ایلخانی )مأخذ: نگارنده(.
Table 1. Comparative comparison of hybrid beings in Sassanid and Illkhanid art (Source: Author).

ترکیب پدیده  های 
طبیعی-انسان یا 

حیوان 

مرد-آب، مرد-کوه، مرد-درخت، 
موجودات ترکیبی با آتش

بشقاب نقره زراندود، ساسانی، سده 7 میادی، 
موزه ارمیتاژ لنین گراد. )مأخذ: پوپ، 1394: 232(.

صورت شمس )خورشید(، عجایب المخلوقات قزوینی، 678 
ه.ق، کتابخانه دولتی مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 27(.
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حکمت اسالمی عصر ایلخانی
کـه  ازایـن رو  اسـت.  عرفانـی  نظریـه  ای   

ً
اساسـا مثـال،  عالـم  نظریـه 

رویکـردی  بـر  مشـتمل  نظریـه،  ایـن  در  اسـتداللی  ماحظـات 
فاسـفه  میـان  از  سـبب،  همیـن  بـه  اسـت.  شـهودی  مابعـد 
قـدر  پرداخته انـد؛  بـدان  عرفان گرایـان  تنهـا  اندیشـمندان،  و 
م آنکـه بسـیاری از بنیان  هـای نظریـه عالـم مثـال در خـارج از 

ّ
مسـل

جغرافیـای حکمـت اسـامی نیـز وجـود داشـته و حکمـت یونانی 
و به ویـژه حکمـت خسـروانی ازاین حیـث نمونه هـای ارزشـمندی 
بـه دسـت می دهـد. بااین حـال، هویـت عالـم مثـال از بنیان  هـای 
ذکرشـده قابـل تمیـز و دارای چارچوب  هـای مختـص بـه خویـش 
و  فلسـفه  اصلـی  منبـع  اسـت  معتقـد  اشـراق  شـیخ  اسـت. 
الهـی  ارمغانـی  حکمـت  و  فلسـفه  و  هسـتند  انبیـاء1  حکمـت، 
اسـت کـه به واسـطه ایشـان بـه بشـر عطـا شـده اسـت. او میـراث 
فلسـفه و گسـترش آن در گیتـی را بـر ایـن صورت تشـریح می کند 
آغاثاذیمـون   : از کـه نخسـتین پیش  قـراوالن فلسـفه عبارت انـد 
)شـیث بن آدم(، هرمس )ادریس(، اسقلینوس )استپلینوس( 
خادم و شـاگرد هرمس که ابوالحکماء و األطباء نامیده می شـود. 
و  ارسـطو  و  افاطـون  سـقراط،  فیثاغـورث،  انبادقلـس،  سـپس 
خـود  دانـش  و  حکمـت  همـه  دیگـری  از  پـس  یکـی  دیگرآن کـه 
بابلـی  هرمـس  و  آغاثاذیمـون  حکمـت،  و  فلسـفه  پیشـوای  از  را 
بـا  سـهروردی   .)304-5  :2 ج   ،1380 )سـهروردی،  گرفته انـد 
بهره  گیـری از میراث فلسـفی حکمای ایـران عهد کهن، به تدوین 
اصـول و مبانـی حکمـت اشـراق پرداختـه و در پاره  هـای گوناگـون 
از  وی  اسـت.  داده  شـرح  را  خسـروانی  حکمـت  بـزرگان  آراء  آن، 
آنـان بـا تعابیـر گوناگونـی چـون »حکمـا الخسـروانّیون«، »حکمـا 
الفـرس«، »الفهلوّیـون« و گاه بـا ذکـر نام  هـای برخـی از چهره هـای 
شـاخص ایـن حکمـت همچـون کیومـرث، کیخسـرو، زردشـت، 
او  اسـت.  کـرده  یـاد  آنـان  ماننـد  و  بزرگمهـر  جاماسـپ،  فریـدون، 
همـه حکمـای یادشـده را در شـمار موحـدان راسـتین بـه شـمار 
آورده و بزرگشـان داشـته اسـت )سـهروردی، 1380، ج 1: 166(.
اول  اسـت.  بنیان هایـی  بـر  مشـتمل  خسـروانی  حکمـت 
و  نیسـت  ایسـتا  اسـت،  فزاینـده  اسـت،  یگانـه  خداونـد  آن کـه 
رهـرو راه خردمنـدی بـه سـروش خدایی خواهد رسـید. اصـل دوم 
خسـروانی  حکمـت  بنیان  هـای  مهم تریـن  از  اسـت.  خـردورزی 
هسـتی  خـود  بـا  نیکـی  براین اسـاس  اسـت.  بی پایـان  راسـتی 
پیشـرفت  قوانیـن  و  داد  و  هنجـار  سـوم  اصـل  اسـت.  همسـان 
را  سـکون  و  ایسـتایی  خسـروانی  حکمـت  اسـت؛  هسـتی  در 

نکوهـش می  کنـد و نوگرایـی و نوجویـی را می سـتاید. چهارمیـن 
بنیـان نفـی کـردن نیـرو اسـت و حکیـم با هسـتی کنشـگر اسـت. 
معروفـات  کلیدی تریـن  از  واژه  ایـن  اسـت.   » »فـّر پنجـم  بنیـان 
حکمت خسـروانی اسـت. بدین معنـا که آدمی به جایی می رسـد 
کـه هسـتی او را یـاری می کنـد تا در هسـتی بیفزایـد و افزوده شـود؛ 
مفهـوم فـّر خـود دارای چندیـن اصـل اسـت. اول آن کـه موروثـی 
نیسـت؛ دوم آن کـه همیشـگی و جاودانـه نیسـت و سـوم این که 
آن درآمیختـه اسـت. بنیـان  بـا  کل هسـتی جـدا نیسـت و  از  فـّر 
ششـم حکمت خسـروانی وحـدت آفرینش اسـت. بنیان هفتم 
گشوده راهی است؛ بدین معنا که فزایندگی و گسترش هستی 
را بی منتهـا اسـت. بنیـان هشـتم بهره جویـی اسـت از هسـتی و 
« اسـت، بـه ایـن  بنیـان نهـم نـو شـدن اسـت. بنیـان دهـم »نـوروز
آدمـی و هسـتی بایـد نـو شـوند. بنیـان یازدهـم چنیـن  کـه  معنـا 
اسـت کـه پوچـی ناپایدار اسـت و چـون ناپایداری اش پدیدار شـد، 
گمراهـان و بداندیشـان از زشـتی کـردار خـود بازخواهنـد گشـت. 
سـرانجام بنیان دوازدهم و آخرین حکمت خسـروانی، رهانندگی 
می رسـد  نظـر  بـه   .)1390 )خزایـی،  اسـت  سـکون  و  ایسـتایی  از 
اصـول دوازده  گانـه ذکرشـده، بـا تأکیـد بـر عـدد دوازده، با سـازمان 
فکـری مذهـب شـیعه سـازگار و قابـل تأویـل باشـد. چشـم انداز 

بینامتنیت  گـرای فردوسـی ایـن فرضیـه را تقویـت می کنـد. 
فردوسـی در شاهنامه به فرهنگ ایرانی و حکمت خسروانی 
پرداختـه و تاریـخ اسـاطیری ایـران باسـتان را بـه تاریـخ حکمـت و 
عرفـان بـزرگان پارسـی پیونـد می زنـد. یکـی از اعتقـادات بنیادیـن 
فردوسـی در شـاهنامه، دریافت تاقی میان »حکمت خسـروانی 
و فرۀ ایزدی در نظام شـهریاری ایران باسـتان« با »سـاختار فلسفۀ 
والیـت و عصمـت در شـیعۀ امامیـۀ اینـی عشـریه« و بسـط ایـن 
رابطـۀ باطنـی اسـت. وی جهان اسـاطیری ایـران باسـتان و روایات 
تاریخـی را به عنـوان محملـی بـرای بیـان حکمـت باطنـی والیـت و 
امامـت در نظـر گرفتـه اسـت. وی دریافتـه اسـت کـه فـرۀ ایـزدی 
شـهریار  بـه  شـهریاری  از  کـه  باسـتان  ایـران  پادشـاهی  نظـام  در 
دیگـر منتقـل می شـود، همـان والیـت اسـت کـه در میـان ائمـۀ 
دوازده گانـۀ شـیعه بـه توارث می  رسـد. به همین جهـت دارندگان 
فـرۀ ایـزدی در شـاهنامه، مـورد الهامـات خداونـد قـرار می گیرنـد، 
رحمانـی  و  قدسـی  الهامـات  صاحـب  دوازده  گانـه  ائمـۀ  چنان کـه 
کـردن  ، تنهـا بـرای فراهـم  هسـتند. از دیـدگاه فردوسـی، زمامـدار
نیازهـای جسـمانی مـردم حکومت نمی کند. بلکه یکـی از اهداف 
عالی هر حکومتی رهنمون کردن مردم به یزدان اسـت؛ بنابراین 
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تعالـی دادن بـه جامعـه و ملـت یکـی از اهـداف حاکـم اسـت. بـه 
همیـن جهـت تا خـود او متصـف به صفات عالی انسـانی نباشـد، 

نمی توانـد مـردم را بـه تعالـی برسـاند )حبیبـی کسـبی، 1392(.
بـا درنظرداشـتن شـواهد و قرائـن متن  شناسـانه در رسـاالت 
شـهریاری  وجهـۀ  اهمیـت  به وضـوح،  می  تـوان  نیـز  اشـراق  شـیخ 
حکیمان خسروانی را دریافت. »به  کارگیری القاب »مالک الطین« 
بـرای کیومـرث، »ملـک افریدون« بـرای فریدون و سـرانجام »ملک 
« بـرای کیخسـرو به مثابـه احیاگـر حکمرانـی آرمانـی ایرانیـان،  ظافـر
اسـاطیری  سـنت  بـر  بنـا  کیومـرث  مدعاسـت.  ایـن  بـر  شـاهدی 
 )21 مهلـب، 1378:  )ابـن  گل(  گلشـاه )شـاه  بـه  ایـران، ملقـب 
اسـت کـه متضمن وجه عرفانـی این شـهریار و مقام خلیفه اللهی 
ع، 1396: 4(. بنـا بـر کتـاب سـوم دینکـرد،  اوسـت« )پازوکـی و زار
ـو )مـرد مقـدس( 

َ
هل

َ
چهـرۀ او نمـودی از انسـان کامـل دارد و بـه ا

شـهرت یافتـه اسـت )دینکـرد، ک 3، 1381: 103(. او نخسـتین 
رسـیده  بـدو  آسـمانی(  )کام  َوخـش  کـه  اسـت  دیـن  پذیرنـدۀ 
، 1381: 205-203( و از میان  برنـده دیو ارزور2 اسـت )مینوی  )بهـار
خـرد، 1364: 45-44(. همچنیـن در متـون دورۀ اسـامی، از وی 
به عنـوان نخسـتین پادشـاه و خردمندتریـن فرزنـد آدم یادشـده 
شـخصیت  بـارز  وجـوه  از  فریـدون  فرزنـدش  و  او  پیامبـری  نیـز  و 
اوست )بلعمی، 1380: 75، 78؛ شهرستانی، 1385، ج 1: 216، 
220؛ مقدسـی، 1374، ج 3: 5(. فریـدون نیـز در اوسـتا چهـره  ای 
، شـش  آژیدهـاک سـه پـوزه، سـه سـر بـا  اهریمن  سـتیز داشـته و 
چشـم، هـزار حیلـه و بسـیار نیرومند آسیب  رسـان می  جنگـد و به 
شـاه پیروزمنـد مشـهور می شـود. هرچنـد در شـاهنامه فردوسـی 
، این اژدهای سـهمگین اوسـتا در قالب پادشـاهی درآمده که  نیز
جمشـید را از میـان برداشـته و آئیـن خردمنـدان را برچیده اسـت، 
امـا فریـدون به  واسـطۀ فرهمنـدی  اش او را سـرنگون نمـوده و بـر 
ع، 1396: 5(.  تخـت پادشـاهی کیانـی می  نشـیند )پازوکـی و زار
ایـن تعبیـر بیش ازپیـش، شـمایل اژدهاگونـه انسـان را در مقـام 
آنتروپومورفیـک  رویکـرد  و  سـاخته  نمایـان  انسـانی  شـخصیتی 

فردوسـی را متأثـر از سـنت اوسـتایی نشـان می  دهـد.
حکیمـان  میـان  در  پراهمیـت  اشـتراک  نقـاط  از  یکـی 
خسـروانی، توجـه بـه مبحـث نـور و نسـبت آن بـا رؤیـت و شـهود 
، یکـی از  از طریـق شـناخت باطنـی نـور اسـت. شـناخت خداونـد 
خصایص اعتقادی حکیمان ایران کهن اسـت. »واژگان »اوسـتا« 
و »ودا« هـر دو از ریشـۀ »ویـد«3 و بـه معنـای دیدن  انـد و بـر مبنـای 
گاثاهـای اوسـتا،  شـناخت شـهودی و ذوقـی داللـت دارنـد و در 

 سـخن از دیدار و شـهود 
ً
در یسـناهای منسـوب بـه زردشـت کـرارا

اسـت: »کـی باشـد کـه تو را ببینـم«، »کی باشـد که با تو یکی شـوم« 
و حقیقـة الحقایـق در ادبیـات زردشـتی دوره  هـای بعـد به صـورت 
»روشـنان روشـنی« یعنـی روشـنی روشـنی ها آمـده اسـت و عالـم 
نَغـره 

َ
َسرروشـنیه در متـون پهلـوی و ا

َ
هسـتی از نـور ازلـی یعنـی ا

رئوچا در پدیدار شـده اسـت و ازاین  رو عالم مجای ظهور و تجلی 
 .)39-40  :1386 )مجتبایـی،  اهورامزداسـت«  یعنـی  نوراالنـوار 
بـر همیـن اسـاس، نظریـه نـور منتشـر در نگارگـری ایرانـی مبنـای 
بـر  تأکیـد  مبنـای  بـر  و  دیگـر  سـوی  از  بازمی  یابـد.  را  خـود  نظـری 
معنـای باطنـی رؤیـت و شـهود، شـاخصه  های بنیادین کاربسـت 
موجـودات خیالـی و اسـاطیری در آثـار نگارگـری ایرانـی، تبلوریافتـه 
و باتکیه بر مفاهیم دینی و عرفانی و نیز پیشـینه  های اسـطوره  ای 

خـود در ادوار پیشـین، شـأن وجـودی می یابنـد.

6. تطبیق مصداقی چند نقش مایه
 از دیـدگاه عرفـان اسـامی، مفاهیـم مرتبـط با عـروج روح انسـان از 
زمیـن و پیوسـتن بـه پـروردگار یکتـا )اصـل وحـدت وجـود( کـه از 
مهم تریـن مبانـی عرفـان اسـامی محسـوب می  شـود، دررابطه بـا 
پرنـده  انسـان-  ترکیبـی  موجـودات  یـا  هارپـی  نقـوش  کاربـرد 
مرتبـط بـه نظـر می  رسـد. البتـه نقـوش هارپـی مرتبـط بـا مفاهیـم 
 دارای جنسـیت مذکـر هسـتند. در کنـار مفاهیـم 

ً
عرفانـی عمومـا

عرفانـی، می تـوان مفاهیـم کیهان  شـناختی و صورت  هـای فلکـی 
را به  عنـوان مهم تریـن منبـع آفرینـش ایـن نقـوش برشـمرد. یکی 
از  دسـته  ایـن  شـناخت  در  مـا  یاریگـر  می  توانـد  کـه  عناصـری  از 
نقـوش باشـد، دوایـر کوچکی اسـت کـه به احتمـال زیـاد به  عنوان 
روی  بـر  یادشـده  فلکـی  صورت  هـای  تشـکیل دهنده  سـتارگان 

آن هـا مشـاهده می  شـود.  اغلـب 

6-1 گریفین 
ازجملـه مظاهـر تأثیرگـذاری موجـودات اسـاطیری قبـل از اسـام 
ایـران نیـز می تـوان به نقش گریفین اشـاره کـرد که نمونه  هـای آن 
در آثـار معمـاری و تزیینـات فلـزکاری قبـل از اسـام ایـران فـراوان 
دیـده می  شـود. بـه نظر می  رسـد نقش گریفیـن تا پیـش از یورش 
مغـوالن بیشـتر حـاوی مفاهیم منفی و پـس از ورود آن هـا، دارای 
مفاهیـم مثبـت بـوده اسـت؛ سـبب ایـن امـر می  توانـد ریشـه در 
عـاوه  باشـد.  داشـته  نقش مایـه  ایـن  بـه  آن هـا  نگـرش  تفـاوت 
بـر منابـع فـوق می تـوان برخـی از ایـن نقـوش را بـا شـخصیت  های 
قصـص و داسـتان های حیوانـات قرآنی همچـون هدهد حضرت 
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بـا  را  آن هـا  مفهـوم،  بهتـر  بیـان  بـرای  هنرمنـد  کـه  )ع(،  سـلیمان 
سـر انسـان تصویـر کـرده، یـا خیال پردازی هـای هنرمندانـه وی از 
موجـودات نامرئی چـون جن و پری مرتبط دانسـت. پررونق  ترین 
دوران کاربسـت ایـن نقـوش در هنـر ایـران، سـده  های پنجـم تـا 
هفتـم ه.ق مصـادف بـا ادوار سـلجوقی، خوارزمشـاهی و ایلخانـی 
بـوده اسـت. ازجمله مهم تریـن عوامل رواج این نقـوش طی ادوار 
یادشـده، رشـد علـم نجـوم و بـه دنبـال آن، بسـط و شـرح مفاهیـم 
صور فلکی توسـط دانشـمندانی چون خیام و خواجه نصیرالدین 
نقـش  بـه  دوران  ایـن  در  مردمـان  عمیـق  اعتقـادات  طوسـی، 
سـتارگان در سرنوشتشـان و نیـز مفاهیـم عرفانـی متأثـر از رشـد 
مسـلک  های عارفانـه و صوفیانـه در ایـن ادوار بـوده اسـت. نکتـه 
مهـم دررابطه با نقوش موجودات ترکیبی دوران اسـامی، تفاوت 
و  هارپـی  نقـوش  به خصـوص  آن هـا  اغلـب  چهـره  طراحـی  نحـوه 
اسـفنکس بـا نمونه  های دوران قبل از اسـام اسـت. بدین معنا 
کـه در آثـار پیـش از اسـام آن هـا را بـا چهره  هایـی خشـن و سـتبر و 
در دوران اسـامی بـا چهره  هایـی آرام  تـر و حتـی گاهـی معصوم  تـر و 
بـا ظرافـت و زیبایـی هرچه تمام طراحی کرده  انـد. گریفین  ها با تأثیر 
کامـل از ادوار قبـل از اسـام، اسـفنکس  ها بـا ترکیبـی از مفاهیـم 
قبـل و بعـد از اسـام و هارپی  هـا به  طـور خـاص تحـت تأثیـر منابـع 

اسـامی در هنر دوران اسـامی ایران شـکل گرفته و بکار رفته  اند 
)حسـینی، 1391: 53( )تصویـر 8(.

تاکنـون نظریه  های گوناگونی دررابطه بـا منابع احتمالی کاربرد 

نقـوش موجـودات ترکیبی در هنر دوران اسـامی مطرح شـده که 
از بازنمایی مفاهیم صور فلکی تا تأثیر نمادهای سـلطنتی دوران 
ساسانی و از تفاسیر بومی و رایج برگرفته از درون مایه های سنتی 
گروه  هـای  تأثیـر  تـا  گرفتـه  اسـتپی  و  یکجانشـین  فرهنگ هـای 
و   50 گروبـه، 13٨٤:  و  )خلیلـی  را در برمی گیـرد  ویـژه اجتماعـی 
به عنـوان  را  فـوق  مـوارد  از  یکـی  نمی  تـوان  می  رسـد  نظـر  بـه   .)46
تنهـا منبـع تأثیرگـذار در کاربسـت ایـن نقـوش مطرح نمـود؛ بلکه 
مجموعـه  ای از آبشـخورهای فرهنگـی و فکـری کـه برخـی از آن هـا 
قابل شناسـایی و برخـی دیگـر نامعلـوم اسـت، در ایـن امـر مؤثـر 

بوده  انـد.

6-2 هارپی
 در موجـود ترکیبـی هارپـی، دقـت به ترکیب سـر انسـان به عنوان 
مرکز اندیشـه بشـری با بدن پرنده که مهم ترین شـاخص آن بال 
و پـرواز اسـت، می  توانـد در تفسـیر صحیح  تر این موجـود ترکیبی، 
مفید و رهنمون باشد. پرنده در اغلب فرهنگ های بشری، نماد 
گسـتره روح اسـت  ؛ به  ویژه در هنگامی که پس از مرگ به آسـمان 
صعـود می  کنـد )هـال، 1380: 39(. بنابرایـن مهم ترین عاملی که 
باعـث ایجـاد ایـن موقعیـت نمادیـن بـرای پرنـده شـده، بال هـای 
اوسـت کـه در نقـوش هارپـی، انسـان آن هـا را از پرنـده وام گرفتـه 
اسـت. بـال بر روی بدن انسـان یا حیوان، نشـانه  ای ایـزدی و نماد 
بـال  هنگامی کـه  همچنیـن  می  آیـد.  شـمار  بـه  محافظـت  نیـروی 
متعلـق بـه پیـام آوران و خدایـان و بادهـا باشـد، داللت بر سـرعت 
داشـته و ممکـن اسـت بیانگـر گـذر سـریع عمـر باشـد. می تـوان 
دو  افـزودن  بـا  فروهـر  نقـش  قالـب  در  ایرانـی  هنرمنـدان  گفـت 
بـال بـر دوش یـک نقـش انسـانی، آن را بـه موجـودی ملکوتـی و 
آسـمانی تبدیـل کرده  انـد؛ امـا دررابطه بـا دالیـل و مفاهیـم کاربـرد 
نقـش هارپـی در هنـر دوران اسـامی می توان تأثیر برخـی از منابع 
اسـامی را محتمـل دانسـت. در بیـن منابـع مختلـف اسـامی بـه 
نظـر می  رسـد مفاهیم عرفانـی کـه دارای نمادهای پرنده هسـتند، 
گرچـه  داشـته  اند.  نقـوش  ایـن  آفرینـش  در  را  تأثیـر  بیشـترین 
مـرغ در ادبیـات عرفانـی به طـور مطلـق بـه معنـی روح آمـده اسـت، 
بااین حـال پرنـدگان خاصی نیـز در ادبیات عرفانی وجـود دارند که 
هـر یـک رمـزی از صفت یـا حالی از احوال اسـت )سـجادی، 1370: 

713( )تصویـر 9 و 10(.

غ  6-3 سیمر
از نمونه  هـای ایـن مرغـان کـه دارای هـر دو بعـد انسـانی و پرنـده 

تصویر 8. صورت فلکی قنطورس، عجایب المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق، 
کتابخانه دولتی، مونیخ. )مأخذ: قزوینی، 1392: 47(.

Figure 8. The constellation of Centaurus, Wonders of the Creatures of 
Qazvini, 678 AH, State Library, Munich. (Source: Qazvini, 2013: 47).
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هسـتند می تـوان بـه شـاه مرغـان ملکـوت اشـاره کـرد کـه منظـور 
از آن پیامبـر )ص( و در منطق  الطیـر عطـار به طـور خـاص سـیمرغ 
است )همان، 1370: 496(. سیمرغ همچنین استعاره  ای است 
از روح القـدس، ملـک جبرئیـل و عقـل فعـال. ازایـن رو سـیمرغ بـه 
همـان صفاتـی متصـف شـده کـه کبوتـر مادینـه رمـز روح  القـدس 
در مسـیحیت داراسـت )اکبـری، 1382: 6(. در ادبیـات عرفانـی، 
رمـزی  کـه  دارد  وجـود   » »سـمندر نـام  بـه  خیالـی  آتش  خـوار  مـرغ 
اسـت از عشـق آتشـین و شـورانگیز که عاشـق در راه وصل بدان 
می  سـوزد و خاکسـتر می  شـود. همچنین گاهی نیز کنایه از عارف 
کامـل اسـت )سـجادی، 1370،487( )تصویـر 11(. جملگـی ایـن 

مفاهیـم بـا نقـوش ترکیبـی هارپـی متناسـب اسـت.

6-4 پری
 عـاوه بـر مفاهیـم عرفانـی، نقـش پرنـده بـا سـر انسـان را می توان 
موجـودی  »َپـری  تعریـف،  بـر  بنـا  دانسـت.  نیـز  »پـری«4  از  نمـادی 
روایـات  از  چنان کـه   . دلپذیـر و  زیبـا  و  افسـانه  ای  موهـوم،  اسـت 
کـه  زیبـا  بسـیار  و  لطیـف  اسـت  وجـودی  پـری  برمی  آیـد،  کهـن 
آتـش اسـت و بـا چشـم دیـده نمی شـود و بـا زیبایـی  اصلـش از 
اغلـب  دیـو،  برعکـس  پـری  می فریبـد.  را  آدمـی  فوق العـاده اش 
ازجملـه  و  کهـن  روایـات  در  گاهـی  امـا  اسـت؛  جـذاب  و  نیکـوکار 
مؤنـث  جنـس   )14/1 )یشـت ها:  اوسـتا  قسـمت های  برخـی 

دیـوان معرفی شـده اسـت کـه از طـرف اهریمـن گماشـته شـده و 
جـزء لشـکر او، بـر ضـد زمیـن و گیـاه و آب و سـتور در کار اسـت« 
)یاحقی، 1386: 5-244( )تصویر 12(. ذکر این نکته الزم اسـت 
کـه گریفیـن همیشـه و در تمامـی ادوار قبـل از اسـام، نمـاد خیـر 
از  برخـی  هخامنشـی  دوران  در  زیـرا  اسـت؛  نبـوده  خوش یمنـی  و 
شـاهان در حـال مبـارزه و کشـتن ایـن موجـود قابل مشـاهده  اند 

.)13 )تصویـر   )1377:107 )محبـی، 

6-5 نقش شیر در موجودات ترکیبی
وجـود  علی  رغـم  گریفین  هـا  و  اسـفنکس  ها  نقـوش  دررابطه بـا 
برخـی اختافـات در اجـزای پیکرها، ایـن موجودات در برخـورداری 
از تنـه شـیر وجـه اشـتراک دارنـد؛ بنابرایـن در تحلیـل ایـن نقـوش 
حیـوان  ایـن  مهـم  ویژگی  هـای  دیگـری،  چیـز  هـر  از  پیـش  بایـد 
شناخته شود. »شیر در باورها و اساطیر ملل جایگاه خاصی دارد 
و در هنـر و فرهنـگ بسـیاری از ملت هـا، به عنـوان سـمبل آتـش، 
پارسـایی، پرتـو خورشـید، پیـروزی، دالوری، روح زندگـی، درندگـی، 
قـدرت  الهـی،  قـدرت  قـدرت،   ، غـرور عقـل،  شـجاعت،  سـلطنت، 
نفـس، مراقبـت و مواظبـت شناخته شـده اسـت« )جابـز، 1370: 
75( در اغلـب تمدن  هـای کهـن ازجملـه در ایران، شـیر به واسـطه 
بهره  منـدی از قـدرت زیـاد، مظهـر نیـرو و قـدرت، پادشـاه و مبـارزه 
در  مهـر  ایـزد  نمـاد   ، شـیر سـبب  همیـن  بـه  اسـت.  معرفی شـده 
ایـران باسـتان و چهارمیـن مرتبه از مراتب مهر و نخسـتین مرتبه 
)تصویـر  )کرمـی، 1381:237(  مـی  رود  شـمار  بـه  اعلـی  مراتـب  از 

.)14
از  پیـش  ایـران  مفاهیـم  تأثیـر  و  واقعیـت  همیـن  باتوجه بـه 
روی  بـر  اسـفنکس  تصاویـر  محققیـن،  از  برخـی  نظـر  بـه  اسـام 
خورشـید  نمـاد  به  عنـوان  اسـامی  میانـی  قـرون  سـفالینه  های 
مطابقـت  ).118:2006Guratola)باتوجه بـه  اسـت  رفتـه  بـکار 
ویژگی  هـای  غالـب  مطابقـت  و  آفتـاب  خانـه  بـا  اسـد  فلکـی  بـرج 
صورت هـا و چهره  هـای ایـن بـرج فلکـی مشـتمل بـر »تمـام بـال و 
«، »پهـن روی«، »سـتبر انگشـت«، »باریـک دوران«،  «، »فـراخ بـر دراز
«، »نیمـه  »بلنـد بینـی«، »فـراخ دهـان«، »دندانـش یـک از یـک دور
«، »خـوب روی«، »گربه چشـم«، »میگـون مـوی« و »شـکم  بزرگ تـر
از  نقـل  بـه  اسـد  ذیـل   ،2 ج  )دهخـدا،1373،   » آور برسـوش 
ابوریحـان بیرونـی) بـا اسـفنکس  های موجـود در آثـار نگارگـری 
فـوق  نظریـه  اسـامی،  سـفالینه  های  ازجملـه  صنایع دسـتی  و 
دوران  اسـفنکس  های  مقایسـه  در  باشـد.  درسـت  می  توانـد 

تصویر 9. کاسه زرین فام، دوره ایلخانی )مأخذ: واثقی، 1396: 6(
Figure 9. Golden Glaze bowl, Illkhanid period (Source: Vaseghi, 2017: 6)

تصویر 10. ظرف نقره  ای، سده هفتم ه.ق )مأخذ: همان(.  
   Figure 10. Silver container, seventh century AH (Source: the same).
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گفـت  از اسـام نیـز می تـوان  بـا اسـفنکس  های پیـش  اسـامی 
کـه  می  باشـند  عقـاب  بال هـای  فاقـد  اسـامی  اسـفنکس  های 
صـورت  بـا  مزبـور  اسـفنکس  های  ارتبـاط  هـم  آن  دلیـل  احتمـااًل 
فلکـی اسـد و درنتیجـه عـدم نیـاز بـه طراحـی بال هـا بـوده اسـت. 

.)15 )تصویـر   )52  :1391 )حسـینی، 

از  کـه به جـای سـر انسـان  یـا شـیردال  گریفیـن  امـا دررابطه بـا 

سـر عقـاب بهره  مند اسـت ترکیبـی از دو حیـوان نیرومنـد صورت 
تیزپروازتریـن  به  عنـوان  عقـاب  باسـتان،  ایـران  در  اسـت.  گرفتـه 
مذهبـی  معتقـدات  نشـانگر  آسـمان  پرنـده  قدرتمندتریـن  و 
بـوده و بـا بال هـای گسـترده خـود نشـان برتـری، حمایـت و مظهـر 
پادشـاه  ترکیـب  گریفیـن،  بنابرایـن  اسـت؛  بـوده  توانایـی  خـدای 
 :1381 )کرمـی،  می  شـود  محسـوب  زمیـن  پادشـاه  بـا  آسـمان ها 
236-235(. باتوجه بـه همیـن واقعیت، موجـود ترکیبی گریفین 

، حدود 790  تصویر 11. سیمرغ زال را به البرز کوه می برد  ، برگی از شاهنامه، تبریز
ه.ق، کتابخانه توپقاپی سرای استانبول. )مأخذ: گری، 1384: 164(.

Figure 11. Simorgh takes Zal to Alborz Mountain, a leaf from 
Shahnama, Tabriz, around 790 AH, Topqapi Palace Library, 

Istanbul. (Source: Gray, 2005: 164).

 ، تصویر 12. نگاه کردن اسکندر به پریان دریایی، گلچین اسکندر سلطان، شیراز
831 ه.ق، بنیاد گلبنگیان، لیسبون. )مأخذ: گری، 1384: 184(.       

          Figure 12. Alexander looking at mermaids, Shiraz, 831 AH, 
Golbangian Foundation, Lisbon. (Source: Gray, 2005: 184)

تصویر 13. شاه در نبرد با گریفین  ، پارسه، دوره هخامنشی، )مأخذ: محمدپناه، 
)88 :1389

Figure 13. Achamenid King battling with a Griffin, Persia, 
Achaemenid period, (Source: Mohammadpanah, 2010: 88).

 ، ، دوره ساسانی، گالری آرتور ساکلر تصویر 14. بشقاب زرین با نقش شیر بال دار
واشنگتن. )مأخذ: محمدپناه، 1389: 192(

Figure 14. Golden plate with a winged lion, Sassanid period, Arthur 
Sackler Gallery, Washington. (Source: Mohammadpanah, 2010: 192).
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در دوره ساسـانی نمادی از قدرت عظیم شـاه، نیروی فوق  العاده 
نگهبـان  و  محافـظ  نیـروی  همچنیـن  و  سـپاهیان  توانایـی  و 
موجـودی خوش  یمـن و مبـارک بـه شـما می آمـده اسـت )تصویر 

.)16

نتیجه  گیری
درمجمـوع، معانی برخاسـته از انواع موجـودات مابعدالطبیعی در 
هنـر ایـران در ادوار پیش وپـس از اسـام، بـا نگاهـی ویـژه بـه هنـر 
صـَور  دینـی،  نمادهـای  از  طیفـی  دربرگیرنـده  ایلخانـی  و  ساسـانی 
قه منبعث از اعتقـاد به عالم مثال 

ّ
کیهانـی، اسـطوره  ها، صَور معل

و نیـز تأثیـرات متقابـل ادبیـات روایـی و هنرهـای تصویـری ایرانـی 
بصـری  شـیوه  گزینی  بـر  بسـزا  تأثیـری  حکمـی  ارکان  ایـن  اسـت. 
متمـادی  ادوار  در  ایرانـی  هنرمنـدان  سبک  شـناختی  رویکـرد  و 
بـا وجـود  گذشـت سـده  ها و  از  داشـته اسـت. به طوری کـه پـس 
کـم یـا بیـش در سـبک  ها و مکاتـب تصویرگـری  گوناگونی  هـای 
هنـر  در  خیال گرایانـه  و  فراواقع گرایانـه  سـنت  های  نگارگـری،  و 
ایرانـی بـر اسـاس همیـن شـالوده  های حکمـی بـه حیـات خویش 
ادامـه داده اسـت. بـر اسـاس یافته  هـای پژوهـش، شـیوه نضـج 
ایرانـی،  هنـر  سـنت  در  خیالـی  شـخصیت  های  شـکل  گیری  و 
منبعث از مفاهیم دینی و میراث  های فرهنگی برخاسـته از متن 
درازای  در  کـه  بومی  سـازی  شـاخص  خصلـت  سـویی،  از  اسـت. 
را  ایـن اجـازه  ایـن سـرزمین نهادینـه شـده اسـت،  تاریـخ در هنـر 
بـه هنرمنـد می دهـد تـا بـر اسـاس احـوال زمانـه خویـش و البتـه 
تصاویـر  ترکیـب  مبنی بـر  متخیلـه  قـوه  جـاری  سـیاق  اسـاس  بـر 
تصویـری  عناصـر  ترکیـب  بـه  روی  مشـاهده،  از  حاصـل  دریافتـی 

بسـیاری  آراء  ریشـه  های  نمایـد.  ماورایـی  موجـودات  آفرینـش  و 
الصفـاء  اخـوان  و  اشـراق  شـیخ  عربـی،  ابـن  جملـه  از  حکمـاء  از 
همچنـان زمینه  هـای بکـری را بـرای هنرمنـد پژوهنـده معاصـر در 
جهـت ترجمـان متـن به تصویـر فراهـم مـی  آورد. از سـویی رویکرد 
تنزیهـی برخاسـته از تعالیـم قـرآن کریـم، به عنـوان زبانـی جهانـی و 
انسـانی، فراتـر از آییـن و یـا ملیتی خـاص می  توانـد در جهت نوعی 
غربـال فکـری و بـه دنبـال آن غربـال تصویـری مـورد اسـتفاده قـرار 
گیـرد. نمونه  هـای این  گونـه رویکرد بـه نص قرآن در آثار بسـیاری از 
حکمـاء از جملـه فارابـی، ابن سـینا، شـیخ اشـراق، صدرالمتألهین 
و نظایـر آنـان قـرار گرفتـه و رویکـرد مثالیـن منبعـث از جهان  بینی 
عرفانـی اسـامی در نقـوش و نگاره  هـای ایرانی  -اسـامی در طـول 
سـده  های متمـادی مجـال تجلی یافتـه اسـت. خط سـیر یادشـده 
، کم رنگ شـده و جـای خود  البتـه بـا نزدیـک شـدن بـه ادوار متأخـر
نظـر  بـه  اسـت.  داده  باخترزمیـن  جریان  هـای  از  تأثیرپذیـری  بـه  را 
و  بیگانـه  ادبـی  و  فکـری  فرهنگ  هـای  اسـتحاله  از  گـذر  می رسـد 
و  فکـری  مبانـی  بـا  جدیـد  آموزه  هـای  سازگارسـازی  و  بومی  سـازی 
، می تواند در راسـتای رشـد  حکمی یافت  شـده در پژوهش حاضر
و بالندگـی و تـداوم هویـت هنـر و فرهنگ ایرانی در بسـتر هنرها و 

، مؤثـر واقـع شـود. رسـانه  های معاصـر

تصویر 15. نمودار صورت فلکی برج اسد.
Figure 15. Leo constellation.

تصویر 16. تنگ سیمین زراندود با نقش گریفین، ساسانی، موزه ملی ایران 
)مأخذ: پوپ، 1390: 255(

Figure 16. Silver Golden Glazed Jam with a Griffin, Sassanid, 
National Museum of Iran (Source: Pope, 1390: 255).
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پی  نوشت
1- »اصحاب السفارة و الّشارعین«

2- Arzur
3- Vaed/vid
4- Fairy
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پــوپ، آرتــور و اکرمــن، فیلیپــس )1394(. ســیری در هنــر ایــران، از دوران پیــش از تاریــخ تــا امــروز، ترجمــه: پرویــز مرزبــان و 
دیگــران، تهــران: علمــی و فرهنگــی.

http:// حبیبــی کســبی، م. )1392، 26 اردیبهشــت(، فردوســی و شــیخ اشــراق، حکیمــان شــیعه خســروانی، برگرفتــه از لینــک
.)18txt?old.alef.ir/vdcdj50fjyt0jo6.2a2y.html

ــان  ــه ادی ــران: دو فصلنام ــن )1391(، »نقــش فرشــتگان در تدبیــر جهــان در قــرآن و عهدیــن«، ته ــام الدی حســیني، ســید حس
ــماره 2، دانشــگاه تهــران، صــص 38-11. ــم، ش وعرفــان، پاییــز و زمســتان، ســال چهــل و پنج

خالدیان، ستار )1387(. »تأثیر هنر ساسانی بر سفال دوره اسامی«، فصلنامه باستان  پژوه، شماره 16، صص 31-19.
ثــار بــزرگان ادب ایــران، مصاحبــه بــا خبرگــزاری کتــاب ایــران )ایبنــا(،  خزایــی، بابــک )1390، 23 آبــان(، حکمــت خســروانی در آ

برگرفتــه از لینــک: 
http://www.ibna.i r/fa/doc/repor t/121934/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA-%D8%AE%
D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-
%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8
%A8-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87.

خلیلی، ناصر و گروبه، ارنست ج. )1384(. سفال اسامی، ترجمه: فرناز حائری، ج 7، تهران: کارنگ.
، ابوالقاســم و حدیــدی، النــاز )1392(. »بررســی نقــوش منســوجات قــرون اولیــه اســامی )از قــرن اول ه.ق تــا اواخــر  دادور

، دوره جدیــد، شــماره 6، صــص 22-15. دوره ســلجوقی)«، نشــریه جلــوه هنــر
، ابوالقاسم و مبینی، مهتاب )1388(. جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان، تهران: دانشگاه الزهرا. دادور

/ دانشــگاه  ، ابوالقاســم و منصــوری، الهــام )1385(. درآمــدی بــر اســطوره  های ایــران و هنــد در عهــد باســتان، تهــران: کلهــر دادور
الزهرا.

دهخدا، علی اکبر و دیگران )1377(. لغت  نامه، تهران: دانشگاه تهران.
دینکرد )1381(. ، تدوین و تنظیم: فریدون فضیلت، کتاب سوم، تهران: فرهنگ دهخدا.
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رضی، هاشم )1384(. حکمت خسرواني )حکمت اشراق و عرفان از زرتشت تا سهروردي)، تهران: بهجت.
، تهــران:  زمــردی، حمیــرا )1382(. نقــد تطبیقــی ادیــان و اســاطیر در شــاهنامه فردوســی، خمســه نظامــی و منطــق الطیــر عطــار

. زوار
سجادی، سید جعفر )1370(. فرهنگ اصطاحات و تعبیرات عرفانی  ، تهران: طهوری.

ســهروردی، شــهاب الدیــن یحیــی )1380(. مجموعــه مصنفــات شــیخ اشــراق  ، تصحیــح: هانــری کربــن، تهــران: پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

شراتو، امبرتو و گروبه، ارنست )1384(. هنر ایلخانی و تیموری، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: مولی.
شهرســتانی، ابوالفتــوح محمــد بــن عبدالکریــم )1358(. توضیــح الملــل، ترجمــه: مصطفــی خالقــداد هاشــمی، تصحیــح: رضــا جالــی، 

ــران: نائینی. ته
قزوینــی، زکریــا بــن محمــد بــن محمــود کمونــی )1392(. عجایــب المخلوقــات و غرایــب الموجــودات، بــه کوشــش: یوســف بیــگ 

، تهــران: ســفیر اردهــال. باباپــور
ــارف  ــرة المع ــاد دائ ــران: بنی ــلیم، ته ــی میرس ــام: ســید مصطف ــه اهتم ــران )1375(. دانشــنامة جهــان اســام، ب ــه و دیگ ــی، طیب کرم

ــامی. اس
گري، بازل )1384( نقاشي ایراني، ترجمه: عربعلي شروه، تهران: نشر دنیاي نو.

لوکونین، والدیمیر )1384(. تمدن ایران ساسانی، ترجمه: عنایت اهلل رضا، تهران: علمی و فرهنگی.
مجتبایی، فتح اهلل )1352(. شهر زیبای افاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان، تهران: انجمن فرهنگ ایران باستان.

محبــی، حمیدرضــا )1377(. »مطالعــه و بررســی نقــوش شــکار در هنــر ایــران )تــا پایــان دوره صفویــه)«، پایان  نامــه کارشناســی 
ارشــد، دانشــگاه تربیــت مــدرس، تهران.

محمدپناه، بهنام )1389(. کهن دیار، ج 1، تهران: سبزان.
مینوی خرد )1364(. ترجمه: احمد تفضلی، تهران: توس.

. هال، جیمز )1380(. فرهنگ نگاره  ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه: رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر
. ، جان راسل )1393(. شناخت اساطیر ایران، ترجمه: باجان فرخی، چاپ چهارم، تهران: اساطیر هینلز

 ،»( واثقــی، ســپیده )1396(. »بررســی ســیر تحــول نقــش هارپــی در هنــر اســامی ایــران )ســلجوقی، ایلخانــی، صفویــه، قاجــار
، صــص 42-28. دومیــن کنفرانــس ملــی رویکردهــای نویــن آمــوزش و پژوهــش، مازنــدران، محمودآبــاد، 2 و 3 شــهریور

. یاحقی، محمدجعفر )1386(. فرهنگ اساطیر و داستان  واره  ها در ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ معاصر
یشت  ها )1347(. به گزارش: ابراهیم پورداوود، ج 1، تهران: طهوری.
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