نماد و اسطورههای مرتبط با آب و نور
در هنر ایران قرون اولیهی اسالمی

(نمونهی پژوهش :اشیای خانگی قرون دوم تا چهارم هجری)
دکتر صمد سامانیان

عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی دانشگاه هنر

دکتر سید رضا مرتضایی

عضو هیئت علمی دانشکدهی معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

پردیس بهمنی

دانشجوی دکترای پژوهش هنر در دانشگاه هنر
چکیده
«از طرفی ،تمدن به همهی تغییرات کمی و کیفیای اطالق میشود که
در زندگی بشری حاصل شده و در عرصهی حیات مشترک انسانهایی که
با هم در ارتباط اند مجال ظهور و بروز و ماندگاری و تحول یافته اس��ت.
تمدن به نس��بت فرهنگ که جزء خالص موجودیت گروه اجتماعی معینی
را تش��کیل میده��د ،بر همهی آثار و نش��انهها و دس��تاوردهای مادی و
معنوی راهیافته در زندگی تاریخی مردمی خاص و زمان و مکانی باالخص
اشتمال مییابد»(شعبانی .)201 ،در این رابطه ،اشیا و لوازمی که مردم
در زندگی روزمره اس��تفاده مینمایند اهمیت خاصی در تحقیق پیرامون
زندگی و فرهنگ ایش��ان داشته و از بررس��ی آنها میتوان به شیوهی
زندگی مردم دست یافت.
در مقالهی حاضر ميكوش��يم به تبيين نقش اسطوره و نماد در اشیای
خانگ��ی بپردازيم .به عبارت ديگ��ر ،كار اصلي اين مقاله ،نماياندن نقش
اسطورهها و نمادها به خصوص نمادها و اسطورههای مربوط به آب و نور
در شكلگيري و فرم اشیای خانگی است .با اين حال فرضيهی اين تحقيق
عبارت اس��ت از :نقش اس��طوره و نماد در روابط ميان اش��یاء و باورهای
فرهنگ��ی .جهت نیل به این فرضیه ،ابت��دا تعريفهاي مورد نظر خود را
در مورد مفاهيم فرهنگ ،نماد و اس��طوره بيان ميكنيم .سپس ،كاركرد
اسطوره و نماد را در اشیا تحليل و تبيين خواهيم كرد .در پايان مقاله ،يك
جمعبندي از مباحث طرح شده در اين نوشتار ارائه خواهيم داد.
کلید واژهها:
مفاهیم نماد ،مفاهیم اسطوره ،شیوهی زندگی مردم ،اشیای خانگی این دوران
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مقدمه (طرح مسئله و اهميت موضوع)

حفظ ارزشهاي فرهنگي امر مهمي در توسعهي فرهنگي كشور

است و يكي از طرق هويتبخش��ي به اشیاء ،استفاده از المانهاي

سنتي در آنها ميباشد زیرا با توجه به ورود نه چندان دور ايران
در بازارهاي آزاد تج��اري و اين مطلب مهم كه به دليل رقابتهاي
شديد ،سطح تكنولوژي اشیاء بسيار نزديك به هم خواهد بود ،پس
عام��ل دوام و موفقيت در اين بازاره��ا ايجاد ارزشهاي افزوده در

اشیاء اس��ت كه همانا توجه به المانهاي س��نتي و فرهنگ بومي،
موردي است كه اكثر كشورها براي زنده نگه داشتن محصوالتشان

به آن رو آوردهاند .در واقع اس��تفاده از فرهنگ در طراحي ،نوعي
هويتبخش��ي به شیء است كه به نظر ميرس��د دوام و مقبوليت

خاصي نزد مصرفکنندگان داشته است.

با توجه به اهميت نقش اسطورهها و نمادهاي ايراني در زندگي و

هنر ايرانيان قدیم كه باعث جامعهاي اسطوره باور شده بود و هنر

و زندگ��ي از يكديگر جدا نمينمود و جلوهگر بودن باورهاي مردم
در اش��یای مورد استفادهش��ان ،در اين مقاله سعي بر آن است تا

چگونگی ادغام باورهاي اسطورهاي ،فرهنگي و ارزشهاي فرهنگي
طراحي اشیای مورد استفاده ،ارائه گردد .جهت نيل به اين مقصود،

بررسي باورها و هنجارهای فرهنگي جامعهي هدف در دوران فوق
و نيز تدوين و جمع اين دادهها در مقايسه با طراحيهاي انجام شده

در اين دوران حائز اهميت ميباشد كه از اين طريق عالوه بر تجدید

نظ��ری دیگر بر باورهاي فرهنگي کهن ایران زمین ،راهکاری جهت
ادامهی سیر معنایی آن نمادهاي فرهنگي در جامعهي بهدورافتاده از
فرهنگ گذشتهی امروزي به دست میآید.

معنای فرهنگ

واژهی فرهنگ از دو جزء ساخته شده است:

َ « .1فر» یک واژه اس��ت به معنی نیروی معنوی ،شکوه ،بزرگی،

درخشندگی و یا یک پیشوند است که معنی جلو ،باال ،پیش و بیرون
را میدهد (که در ترکیب «فرهنگ» پیشوند است).

«هنگ» از ریشهی اوس��تایی «سنگ= »hangaاست ،به معنی
َ .2

کش��یدن و نی��ز معادل س��نگینی ،وزن ،گروه و وقار آمده اس��ت.

رویهم رفته واژهی «فرهنگ» باال کشیدن و بیرون کشیدن است .به
برداشتی دیگر «فرهنگ» یعنی از ژرفای وجود افراد ملتی یا از درون

یک جامعه ،دانستنیها و داشتهها و نیروهای نهفته و تراویدههای
مستقل ذهنی و استعدادهای درونی و ویژهی فردی را بیرونکشیدن

و آشکارس��اختن و در نتیج��ه ،افزودن و پربارک��ردن پدیدهها و
خالقیتهای شناخته و ناشناختهی آدمیست (جنیدی.)56 ،

به مانند این است که هر کشوری و سرزمینی دارای منابع شناخته

ش��ده و آشکار است و همچنین منابعی ناشناخته و پنهان که در دل
زمین قرار گرفته است که این منابع از نظر کمی و کیفی با هم متفاوتند

و به عوامل گوناگون و طبیعی کشورها بستگی دارند که با شناخت

آنها و بیرون کشیدنشان از دل زمین به سرمایهی کشور میافزایند
و پیشرفت کشور را با برخورداری از آن منابع در سرازیری انداخته

و به آن سرعت میبخشند« .فرهنگ» مانند دستگاهی است که گمانه
میزند و چون سرچشمه را یافت آن را از دل خاک بیرون میکشد.

پس« ،فرهنگ» یعنی بیرون کشیدن دانش ،معرفت ،استعدادهای نهفته،
پدیدهها و تراوشهای نو و نوپدید انس��انی از نهاد و درون انسان و
جلوهگر ساختن آنها در جهان انسانی.

تاریخ ،آیینهی گذشته و درس حال است و هیچ چیز مثل گذشتههای

یک ملت ،افراد را با هم امتزاج نمیدهد .اگر ملتی دارای گذشتههای
مختلف شد حتم ًا به ملل کوچکتر تقسیم میشود .وحدت تاریخی
برای هر ملت یکی از محکمترین و مطمئنترین وثیقههای وحدت ملی

است و باید آن را حفظ کرد و پیوسته به خاطر آورد نه فقط با کتاب

بلکه با نمایش آن(پیرنیا .)189 ،در این مقاله س��عی بر آن اس��ت تا
نشان داده شود که گرچه در دوران اولیهی اسالمی در ایران شاهد

حکومتهای متقارن با نامهای متفاوتی هس��تیم اما این مهم است

که آنها همگی با نام ایران برخاس��تهاند و شیوهی زندگی یکسانی
داشتهاند .به هر حال «برای هر ملتی الزم است تا گذشتههای خود را
به خاطر آورد زیرا گذشتهها روح ملیت آن را تقویت و وطن پرستی
را در اعماق قلوب مردم تحریک میکند .ما با داش��تن گذش��تههای

درخشان نباید از سایرین از این حیث اینقدر عقب بمانیم»( پیر نیا،

« .)188هر یک از ما در قالب فرهنگ خاصی که مجموعهای از باورها
و رفتارهاس��ت به دنیا آمدهایم و رشد کردهایم .این شبکه هنجارها

و قواع��د خود محصول دورهی ممتدی از تغییرات تاریخی اس��ت

که سنت نامیده میش��ود .فرهنگ و سنت شرایط گریزناپذیری را
برای افراد تحمیل میکنند»( هورنر .)20 ،شیوهی زندگی امروزی ما
حاصل سالها زندگی نیاکان ماست که فرهنگی را حاصل آورده که
در زندگی فعلی نیز گریزی از آن نیست.

اوضاع اجتماعی فرهنگی این دوران

یکی از راههای رسیدن به وحدت تاریخی معناکاوی و بررسی نقش
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و نمادهای ایرانی در کنکاش از هنرهای سنتی است .حکومتهایی

شاعرپرور و خوش بود .در نوروز و مهرگان به هر یک از شاعران

علویان طبرستان ،آلزیار ،آلبویه ،صفاریان و سامانیان.

مشهور االثارالباقیه را در سال  390به نام قابوس تألیف کرد .حکیم

که در بازهی این تحقیق گنجانده میش��وند عبارتند از :طاهریان و

مقداری وظیفه میداد و دانش��مند جلیل ابوریح��ان بیرونی کتاب

طاهری��ان ( :)259-206ای��ن قوم بیش از پنجاه س��ال حکومت

و پزش��ک بزرگوار ابوعلی سینا برای درک خدمت وی از خوارزم

ُشرطه بودند .معروفترين امير طاهريان ،پس از طاهر ذواليمينين،

و همدان به پناه آلبویه رفت .شاعر نامی منوچهری دامغانی نیز در

خراس��ان را داش��تند و در بغداد نيز با نفوذ بسيار چندي در مقام

عبداهلل بن طاهر اس��ت که مردي دانا و دادگر بود .اين امير دانشمند

در آباداني نيش��ابور بسيار کوش��يد .به کشاورزي توجهي خاص
داش��ت و از همين رو به فرمان او کتابي دربارهی راه نگهداري از

قناتها نوشته شد .دربار او محل رفت و آمد دانشمندان و شاعران
و نويسندگان پارسي زبان بود.

عازم گرگان ش��د اما با شنیدن خبر قتل قابوس به ناچار به قزوین

عه��د فلکالمعالی فرزند قابوس بود و به نام او تخلص امیر زیاری

میکرد(اقبال آشتیانی .)338 ،کتاب قابوسنامه در این عصر نگاشته

شده است.

ی
ت سلس��ل ه 
ی بارز حکوم 
آ ل بوی��ه (:)447 -320از ویژگیه��ا 

ش
ی و گرای 
ی ایران 
ت فرهنگ�� 
ی هوی 
آلبویه ،اس��تقال ل خواه��ی ،احیا 

علویان (  :)325- 316میتوان عملکرد مناس��ب علویان و تقید به

ی ب ه
ت ب ه نوع 
ی ای ن خصوصیا 
ب تشی ع بود ک ه هم ه 
وافر آنا ن ب ه مذه 

مردم به ایش��ان دانست .عالوه بر موارد فوق ،استقبال و پشتیبانی

ط میباش��د.
و زادگا ه آلبوی ه در س��رزمی ن پهناور ایرا ن زمی ن مرتب 

ام��ور دینی و مذهبی را مؤثرترین عام��ل در خوشنامی و گرایش

م��ردم منطقه از علوی��ان ،مهمترین عامل اقت��دار و تداوم حکومت
رهبران علوی بود .خصوصیات منحصر به فرد منطقهی طبرستان

را میتوان از عوامل قدرت علویان و شکست دشمنان ایشان و عدم
تداوم اشغالگری نیروهای متجاوز دانست .طبق نقل منابع تاریخی،

آزار و تعقیب علویان و شیعیان از طرف خلفای اموی و عباسی باعث

میش��د تا این افراد با فرار از مناطق تحت کنترل خلفا به مکانهای
دوردست و امن پناه ببرند .از جمله کارهای فرهنگی علویان تمایالت

داعیکبیر به مراسم ایرانی بود که در پی درخواست مردم طبرستان
به منظور احیای آیین کهن نیاکان خود و برگزاری مراس��م جشن
مهرگان ،با برگزاری این جشن موافقت میکرد.

ی «دیلم» ،خاستگا ه
ص سرزمی ن تاریخ 
ی خا 
ی و انسان 
وض ع جغرافیای 
عمادالدوله ،ارشد پسران بویه بود و نسبت به دو برادر دیگر همیشه
با احترام و ادب رفتار میکرد و وفاق و اتحاد خاصی بین سه برادر

حاکم بود (اقبال آشتیانی .)341 ،عضدالدوله بناهای بسیاری در بغداد
و ش��یراز انجام داد اما پنج پس��ر وی در پی کس��ب قدرت باعث از

هم پاش��یدگی این حکومت به  3شاخه شدند .با این حال مویدالدوله

مانند همعصر خویش ش��مسالمعالی قابوس اهل علم و ادب بود و
کتابخانهای داش��ت که دانش��مندان را از ری و اصفهان به دور وی
جمع کرده بود .بوعلی سینا پس از بازگشت از خوارزم مدتی وزارت

شمسالدوله را در همدان داشت (اقبال آشتیانی.)365 -354 ،

صفاری��ان ( :)393-247یعقوبلی��ث صفاری را م��ردی باخرد و

به طور کلی روند اسالمگرايي که با تشكيل حكومت طاهريان به

استوار و با انصاف توصیف کردهاند .حسنبنزید علوی که یکی از

گرفت��ه و باعث اعتماد مردم به آنها ش��د و چون علويان مخالف

امر خلیفه به نام او در مکه و مدینه خطبه میخواندند و او را ملکالدنیا

كندي صورت ميگرفت به وسيلهی مهاجرت تدريجي علويان شدت
عباسيان بودند و مردم از ظلم حاكمان عباسي به ستوه آمده بودند
با علويان متحد ش��ده و تحت تأثير افكار ديني آنها قرار گرفتند و
داعيان علوي بر ترويج مذهب تشيع پافشاري داشتند .بنابراين هم به

توسعهی مذهب تشيع پرداختند و هم به اجراي عدالت در بين مردم
منطقه و ناصر كبير مساجد و مدارس زیادی از جمله در مدرسهای
در آمل س��اخت و كتابخانهاي نيز احداث كرد .وي در جهت بهبود

وضع محرومان تالش میكرد.

آل زیار ( :)433-316ش��مسالمعالی قابوس مشهورترین افراد

خان��دان زیاری اس��ت که مردی فاضل و کریم و فضلدوس��ت و
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دشمنانش بود او را به خاطر استقامت و پایداریش لقب داده بود .به
و صاحبقران نام نهاده بودند و کنیهاش ابویوسف بود(اقبال آشتیانی،

 )378نیز مانند برادر ،بلندهمت و باعطا و بیداردل بود همچنین آخرین

امیر این سلسله(نوه دختری عمرو بن لیث) مردی دیندار و ادبپرور
و شعر دوست بود (اقبال آشتیانی.)390 ،

سامانیان ( :)389-279این قوم ایجادگر دومین نو ایرانگرایی تاریخ

تمدن ایران بودند و در ش��کلگیری فرهنگ ،تمدن و دانش در ایران

پس از اسالم نقش بسزایی دارند .دردورهی سامانیان ،زبان فارسی
از پیشرفت و شکوفایی زیادی برخوردار شد .با آن که سامانیان در
کارهای اداری زبان عربی را به کار میبردند و آن را شعار وحدت

خالفت میشمردند ،با وزارت افرادی چون جیهانی و بلعمی در عهد

تخیل و قصهپردازی است .بنابراین در تحلیلهای تاریخی نمیتوان

همچون و از نخستین کسانی باشند که با گونهای از زبان ملی خود

ریشه در واقعیتهای تاریخی دارند که البته طی فرآیندی تبدیل به

اسماعیل ،احمد و امیر نصر ،امکان آن را فراهم آوردند تا شاعران

که از تکمیل و آمیختن لهجهه��ای محلی گوناگون فراهم آمده بود

مطلب بنویسند (اقبال آشتیانی .)397 ،این زبان در دربار سامانیان
پذیرفته ش��د و سرانجام به عنوان زبان نوین گسترش پیدا کرد که

با اندکی تغییرات آوایی تا زمان حاضر بر جای ماندهاست .فارسی

نوین به خط عربی نوشته شد و رفته رفته واژههای عربی بیشتری
به آن راه یافت که این امر تا اندازهای نتیجهی پیشرفت جهانی تمدن

اسالم بودهاست .امیر نصر مذهب اسماعیلی داشت و ممدوح شهید
بلخی اس��ت که به امیر سعید نیز مشهور اس��ت .امیر نوح آخرین

پادشاه مهم سامانی نیز مردی نیکوصفت و پسندیده اخالق بود که

به امیر حمید معروف بوده است (اقبال آشتیانی.)402 ،

تعریفهای نماد و اسطوره

دست به دامن اساطیر ش��د .اما گروهی بر این باورند که اساطیر،

اسطوره شده ،رنگ و شکلهای متفاوتی گرفتهاند.

در لغتنامهی دهخدا آمده« :اس��اطیر با جمع اس��طار بهمعنای

افس��انهپردازی و روایتهای بیپایه است» .اس��طوره در فرهنگ
لغت عمید چنین معنا ش��ده« :افسانه ،قصه ،حکایت ،سخنپریشان

و بیهوده» .این در حالی اس��ت که در اسطوره ،دنیای عینی و ذهنی
بههم میآمیزند و زمان واقع عینیت خود را ازدس��ت میدهد و به

زمان ذهنی تبدیل میشود.

اس��طورهها از ديدگاهه��اي مختل��ف عل��وم انس��اني و علوم

اجتماعي چون ادبيات ،زبانشناس��ي ،روانشناسي ،روانپزشكي،

جامعهشناس��ي و مردمشناسي مورد مطالعه ،تجزيه و تحليل قرار

ميگيرن��د .در نتیجه هی��چ ملتی را نمیتوان ش��ناخت و به ژرفای
اندیشه آن دس��ت یافت مگر اینکه ریشهی باورهای آن را دریافت.

نماد چیست؟ انسان را حيوان نمادپرداز ناميدهاند .در يك تعريف

اسطورههای نوشته و نانوشتهی ایران را باید از البهالی برگهای

ميبخش��د يا نمايندهی آن اس��ت .روابط نمادين ممكن اس��ت كام ً
ال

بیرون کشید .به طور كلي مفهوم پوشيده و مرموزي که از پژوهش

كلي ،نماد عبارت است از چيزي مرتبط با چيزي ديگر كه به آن معنا

قراردادي باش��ند؛ مثل وقتي كه يك كمي��ت نامعين در رياضيات به

وسيلهی حرف  Xنمايش داده ميشود .يا ممكن است آنها چنان در
عرف جا افتاده به نظر بیایند كه نمايانگر هويت باشند مانند پرچمها

يا نش��انهها .از همينرو است كه انديش��هی وحدت با شمارهی  1و
دوگانگي با شمارهی  2نمايش داده ميشود و اين نمادها ،هدف دانش

رياضيات را برآورده ميكنند؛ درست مثل اين كه آنها كميتي واقعي
هستند نه نمادهاي نمايشگر كميتها .در علوم ،دستگاههاي نمادي تا
آن حد توسعه يافتهاند كه امروزه ديگر دقيقتر از زبان شدهاند.

تاریخ ،دریافتهای باستانشناس��ی و از کنشهای آیینی این ملت
درفراس��وي مش��هودات پديدار مي گردد ،مطلوب ايرانيان بوده و
هست .پوپ مي گويد« :توجه ايرانيان به مفاهيم ،نمادي بود تا ايجاد

کمال صوري مجرد».

معنای اسطوره در دیدگاه اس��طوره باوران ،رمزی است .یعنی

معنایی که پایان نمیگیرد و محتمل تعبیرها و تفس��یرهای مختلف
و تمامیناپذیر اس��ت .چون موجهای معنی پش��ت تا پش��ت از آن

میجوشد (س��تاری .)71 ،افالطون در اسطوره شکل قائم به ذاتی
از شناخت را میدید که مسلم ًا به جهان بودن تعلق نداشت بلکه به

به نظر ميرس��د كه نوع بشر در مراحلي از تكامل تدريجي خود

جهان شدن یعنی جهان امور ناپایدار و گذرا متعلق بود(کاسیرر.)5 ،

جهان هستي ،تمايز و تشخيص بخشيد كه اين فرايند ،محيط پيرامون

سرنوشت یک قوم را رقم میزنند و از همان آغاز مقصدش را معین

از طريق س��اختن يك رشته مفهوم(تصورات) ،وجود خويش را از
وي را تا حدي قابل درك كرد .اين تصورات كه به طور طبيعي مبتني
بر الگوهاي رفتاري بشري بودند ،به نظم بخشيدن به جهان پيرامون

بر حس��ب نمادها ياري ميرساندند؛ نمادهايي كه به عنوان واقعيت

عمل ميكردند تا اين كه به وس��يلهی نمادهايي با معناتر جايگزين
شوند و به دنياي خيالانگيز اسطورهها وارد شوند.

اسطوره چیست؟ دربارهی اساطیر ،خواستگاه و اعتبار تاریخی

آنها ،نظرات متفاوتی وجود دارد .گروهی معتقدند اسطوره ،زاییدهی

نه تنها تاریخ یک قوم را اس��اطیرش معین میکنند بلکه اسطورهها
مینمایند (کاسیرر.)47 ،

بدین ترتیب؛ گرچه در اسطوره ،زبان و هنر در تجلیات تاریخی

واقعیشان با هم درآمیختهاند اما ارتباطشان درجهبندی سیستماتیک

مشخصی را نشان میدهد که پیشرفت ایدهآلی است به سوی نقطهای
که در آنجا روح نه فقط قائم به خود است بلکه همچنین میداند که
سمبلها سمبلند .هیچ یک از این فرمها از همان آغاز دارای وجودی

مستقل با خطوط کام ً
ال مشخص و تعریف شده نبوده است بلکه هر
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تصویر  )1ظروف شیشهای

یک از آنها درهالهای اس��طورهای قرار داشته و در آنهاله مستتر

بودهاند (کاسیرر .)33 ،ش��لینگ به تصاویر اسطورهای به منزلهی

تصاویر خود بهسامان روح انس��انی مینگردد که باید آنها را از

درونش��ان ش��ناخت یعنی از طریقی که معنا پیدا میکنند و شکل

میگیرند (کاسیرر.)45 ،

گردن��د .در این مقاله به جامع��ه ،نمادها و مفاهیم آنها و اش��یاء

پرداخته میشود.

اشیای خانگی این دوران

تمدن به هم��هی تغییرات کم��ی و کیفیای اطالق میش��ود که

مهمترین کارکرد اس��طوره در اندیش��هی الیاده کش��ف شده و

در زندگی بش��ری حاصل ش��ده و در عرصهی حیات مش��ترک

از تغذیه و زناش��ویی گرفته تا کار و تربیت ،هنر و فرزانگی اس��ت

تحول یافته است .تمدن به نسبت فرهنگ که جزء خالص موجودیت

آفتابی کردن نمونهوار همهی آیینها و فعالیتهای معنیدار آدمی
(اسماعیلپور .)16 ،اسطوره نمودگار گونهای از هستی و زندگانی
است .زمان تاریخی و نامقدس را طرح میکند و به بازگشت ادواری

زمان ازلی قایل است .اسطوره مقولهی امید بخشی است چون معلوم

میدارد و حتی ثابت میکند که انسان در فضایی آشفته و نابسامان
و در زمان بیکران ،سرگشته و حیران نیست ،بلکه رسالت و تکلیف

آرمانی دارد» (ستاری.)70 ،

انسانهایی که با هم در ارتباطاند مجال ظهور و بروز و ماندگاری و
گروه اجتماعی معینی را تشکیل میدهد ،بر همهی آثار و نشانهها و
دس��تاوردهای مادی و معنوی راه یافته در زندگی تاریخی مردمی

خاص و زمان و مکانی باالخص اشتمال مییابد (شعبانی.)201 ،

در میان آثار این دوران ،س��فالهای نیش��ابور شهرت خاصی

دارن��د که معروفترین آنه��ا دارای نقشهای قه��وهای تیره روی

زمینهی سفید یا شیری همراه با لعاب گلی و تزیینات با نوشتههای

بیانات باال گفتههایی از اس��طور ه نماد شناس��ان است که نشان

کوفی اس��ت (احمد پناه« .)7 ،آزادمنش��ی ،طل��ب روزی از خداوند،

و مطالعات هنری دارد .بررس��ی نمادها و اس��اطیر مرتبط با آنها

توانگری ،حرص و قناعت ،برکت ،شادی ،بخشش و گشاده دستی،

میدهد نمادپردازی و از طرفی معناکاوی آن نقش مهمی در بررسی
در هن��ر و فرهنگ ایران در اوایل دوران اس�لامی هدف این تحقیق

میباشد .با توجه به اینکه جهت بررسی مبانی فرهنگی ،باید چهار
عنصر تحلیل فرهنگی شامل هنرمندان (افراد شاخص این دوران)،

جامع��ه و نظ��ام ارزشهاـ نمادها و مفاهی م رس��انه (در این مقاله،

اش��یایی که این نمادها را انتقال میدهند)(آسابرگر )173 ،بررسی
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تقسم روزی ،صبر و شکیبایی ،شکر و سپاس خداوند ،تنگدستی و

نیاز و احتیاج ،تعلق و تفکر و اندیشه از جمله مفاهیمی است که در

نوشتههای تزیینی ظروف مشاهده میگردد»(احمد پناه.)14 ،

 -چگونگی زندگی و کیفی��ت غذا خوردن؛ دربارهی زندگی عوام

اطالعات کم اس��ت .با این حال در کتاب حکایهیابیالقاس��م آمده
است که فرش عموم مردم اصفهان گلیم و زیلوی بافت رویدشت و

تصویر  )2کاسههای سفالی موجود در موزهی ایران باستان

نمد کردی بوده و در اطراف اتاق مخده میگذاش��تند (فقیهی.)642 ،

در اثاث منزل از جمله دیگها و ظروفی چون چاقو و قیچی استفاده

بسیار نوشته است ( فقیهی .)684 ،با این حال غذا خوردن به دوگونه

 -خوراکیه��ا؛ بازاریها غذای عمدهی خود را در ش��ب صرف

ابن حوقل در خصوص مهماننوازی آلبویه و اطرافیانشان مطالب

بوده است یا بر خوان و یا به دور سفره .خوان بر دو قسم بزرگ و
کوچک (خوانچه) از تخته ،مس و گاهی نقره بوده است .از آنجا که
مدور است برخی شعرا آن را به ماه شب چهاردهم مانند کردهاند.

نوع دیگر خوان پایهدار بوده که گویا اختصاص به بزرگان داش��ته
اس��ت (فقیه��ی .)686 ،در میهمانیهای عمومی س��فرههای بزرگ
کرباس��ی گازرشس��ت پهن میکردند .در ضمن گالب سرو روی
میهمانان میریختند و عود میسوزانیدند و برای زینت سفره ،انواع

سبزی و میوه و شیرینی اطراف آن میگذاشتند (فقیهی .)686 ،پس
از صرف غذا خالل تراشیده و اشنان سفید آمیخته با مواد معطر به

مهمانان میدادند آنگاه طشت و آفتابه آورده تا میهمانان دستشان

را بش��ویند و بعد با دستمال مخمل خشک نمایند .البته عوام مردم
برای دست شس��تن به کنار حوض میرفتند .از مس ،آهن و برنز

میشد و سمرقند و بخارا به آن معروف بودند (ناجی.)54 ،

میکردند با این حال مردم بیش از یک وعده غذای اصلی نمیخوردند
که معم��و ًال بعد از نماز ظهر بود (فقیهی .)689 ،در کتاب آلبویه به

 52نوع خوراکی مشتمل بر نان و گوشت و حدود  11مورد آش و
انواع شیرینی و حلوا اشاره شده است .میوه نیز به فراوانی استفاده

میشد مخصوص ًا در نگارگریها انواع صراحیها و بشقابهایی که
انار در آنهاست دیده میشود.

پیالهه��ا و جامهای ظریف و زیب��ا در نگارگری ایرانی جزئی از

زیورآالت الحاقی زیبارویان است (خلج امیر حسینی.)101 ،

از دیگر لوازم خانگی میتوان به انواع لوازم روشنایی اشاره کرد.

در میهمانیهای شبانه انواع چراغ میافروختند .چراغها پایه داشت
تا مجلس را بهتر روشن کند .هر چراغ بر فتیله و روغندان مشتمل

بود .این چراغها بیشتر از سفال تهیه میشد و نوعی دیگر هم بود که

تصویر  )3انارها در بشقابها قابل مالحظهاند.
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به آن پیهسوز میگفتند و از مس بود .در مساجد و مجالس بزرگ

از قندیل استفاده میکردند که از سقف آویزان میشد (فقیهی.)688 ،

از شمع نیز بسیار استفاده میشد و شمعدانها نیز جزء لوازم مورد
استفاده بودهاند.

نمادهای استفادهشده در اشیای این دوران

ایرانیان باس��تان ،جهان را همچون بشقابی تصور میکردند که

همچون صخرهای از الماس در شکل اصلی خود بوده ولی با ورود

شر (اهریمن) 1آرامش آن درهم شکسته شد .اهریمن آسمان را شکافته
و وارد آن شده و سپس به آب فرو رفت و به میان زمین تاخت وآن
را به لرزه در آورد و بر اثر آن کوهها از زمین بیرون ش��دند .البرز

کوه هشتصد سال طول کشید تا از زمین به در آید (...هیلنز .)23 ،این

بخشی از بن مایهی اسطورهی ایران پیش از زرتشت است .در اینجا

اختصاص ًا به نمادهای مرتبط با نور و آب میپردازیم:

 -نماده��ای ن��ور :به نظر ميرس��د نور و خورش��يد منش��اء

تصويرگري شكل دايره باشند .دايره نشان بي نهايت و ازليت است.

تصویر  )4قندیل شیشهای

از سمبلهای آتش شير است كه در ظروف اين دوران نقشپردازي
به وس��يلهي ش��كل دايره و نيز پايهي پيهسوزها كه شير ميباشد
نشان از نمادپردازيهاي سمبلهاي نور و آتش دارد .ادراك حجم و
ديد سه بعدي از بازيهاي نور حاصل ميگردد .چه اگر جسمي با
نور يكسان از جهات مختلف احاطه شود درك وجوه آن امكانپذير

نيست .بلكه ما با مش��اهدهي سايهروشنهاي ايجاد شده حجم را

درك ميكنيم.

اس��تفاده از رنگهاي طاليي و نيز اهميت دادن به طال نيز از ديد

معنوي حائز اهميت است زيرا پيشينيان مخصوص ًا كيمياگران طال را

نور متجسم و يا نور جامد ميپنداشتند .در داستان حضرت ابراهيم

تصویر  )5پایه پیهسوز ،موزهی ایران باستان ،عکاسی شخصی

نيز نقش تطهيركنندگي نور مشاهده ميكنيم و همچنين در شاهنامه
براي آزمايش س��ياوش او بايد از آتش مي گذشت كه اشاره به اين

اعتقاد پيشينيان دارد كه فرد پاك در آتش نميسوزد.

آتش در ابتدا برای انس��انها کارکردهای رمزی داش��ته است

و هم��هی باورهای مقدس به این اعتقاد داش��تند که آتش عنصری
اساس��ی است و نوعی وضع و حالتی اس��ت که نمیتواند واقعیت

انضمامی داش��ته باشد زیرا آتش صمیمی هم در قلب و بر زمین و
کائنات زنده است و هم در بهشت و هم در دوزخ قرار دارد.

تمثیل خورش��ید در رمزپردازیهای آیینی بیش��تر برای فرآیند

م��ردن و حیات دوباره به کار رفته و حتی رمز س��یمرغ اس��ت و
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تصاویر  )6ظرف فلزی ،موزهی متروپولیتن

خورشید به عنوان خدای نور و روشنایی سرچشمهی آن است .در

النهرين ،اقيانوس نخس��تين ،زايندهی آس��مان و زمين بود (وانت،

آتش استفاده میشود که در دوران اسالمی نیز ایرانیان این جشنها

نشانهی تجديد حيات و دگرديسي هم به شمار ميرود (کوپر.)333 ،

جشنهای سده ،2چله ،3چهارشنبه سوری و مهرگان 4تمام ًا از نماد
را در بسیاری شهرها انجام میدادهاند.

 .)205آب همچني��ن به عنوان منبع حاصلخيزي اس��ت و مانند مار
آب نماد عقل و خرد هم هست .در واقع آب ،مايع شدهی نور است.

 -مفاهيم نمادين مربوط به آب :آب عنصر نخستين است که همه

ما غالب ًا از نور معرفت مثال ميزنيم .در اين صورت اس��ت که آب

و باروري به ش��مار ميرود .در بس��ياري از اساطير آفرينش در

معرفت يا حکمت دست يافتهاند به نحوي تصور ميشود که از روي

چيز از آن آفريده ش��ده و بنابراين يک نماد باس��تاني براي زهدان

هندوس��تان ،خاورميانه و مصر ،اس��طورههايي وج��ود دارند که

وجود يک اقيانوس کيهاني را پيش از پيدايش جهان مطرح مي کنند

(ناصری.)23 ،

آب منش��اء همهی مخلوقات اس��ت .نماد مادر کبير ،به صورت

باران .يعني نيروي لقاح ايزد آسماني و مفهوم باروري را ميرساند.
در باورهاي ايران باس��تان ،زمين از آب پدي��د آمده بود و در بين

ويژگي حکمت نور را به ارث مي برد .براي همين کساني که به نور

آب رد مي ش��وند (گوبران .)6 ،آب س��مبل تطهير است .در بيشتر

اديان طهارت با آب انجام ميش��ود .از آنجا که طهارت بازگشت به
پاکي اس��ت ،آب نماد نوزايي هم به شمار ميرود .شاید این نشانه
نیز قابل توجه باش��د که پشت سر مسافر نیز آب پاشیدن از نوعی

جلب عنایت حکایت میکند تا که راه روشن باشد و مسافر سالمت
به مقصد رسد و به روشنی و سالمت نیز باز گردد.

(تصویر )7
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تصویر  )8تصویر خروس در ظروف قدیمی

(تصاویر )9

معان��ی نمادین آب را میتوان در س��ه مضمون اصلی خالصه

میرفت .پس نماد روشنگریها ،آفرینش ،باروری ،زندگی دوباره و

مضمون در قدیمیترین سنتها و آیینها با یکدیگر تالقی میکند و

و میوهاش دایرهای شكلاند و دایره خود از این جهت كه كاملترین

کرد :چشمهی حیات ،وسیلهی تزکیه و مرکز زندگی دوباره .این سه
ترکیبات تخیلی گوناگون و در عین حال هماهنگی را شکل میدهند.

 -نمادهای گیاهی؛ از گیاهان در نقشپردازی بسیار استفاده شده

اس��ت یا به صورت تزیین و حاش��یهبندی و یا به صورت مستقل.
حتی در نقوش نوشتاری نیز سعی میشد با شکلهای نرم گیاهان

تزیین یابد اما از جمله گیاهانی که بس��یار مورد توجه بوده اس��ت

میتوان به نیلوفر اشاره کرد:

-نيلوفر :از آنجا كه گل نیلوفر در سپیدهدم باز و در هنگام غروب

بسته میشود ،به خورشید شباهت دارد .خورشید خود منبع الهی

زندگی اس��ت و از اینرو گل نیلوفر نماد زندگی دوباره به ش��مار
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بیمرگی است .نیلوفر ،نماد كمال و رسایی است .زیرا برگها ،گلها
شكل است ،نماد كمال به شمار میآید .نیلوفر یعنی شكفتن معنوی.

زیرا ریشههایش در لجن است و با این حال به سمت باال و آسمان
میروی��د ،از آبه��ای تیره خارج میش��ود و گلهای��ش زیر نور
خورشید و روشنایی آسمان رشد میكنند.

 -نمادهای حیوانی :حیواناتی نقشپردازی شده شامل شیر ،گربه،

اس��ب(البته به صورتی که فردی بر آن نشسته باشد) ،بز و ماهی

ک��ه ارتباط تنگاتنگی با نمادهای نور و آب دارند .به نظر میرس��د

در نقشپردازی حیوانی ،بیش��تر پرن��دگان مد نظر بودهاند تا دیگر

حیوانات.

 -نماد پرندگان :از پرندگان نقشپردازی شده میتوان از مرغابی،

فرهنگ را به مفهوم مجموعه بافتهای آموخته رفتاری عقیدتی و

با آب ،برخی قابلیت پروازشان و برخی رنگارنگیشان مورد توجه

فرهن��گ جزء اصیل تمدن اس��ت که بر مبنای س��اخت و کارهای

اردک ،بوقلمون ،کبوتر و شاهین نام برد که برخی به خاطر ارتباط

بود ه اس��ت .به طور کلی انواع پرندگان بیش��ترین نقشپردازی را

نسبت به دیگر جانوران دارا میباشند .به عنوان مثال خروس:

-خروس :خروس در فرهنگ ایران کهن پرندهای ارجمند و گرامی

بود و از چنان جایگاهی برخوردار بود که یونانیان باستان آن را با نام
«پرندهی ایران» میشناختند« .خروس در اوستا همکار و پیک سروش
است .نام این پرندهی زیبا در اوستا « َپرو َدرش» است که به معنی پیش
بیناست؛ چون باور داشتند که خروس نخستین پرتوهای خورشید را

در بامداد میبیند و با خروش بامدادی خود برای مردمان ،بیدارباش

سر میدهد و برای همین خروش معروف است که در زبان فارسی با

صفت خروس شناخته می-شود» (جنیدی.)86 ،

ن و در خان ه
ن را پرورید 
س س��فید و آ 
ی خرو 
ی نیکوی 
درب��ار ه 

ت
ی اس 
ت آن ،داستان 
ن استفاد ه از گوش�� 
ن و جایز نبود 
نگاهداش��ت 

ی در تاری�� خ خود آوردهاند.
ی و بلعم 
ک ک ه طبر 
ب ب ه س��یام 
منصو 
س سفید
ی کیومرث ،ب ه خرو 
ث پادش��اه 
ی و در حدی 
در تاری خ بلعم 
ت و نیز
ی اشار ه شد ه اس 
ن داس��تان 
ن آورد 
ی او بر مار ،ضم 
و غلب ه 

ت نیکو خجست ه دارند،
گ او را ب ه وق 
س را و بان 
مینویسد« :عج م خرو 
ی ک ه او باشد دیو در نیاید».
خاص ه سفید و گویند در خانها 

ارزشی انسانی که عضو یک گروه اجتماعی است تعریف کردهاند.
موجود در درون و بیرون جامعه ش��کل میگی��رد ،در تداوم ایام

صیق��ل میپذیرد و تکامل مییابد (ش��عبانی .)203 ،به طور کلی از
برخی عوامل تأثیرگذار فرهنگ��ی مجموع حکومتهای متقارن این

دوران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 رسمی شدن زبان فارسی در دستگاه آلبویه و سامانیان -اهمیت به مناسک کهن ایرانی

 -اهمیت به اعیاد مذهبی اسالمی

 -دیندار و ادبپرور بودن برخی از پادشاهان

 -ظهور شاعران نامی مانند رودکی ،دامغانی ،سعد سلمان ،شهید

بلخی

 -ظهور دانشمندانی چون بوعلی سینا ،عمر خیام ،بیرونی

 -متمرکز بودن منطقهی جغرافیایی حکمرانی بیشتر در شمال،

مرکز و شرق

این چند عامل باعث ش��ده اس��ت که مخصوص ًا در این دوران

ش��اهد تداوم هنر و نمادهای ایران کهن در محصوالت و اش��یای
مورد استفاده به جهت تقدس و هویتبخشی آنها باشیم .برخی از

آثار این دوران از جمله سفالهای سامانیان که بیشتر از نیشابور به

 -شكلهاي انس��انی؛ صورتنگاری از شکارچیان در پشت اسب،

دست آمدهاند اصالتهای خاصی در تزیین دارند« .خط عربی ،تأثیر

نقوش خاص سفالهای نیشابور است که میتوان قرینههای ظاهری

خ��ال خالی و تصویرهای مدور پرندگان آهو و گ لوبوته ،نمادهای

حاکمانی در جلوس و رقصندگان در میان حیوانات و پرندگان از جمله

خاصی با آثار فلزی و سفالین ساسانی برای آنها یافت .از جمله نقوش

انسانی میتوان به نقش آناهیتا اشاره کرد که به مانند نقشپردازیهای
آن در ایران باستان مورد استفاده قرار میگرفته است.

از س��فالینههای دو رنگ چینی ،تأثیر قوی منسوجات در نقشهای
مذاهب مختلف ،صورتنگاری از شکارچیان در پشت اسب ،حاکمانی

در جلوس و رقصندگان در میان حیوانات و پرندگان از جمله نقوش
خاص سفالهای نیشابور است» (ناجی .)65 ،رابطهی معنوی کلمات
و جمالت که شامل احادیث و روایات در خصوص رزق و روزی و

نتیجه گيري :تاثير اسطورهها و نمادها بر اشياي
صرف اکتفا نکرده و همسویی و معنادار بودن این هنر را در بر دارد
دوران اوليه ايران اسالمي
انفاق میشود از جمله ویژگیهای هنر این دوره است که به تزیینات

ایران در آتیه ،کارهای مهمی در جامعهی بش��ر به عهده خواهد

(احمد پناه .)5 ،ایرانیان بیگمان فرهنگ کهن خویش را نگاه داشتند

از چیزهای عمده این اس��ت که ملیت و قومیت خود را حفظ کند و

از یک دین شرعی (فرای )13 ،بلکه سرچشمهای برای بازآفرینیهای

داشت چنانکه در گذشته داشته است و باید خود را حاضر کند .یکی
چیزهایی را که در مدت سالهای تاریخی و حتی قبل از آن برای او
حفظ شده به بی اعتنایی از دست ندهد .برای این کار لوازمی هست

که یکی از مهمترین آنها علم به تاریخ خود و اکتش��اف و حفظ و
حراست آثار ملی است ( پیرنیا.)188 ،

اما اسالم را نیز پذیرفتند و برای ایشان پدیدهای شد بسیار بیشتر

نوین در فرهنگ و هنر.

هان��ری کربن با تأکید بر امر ایرانی و تلق��ی ویژه آن ،تداوم در

قلمروی اندیش��ه را مورد بررسی قرار داده و میگوید که مفردات

اندیشهی فلس��فی دورهی باستانی ایران در دورهی اسالمی تداوم
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توجیه میباشد.

با توجه به نوع غذایی که در آن دوران استفاده میشده که آشها

قس��مت عمدهی آن را شامل میشود ،وفور کاسهها و بشقابهای
تو گود قابل درک اس��ت .در این تحقیق شاهد آن بودیم که شیوهی

زندگی و آداب و رسوم ایرانیان از حدود  1300سال پیش تا کنون
تغییر چندانی نکرده اس��ت و این خود حاکی از اس��تحکام فرهنگی

و تداوم تمدن با ش��کوه ایرانی است .در نتیجه میتوان از عناصر
طراحی و نقوش استفاده شده در آن دوران با اندکی تغییر و مسلم ًا

ارتقای آنها در هنر این دوران نیز استفاده نمود که این خود راهی
است جهت هویتسازی محصوالت امروزی ایرانیان.

در بعضي ظروف و اش��يای فلزي بر حسب سنت رايج از زمان

كهن ،تمام يا قسمتي از ظرف را به شكل سر جانور در ميآوردند.
اين سبك يادگار س��نت دوران کهن است که بر اين باور بودند كه

نوش��يدن در ظروفي كه به ش��كل جانوران نيرومند ساخته شده

و يا تصاوير آنها بر بدن ظرف نقش بس��ته ،س��بب ميش��ود كه
نيروي جانوران به انس��ان منتقل شود .به همين دليل غالب تنگها

تصویر  )10ظرف فلزی با پرنده ،موزهی ایران باستان ،عکاسی شخصی

پیدا کرده اس��ت (طباطبایی .)75 ،فرای نیز معتقد است هنر اسالمی
در ایران تا سدهی چهارم کام ً
ال به هنر درباری ساسانی تعدیل یافته

اس��ت (فرای .)195 ،در نتیجه وفور نقشمایههای ساسانی از جمله
نمادهای ن��ور و آب که در ظروف این دوران دیده میش��ود قابل

و مش��ربهها و جامهاي اين دوران به تقليد از هنر ساساني با سر
جانوران يا پرندگان تزيين شده است.

از جمله نقوش هندسي دايره ،جلوه و كاربرد بيشتري داشته است

و همچنين نقوشي به صورت خطاطي در ظروف فلزي استفاده شده

كه اين خطوط به ش��كل هندسي تزيين و ارائه شدهاند .به طور كلي

(تصاویر )11
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تصویر )12

در بس��ياري از موارد ،نقوش گياهي و حيواني نه به صورت تك و

 -نماد نور و پاکی :شیر .شیر یکی از نمادهای کهن برای نمایش

مشاهده ميشوند.

 -ش��کلهای ماهی و اردک به نظر میرس��د به قرینهی ظاهری

مجزا بلكه به صورت حاش��يهبندي در اط��راف و دورادور ظروف
باتوجه به حیوانات نقشپردازی شده ،به راحتی میتوان با توجه

به مفاهیم نمادین اصلی آب و نور؛ باروری ،حاصلخیزی و فراوانی،

نور و پاکی ،حیوانات مذکور را در گروههای مشخصی قرار داد:
 -نماد باروری :بز

 -نماد حاصلخیزی و فراوانی :پلنگ .به لحاظ بافت پوس��تش که

نمادی از پراکندگی نقاط در یکپارچگی زمینه است.

پینوشت:
 . 1اهریمن در مقابل اهورامزدا که قطب آفرینندهی خوبیهاست،
 .2قطب آفرینندهی بدیها در جهان بینی ایران باستان است.
 . 3جشن سده در آغاز شامگاه دهم بهمنماه برابر با آبان روز
از بهمن ماه برگزار میشود.
 . 4جشنی که در بلندترین شب سال برگزار میشود و معروف
است که این زمان شب تولد مهر ایزد کهن آریایی است.
 . 5جش��ن مه��رگان در مهر م��اه از ماه مهر ک��ه طبق تقویم
امروزین برابر با  10مهر ماه میشود در بزرگداشت ایزد مهر
برپا میشود.
 . 6آناهیتا ایزد بانوی آبها در ایران باس��تان است که ارتباط
نزدیکی با ایزد مهر دارد.
 . 7دریاچهای در نزدیکی مریوان که زمس��تانها یخ میبندد و
ماهیهای مخصوص به خود دارد.
منابع:
 آسابرگر ،آرتور ،)1379( ،نقد فرهنگی ،ترجمهی حمیرا مشیرزاده ،انتشارات باز ،تهران.
 احم��د پناه ،س��ید ابوتراب ،زیبایی شناس��ی نقوش س��فالنیشابور ،هنرنامه ،شمارهی دوازدهم ،دانشگاه هنر ،تهران.
 اقبال آش��تیانی ،عباس ،)1387( ،تاریخ ایران بعد از اس�لام،صدای معاصر.
 البهنسی ،عفیف ،)1387( ،هنر اسالمی ،ترجمهی محمود پورآقاسی ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی ،چاپ دوم.
 باسورث ادموند ،)۱۳۷۸( ،کلیفورد ،تاریخ غزنویان ،ترجمهیمحمد مقدم تهران ،امیرکبیر.
 -بارت ،روالن ،)1384( ،اسطوره ،امروز ،تهران ،نشر مرکز.

نور و قدرت است ،گربهی وحشی.

برای مفهوم آب به کار برده شدهاند زیرا که ماهی همیشه و اردک

اغلب در آباند .با این حال در برخی مناطق مانند کردس��تان حتی
امروزه نیز ماهی از نمادهای فراوانی اس��ت .احتم ًاال به دلیل وجود
دریاچهی زری��وار .6از طرفی اردک عالوه ب��ر آن به دلیل توانایی
پروازی که دارد نمادی از خرد و نور نیز میباشد.

 پرادا ،ایدت ،)1383( ،هنر ایران باستان ،ترجمهی یوسف امینزاده ،تهران ،دانشگاه تهران.
 جنیدی ،فریدون ،)1388( ،ش��اهنامهی فردوسی ،تهران ،نشربلخ.
 پیرنیا ،حسن ،)1383( ،عصر اساطیری تاریخ ایران ،به اهتمامسیروس ایزدی ،انتشارات هیرمند ،چاپ دوم ،تهران.
 تركمن��ي آذر ،پروي��ن -پ��رگاري ،صال��ح ،)1378( ،تاريختحوالت سياسي.اجتماعي.اقتصادي وفرهنگي ايران در دورهی
صفاريان وعلويان ،تهران ،انتشارات سمت.
ن باستان ،جلد اول،
ی ایرا 
ی،هاش��م ،)1381( ،دانش��نام ه 
 رض ص .557
ت سخن ،
انتشارا 
 ش��عبانی ،رضا ،)۱۳۵۴( ،مبانی تاریخ اجتماعی ایران ،نش��رقرمس ،چاپ دوم تهران.
 کالنتر ،علیاصغر( ،خرداد ،)1386 ماهنامهی خبرنامه ،فرهنگس��تان هنر ،سال ،6شمارهی ،54ص 63-56
 کوپ��ر ،جی.س��ی ،)1379( ،فرهنگ مصور نمادهای س��نتی،ترجمهی ملیحه کرباسیان ،نشر فرشاد ،تهران.
 گوب��ران ،آل��ن ،)1378( ،فرهنگ نمادها ،جل��د اول ،ترجمهیسودابه فضايلي ،تهران ،انتشارات جيحون.
 فرای ،ریچ��ارد ،عصر زرین فرهنگ ایران ،ترجمه مس��عودرجب نیا ،انتشارات سروش ،363،چاپ دوم.
 فقیهی ،علی اصغر ،)1360( ،آل بویه و اوضاع زمان ایشان بانموداری از زندگی مردم آن عصر ،انتشارات صبا ،تهران.
 طباطبای��ی ،ج��واد ،)1375( ،خواج��ه نظام المل��ک ،طرح نو،تهران.
 ناج��ی ،محمد رضا ،)1380( ،س��امانیان دورهی ش��کوفاییفرهنگ ایرانی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.

 نصیری ،علی ،)1386( ،قرآن و هنر ،انتش��ارات پژوهشهایتفسیر و علوم قرآن ،تهران.
 مهرآب��ادی ،میت��را ،)۱۳۷۴( ،تاریخ ایران .تاریخ سلس��لهیزیاری ،دنیای کتاب. ،
 وس��کایا ،پیگولو ،)۱۳۵۳( ،تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن ،۱۸ترجمهی کریم کشاورز ،تهران.
ق
ی نمادها در هنر ش��ر 
گ نگارها 
ه��ال ،جیمز ،)1380( ،فرهن ص
گ معاصر ،
ت فرهن 
و غرب ،ترجمهی رقی ه بهزادی ،انتشارا 
.47
 هورن��ر ،کریس ،)1381( ،آش��نایی با فلس��فه هنر ،ترجمهیشهاب الدین قندهاری ،انتشارات سراج ،تهران.
 هیلنز ،جان ،)1381(،ش��ناخت اساطیر ایران ،ژاله آموزگار واحمد تفضلی ،سمت ،چاپ هفتم.
 هیلنز ،جان راس��ل ،)1388( ،اس��طورههای ایرانی ،ترجمهیمهناز شایس��ته ف��ر ،تهران ،انتش��ارات مؤسس��هی مطالعات
اسالمی.
 سایت دائره المعارف بزرگ اسالمی،29. Brend، Barbara, (1995), Islamic art, British
museum press.
& 30. Brend، Robert Hillen, (1999), Islamic art
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31. Ehinghausen، Richard & Oleg Grabar, (1994),
the art & architecture of Islam, Yale university
press.
32. Sarkhosh، Curits Vesta, (2006), Persian Myths,
London: The British Museumpress.
33. Talbot rice، David, (1996), Islamic art, Thames
& Hudson press.
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