
 تخصصی زبان و ادبیات فارسی شفای دل –دوفصلنامۀ علمی 

 (187-169)صص  1399 بهار و تابستان، پنجم، شمارۀ سومسال 

 

 یایجغراف ۀمضمون مشترک در پهن ،یآب لوفریننمادینگی 

 یو ساسان یهخامنش عصر یفرهنگ

 1یفاطمه غالمپور درز

 2عبداله علی اسماعیلی

 چکیده

این  ارزب ژگیعلوم انسانی در نظر گرفت. وی ۀتوان از مفاهیم نسبتاً جدید در عرصفرهنگ را می

شکل  تعامالت متقابل بشری ۀاست که در نتیج فرهنگیمتفاوت های ارتباط میان هسته مفهوم

د ه وجوکست؛ چرا گونه تعامالت نقش دارد، جغرافیاترین عنصری که در ایجاد این گیرد. مهممی

این  لبتها. های متفاوت فرهنگی نقش برجسته داردشرایط گوناگون جغرافیایی در پدید آمدن حوزه

اط میان و ارتب رات فرهنگی و تعاملثّأثیر و تأت ۀبه مطالعکه  و اجتماعی علوم انسانی نوین ۀحوز

شایان . گیردیم، تحت عنوان جغرافیای فرهنگی قرار پردازدمی ساختارهای گوناگون فرهنگ و جغرافیا

ر ، استقرالندگیات در تعاملی متقابل سبب باآبشخور ادبیّ  ریشه و ترینعنوان مهمبه ذکر است فرهنگ

دبی ا -فرهنگییکی از ارکان سازنده در ساختار شود. ت میت فرهنگی یک ملّو استحکام هویّ

 فرهنگیمیان شناسی یا کنش خاصّای مهم در نشانهعنوان شاخصهبه وجود نماد ،های کهننتمدّ 

د ، نماعناماین  تواند به بازخوانی ذهنی اقوام گوناگون از یک مفهوم واحد منجر شود. دراست که می

 تفاده ازبا اس . پژوهش حاضرداردتی نمادین، مفهومی شاخص عنوان موجودیّفرهنگی گل نیلوفر آبی به

 و عصربه تجزیه و تحلیل این نماد کهن فرهنگی ایران در د و تاریخی تحلیلی -روش توصیفی

ا عصر تنشیان نماد نیلوفر آبی از عصر هخام دهدسانی پرداخته است. نتایج نشان میهخامنشی و سا

یم ی و مفاهنتزاعانبوهی از معانی ا ،ای نمادینعنوان هستهبروز و ظهور گوناگون داشته و به ساسانی
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 مقدمه -1

و اثربخشی آن در نواحی فرهنگ و نقش آن در توسعه و تکامل جوامع بشری 

 ۀدر حیط این مفهومجغرافیایی بر کسی پوشیده نیست. وسعت کارکرد مختلف 

اندازهای فرهنگی این شاخه از علوم چشم و (Geoculture) فرهنگیجغرافیای 

 ۀی از این حوزه برسد که در آن با پایش ارتباط مقولتصویری کلّ ۀتواند به ارائمی

یابی به یک تأثیر فضایی فرهنگ بر الگوهای رفتاری و دست همراهبهفرهنگی 

 عد جغرافیایی خاص رو به روییم.هژمونی واحد در بُ

است  یانسان یایمند جغرافمو نظا یاصل یهاهاز شاخ یکی یفرهنگ یایجغراف»

 نی. در اپردازدیم علم نیا دگاهیو از د ایدر ارتباط با جغراف فرهنگ که به مطالعۀ

در  یفرهنگ یهاهدیها و پدهمؤلف ییفضا راتییها و تغتتفاو به ا،یشاخه از جغراف

  .(93: 1390فیاض و همکاران، )«شودیفضا پرداخته م و طول زمان در ارتباط با مکان

فرهنگ، ژئوکالچر یا جغرافیای فرهنگی یا ژئوپلیتیک  مفهوم با در نظر گرفتن»

ای از تعامالت قدرت، فرهنگ فرایند پیچیده ،(The Geopolitics of Culture)فرهنگی

های نظام چون سایر پدیدهها همآن فرهنگ و محیط جغرافیایی است که طیّ

زمان و  جایی در جریانگیری، تکامل، آمیزش و جابهاجتماعی، همواره در حال شکل

 (.94: 1384حیدری، )«انددر بستر محیط جغرافیایی کرۀ زمین

 نیبنابرا ؛کید بر مسائل فرهنگی بیش از وقایع زیستی استأت ،هدر این شاخ

مشابه و   یهامناسبات، روابط، ارزش یحوزه، بررس نیا یعمده موضوعات اساس

و کالم، رفتار،  ، ادبیاتزبانمانند گوناگون  ییایجغراف یهادر حوزه یمتفاوت فرهنگ

و نظام اعتقادات ، راتتصوّ ،یآورفن شت،یمعمذهب، سنن، آداب، رسوم،  ،یدئولوژیا

است که به  گرید یاز سو یفرهنگ هایداده لیو تحل هیسو و تجز کیاز  یارزش

 گردد.یم یمورد مطالعه منته یهاشناخت بهتر از فرهنگ

ه ها توجّهدیقدر که به پدهمان یفرهنگ یایو جغراف یانسان یایدر جغراف»

 یمکان یهاها و نشانهسمبل ایبافت، نمادها  ای نهیبه زم زیمقدار ن همان به شود،یم

 مطالعۀ آثار انسان قیاز طر یفرهنگ یایدر جغراف موضوع نی. اشودیپرداخته م

و  یاجتماع طیشرا ،یفرهنگ یهاتفاوت لحاظ با یفرهنگ یاندازهاساخت و چشم
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 (.86: 1379، آسابرگر)«ردیگیها مورد مطالعه قرار منهفته در آن یمعناها

 نیلوفر آبی ،یرانیا باستانی جغرافیای در یفرهنگ نشانه های رینتشاخصاز  یکی

 ،گردداین نماد که پیوسته در هنر شرقی تکرار میاست.  (Lotus)یا سوسن شرقی

ی هنر و معماری با بنیادی سمبلیک از دوره هخامنشیان تا عهد اسالمی بوده تجلّ

ترین عنصر معماری در الفعّ ،باشدس و نهایت کمال میاین گل که نماد تقدّ است.

در بعدتر که انعکاس تصویر آن را ؛ چنانآیدشمار میجغرافیایی عصر باستان به ۀپهن

ین عنصر رسازترسد فراگیری این نقشنظر می. بهمهستی ات نیز شاهدادبیّ ۀپهن

واالترین رهنمون بشر در  همیشه که طبیعت استواقعی و طبیعی بدان جهت 

 . بوده استو فرهنگ  هنر ۀعرص

 االت تحقیقؤسله وأبیان مس -1-1

 ,2005)«ندمختلف معانیدارای هستند که غالباً  یادهیچیپ یارتباط ابزارنمادها »

definition of symbol Womack,.)  درک وسیعی از »این ابزار ارتباطی پیچیده

ای زمینه ارائه شده، معنا و مفهوم ای کهگونهبه ؛آوردفراهم میدنیای پیرامون را 

 ,Palczewski )«دگیرقرار میای شناخته یا ناشناخته هبرای قضاوت در مورد پدیده

2012, p 17). 
 یاجتماع یها و ساختارهایدئولوژیا انیب یاز نمادها برا یبشر یهافرهنگ»

 ؛به نمایش بگذارنداز فرهنگ خود را  ییهاجنبهبتوانند  تا گیرندبهره می خود خاصّ

 کی ی، معنگریعبارت دبه؛ مرتبط است آن یفرهنگ ۀنیشیپ ابنمادها  ی، معاننیبنابرا

بستر که آن نماد در آن  است یفرهنگ ۀدر پیشینبلکه  ،ستینماد در خود نماد ن

 (.,Definition of symbol Womack ,2005)«شودمعنا می

صر بنیادی هنر ترین عنعنوان نماد، نه تنها شاخصبه توانآبی را مینیلوفر 

بلکه آورد، شمار باستان بهعصر ی سازهاو دست هاسنگ تراشه تزئینی در معماری،

البته نیلوفر آبی آن روزگاران نیز کاربرد وسیعی داشته است.  محتوای ادبیدر 

سو و عنصر متعالی و عنوان نماد بارز و  برجسته در هنر و فرهنگ شرقی از یکبه

، بوده استها و انبوهی از معانی دیگر، دارای ویژگیسمبلیک طبیعت از سوی 

ای که هدف پژوهش حاضر بررسی شناخت حداکثری این معانی تنیده شده گونهبه
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 .باشدمیباستان  ایرانِدر تاریخ و فرهنگ 

زندگی،  ۀعنوان اصل و سرچشمبه این سمبلدر ایران نماد نور است. آبی نیلوفر 

تراز و همسان با تنیدگی همهم اهیم جدید و درتصویرآفرینی و زایش مف أمبد

هنی لین مفهوم انتزاعی و ذاوّهایی مانند میترا و آناهیتا قرار گرفته است.  -اسطوره

تعالی  حسّ  در مورد نمادینگی این گل همانا ،شناسی بشرزیبایی آمیخته با حسّ

 آورد.بار می روید و گلی زیبا را در آن میان بهچرا که نیلوفر در لجن می ؛است

چنان در باورهای دینی، مذهبی و اسطوره نیز آن این گلی محتوایی از هستچنین 

بر پویایی مفاهیم آن  است که بیان شد ریشه دوانده و گذشت زمان نه تنها نتوانسته

 را مورد تأکید قرار داده است.یف بودن آنالطّبلکه وسیع ،خللی وارد کند

های که نماد نیلوفر آبی از سمبلا در نظر گرفتن آنو ب یماتمقدّ فیتعر نیبا ا

 وجوه افتنی یمقاله در پ نیا های گوناگون است،مشترک اقوام مختلف و فرهنگ

جغرافیای فرهنگی در عصر  ۀمختلف و کارکردهای متفاوت این نماد در پهن

اصلی پژوهش حاضر آن  تاالؤه به این مورد سان و ساسانیان است. با توجّ یهخامنش

. الگوی 2نقش گل نیلوفر در هنر و فرهنگ ایران تا چه میزان است؟ . 1است که 

 قابل تطبیق ساسانیعصر با تا چه اندازه در عصر هخامنشی مفهومی نماد نیلوفر آبی 

 است؟ 

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

 ۀورد مطالعتواند مر بشر در ادوار متفاوت میجا که رفتار و طرز فکاز آن

خلق شده  هایاندیشه ۀها بازتاب دهندجا که فرهنگشناسی قرار گیرد و از آننشانه

های فرهنگی را ها و نشانهت نمادیّو اهمّ ، جایگاهآثار مختلف است، نقش در پسِ

ت نماد برای یّه به اهمّتولید معانی متفاوت در نظر گرفت. با توجّ  و توان در تبیینمی

های متفاوت و مرتبط با مختلف و کاربرد این معانی در شاخه تبیین معانی

ثیر نماد نیلوفر آبی را در أهای فرهنگی، پژوهش حاضر بر آن است تا نقش و تعرصه

 خامنشی و ساسانی بررسی نماید.دو عصر ه آثار متفاوت هنری  و فرهنگی
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 تحقیق ۀپیشین -3-1

به صورت  در موضوع مورد بررسی یعنی نیلوفر آبی، دودیگرچه تا کنون آثار معا

نتوانسته به همین مقدار نیز ا امّاست، در قالب مقاله تدوین شده جسته و گریخته 

به موضوع مورد پژوهش کید بر مبانی علم جغرافیا أهم با ت صورت همه جانبه نگر آن

ای مناسب برای نهتواند بستر و پیشی. با این توصیف مقاالتی که میورود پیدا کند

 :استشامل موارد زیر  ،پژوهش حاضر قرار گیرد

نقش و مفهوم گل و گیاه در هنر و معماری »(، 1394) ،علی سلیمانی پور اسنق

نوین  ۀمین همایش معماری، عمران و توسعشده در دوّ ، پذیرفته«ایران باستان

کند ضمن بررسی انواع نمادها به لوتوس نیز اشاره می ، در این مقاله نویسندهشهری

 داند.ینی ایران برجسته میئو نقش این گل را در هنر تز

 رییس و اساطمقدّ اهانینقوش گ یلیتحل یبررس» (،1396)، نفیسه صداقت

 علمی پژوهشی تاریخ، ۀ، فصلنام«بری و مهر()درنقش برجسته و گچ یساسان ۀدور

جا مانده از عصر ساسانی من بررسی هنر معماری در آثار بهض، 45، شماره 12 ۀدور

ها و مفاهیم مافوق طبیعی بهره برده رسد که هنر این دوره از نمادبه این نتیجه می

 است.

 یی(ترایمیمهر ینمادها) رانیا یباستان یحضور نمادها»(، 1397)، مینا جاللیان

ضمن بررسی ، «یحیو مس یو هنر غرب و تداوم آن در دوران اسالم فرهنگ در

نمادهای کهن از جمله خروس، طاووس، مار و نیز گل نیلوفر به این نتیجه دست 

و به  ییواال سبب ینیئو سبک تز ییبایباستان توّجه به ز رانیا در هنریابد که می

 ها شده بود.از نقوش و طرح یاریبس دنیکمال رس

 های تحقیقبحث و یافته -2

 سوسن شرقینیلوفر آبی یا  -1-2

های خورشید سر لوتوس همان است که با شراره ای یسوسن شرق اینیلوفر آبی »

کند و هنگام غروب آفتاب خود را چون گوهری هایش را باز میاز آب برآورده، برگ

 (. 1042 /4 :1375دهخدا، )«گردده به آب باز میکند و دوباردر صدف پنهان می
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قرار ابتدا در مصر مورد پرستش  آبی (Nanoufa)همان نانوفریا  رنیلوفگل »

ر شده که صورت کودکی مصوّمصری به ۀ( و آفرینندخدای خورشید)« رع»و  گرفت

های آغازین و از از آب «رع»پنداشتند که بر روی گل آرمیده است یا چنین می

گردد، های نیلوفری سر برآورده و هر غروب که به زادگاه خویش باز میدرون گلبرگ

 .(55: 1385ایونس، )«شودنیلوفر بسته می

عنوان عالمت مصر علیا و هم لوتوس هم به، هخامنشیانط توسّ با فتح مصر»

 .افتیانتقال  رانیو از آنجا به آشور و ا هیقیبه فن ابتدا ،عنوان نماد تجدید حیاتبه

یابیم و بعد ىابتدا در دست آشور بانیپال م عنوان نماد قدرت،هلوتوس را ب براى مثال

 (.100: 1384سودآور، )«ل در تخت جمشیددر دست داریوش اوّ تهمان کیفیّ اب

عنوان یک طرح البته باید خاطرنشان کرد که گلی بسیار شبیه به نیلوفر به

 لعاب یکاش کی این طرح در .شودیم دهید یالمیدر هنر ا نیصورت نمادبهتزئینی، 

 به هیشب اریبس است،برگ  17نقش گل رز  یدارا که م دوم ق. ۀمربوط به هزار دار

 (.370: 1386)کوپر ، باشدیم یهخامنش ۀدر دور یآب لوفریگل ن گوریف

نامناسب در  اریبس طیدر شرارغم موانع و عنوان گلی که علیبه آبی لوفرین

را  یو آلودگ یال و از گل یاثر نیترکوچک کهآنیب، دیآیوجود مآلود بهگل یهاآب

ها، برگ رایز ؛نماد کمال است لوفر،ین. دهدیبه خود بگیرد، به رشد خود ادامه م

آن در  ۀنیلوفر در خاک و لجن است و ساق ۀریش شکلند. یارهیدا هایشوهیها و مگل

ۀ مظهر هم نیبنابراکند؛ یطرف خورشید حرکت م ولی تاج آن به ره،یت یهاآب

شکفتن  یعنی نیااست.  یمرگیو ب اتیح دیتجد ،یبارور نش،یها، آفریروشنفکر

 .شودیو نماد کمال شناخته م ییبایعنوان سمبل زنیلوفر به ل،یدل نیهمو به یمعنو

بند ناف است که انسان را به اصلش  اش نمادِو ساقه یآن مظهر ماندگار یهاشهیر

آن، مترادف با تخم  ۀو غنچ کندیم یرا تداع دیو گلش پرتو خورش دهدیم وندیپ

و  منبع  دیو هنگام غروب، خورش دماندهیو بسته شدن آن در سپ زبا ،است هانیک

  (.505/ 5 :1387 ران،ب) آلن گرکندیرا تداعی م اتینور و ح یاله

از  یناپاک چیبدون ه رایز ؛است ید الهتولّ اینماد انسان فوق العاده  لوفرنی»

جهان از عنصر  یعنی ؛ندیآیم رونیب لوفریاز ن زدانیشود. ایگل آلود خارج م یهاآب

نیلوفر گلی رمزی است از سوی دیگر،  (.371:  1386 کوپر،) «وجود آمده استهب یآب
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 هوا قد کشیده، در یده وئاش در آب راست روساقه هایش در زمین فرورفته،که ریشه

یعنی طبیعت و  ،مادی از چهار عنصررا نوان آنتمیو  سوی خورشید داردروی به

 .(236: 1350)گرگوریچ الکونین، دانست -جهت فضا چون چهارهم–ادوار آن 

آفرینش و  ها در اساطیر ایران تصویری از مادینۀ هستی،گلبر این اساس، 

نیلوفر که عالم اکبرند. در اساطیر کهن  خصوصاً گل؛ م یافته هستندتجسّ خلوصِ

ر اصلی مادینۀ هستی در روایات و ناهید تصوّ رفتهشمار میایرانی نیلوفر گل ناهید به

باستان مشابه  قدیم بوده است که از جهاتی با معتقدات هندیان دینی ایران

 (.309: 1389)هال، است

 نیلوفر آبی در باور و هنر عصر هخامنشیان -2-2

توسعه  نیترشیب ق.م( 522-458) بزرگ وشیان در زمان داریهخامنش یامپراتور

و فرهنگ و هنر هر  یمذهب یهانیئبر آ یگذاراحترام و ارزش (.1ری)تصو افتیرا 

دوره  نیدر ا یرانیفرهنگ ا ۀن و اشاعهنر و تمدّ  شرفتیموجب پ ،منطقه

 (.55: 1390 ،ی)احساندیگرد

 
 https://iranatlas.infoعصر هخامنشیان برگرفته از  در ایراننقشه  :1تصویر

رفین بودن مفاهیم وابسته به الطّوسیع معانی و جامع ۀدلیل گسترگل نیلوفر به

از معماری یا نقوش  های تزئینی اعمّخود در اعتقادات، آداب و رسوم، سنن و هنر

ت یّمورد مطالعه، اهمّ ۀهای در هم تنیده در ظروف یافت شده از دوربرجسته و طرح
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عنوان جشن ان بهفراوان دارد. برای مثال روز ششم تیر ماه جشنی در ایران باست

آب معمول  سیک و تقدشو و تبرّوروز شست نای …»شده است. ار میزنیلوفر برگ

داشته  یقرابت رگانیروز و ماه با جشن تبر اثر اهمال در حساب و شمار  دیبوده و شا

 (. 379:  1358 ،یرض)«بوده باشد رگانیجشن ت ۀمبه احتمال مقدّ ایو 

ریشه در آب به  دلیل نوع حیاتش که و بهعصر  های مهمّگل نیلوفر یکی از نماد

در  ای ناگسستنیرابطهنیز ن مهری ئیآناهیتا و آ، با داردحیات  ۀعنوان سرچشم

  .ده استپیدا کرفرهنگ نمادهای ایران 

گون از آب و «برهما»بندهش، نیلوفر گل ناهید است و مهر، تولدی بر اساس »

در اعتقادات  لوفریگل نشایان ذکر است که  (.9: 1388، قهی بلخاری)«نیلوفر دارد

 میاهورمزدا ن» زیزرتشت ن نیمشترک است. در د یو مهرپرست انیزرتشت یمذهب

انگشتان خود گرفته  انیاز گل لوتوس را در م یااست که شاخه یمردۀ تن

 اچهیدر در انسیفرّ سوش یکه در خور نگهدار یاهیگ» .(814: 1386 ،یاحقی)«است

آمده  مهرگان در داستان جشن لوفریمهر با ن یاست. بستگ لوفریگل ن همان باشد،

قرار  لوفریگل ن آورد،یشاه م نزد که روز جشن یااست که موبد موبدان در خوانچه

 .(45:1388مقدم، )« دادیم

 
 (1390من، )گیرشلوفریز درون گل ناد مهر تولّ :2تصویر 
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خلق آثار معماری عصر باستان گردیده مایۀ آفرینش و مهر و تولّد او از آب دست

 کریمهر را با مادرش که پ ،موجود است نهیزم نیکه در ا ییهامهمجسّ»است. 

قرار  لوفریگل ن کی یشود و روید مدهند. مهر در آب متولّیمنشان  ،دارد یابرهنه

 (. 91:  1388 ،یقه یبلخار)(2تصویر )«ردیگیم

و خلوص  نشیآفر ،یهست ۀنیاز ماد یریو هند تصو رانیا ریدر اساط لوفریگل ن

 ۀمعمارگون ۀخاطر جنب و هند به رانینماد در ا نیمشترک ا ۀاست. نکت افتهیم تجسّ

 یپا ریز ،یسنگ یدر بناها ترشیب اهیگ نیهند ا نقش است. البته در هنرِ نیا

نقوش  صورتسمبل به نیا رانیا درکه یشود؛ در صورتیم ریتصو یریاساط انیخدا

  .(271: 1385 ،یمنصور ؛)دادوردرآمده است شیبرجسته به نما

به دو بخش معماری و  توانمیهنر عصر هخامنشی را گل نیلوفر و جایگاه آن در 

ترین و عنوان بزرگتخت جمشید بهد. تقسیم کر آمده از آن دوران دستظروف به

از تزئینات را در معماری خود  متفاوتیجا مانده از آن دوره، انواع ترین اثر به ّمهم

های آید. البته این گل به شکلشمار میگل نیلوفر یکی از آن جمله تزئینات به د.دار

ویژه است. کاربرد این گل را به کردهمتفاوتی در معماری آن دوره بروز و ظهور 

ین مهری و ئعنوان یک نماد خاص باید در جایگاه آن در باور دینی هخامنشیان، آبه

وجود  های گل نیلوفر در تخت جمشید،از بارزترین و زیباترین نقشناهیتا دانست. آ

زادگان است که در تخت جمشید به تصویر کشیده شده این گل در دست نجیب

 صلح و دوستی است. ۀوجود این گل در دست نجیب زادگان نشان است.

 
 (45: مقدمه 1385ز، لن)هیدیتخت جمش ،و خشایار شاه وشیدر دست دار لوفرین رگلیتصو: 3ریتصو
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حجّاری گل نیلوفر در تخت جمشید نشانۀ احترام و نماد تمّدن هخامنشیان بوده 

که حضور این گل در دست داریوش خود گواه جایگاه و مرتبۀ خاصّی است؛ چنان

 (.3)تصویر است که این نماد در باور ایرانیان داشته است

به  (4)تصویر های عظیم تخت جمشید ستوندر لوتوس واژگون  نیحضور ا»

 یرانیاحان امعماران و طرّکه کند یاثبات م یو سادگ یخوبمعنا را به نیا تیّنیع

 (.97–95: 1388 ،یقه بلخاری)«اندواقف بوده لوفریو ارزش ن گاهیبه جا قاًیدق

 
 (202: 1389شهبازی ،  )نیلوفری ایوان شرقی کاخ آپاداناطرح گل  :4تصویر 

جا مانده از دوران هخامنشیان در احی را در آثار بهای از این سبک طرّنمونه

 .(5 )تصویرتوان دیدشوش نیز می

 
 https://fa.wikipedia.org برگرفته از طرح گل نیلوفر وارونه شوش :5تصویر 
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 ،ها زینت و جمال نیستولی منظور از آن ،ها بسیار زیباستستون ۀر چه پایگ»

بلکه نشان دادن گل نیلوفر آبی است که وارونه قرار داده شده است. این خود نمودار 

  (.36: 1336پوپ، )«حیات بخش است

ظروف توان در نمود گل نیلوفر آبی را میتر بیان گردید، گونه که پیشهمان

عالئم پیکتوگرافی بر »د. مانند نیز مشاهده کرهخامنشیان  ۀاز دوردست آمده به

های گل لوتوس این نقوش جزء نخستین نقش های شهداد احتماالًسفالینهروی 

 (.182: 1385)حاکمی، (6تصویر )«باشدمی

 
 (182: 1385ه شهداد کرمان)حاکمی، عالئم پیکتو گرافی سفالین :6تصویر 

حسنلو که طرح و نقش گل لوتوس در  ۀتپّای از ظرف مکشوفه از قطعه»و نیز 

 .(30: 1378)داپسون، (7تصویر )«آن مشهود است

 
 (30: 1378تپه حسنلو)داپسون،  مکشوفه ظرف :7تصویر 

 نیز های منحصر به فرد وها و تکنیکهخامنشیان، تلفیقی از سبک ۀهنر دور

آمدند. های جدید هنری بود که از گوشه و کنار این حکومت گرد هم میخلق سبک
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میراث بزرگی از فرهنگ و هنر  ،که خالقان این آثار ممکن گشتاقیت بدان این خلّ

 گذشتگان را نزد خود داشتند.

مانده از آن عصر، تخت های باقیگونه که نشان داده شد، از میان سازههمان

ای شاخص و متمایز از آید. این سازه که نمونهشمار میترین آن بهجمشید برجسته

نمادهای گیاهی که نیلوفر آبی یکی از  ۀبا حضور گسترد ،هنر معماری آن دوره است

رانیان باستان است که ای یاریاحترام و ارزش بس ،ست، تقدّیّهاست، نشان از اهمّآن

های منقوش به این نماد اصیل نیز نباید سفالینهمان قائل بودند. برای آب و گیاه توأ

و ساخت رد وسیع سفال در آن عصر از یک سو از دیدگان پنهان بماند؛ زیرا کارب

های تزئینی از جمله ش به نگارهترین قطعات ظروف که منقّترین و برجستهاصیل

احترام عمیق ایرانیان به  ،ویژه نیلوفر از سوی دیگرگل به دمانن ،استاجزای طبیعت 

  .دهدا نشان میرعناصر طبیعت 

 نیلوفر آبی در باور و هنر عصر ساسانیان -3-2

را از ساسان، بزرگ  ساسانیان وارث امپراتوری بزرگ ایران که نامش ۀسلسل

م تا هفتم در ایران سوّ ۀدر استخر گرفته، از سد پارس و موبد موبدان معبد آناهیتا

 .(35: 1376 ،یلی)بوسا(8صویر )تحکومت کرد

 
 https://iranatlas.infoبرگرفته از  ساسانیاندر عصر  رانینقشه ا :8یر تصو

هنر هخامنشی بوده است؛ روح در پی حفظ پیوند عمیقش با ساساً ساسانی اهنر 

ها را در عناصر همان موتیف ،ب نیست که این هنر توانسته باشدبنابراین جای تعجّ
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 ۀهمین پیوند و تعالی آن سبب رشد و توسع. کنددر آن عصر حفظ  ،ای خودسازه

عصر گشته است. هنر تزئینی گر پیشرفت و گسترش فرهنگی در این هنری و نمایان

تر گشت. گیاهان که بسیار آراسته ش،گیردر این دوره عالوه بر پیشرفت چشم

مزدی و در فرهنگ ایران باستان نمادی از زیبایی و اروآفرینش اه قسمت مهمّ

 نیلوفرآمدند. گل شمار میبهاین دوره هنر  از عناصر مهمّ  ،ندخلوص و لطافت بود

گرد و  ،که طرح آن دیگر به سادگی عصر هخامنشیان نبود، با فرمی مارپیچی آبی

داشته این عصر ای در آثار مختلف با همان مفاهیم، حضور گسترده پیچیده تقریباً

 است. 

ش و مرگی، باروری و زایاین گل که نماد کمال، شکفتن معنوی، خورشید، بی

های طاق بستان، در نقش برجسته ،آیدیشمار ممزدا بهمظهر میترا، آناهیتا و اهورا

ی ت و حتّمنسوجا طال، ظروف نقره و ترخان، چال، سفونیکاخ ت یهایبر گچ

 خورد.های به جای مانده از آن دوران به چشم میفرش

عصر  ۀجای ماندآثار به ها، در میان نقوش برجستۀترین نگارهیکی از مهم

این آثار است. البته در این دوره این نقوش در اکثر  رویساسانی، طرح گیاهان بر 

 شود.دیده مینیز ها، اماکن، ظروف و اجناس ها، قصرها اعم از معابد، آرامگاهمکان

 
 (190: 1390اعطای نشان به اردشیر، طاق بستان)گیرشمن،  :9یر تصو

به نقش منصب  دیبا انیدر زمان ساسان لوفریمربوط به گل ن ریتصاو ۀدربار»

این  در .(9)تصویر  کرد ادی یهای ساسانروی کنگره اهورامزدا ل ازاوّ ریاردش افتنی

 یو زندگ نشیآفر نشان جای گرفته که، لوفرییسمبل گل ن ترایپای م ریز ریتصو
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 در لوفریهای نهعدد پرّ 12دهد. یرا نشان م یاست و نقش مذهب در قدرت شاه

پرادا، )«تواند باشدیم زین ترایم زدید اتولّ محلّ لوفریو نماه سال است  12با  ارتباط

1383 :306-307.) 
نماد قدرت نیز  و هر فرّ مظهای ساسانی نمادی از این نماد بنابر بسیاری از کتیبه

 (.76 :1384سودآور، )است بختیکی ءالقا و

 شکلی گلدان است که ییهاسرستون شامل طاق بستان یاهیگ یهاهینقش ما»

تصویر )«شده است یاربوته حجّ و گل و نقوش ریها تصاوهستند و در چهار طرف آن

 (.190: 1390()گیرشمن، 10

 
مانده از یک پرستشگاه در طاق بستان آناهیتا همراه با گل سرستون باقی :10یر تصو

 (.190: 1390نیلوفر)گیرشمن، 

 ،است لوفریکه همان گل ن یساسان یهانقش روزت نیز شاپوریو ب سفونیدر ت»

 یهافیها و موتنقوش در طرح نیا یریگقرار ریتصو نیمهم در ا ۀشود. نکتیم دهید

 .(307 -306 :1383)پرادا، (11تصویر )«گرد است

 
 http://images.metmuseum.org گل نیلوفر در گچ بری تیسفون برگرفته از :11تصویر 
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 که است یر ترخانق به کاخ چال نقش گل لوتوس متعلّ  ۀارزند یهانمونه»

 منحصر به فرد و ضمناً ییبایز یدارا لوفریباستان موجود است. ن رانیا ۀدر موز نکیا

 نیدر ب .(97: 1376 ،یانیک)«است یس و مذهباز عالئم مقدّ یو نمود یسمبل و تجلّ

مو و  شیع با آراچند خشت مربّ یبر رو تایچال ترخان نقش آناه یبرنقوش گچ

 (.103: همان)میباشیرا شاهد م وتوسگل ل شیبر گردن با آرا یبندگردن

کار ها نیز بهها و پارچهافزون بر این، هنر ساسانی، نیلوفر آبی را در نقش فرش»

های هندسی، گل و گیاهان انواع طرح ۀدارندطرح و نقوش در بر گرفته است. این

 (.269 :1382، ریاضی)«های سرزمینی بوده استو اسطوره بومی

های فرش هراتی یا نقوش ماهی که از مشهورترین طرح ، نقششودر برخی از نق

د شده و روی یک گل دهد که مهر در آب متولّایرانی است، نشان می تبافدست

آبی در  گل نیلوفردر قرون بعد، به همین دلیل است که  ؛گیردنیلوفر قرار می

 (. 31: 1381)ژوله، شده است (12تصویر ) اسیهای ایرانی تبدیل به طرح شاه عبّفرش

 
 (66: 1370یساولی، قالیچه با طرح و نقش شاه عباسی) :12تصویر 
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 گیرینتیجه -3

گونی و ، به تبیین هماست یارشتهانیم یدانش یفرهنگ یایجغرافکه  جاآناز 

ن، در بستر مکان موجود در یک تمدّرات و نیز تأثیر و تأثّهای فرهنگی گونیناهم

 فرهنگاز سوی دیگر  پردازد.)تاریخ( می ای تنگاتنگ با زمان)جغرافیا( و در رابطه

ترین یکی از مهم رانیجهان است. ا یهافرهنگ نیرگذارتریاز تأث یکی، رانیا

و فرهنگ غالب  تیّموقع لیدلبه نتمدّد. این شوشناخته مین بشری مهدهای تمدّ 

ثیر فرهنگ و أاکثر نقاط جغرافیایی را تحت ت، در جهان( Geo-political) یکیتیژئوپل

، ی، معمارهنر قیاز طر رانیا یغن خیتارناگفته پیداست که هنر خود قرار داده است. 

در جهان داشته  ییسزاهب ریتأث یفلسفه و مهندس ،ی، پزشکیاور، علم و فنّشعر

 بارزترینن یکی از شایان ذکر است که وجود فرهنگ التقاطی در این تمدّ است.

 وجود آورده است.تاریخ را بهو اساس ماندگاری آن در  بوده ت ایرانیهای هویّویژگی

تی التقاطی دارد؛ ارسی ماهیّعماری پهای هنر و مویژگی که بیان شد،چنان

به د جای داده و ی، مصری، مادی و آسیایی را در خوکه عناصر یونانی، آشورچنانآن

ت پارسی این هنر توانسته هویّ، از سوی دیگر جود اینکمال رسانده است؛ با و حدّ

عنوان محصول نهایی نبوغ خالق خود حفظ به فرد خود را در خلق یک اثر به منحصر

یل ایرانی توانسته های اصاین نوع هنر ترکیبی یا التقاطی با شاخصه د.ی کنمتجلّو 

نمایش بگذارد که عمق ی را در آثار بر جا مانده از آن دوران به های خاصّجلوه

 گذارد.های متفاوت هنری به نمایش میپیشرفت هنرمندان ایرانی را در رشته

 یباستان، مظهر باورها ۀعنوان نماد و سمبلی مهم در فرهنگ جامعبهگل نیلوفر 

که این نماد از مصر به ای بوده است. با وجود آنگاه اسطورهیدینی و مذهبی و تجلّ

زندگی و باور  ۀدر عرص عنوان نمادی مهمت خود را بهتوانست موقعیّایران وارد شد، 

بنابراین، حضور این نماد  صر هخامنشیان و ساسانیان حفظ کند؛ایرانیان در هر دو ع

گاه هنر آن زمان و در عقاید و شرایط اجتماعی آن دوران با قدرت و در جلوه

 حیات خویش را ادامه داد. ،صالبت

ت هنری و که ماهیّآنان و ساسانیان، با وجود هخامنشینیلوفر در هنر گل 

عنوان یک عنصر شد، توانست بهو وابسته به حکومت محسوب می داشت درباری
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 هر دو  چه که درآن نشان دهد.خود را ر دیگر صار کنار عنمفهومی دشاخص 

مظهر عنوان های بصری نماد گل نیلوفر بهنقل قول نماید،میفرهنگ بسیار برجسته 

این نوع استفاده از  .استزادگان و پادشاهان ویژه در رابطه با نجیببه قدرت و کمال

و  نیتراز آسان یکیعنوان تواند بهیم است که رینقل قول، در قالب تصو

های دیگر شناخته انتقال باور، اعتقاد و مفهوم از نسلی به نسل یهاراه نیرگذارتریثأت

تعامالت  به وگوهای بصری، بلکهانسته نه تنها به گفتشود. کاربرد این تکنیک تو

 فرهنگی و اجتماعی منجر شود. خاصّ
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