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چکيده
هنر دوران ساسانی چکیدهای از هنر تمامی اعصار ایرران و برداشریی از عناررر ن ری ایرانری بر ده نر در اابرذ قوو و سرهی
هنرمندان آن دوره پا ب عرر وج د ن اده است .ن ش تزئینری از مشخصر هرای آن اسرت و یکری از تیهیرای ایری ن ر ش در
منس جای ساسانی است ن تأثیر عمی ی بر هنر مهل تاریخ گذاشت و از بحاظ زیبایی ظاهری و مفاهیم نمرادینی نر دارنرد بر
عن ان شاخص ی م م هنر ایران شناخی شدهاند .ن ش حی انی در منس جای ساسانی بری از سرایر ن ر ش و نمادهرا خر د را
جه هگر ساخی است .ایی پژوه ب تحهیل ن مای های حی انی در منس جای ایی دوره پرداخی است .نیرای بیران ر آن اسرت
ن بین هنری جامع ی زمان ساسانی ،اعی اد ب اساطیر و آییی زردشیی داشی است ن زیربنای ارهی خهق آثار هنرری را در
ابل از اسالم تشکیل میداده است؛ چرا ن هرندام از جان ران من ش (گراز ،گ زن ،ا چ و  ،)...در بین زردشیی و نیاب اوسیا
دارای معنای فهسفی خاری هسیند و بر همیی مبنا م رد احیرام مردمان آن زمان ب دهاند ،بنابرایی ن ش ایی جان ران در دوران
ساسانی ب وف ر دیده میش د و هرندام از ایی جان ران حاویِ معنا و اشارای خاری برای مردم آن زمان ب ده است.
واژههاي کليدي :منس جای ،ساسانی ،ن ش حی انی ،نماد.
ارجاع :ساریخانی م .1398 .بررسی و تحهیل ن
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مقدمه
منس جای ایران از گذشی ای پر افیخار و پرشک ه ب رهمنرد
و تکنیک بافت سرآمد دی رر نشر رها بر ده
و از نظر ن
است .نخسییی ش اهد باسیانشناخیی منس جای ایرران برا
ادمت هزاره پنیم و.م .از ناحیر سر گرابی نردسریان بر
دست آمده است (ا امی )56 :1374 ،و همچنیی در هزاره
چ ارم و.م .پارچ هایی راهراه در ش ش یافرت شرده اسرت
( .)barber, 1991: 164ناوشهرای باسریانشرناخیی شر ر
س خی حکایت از یافت شدن پارچر هرایی از عصرر مفرر
دارد (سرریادی )30 :1380 ،و ایرری رونررد در دورههررای
مخیهف تاریخی ایران (عصر آهی ،ماد ،هخامنشی ،سره نی
و اشکانیان) ادام داشی است و با آغراز سهسره ساسرانیان
( 224م ).مدارک ب منظ ر شناخت هنرر منسر جای ایری
دوره تا حد اابل ت ج ی افزای مییابد و حمایرت دربرار و
پادشاهان م جذ پیشرفت ایی رنعت در آن دوره شده ب د
ب خص ص در «سال های امپرات ری بریی دوران پادشراهی
شاپ ر اول تا اوایرل اررن  5مریالدی» (فربر د و پر رجعفر،
 .)67 :1386دوبت ساسانی چر ن برزر ترریی امپراتر ری
زمان خ د ب د ،تأثیری دائمی و همیشر ی برر تمردنهرای
تحت سهط و حیی خارج از سهط ی خ د داشت (خزایری،
)43 :1385؛ اببی ناگفی نماند ن هر ادر هنرر نیرومنردتر
باشد ،تأثیر آن ب ن اط دورتر مری رسرد و دوام و ب رای آن
حیی در آن نر احی مطمرنیترر اسرت (گیرشرمی:1372 ،
 )403و ایی امرر در مر رد هنرر ساسرانی مصرداو دارد بر
نح ی ن دامن ی آن از چیی تا اایان س اطهس میرسرید؛
چرا ن بیشیریی مشخص ی هنر ساسانی ن ش تزئینی آن
است ن تأثیر عمی ی بر هنر دی ر نش رها گذاشری اسرت
(نامی و فروزانی .)24 :1392 ،برای شناسرایی منسر جای
ساسانی و ن مای ی آن هرا ،عرالوه برر مر ارد یراد شرده،
مطابع تحهیهی بباسهرای اشرخاص حیراریشرده ن ر -
برجسی ها و من ش بر دی ارن رارههرا ،اساسری و ررروری
است (گیرشمی )226 :1370 ،و شاخصتریی آنها ن ر ش
برجسی تاو بسیان است .یکی از زیبراییهرای منسر جای
ساسانی جدا از اسیحکام ،طرح و ن های ف وابعاده زیبرا
و پر جاقب آنها شامل ان اع طررحهرای هندسری ،اشرکال
جان ران ،پرندگان ،گل و گیاهران بر می و ن ر مایر هرای
نمادیی و اسرط ره ای بر د .ن ر ش حیر انی در منسر جای
ساسانی بی از سایر ن ش و نمادها بر نمرای گذاشری
حی انای از جمه پدیدههایی هسریند نر
شده است .ن
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پی نرردی دیرین ر و ناگسسررینی بررا زنرردگی انسرران برارررار
نردهاند .ب ط ر نهی «جان ران» در تمام ط ل تراریخ بشرر
و جای اه بسیار باالیی در باورها و اندیش هرای
هم اره ن
آدمیان داشی انرد و ریشر ی بسریاری از خرافرای ،ع ایرد،
آییی ها و اساطیر ب ط ر پی سی با حی انای و جران ران در
ارتباط ب دهاند .در زمین ی ب تص یر درآوردن حی انرای در
ایران باسیان دو گرای ب چشم میخ رد؛ یکری ایری نر
م ر ع تص یر شده از حابت نامالً وااعگریان ای ب ررهمنرد
ب د و از س یی وایی ن مای نامالً وارح و آشرکار نبر د،
ب شکهی نامالً مرنظم و در عریی حرال خشرک و رسرمی
ترسیم می شد در برخی م ارد حیی ب محدودههای انیرزاع
و تیرید نیز میرسید .ن ش حی انی در هنر ساسانی بی
از سایر ن ش و نمادها خ د را جهر هگرر مریسرازد و بایرد
اقعان داشت ن «چ ره ی حی انای عییذ و ن ش در ایی
دوره ررفاً جنب تزئینی نداشی بهک ارزش واالیری از نظرر
معنی و مف م نرزد ایرانیران داشری اسرت و طراحری ایری
ن ها در چارچ ب ارزشها ،سرنتهرا و مفراهیم درونری
هنرمند شکل گرفی است» (محمرد ابراهیمری و دی رران،
 .)1 :1390هم ایی طرحها اابل ایاس با نم نر هرای تراو
بسیان ،ن اشیهای آسیای میان  ،گچبریهای چال ترخران،
دامغان و ...است.
روش تحقيق
پژوه حارر با ت ج ب م رر ع مر رد بررسری ،بنیرادی
است و روش تح یق ت ریفی -تحهیهی با رویکررد تراریخی
است و گرردآوری مطابرذ آن برا روش نیابخانر ای انیرام
شدهاست .شی ه گردآوری اطالعای نیز بر رر ری فری -
برداری از منرابع نیابخانر ای بر ده اسرت .جامعر آمراری
پژوه  60تص یر از دادههرای باسریانشرناخیی و هنرری
است ن ب عهت تکرار مضم ن و محی ا و شرباهیی نر برا
هم داشیند تعداد  30اثر شاخص برای ایی پرژوه مر رد
بررسی ارار گرفی اند و تصاویر  17اثر آمده اسرت و ترالش
شده است نم ن های منس جای ساسانی دارای ن مایر -
های حی انی شناسایی گردد و سپس ب تحهیل ن ر مایر
آنها پرداخی ش د.
منابع مطالعاتي
بات ج ب م اعیت جغرافیایی ایران و داد و سید منس جای
و ابریشم با سایرنش رها ب ویژه ی نان ،روم شررای و مصرر
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ایی بافی ها در سرایر منراطق منبرع اب رام بافنردگان شرد.
چنان ن بافنردگان آنیری ن ئر در مصرر نیرز بر ت هیرد از
منس جای ایرانری دسرت زدنرد (دادور و حدیردی:1390 ،
 .)15هرریچ تردیرردی نیسررت نرر پارچرر بررافی در دورهی
ساسانیان ب منی ی درج ی ترای رسیده ب د و اینک بی
از  60نم ن از پارچ های آن زمان چر در اروپرا و چر در
هندوسیان باای مانده است (نفیسی)26 :1319 ،؛ بنرابرایی
برخی از ایی پارچ ها در خرارج از اهمررو ایرران فعهری بر
دست آمرده اسرت؛ امرا در ایرران بافیر شرده و بر دی رر
نش رهای آن زمان رادر می شده اسرت .منرابع مطابعراتی
پژوه ن مای هرای حیر انی منسر جای دوره ساسرانی
عبارتند از :ن مای های ن اشی دی اری ش ش (نیم ی اول
ارن 4م) (نامی و فروزانی 24 :1392 ،و گیرشمی:1370 ،
)226؛ ن ش تیپ ش ساسانیان در ن ش برجسری ی تراو
بسیان (پ پ)860 :1387 ،؛ ن ش روی پارچ های نشرف
شده از ناوشهای باسیانشناخیی مصرر (گ رهرای مصرر)،
آسیای مرنزی و ن ش رندووهای یافتشده از شیهرای
ترنسیان چیی (غیبی 248 :1385 ،و یارشراطر و دی رران،
)645 :1381؛ آثار م زهای نظیرر ظررو( (ن ر مایر هرای
ظرررو( ن رررهای) و منسر جاتی نر در مر زههررا ن ر داری
میش ند؛ آثار م ج د در خرزایی نهیسراهای اروپرا (غیبری،
248 :1385و یارشرراطر و دی ررران )645 :1381 ،و چنررد
اطع پارچ در حفاریهای رداحی (ش ر ساسانی).
بحث و تحليل نقشمايههاي حيوواني در منسووجات
ساساني
تاریخ نشان میدهد هر چیرزی مریت انرد معنرای نمرادیی
داشی باشد .در ح ی ت تمامی ج ان یک نماد باب ه است.
انسان با گرای طبیعی ن ب آفرین نمادهرا دارد گر یی
ناخ دآگاه اشیا یا اشکال را تغییر میدهد تا حابیی مرذهبی
و هنری ب خ د ب یرد (عابدوست و ناظمپ ر.)98 :1387 ،
در دان نمادشناسی ،حی انای ب سبذ داشیی ریختهای
گ ناگ ن و حرنای ،شکلها و رنگهای مشرخص و از نظرر
روابطی ن با انسان دارنرد بیشریریی اهمیرت را یافیر انرد
(اخ انم دم .)39 :1393 ،حی انای از جمهر پدیرده هرایی
هسیند ن پی ندی دیرین و ناگسسینی برا زنردگی انسران
برارار نردهاند .بازنمایی زندگی جان ری یکی از نخسرییی و
نیز جابذ تریی نم ن های بیران تمرایالی زیبرایی شرناخیی
انسان است ن بدون شک ن تن ا عالیق جادویی و آیینری
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مای ن رش و تداوم آن در طر ل زمران بر ده بهکر شر ر و
آزادگی ن روح هنر را مییهی میسازد نیز در آفررین آن
در نار ب ده اسرت .در ایرران نیرز بر همران عهرت زنردگی
جان ران از آغاز ت ج مردمانی را ن فطرتأ از م اری دست
و دات نظر ب رهمند ب دند ب س ی خ د جهذ نرد و آنهرا
را ب بازنمایی جان ران بران یخرت ،نیازمنردیهرای آیینری،
احیماأل در تک یی حاالی اندامی جران ران و همرراه برا آن،
نیرومندی باورهای جرادویی سربذ تکریرر و گسریرش آن
ن هرا بر ده اسرت (پر پ .)380-379 :1387 ،جران ران
هم اره جای اه خاری در فرهنگ و باور ایرانیان داشی اند و
اسیفاده از ن ش حی انی ب ر ری خالر ن راری شرده از
خصایص بارز هنر ایرانی است .در طر ل تراریخ ،هنرمنردان
رشی های گ ناگ ن ،از شکل جان ران ن ایت اسریفاده را در
هنر خ د نرده اند .در ایی زمین هیچ مهیی ب پای ایرانیران
نمیرسد .ع اید و باورهایی ن ایرانیان در مر رد جران ران
گ ناگ ن داشی اند ،دبیل ترسیم ایی ن ر ش بر انر اع هنرر
آنها ب ده اسرت (نردیم« .)16 :1386 ،جران ران» در تمرام
ط ل تاریخ بشر همر اره ن ر و جای راه بسریار براالیی در
باورها و اندیش های آدمیان داشی اند و ریش ی بسریاری از
خرافای ،ع ایرد ،آیرییهرا و اسراطیر بر طر ر پی سری برا
حی انررای و جرران ران در ارتبرراط بر ده اسررت« .ایرری گررروه
جان ران ،بر سفابین ها ،م رها ،گل خام ،گل سفاب ری ،ایر،
مفر  ،مرمر ،رخام و ان اع دی رِ سنگها تیسم مییافینرد»
(پر پ .)380-379 :1387 ،در هنرهررای تزئینری مضررم ن
حی انای و شخصیتهای اساطیری هر ندام معنای خارری
در نمادشناسی دارند (اخ انم دم .)36 :1393 ،ن ر مایر
حی انی در تمامی هنر ساسانی ب چشم میخ رد و یکی از
ایی هنرها منسر جای ایری دوره اسرت« .منسر جای دوره
ساسانی ن مای هایی نظیر ن ش جران ری و پرنرده ای را
با ناربردهای نمادیی یا تزئینی ،م رد ب رهبرداری اررار داده
است و ن ش حی انی بی از سایر ن ش و نمادها خر د را
جه هگر میسازد .در وااع یکی از وج های هنرر ساسرانی
ظ ر ر حی انررای افسرران ای بررا ترنیبررای بسرریار ظریررف و
هنرمندانر اسررت نر ریشر در افسرران هررا ،داسرریانهررای
اساطیری ،باورهای دینی و اعی ادای ا می و مهی داشیند»
(طاهری .)44 :1392 ،هر حی ان ممکی است مظ رر یرک
ایزد نیک نار باشد و یرا برا نشرانهرای خران ادگی اجیمراع
ساسانی مرتبط باشد .ایری تعبیرر مریت انرد برا شررحی در
شاهنام فردوسی ن مطابب با زنردگی اجیمراع ساسرانی

بررسي و تحليل نقشمايههاي حيواني منسوجات ايران در دوره ساساني

80

آمیخی است ،م رد تأییرد اررار گیررد (گیرشرمی:1370 ،
 .)200در دیی زرتشیی ن ساسانیان آن را ب عن ان دیری
رسمی نش ر پذیرفی ب دند ،تصاویر حی انای مظاهر ایزدی
گ ناگ نی ب شمار میآمدند .هر یک از ایی حی انای نماد و
نشان مفاهیم و تیسرم عینری ایرزدان روی زمریی ب دنرد.
برخ رد با چنیی م ج داتی نیز تعابیر خاص خ د را داشت.
شکار ایی حی انای از جانذ شاه ،نشان از نیروی جسمانی و
روحانی او در برابر ایی ایزدان تیسم یافی است و برنرت و
شک فایی و فراوانی ب همراه دارد .پرس بایرد در برابرر ایری
ادری بینظیر ن سر در آسرمان دارد ،می اررع بر د و راه
اطاعت پیم د .نارگراه هرای شراهی برا سراخت و پرداخرت
ن شرری از شررکار شرراه بررر رررفحای بشر ابهررای زریرری و
سیمیی ،ایی پیام مذهبی سیاسی را مصر ر مرینررد و بر
نسانی ن ب نح ی با وی و میم ع پادشراهی در ارتبراط
ب دهاند ب عن ان هدی ابرال مرینردنرد (ب نر نیی:1372،
بر منسر جای ساسرانی
 .)155در هرحال ،حی انای من
در س گ ن جان ران چ ارپا ،پرندگان و حی انای خیابی یرا
ترنیبی اابل بحث و فحص هسیند.
شکل  1با تصوير قوو موزي شوده اسو

مظ ر خ ارن (فره ایزدی) ب شرمار مریرفرت» (ب نر نیی،
 .)158 :1350یکی از جه ههای فره ایزدی ،ا چ اسرت و از
س یی ا چ یکی از رر ریهرای ایرزد ب ررام اسرت (ب ررام
یشت :1377 ،نرده  ،8بند  .)23ا چ هم نشان فرره و هرم
ار چ نمراد ار ه
نشان ادری شاهی است و همچنیی ن
مرادن ی ،انرژی آفریننده ،نیروی محافظ و در سال شمسی
نماد منط ی اببروج و آغاز ب ار اسرت (نرامی و فروزانری،
 ،)36 :1392همچنیی ا چ نمادی از ان یزش خالو و نماد
روح در بحظ تک یی است .حمرل ار چ نخسرییی رر ری
منط اببروج و ب معنری ان یرزش آغرازیی اسرت (سررب ،
 )347 :1388و شان روی ناله ،نمراد اردری و نیرومنردی
بدن انسان است (اخ انم دم.)41 :1393 ،

در دوران

ساسانی ،پارچ هرای بسریاری برا ن ر جران ران وااعری و
اساطیری از جمه ا چ ب دست آمده اسرت .از م رمترریی
ا چ مزیی گردیده
اطعای پارچ های ایی دوران ن با ن
و در خارج از ایران نشف شدهاند ،اطع پارچ ای است نر
ن ر اررهی آن را یرک ار چ برا دو شران بهنرد و خمیررده
تشکیل میدهد .ایی ا چ با گردنبند و روبانی م اج میصرل
ب گردن بند در حال راه رفیی است (ریارری232 :1382 ،
و  . )233شی ه بافت آن مانند پارچر هرای پشرمی ابطری
است؛ وبی ا چ ب ور ح از هنر ساسانی اب ام گرفی اسرت.
گررام برداشرریی جرران ر و جزئیررای شررانهررا ،گررردنبنررد و
روبانهای در اهیزاز مشخص و نمادهایی هسیند ن مکررراً
در م رها و گچبریهای ساسانی دیده شردهانرد .ایری ار چ
همچنیی با طرح ا چها در بافی های ابریشرمیی گ رسریان
زیرزمینرری آنیرری ن ئ ر  1اابررل م ایس ر اسررت (شررکل )1
(محمر دی .)239 :1380 ،از آنیررین ئر در مصررر اطعرراتی
حی اناتی ماننرد ار چ و اسرذ
بافی ب دست آمده ن ن
بسری اسرت (گیرشرمی .)229 :1370 ،ار چ
بالدار ن
شکل  1در مریی یرک اراب نر پیرامر ن آن را ردیفری از
دایرههرای ن چرک تشرکیل مریدهرد ،ن ر شرده اسرت
(ریاری 232 :1382 ،و  .)233در زمران ساسرانیان «ار چ

شکل  -1پارچه با نقش قو  ،گورستان زيرزميني آنتي نوئه،
سده  6و  7ميالدي ،موزه ليون (گيرشم )228 :1370 ،

شکل  -2نقش بز کوهي ،ايران يا عراق ،گالري هنر دانشگاه
تال( ،2پوپ و اکرم 885 :1387 ،؛ يارشاطر و ديگران:1381 ،
)651
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بز ن هی است .بز نماد نیروی زندگی و خابق
شکل  2ن
نیرو ،ن بان درخت زندگی ،م ج دی م رد عالا ن ارگران
ب ر ده اسررت .در دوره ساسررانی از ایرری ن ر فررراوان روی
پارچ ها اسیفاده شده (م س ی و آیتابه ی )53 :1390 ،و
حیرر ان مهرری ایررران دانسرری شررده اسررت .ن رر آن از
ادیمیتریی سفابین هرای شر ش و سریهک ترا مفرر هرای
برسیان و آثرار دوران ایرالم ،هخامنشری ،پراری و ساسرانی
م رد ت ج ب ده است .بز ن هی با شانهای بزر تر از حرد
معم ل و درست شبی هالل ماه بر سفابین ها ترسیم شرده
است .گراهی شران او نمراد مراه اسرت (نرامی و فروزانری،
 .)37 :1392در انرر آثار هنرری ،آناهییرا (اب ر ی آب) در
اابذ بز ن هی میسم شده و ب گ ن ای با مف ر م براروری
در ارتباط است (احمدی پیام .)105 :1388 ،ن ر دو برز
ن هی و یک درخت تاک هن ز مظ ری از نیروی باروری را
در دوران ساسانی ارائ نرده است (پرادا .)308 :2537 ،در
شکل  ،2اسمیی از بدن یک برز بر حابرت نشسری دیرده
می ش د .ن ش ایی اطع فر وابعراده زیبرا و بسریار عرابی
طراحی شده است .بز دارای یک گردنبنرد مرواریرد نشران
است و از پشت سر بز نیز یک ربان م اج بر گردنبند میصل
است .در زیر چان و سین بز دو گل تزئینی ن یکی از آن-
ها ب شکل انار است ،دیده میش د .در پ ه و روی نیف بز
یک دایره دیده میش د ،ن در میی آن یک طرح داببرردار
مطبق دیده میش د (جهیهری و زارعزاده .)44 :1392 ،ایری
طرح یادآور نن رههای باالی دی ارهای تخت جمشید و بب
باالی بناهای دوره ساسانی و ناله پادشراهان هخامنشری و
ساسانی است و امروزه یکی از ن های رای در بافی هرای
عشایری ایران است (ریاری .)236 :1382 ،در ایی طرح از
بز و تزئینای وابسری بر
خط ط منحنی برای ترسیم ن
آن ب وف ر اسیفاده شده است .با ت ج ب آن نر برز نمراد
آبخ اهی ،زاینردگی ،فراوانری نعمرت و محافظرت اسرت و
همیش روی سنگن ارهها در ننار سرچشم های آب یافت
می ش د ،هنرمند ساسانی با خط ط نرم منحنری ن ر برز
ن هی را بررای اب رای خیرر و برنرت ترسریم نررده اسرت
(جهیهی و زارعزاده.)44 :1392 ،
نقش اسب در تصوير  3ديده ميشود اسرذ از روزگرار
ن ی در اساطیر مهل م رد ت ج ب ده و ب ن بانی و تیمرار
ایی حی ان س دمند نر بر ررفای تنرد و تیرز ،چراالنی،
دبیری و پ ه انی م ر ( است اهیمام داشری انرد .فرشری
ن بان چ ارپایان در اوسیا ،درواسپا (دارندهی اسذ سرابم)
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خ انده شده است .شاید با ت ج ب همیی مسأب است نر
اسذ را شاه چرندگان و در میان چ ارپایان از هم نیکر تر
دانسررری انرررد (نرررامی و فروزانررری .)35 :1392 ،اسرررذ
شاخص تریی عنصرر تصر یری پرس از انسران در هنرهرای
تص یری ساسانی است .اسذها بیشیریی ناربرد را در هنرر
ساسانی ب نسبت سایر حی انای دارند و معم الً نسربت بر
پیکرههای انسرانی ن چرک ترسریم مریشر ند (هاشرمی و
شرریرازی .)6 :1392 ،از دوران ساسررانی ن شرری چنررد بررا
م ر ع س ارنار برر جرای مانرده اسرت .در شرکل  3طررح
بازسازیشده یک اطع پارچ دیده میش د .در ایری طررح
اسذ در میی اابهای مدور بافیر شرده اسرت .حرد
ن
فارل دایرره هرا را یرک گرل چ رار پرر تشرکیل مریدهرد.
ن های گیاهی ایی طرح در حیاری تاو بسیان نیز دیده
می ش د (ریارری .)241 :1382 ،پارچر ابریشرمی نر در
بربیی م ج د است شامل طرحهای خان خان ای ب رر ری
ااب های مدور و مماس برهم اسرت نر ح اشری آنهرا برا
تزئینای برگیشکل مشرخص شرده اسرت .درون هریرک از
اسبی در حرال جسرت و خیرز نر بر پشرت
ااب ها ن
بسی اسرت (پر پ و انررمی:1387 ،
سرش مین رد ،ن
اسذ بالداری اسرت نر
 .)862پارچ ی دی ر دارای ن
ب حال ی رتم در حرنت است و از مصر بر دسرت آمرده
است .ایی اسذ در یک ااب با حاشی مروارید نشان ،ن ر
گردیده است (پ پ محل ن ر داری ایری پارچر را مر زهی
گ می ر  3و م ر زه بی ر ن 4و تیس ر س 5اعررالم نرررده اسررت)
(ریاررری« .)242 :1382 ،اسررذ بررالدار تغییررر شررکهی از
خدای ورثررغی اسرت» (گیرشرمی ،)229 :1370 ،همریی
اسرذ بررالدار روی اسری دان بیشرراپ ر ،گردونر ی مییرررا را
مینشد .ن ارهای م اجی ن ب گردن و زیر زان ان او بسری
شده و هالل گ یداری ن براالی پیشرانی اش اررار دارد و
منظرهی (ت دسآمیزش) نشان میدهد نر آن نیرز مظ رر
یک نیروی شاهی اسرت نر ایرزدی آن را ت ردیس نررده
است .طرح س ارانی نر روی زیری اسرذ خر د برگشری و
نمان می نشند بسیار رای است .در ایی طرحهرا سر اران،
حی انای را -ن گاهی روی هرم اررار گرفیر انرد -پایمرال
مررینننررد (گیرشررمی .)244 :1370 ،در دوران ساسررانی
برجسی س ارنار انی ای تراو برزر تراو
میت ان ب ن
بسیان اشاره داشت ن احیماالً تص یر خسروپرویز ب همراه
اسذ معررو( و افسران ای شربدیز (سریاه) باشرد «نر بر
رواییی از روم آورده ب د و از سایر اسبان چ ار وجذ بهندتر
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ب د» (یاح ی .)272 :1375 ،میأسرفان آثرار شاخصری نر
س ارنار روی پارچ های ساسانی باشد در خ د
گ یای ن
ایران ب دست نیامده است؛ اما با ت ج ب آن ن مهرل هرم
ج ار در آثرار هنرری خر د بسریار از هنرر ساسرانی ت هیرد
س ارنار ب سبک ساسانی در دی ر
مینردند آثاری با ن
نش رها نظیر مصر ،بیزانس و یا ژاپی بر جای مانده اسرت و
س اران ساسانی روی
از روی آنها میت ان تا حدودی ن
پارچ های ایی دوران را بازسازی نرد .اسرذ معمر الً نمراد
ادری ،م اعیت اجیماعی و نیابرت اسرت و هرمچنریی برا
جنگ و دالوری ،ادری بدنی و شریاعت در ارتبراط اسرت
(اخ انم دم.)41 :1393 ،
تصاوير  4و  5مشوتمل بور نقوش گوراز روي پارچوه
ابريشمي اس

درباره ی ن

گراز و ایی ن ایی حیر ان

شکل  -4پارچهي ابريشمي با نقش گراز ،ماوراءالنهر (پوپ،
)197 :1387

در ایران چ ن شی داشی  ،چیزی ن باید ب آن تکی نررد
اهمیت ایی حی ان در جنگ هاست ایی جان ر دارای نیروی
ف و طبیعی است و سرر ایری جران ر تیسرمی از ورثررغی
خدای جنگ و پیروزی است .ایی حی ان در ایرران باسریان
بیشیر برای شکار ب نار میرفرت( .احمردی پیرام:1388 ،
 .)105ایی ن ر نر تن را در گرچبرریهرای دوره میرأخر
ساسانی دیده میش د؛ بهک در طرحهای پارچ همان دوره
نیز ب نار رفی است (ریاری.)129 :1382 ،
شکل  -5سرگراز ،عصر ساساني ،آستانا (ترکستان چي ) ،موزه
دهلي نو (گيرشم  ،ج  2ص 231؛ جليلي و زارع زاده:1392 ،
42و رياضي)243 :1382 ،

شکل  -3قسمتي از پارچه ابريشم با نقش اسب ،سده  6و 8
ميالدي ،ايران ،موزه دولتي برلي (پوپ و اکرم )862 :1387 ،

پیروزی بر یک حی ان یک امییاز شاهان اسرت (گیرشرمی،
 .)209 :1370منس جای من ر ش بر گرراز نر برر جرای
ماندهاند محیمالً حارل نار بافندگان سغدی از سده اول ه.
 7 /م .ب بعد ب دهاسرت (اب ررد و مکرداول.)153 :1374 ،
گراز برر پ شراک
ن اشی دی اری افراسیاب نم ن ای از ن
گراز ب ر ری بسیار محدود در منس جای ایی
است .ن
دوران ب چشم میخ رد .گ یاتریی و سابمتریی یک تکر از
پارچ ای در آسیای مرنزی ب دست آمده است (شرکل .)4
در ایی اثر سر نیرومند گراز ب تص یر نشیده شده اسرت و
سر ،ب سط ح ن چکترری ت سریم گردیرده نر برا طررح
په ای از یک دی ر میزا شده اند هاش رهای اف ری تن را در
یال حه شده ب دور گردن ظاهر می گردد و مانند ن ر -
برجسی ی گچری دامغران (پررادا 324 :1383 ،و  .)325در
هر دو اثر ،ایی یال ،شأن و مرتب ی مسهّمی را بر پیشرانیِ
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جان ر عرر میدارد .بیشیر خط ط در زوایای راستگ شر
ب هم میرسند؛ ایی نیییر ترا انردازهای برا فری بافنردگی
ممکرری شررده اسررت ،گرچ ر چنرریی نییی ر ای بیشرریر ب ر
بافی های خشیتر ارتباط مییابد تا ب ابریشرمی ظریرف از
آسیانا .شکل  5ب سبک هندسی بافی شده ن نیروی ایری
حی ان وحشی را ب یر نمایان میسرازد (گیرشرمی:1370 ،
 .)230ن ر سرررگراز روی ببرراس اررای ران ننررار شرراه در
حیاری تاو بسیان ،در طرح نیم دایرره اسرمت پرایییتنر
بباس دیده می ش د و دایره سادهی دی ری در سرمت زیرر
سرگراز ارار دارد (ریاری .)97-98 :1382 ،گذشری از آن
تعدادی پالک گچی با تصراویری از گرازهرا از تیسرف ن بر
دست آمده است ن ب ط ر نزدیکی با گرازهای دیدهشرده
در ن ر برجسری تراو بسریان مرب طینرد (پررادا:2537 ،
 .)305گراز نر نمراد اردری ،ثبرای اردم ،شریاعت ،حمهر
جس ر ران  ،وحشرریگررری و درنررده خ ر یی اسررت .گررراز در
فرهنگهای مخیهف و در زمانهای گ ناگ ن ن ر م مری
در اسط رهها و داسیانها داشی است .گراز نماد بزر ایزد
بان نیز ب ده است ن خ د جنب هرای میضراد و دوگانر ای
دارد .ایی دوگان ی در فرهنگ باسیان خاور نزدیک نیرز بر
ور ح دیده میش د در ایی فرهنگهرا گرراز برا براروری از
یک س و با مر و نیروهرای شریطانی از سر ی دی رر در
ارتباط است (اخ انم دم .)41 :1393 ،سرگراز تیسرمی از
ورثرغی خدای جنگ و پیروزی را نمای مریدهرد (پررادا،
 .)309 :2537وج مهی و مردمپسند ایی جان ر را می ت ان
در مذهذ زردشت جستوج نرد چنانن ایرزد ب ررام در
ده شکل مخیهف خ د را ب زردشت نشان داد نر در یکری
از ایی ر ریها وی ب شکل یک گراز نرر ظراهر مریشر د
(ب رام یشت :1377 ،بند  )27-1هر یک از ایری ده تیسرم
نشان ادری و دبیری است در دوره ساسرانی دو تیسرم از
تیسمهای ایزد ب رام محب بیت بیشیری داشرت :یکری بر
شکل پرندهای بزر (شاهیی) و دی ری ب شکل یک گرراز
نر .رحن شکار گراز ،عالوه بر ایی معنای وااعی خر د نر
نمایشی از ادری و دبیری شاه ساسانی محس ب میگرردد
میت اند یک معنای مذهبی نیز در خ د داشی باشد چنران
ن با شکار ایی حی ان ،پیشیازی و نیرومندی گراز ب شراه
نیز منی ل شده اسرت (وثر و بابرایی و م رآفرریی:1394 ،
.)35
تصوير  6نقش شيران متقابل را در معرض ديد قورار
داده اس

شیر از م متریی ن ی اب ها در میان ایرانیران
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محس ب می شده است و ب ر ری یرک نمراد سرهطنیی و
نشرران ای از شرریاعت و ارردری ب ر ده اسررت (اتین رراوزن،
شیر بر منس جای دوره ساسرانی مکررر
 .)14 :2537ن
دیده می ش د (احمدیپیام .)105 :1388 ،یکری از ن ر -
شیران ب ر ری می ابرل در دو طرر(
مای های رای ن
درخت زندگی ب ر ری ارینر وار اسرت (ریارری:1382 ،
 .)247در شررکل  6ن ر ارررهی پارچر را تکرررار دو شرریر
می ارن میسم میننرد نر در دو سر ی درخرت زنردگی
ایسیاده و در یک اراب برا سر حاشری تزئینری (مرواریرد،
زنییر و داببردار) محاط شردهانرد .پیرامر ن ایری دوایرر برا
ن شی نظیرحی انای وحشی ،بر  ،انار محراط در دایرره و
6
ب ت گل تزئیی شده است .ایی پارچ از رریح سریآمر ن
درنهیسای سی ژان ل 7در ت ل ب دسرت آمرده اسرت .در
ایی پارچ دو شیر ایسیاده و غیر طبیعی را ن در برابر یک
نخل روبروی یکدی ر ارار گرفی اند ،در اابهرای دایررهوار
نشان میدهد (ریاری .)247 :1382 ،در پارچر نهیسرای
شریران می ابرل روی
سانس (نفی سنت نهمذ) ،نیز ن
یک بافی خیهی رخیم ب تص یر نشیده شرده اسرت .روی
یک زمین نخ دیرنگ ،هفرت رده ارابهرای دایررهوار برر
باالی یکدی ر ارار گرفی اند .در میان ایی اابها دو شیر در
برابر هم ارار دارند ن نمای نیمرن آنها بسیار وحشری بر
نظررر مرریرسررد و ن ر آنهررا ب ر سرربک هندسرری اسررت
(گیرشمی .)233 :1370 ،در حدود  1200سال ابرل ایری
پارچ زربفت از ایران خریده شده و بررای پ شرانیدن روی
ابر یکی از م دسیی نهیسای ش ر سانس در فرانس ب نار
برده شده و امروز در همان نهیسرا محفر ظ اسرت (ب نرام،
 .)3 :1342دو تک پارچ ی جابذ ت ج دی رر نر در واارع
ناربرد نیس دارد چ ار شیر را دوب دو و روبروی هرمدی رر
ایسیاده روی پای ب تص یر نشیده اسرت (ریارری:1382 ،
 .)251در اوسرریا از ایرری درخیرران ن ر نزدیررک چشررم ای
می رویند و ن بانانی دارند ،سخی رفیر اسرت (گیرشرمی،
 .)232 :1370بسرریاری از شرراهان ایرانرری برر خصرر ص
پادشرراهان ساسررانی شررکار را جررزو تفریحررای سررهطنیی
میدانسیند و در دورهی ساسانی شکار شیر و مبارزه برا آن
ب ر عن ر ان یکرری از مظرراهر ا ردری و زورمنرردی پادشرراهان
شریر بر
محس ب میشده است؛ بنابرایی ارار گرفیی ن
ر ری ن شی رای برر آثرار هنرری ایرران م رر عی دور از
قهی و عییذ ته ی نمریشر د (نرامی و فروزانری:1392 ،
 .)34فراوانی ،آت  ،اب ت ،پارسایی ،پرت خ رشید ،پیروزی،
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دالوری ،روح زندگی ،سبعیت ،سهطان جران ران ،سرهطنت،
شیاعت ،ع ل ،ادری اب ی ،نیروی ابر انسرانی از معرانیای
است ن برای ایی حی ان بحاظ شده اسرت (احمردیپیرام،
 .)105 :1388شرریر نمرراد و مظ ررر م ررر ،داور و محررافظ
سررزمیی ایرران اسرت (پ رح رانی .)18 :1377 ،خ رشرید
مظ ر خداوند و شیر نشان ادری و اایدار و هر دو ب ن عی
ب شاهان مرب ط ب ده اند (یاح ی .)280 :1375 ،شیر نمراد
آت و ن ر و با احساسرای و ع اطرف مررتبط اسرت .شریر
سهطان حی انای زمینی همانند همیای آسمانی خ د یعنری
ع اب نمادی از نیرو و ارل مردان ی اسرت (اخر انم ردم،
 .)42 :1393شیر در براور مرردم باسریان بر عنر ان نمراد
عظمت و ادری مطرح ب ده است (یاح ی.)282 :1375 ،

شکل  -8تصوير پرندگاني شبيه به کبوتر روي پارچه ابريشمي،
موزه دولتي برلي (پوپ و اکرم )862 :1387 ،

تصاوير  7و  8مزي به نقش پرنودگان اسو

شکل  -6پارچه با نقش شيران متقابل ،ايران شرقي ،نانسي،
موزه لورن( 8گيرشم )232 :1370 ،

شکل  -7پرندگان متقابل ،هنر ساساني (جعفرپور و محمدي،
)14 :1387

یکری از

ن های زیبا و م رد ت ج هنرمندان دوره ساسانی ،ن ر
پرندگان مخیهف است ن بسریاری از آنهرا دارای مفراهیم
نمادیی مذهبی هسیند (م ر پ یرا و همکراران.)1392:80 ،
پرندگان در دوره ساسانی روی آثار مخیهرف از جمهر
ن
منس جای بسریار اسریفاده شرده اسرت (ویهسر ن:1377 ،
 )145و ب جرأی میت ان گفرت نر بخر اعظرم ن ر ش
پارچ های ساسرانی را تصراویر پرنردگان از انر اع گ نراگ ن
تشکیل می دهد .پرندگان هم اره از جادویی تریی م ج دای
برای بشر ب ده اند .پرنرده ،نمراد گسریرهی روح بر حسراب
می آید ب ویژه در هن امی ن پس از مر ب آسمان رع د
می نند (هال .) 48 :1380 ،در آییی زردشریی نمادسرازی
خاری در ارتباط با م ابه ی پرندگان با م ج دای زیاننرار
شده است ن در ایی باره در بنرده چنریی آمرده اسرت
«مرغان هم ب دشمنی دی ان و خرفسیران آفریده شرده-
انررد» (خزایرری و سررماونی .)9 :1381 ،پرنررده بررر حسررذ
خص ریات  ،نشانی از نیل ب تعرابی محسر ب مریشر د،
پرنده ،نماد «فر» در پی ند با آسرمان اسرت و عمرل آن در
م ام واسط میان دو عرابم وجر د م جر د اسرت (جعفرری،
 .)149 :1381از معانی سمبهیک پرنده میت ان بر آزادی،
آسمان ،ابر ،باد ،پیام رسانی و جاودان ی اشاره نررد (عهری-
آبادی .) 7 :1391 ،مر (پرنده) نماد جران اسرت بر ایری
ع اب (با بالهای گش ده) بر معنری هن رامی
ترتیذ ن
ن بال های سابم است میرل بر پررواز دارد و جراودان ی
مینند (حبیبری .)120 :1381 ،معنری نمرادیی پررواز در
پرندگان ب معنای اسیعال ،رهایی روح از بدن مرده ،گرذر از

نشريه جستارهاي باستانشناسي ايران پيش از اسالم /جلد  /4شماره  /2پياپي  /8پاييز و زمستان 1398

یک مرحه ی حیای ب مرحه ی دی ر ،گذر از عابم شررطی
ب غیر شرطی؛ دستیابی ب اهمرو ماف و انسرانی .ت انرایی
حکیمان برای پرواز یا «سفر بر بادها» نماد رهایی معنر ی
و حضرر ر مطهررق اسررت (نرر پر .)73 :1379 ،در نرری
زردشیی پرندگان با اه رامزدا ،ایزد برزر و مظ رر اردری
پرندگانی چ ن
نیک ،ارتباط نزدیکی دارند .اسیفاده از ن
ع راب ،خرروس و طراووس در ایری دوره روی آثرار هنرری
بسیار رواج داشی اسرت .بررای نم نر ع راب را مریتر ان
نمادی دی ر از ورثرغن یرا ایرزد ب ررام دانسرت (م رپ یرا،
حی ان آراسی ب ت ر
ده انی ،عابینژاد .)80 :1392 ،ن
و گردنبنررد مخص رراً بیشرریر ب ر دنیررای پرنرردگانی ماننررد
خررروسهررا ،ا هررا ،مرغرران مرراهیخرر ار اخیصرراص دارد
(گیرشرمی .)23 :1350 ،بسریاری از پارچر هرای ساسرانی
پرنده هسیند و در می ن م دس اوسیا پرندگان
دارای ن
از زیبایی ظاهری ب رهمندنرد .پرنرده در داخرل اراب هرای
دایرهای وااع شده است (شکل .)7
تصوير  8نقش کبوتر اس

تندیسهایی نر از نبر تر و

امری در ایران پیردا شرده هم ری رمرزی از ناهیرد اسرت
(شکل )8؛ ارتباط نب تر با ناهید (زهره) از یک س و رابط
ایی پرنده ب عن ان مظ ر م رورزی یادآور وایت 9است و از
س ی دی ر سبذ شده است ن ب نام پیک عشرق و ااررد
عشررق نیررز م سرر م گررردد (یرراح ی .)347 :1375 ،روی
پارچ های حیاری شده در تاوبسیان ن شی ن نمایانگرر
نب تر و یا پرندگان شبی ب آن هسیند ،دیده میش د.
در تصاوير ( 9الف و ب) نقش عقاب (پرنده شوکاري)
رو پارچه و لباس نقش شده اس

ع اب ،پرنده پرادری

و ت انررا نمرراد اه رامزداسررت ،پرنررده در داخررل اررابهررا در
بسیاری از زمین های هنر ساسرانی مشراهده مریشر د .در
دوره ساسانیان شاهیی م رام ایرزدی دارد و در شرکلهرای
گ ناگ ن ارائ شده و در آییی زرتشت نیرز جای راه ویرژهای
دارد (م س ی و آیتابه ی )54 :1390 ،و هرمچنریی نمراد
هم ایزدان آسمان ،رهایی از بند ،پیروزی ،سهطنت ،ادری
و اایدار است .در هنر پارتی و ساسانی ب عن ان نمراد ایرزد
آفیاب (مییرا) مطرح ب ده است (نرامی و فروزانری:1392 ،
 .)32در شکل  9ابف ع ابی ن بزی را با چن الهای خر د
گرفی است ،دیده میش د (مشاب چنیی ن شی را میتر ان
بر گهدانی از دوره ساسانی مشاهده نررد) (ریارری:1382 ،
 .)267سین پرنده آراسی ب ش ررهعیهرایی اسرت نر
داخل هریک از آنها یک بن ر است ایی طرح  3بار نیرز در
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بن ر با ایی شکل نامل ،از
بال پرنده تکرار شده است .ن
نمیاب تریی ن ش ایی دوره است؛ وبی برا نمری تغییرر از
درونمای های م م و چشمگیر سک های ابیمایی است نر
ع اب در ط ل چند اررن
دراییجا نماد آسمان است .ن
در فالی ایران و فرهنگهای مرب ط ب آن ،پرندهی آسمان
(فرمانروای آسمان) محس ب مریشرد و پرنردهی آسرمان
تعبیر پرندهی خ رشید است ن معم الً اربرانی و طعمر ی
خ د را ن یک چ ارپای شراندار نمراد مراه اسرت ،حمرل
مینند .بنابرایی ،در فرهنگ ایران ایی ن مای آشنا بر ده
ن ب عن ان تزئیی ایی پارچ ( 9ابف) اسیفاده شرده و بر
احیمال ا ی ایی پارچ ب سرزمییهای اهمروی ساسانی و
ب خص ص ب خ زسیان نسربت داده شرده اسرت (پر پ و
انرمی 872 :1387 ،و  .)873هم اره ب یرریی منبرع بررای
پرندگان روی پارچ های ساسانی ،ن هرای
شناخت ن
نندهشده روی بباس افراد م ج د در حیاری تراو بسریان
معرفی شده است .همانط ر ن ایی ن ش برجسی  ،یکری
از منابع ارهی شناخت پارچ های ساسانی برای مح یی و
پژوهش ران تاریخ هنرر و نسراجی در ایرران باسریان اسرت
ع اب روی بباس اای ران تراو بسریان
(شکل .)10در ن
ن ش درون اابی ب شکل گل چ ارپر ارار گرفی اند .منشرأ
ایی طرح بینظیر هن ز نامالً شناخی نشده اسرت ،اگرچر
اسیفاده از ااب گل چ ارپر بررای م تیرفهرای جران ری از
ابل وج د داشی ؛ وبی در دوره بعردی جرذابیت ارابهرای
مدور را نداشری اسرت (ریارری .)146 :1382 ،ن ر برال
ع اب در دوران ساسانی بر تاج شاهان از زمران ب ررام دوم
ب بعد رای شده است و معم الً تاج بزر شاه ساسرانی را
هالبی در پی زینت میدهد شانهایی نر فرراز تراج بر
چشم می خ رد ن در میان دو بال ع اب ارار گرفیر انرد و
روی آن هالبی اسرت نر اررص خ رشرید را در آن رسرم
نرده اند (محبی )90 :1384 ،و ن ر نمرادیی برال ع راب
مظ ر ایزد پیروزی ورثرغی است (گیرشمی.)173 :1350 ،

شکل 9الف  -پارچه با نقش عقابهاي متقارن (پوپ1387 ،
)873:
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شکل 9ب -نقش عقاب روي لباس خسرو پرويز در صحنهي
شکار گوزن ،تاقبستان (رياضي)267 :1382 ،

شکل  -10لباس رقاص ايستاده در قايق ،تاق بستان(جليلي و
زارعزاده)45 :1392 ،

خروس در شکل  10بر پوشوا

رقواص ايسوتاده در

قايق در نقوش برجسته تواق بسوتان(ديواره جوانبي
تاق بزرگ) ديده ميشود خروس در اوسیا با نرام دینری
پرررودرش 10بر معنرری پرری بیننررده معرفرری شررده اسررت
(پ ر رداوود .)317 :1380 ،خررروس در سررپیدهدم بررا بانررگ
خ ر ی دی ر ظهمررت را مرریرانررد (یرراح ی180 :1375 ،و
م ریی )180 :1337 ،و خروس سفید را گ یند در هر خان
ن باشد دی در آن خان نباشد (یاح ی )179 :1375 ،ایی
حی ان مخص ص ب می است ،بباس سفید بر او اخیصراص
دارد و در میان گلها ،یاسرمی سرفید هرم از ب مری اسرت
(م ریی .)180 :1337 ،از وظایف امشاسپند ب مری تعهریم
گفیار نیک اسرت (یراح ی )103 :1375 ،و نمراد گسریرده
روح ب ویژه پس از مر است .ب تعبیر دی ر نشان خروس
ب معنای عالمرت رسرمیت اسرت (م سر ی و آیرتابه ری،
 .)54 :1390در بسیاری از بافی هرا و اطعرای پارچر هرای
ابریشمی دوره ساسانی در سده های  8-6م .تن ع چشمگیر
خروس بر فراوانری دیرده مریشر د.
در طرح اندازی ن
نمای پیکر خروس در اغهذ طرحهای دوران یاد شرده برا
هاب ای پیرام ن سر و رشی مروارید نشان ،چر ن نر اری از

دوایر ممید بر دور گردن نر نشران از سرنت تصر یرگری
ساسانی و مفاهیم وابسی ب فر ایزدی دارد در میی دایرهها
و میان ترن ها و گهبر های تزئینی و تهفی ی تکررار شرده
است (شیی دشی ل .)38 :1386 ،یرک پارچر ابریشرمیی
گنیین التران م زه واتیکان دارای ن شی است ن خطر ط
آن نامالً هندسری اسرت .ایری پارچر ممکری اسرت جرزو
هدایایی ب ده باشد ن آن را امپرات ر میشل پسرر «تن فیرل
براب پاپ بن ا س م» در حدود اواسرط اررن ن رم فرسریاده
اسررت (گیرشررمی 23 :1370 ،و محم ر دی.)242 :1380 ،
روی زمین زرد طالیی ،در میان یک دایره خروسی نمایران
است ن هاب ای بر سر دارد .اابهای دایرهوار از یرکدی رر
جدا هسیند و در فضای وااع بریی بخر هرای پریدرپری،
ترن ها و گلبر های ترنیبی ،تهفیق زیبایی از رنرگهرای
سرن و آبی ب وج د میآورند .شکل خرروس درایری ن ر
بسیار دایق طراحی شده اسرت (گیرشرمی.)230 :1370 ،
در شکل  10بباس رااص ایسیاده در اایق در تاو بسیان را
می ارن دو خروس روبرروی هرم
نشان میدهد ن ب ن
مزیی شده است و ایی دو خرروس روی پایر ای مرزیی بر
دایرههای می ابی ایسیادهاند.
شکل  11مرغان آبي را به تصوير کشويده اسو

در

باور ایرانیان هر پرنده ای ن در ارتباط با آب باشد نمادی از
آناهینا یا ناهید اسرت .آناهییرا االهر آبهرا ،سری ده همر
ایزدان است؛ چرا ن او م جرذ فرخری و براروری ج ران و
جان ران است (م س ی وآیتابه ی .)54 :1390 ،در رحن
شکار گراز تاو بسریان یکری از مالزمران شراه جامر ای برا
ن ارههای تکراری خروس و اردک و بر نخهی بر تری دارد
(اب رد و مکرداول .)153 :1374 ،برط و مرغرابی و سررو از
نشان های مخصر ص ناهیرد اسرت (یراح ی)417 :1375 ،
(شکل  .)11در پارچ م زه سیی نیانگ ،دو ردیف س تایی
ااب مروارید نشان بر یک اطعر پارچر دیرده مریشر د و
درمیی اابها دو مرغرابی می رارن برا تراجی برر سرر ،روی
پای ای ایسیادهاند (ریاری.)262 :1382 ،

شکل  11نقش مرغابيها ()Fukai,fig 61a
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شکل  12نقش طاووس (رياضي)346 :1382 ،

نقش طاووس در شکل  12به تصوير درآموده اسو
طاووس نشان آسمان پرسیاره است .طاووس ن خ دش را
از زمیی نمی داند و برآن است تا از زمیی رفی و ب جای راه
ارهی خ د برسد در دااع جام هایی با چنیی ن شی ،جامر
خاندان سهطنیی ب ده است .آن دسی از شراهان و دبیرانری
ن مرب ط ب زمان ایی پ ش میشدهاند اهرل شریاعت و
مردان ی ب دند و اعی اد داشیند هنر برای خردمی زاری بر
دیی است .در میم ع اسیفاده از ایی پرنرده در طررحهرای
پارچ یا آثار هنری اشاره ب روحی دارد ن پس ازمر بر
آسرمان رررع د مرریننررد (م سر ی و آیررت ابه رری:1390 ،
()54شکل  .)12طاووس نماد بی مرگی ،ط ل عمر و عشرق
است .آن را با خ رشید مربر ط مریدانسریند شراید بر آن
دبیل ن مانند خرروس مبشرر سرپیدهدم اسرت همچنریی
طاووس نراب د نننرده مرار اسرت و از ایری رو آن را عامرل
حارل خیزی زمیی ب شمار می آورند .از طرفی طراووس را
مسرربذ دخ ر ل ابهرریس ب ر ب شررت و فررریفیی آدم و ح ر ا
دانسی اند و ب همیی سربذ او را بر فرال برد گیرنرد .اگرر
طاووس ابل از باران بیتابی نند نشان آمدن ت فران اسرت
(نامی و فروزانی.)33 :1392 ،

شکل  -13نقش شيرهاي بالدار (شايستهفر و موسوي لر1382 ،
)42:
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شکل  -14پارچه با نقش سيمرغ ،بازسازي نقش پارچهي
ت پوش پادشاه ساساني ،موزه هنرهاي تزئيني پاريس (غيبي،
)250 :1385

تصاوير  13و  14مشتمل بر موجودات ترکيبي اسو
ب ره گیری از ن ش حی انای ترنیبی -فسان ای از ویژگی-
های مرس م تزیینای دوران ساسانی است ایی حی انرای در
ارتباط با نمادهای دینی زرتشیی ب دند .ورثرغن یرا ب ررام،
از ایررزدان زرتشرریی اسررت نرر ده چ ررره دارد و گررراز
محب ب تریی چ ره او بیی زرتشییان است (هیهنرز:1375 ،
 .)41از دوره ساسانی یک اثر بر دسرت آمرده اسرت و آن
پارچ ابریشمی سنت اورس ل در نه نی است نر احیمراالً
یزدگرد را س ار بر یک شیردال در حال مبرارزه برا شریری
بابدار نشان میدهد (گیرشمی 234 :1350 ،و وث و بابرایی
و م رآفررریی .)43 :1394 ،وجرر د م جرر دای بابرردار نرر
نشان های ادری اهریمنی هسیند و ب ر ری سمبهیک بر
دست شاه معدوم گشی انرد ،احیمراالً جنبر اب رای اردری
شاهان و بازگ یی ایی امر بر ده اسرت بر ایری مف ر م نر
ادری سهطنیی فراتر و برتر از ادریهای م ج د ب ده و بر
ن عی نشأی یافی از خدایان است در واارع شراهان از بریی
برنده شر و حافظ امپرات ری در م ابرل نیروهرای اهریمنری
هسیند (وث و بابایی و م رآفریی( )43 :1394 ،شکل .)13

شکل  -15نقش سيمرغ (هوست )63 :1381 ،

بررسي و تحليل نقشمايههاي حيواني منسوجات ايران در دوره ساساني

88

شکل  -16ابريشم با نقشمايه سيمرغ ،موزه هنرهاي تزئيني
پاريس (هرمان)5 :1373 ،

تصرراویر  15و  16حی ر ان ترنیبرری دی ررری تح رت عن ر ان
سیمر را در معرض دید ارار داده است .سیمر ب عنر ان
پرنده خ شیمری ،مبرارک و باشرک ه بررای تأنیرد بیشریر
برتری شاه و ب ویژه روی بباس شاه و برگزیردگان خانردان
سهطنیی دیرده مریشر د .سریمر از عالیرم و نشران هرای
نیباست و با خدای محافظ سر ونار دارد و هر نرس آن را
داشی باشد از شر دشمی در امان است و نیروهای زمینری
و نی انی پادشاه حامی و پشییبان اوست( .م س ی و آیت-
سیمر در اابهای
ابه ی .)54 :1390 ،در شکل  14ن
حاشی مروارید نشران بافیر شرده اسرت (ریارری:1382 ،
 ،)277روی ایی پارچ تص یر یک اژدها  -طاووس ،پرندهی
افسرران ای ن ر در داسرریانهررای حماسرری سرریمر نامیررده
می ش د ،دیده می ش د (پ رب می .)161 :1386 ،یک نم ن
ابریشم ساسانی است نر یکری از آن در مر زه ویکی ریرا و
آببررری (بنرردن) و یکرری هررم در مر زهی هنرهررای تزئینرری
پاریس وج د دارد و ب ر ری اریذ و با دو طیرف از رنرگ
سبز بافی شده است و ن ر ش روی آن شرامل دایررههرای
یک حیر ان اسرت نر از نشران هرای
میصل ب هم و ن
اشرافی آن دوره ب ده است ،در میی وج د شان و بر بیی
دایرررههررا نشرران دوری از نف ر ق ی نرران را نشرران مرریدهررد
(ه سیی .)60 :1381 ،ایی پارچر پری از وارد شردن بر
م زه ،ب ایای میبرک (سیب ) را در بر داشی اسرت .بردیی-
ترتیذ میت ان تاریخ بافت ایی بافیر ی باشرک ه و عرابی را
معیی نرد و آن را میعهق ب اررن هفریم دانسرت و پارچر
ابریشمی هم ن شبی آن و میعهق ب م زه مهری فهر رانس
است ممکی است میعهق ب همیی دوران باشد (گیرشرمی،
 .)228 :1370در هنر ساسانی ،ادیمیتریی ن ر سریمر
روی سک ب ررام دوم بر ده اسرت (م سر ی و آیرتابه ری،
 .)54 :1390سیمر یک پرنده اساطیری ایرانی اسرت نر
در ترنیذ آن شیر ،سگ ،شاهیی و طاووس با هرم در یرک

جا گرد آمده اند .ایی پرنده بنابر افسان های حماسی ایرانری
پرندهای نیک نار اسرت (گیرشرمی .)219 :1370 ،سریمر
ن بذرها را می پرانند ،پرنده غر لپیکرر افسران ای ایرانری
است ن نماد اتحاد زمیی ،ه ا (آسمان) و آب است ،بدیی-
ترتیذ ن بدن و سر سگ و شیر نماد زمیی ،بالهای پرنده
سمبل آسمان ،پ بک و فهس های ماهی پ ش بدن و نماد
آب است (طاهری .)18 :1388 ،دم سیمر ساسانی ماننرد
حیمی اشباعشده از ن ش هندسری ترسریم گردیرده و از
پاییی ب طر( براال حیریمترر مریشر د و نریمدایررهای را
تشکیل می دهد .سطح دم از نمای جانبی ترسیم شرده ،برا
فرمهای هندسی پ شیده و ترزئیی شرده اسرت و رسرم آن
تمایل ب تطبیرق برا نرادر دایرره دارد (نرامی و فروزانری،
سیمر روی تعدادی آثرار باشرک ه دوره
 .)31 :1392ن
ساسانی از ابیل منس جای ،آثار سیمیی و گچبریها دیرده
سیمر ب عن ان حیر انی مرنرذ از شریر و
می ش د .ن
پرنده ،برای اوبیی بار در حیاری تاو بسیان اسریفاده شرده
اسررت (م سرر ی و آیررتابه رری .)54 :1390 ،برر اسرریناد
11
حیاری های تاو بسیان و ن اشیهای دیر اری افراسریاب
ب نظر می رسد اسیفاده از ایی ن ر  ،مخصر ص شراهان و
برگزیدگان خاندان سهطنت ب ده است .در ایی طرح سیمر
در دایرره ن ر اررهی را تشرکیل مریدهرد و حرد فارررل
سیمر ها را گلهای ترنیبی ن ن ر فرعری را در م ابرل
سیمر دارند ،تشکیل میدهد .ایری طررح در ردیرف
ن
زی زانی ب زیمانندی ن از اتصال گهبر های چ راربرگی
شکل گرفی اند ،ساخی شده است (ریارری.)145 :1382 ،
برجسی تاو بسیان خسرو دوم ن جام ای مرزیی
در ن
مکرر سیمر ب ط ر میزا یا درون شمس ها بر تی
ب ن
دارد ،تص یر ایی م ج د افسان ای با بال و سر و دم پرنده و
ط و برر گرردن مردیزمرانی
بدن و پنی های شیر و ن
بی تر با گچبری پارتی در اهع یزدگررد نشران داده شرده
ب د (اب رد و مکداول .)153 :1374 ،در رحن شرکار گرراز
در تاو بسیان ،شاه بباسی بر تی دارد ن پارچر آن مرزیی
سیمر در نشانهرای دایررهوار اسرت (گیرشرمی،
ب ن
 )226 :1350همان سیمر مش ر یا م جر دی افسران ای
نیمی جان ر و نیمی پرنده است و حال ایی نر جامر هرای
مهیزمان و فیرلسر اران برا ن رارههرای گیراهی و پرنردگان
دستدوزی شده اند (هررمی .)79 :1374 ،در زیرر ج شری
شاه در تاو بسیان (انی ای تاو بزر ) جامر وی برا ن ر
سیمر در دوایر می ابی در ردیف زی زانری نمایران اسرت.
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جام شاه از روی عمد رر ری گرفیر ترا
نشان دادن ن
بر سیمر ب عن ان نماد و نشان ای ن در رزم و جن ی ی
خ ش یمی و پیروزمندی ب همراه مریآورد ،تأنیرد گرردد
(محبی )91 :1384 ،و پرادا آن را اییگ ن بیان نرده است
ن « :طرح بباس شاه در تاو بسیان اژدهایی ب سر سرگ و
دم شبی طاووس ب نام سیمر ن ب طررز ظریفری ننرده
شده است» (پرادا )304 :2537 ،شکل  .)15ایی ن ر ش برا
انیزاعی دوره ساسانی اسرت و
شک هتریی و عابیتریی ن
نشاندهنرده تکامرل یافیر ترریی طررح م جر د افسران ای
سیمر  ،از نظر تص ر و پرداخت است .در شکل  16تکر ای
ابریشم سبز و زرد مزیی ب ن مای ساسانی سیمر است
ن داخل یک مدال ارار گرفیر اسرت .ایری پارچر زمرانی
برای پیچیدن ماترک سنت ب ی س تروایری اسریفاده شرده
ب د (هرمان.)5 :1373 ،
نتيجهگيري
نیای بیانگر آن است نر بیرن هنرری جامعر ی زمران
ساسانی ،اعی اد ب آییی زردشیی و اساطیر وابسی بر ایری
باور ب ده ن زیربنای ارهی خهق آثار هنری ایرران آن دوره
را تشکیل می داده است .از جمه آثار هنری ن بر خر بی
نرده است ن مای های منسر جای اسرت .در
ایفای ن
دیی زرتشیی تصاویر حی انای ،مظ ر ایزدان گ نراگ نی بر
شمار می آمدند .هریک از ایی حی انای نماد و نشان مفاهیم
و تیسم عینی آن ها روی زمیی ب دند و برخ رد برا چنریی
م جر داتی نیرز تعرابیر خراص خر د را داشرت .هرنردام از
جرران ران من رر ش (گررراز ،گرر زن ،ارر چ و  ،)...در بیررن
زردشیی و نیاب اوسیا دارای معنای فهسفی خاری هسیند
و بر همیی مبنا م رد احیررام مردمران آن زمران بر ده انرد.
تعدادی از ایی جان ران با ایزد ب رام مرتبط هسیند؛ چرا ن
ایزد ب رام در ده شکل مخیهف خر د را بر زردشرت نشران
داده است و هر یک از ایی ده تیسم نشان ادری و دبیرری
است .ا چ یکی از ایی نشان هاست ن ت ریباً در نهیر آثرار
هنری ساسانی دیده شده است و با ورثرغی خدای جنگ و
پیروزی (ایزد ب رام) مرتبط است .یکی دی ر از رر ریهرا،
شکل گراز نر است .گراز دارای نیروی ف و طبیعی اسرت و
سر ایی جان ر تیسمی از ورثرغی اسرت .در دوره ساسرانی
دو تیسم از تیسرمهرای ایرزد ب ررام محب بیرت بیشریری
داشت :یکی ب شکل گراز نر و دی ری بر شرکل پرنردهای
بزر (شاهیی یا ع اب) .ع اب ،پرنده پرادری و ت انا ،نماد
اه رامزدا و تمام ایزدان آسرمان اسرت .در دوره ساسرانیان
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شاهیی م ام ایزدی دارد و در شکلهای گ ناگ ن ارائ شده
و در آییی زرتشت نیز جای اه ویژهای دارد .در هنر پراری و
ساسانی ب عن ان نماد ایزد آفیاب (مییرا) مطرح ب ده است
نمادیی بال ع اب مظ ر ایزد پیروزی ورثرغی است.
ون
بز ن هی با شرانهرای خمیرده و برزر نمراد آبخر اهی،
زایندگی و فراوانی نعمت است (انرراً در ایران باسیان روی
سنگن ارهها در ننار سرچشم های آب یافت مریشر د) و
ارتباط با آناهییا دارد؛ همچنیی تندیسهایی ن از نب تر و
امری در ایران پیدا شده هم ی رمرزی از ناهیرد هسریند.
ن مای شیر با جنب ی اساطیری یا وااعی و یرا شرکار بر
نمای درمی آید .شیر در باور مردم باسیان ب عن ان نمراد
عظمت و ادری مطرح بر ده اسرت .ب ررهگیرری از ن ر ش
حی انای ترنیبی -افسان ای از مشخص های هنر ساسانی و
برگرفی از نمادهای دینی زرتشیی است؛ بر عنر ان مررال
سیمر (یک م ج د افسان ای ترنیرذشرده از چنرد گ نر
حی ان نظیر بدن و سر سگ ،پنی های شیر ،دم طاووس و
بال شاهیی است) و همچنیی اسذ برالدار ،ار چ برالدار و
شیر برالدار نر تغییرر شرکهی از خردای ورثررغی اسرت.
پرنده هسریند و
بسیاری از پارچ های ساسانی دارای ن
بسیاری از آنها مفاهیم نمادیی مذهبی دارنرد و در داخرل
اررابهررای دایرررهای (مرردابی ن) وااررع شرردهانررد .عررالوه بررر
پرندگانی یاد شده ن برا آناهییرا (نبر تر و امرری) و ایرزد
ب رام (شاهیی یا ع اب) مرتبط ب دند ،میت ان از خرروس و
طاووس نام برد .خروس در اوسیا با نام دینری «پررودرش»
معرفی شده و در سپیدهدم با بانگ خر ی دیر ظهمرت را
میراند و طاووس نماد بیمرگی ،ط ل عمر و عشق اسرت و
آن را با خ رشید مرتبط میدانند .شراید بر آن دبیرل نر
مانند خروس مبشر سپیدهدم است ،همچنیی طاووس ناب د
نننده مار است و از ایی رو آن را عامل حارلخیزی زمیی
ب شمار میآورند.
پينوش ها
1-Antinoe
2-Tale University Art Gallery
3-Guimet
4-Lyons
5-Tissus
6 -saintamon
7- Saint Genjoult
8 -Lorrian
 -9ربابن ع زیبایی در اساطیر ی نان
10 -paro-dars
 -11ن

ورگ می حانم سغد
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ن مای  ،سال اول ،ش  ،1رص.5-18
جهیهی ،فرناز و زارع زاده ،ف یم « ،1392 ،ار ل مبانی هنرهای تیسمی در ن ش منسر جای ساسرانی» ،چیردمان ،سرال
دوم ،شماره  ،2تابسیان  ،92رص  45ر .42
برجسی شکارگاه خسرو دوم؟ در تراو
حیدری بابانمال ،یداهلل؛ پذیرش ،ررا؛ سرور ،پارمیس؛ حبیبی ،حسیی ،1391 ،ن
برجسی ی تنگ واشی فیحعهیشاه ااجار ،فصهنام ی عهمی-پژوهشری هنرر و معمراری و
بسیان و اب پذیری از آن در ن
ش رسازی نظر.82-69 ،
تزئینای هنر ساسانی در شکلگیری هنر اسالمی ایران در سدههای س م تا پرنیم هیرری»،
خزائی ،محمد« ،1385 ،ن
فصهنام تحهیهی پژوهشی ن ره ،سال دوم ،شماره  2و  ،3ب ار و تابسیان  ،85رص .51-41
دادور ،اب اب اسم و حدیدی ،ابناز« ،1390،بررسی ن ش منس جای ارون اوبی ی اسرالمی (از اررن اول ه .و ترا اواخرر دوره
سهی ای)» ،جه ه هنر ،دوره جدید ،شماره  ،6پاییز و زمسیان  ،90رص .22-15
ریاری ،محمدررا ،1382 ،طرحها و ن ش بباسها و بافی های ساسانی ،ت ران :گنیین هنر ،چاپ اول.
سرب  ،خ ان ادوارد ،1388 ،فرهنگ نمادها ،ترجم م ران یز اوحدی ،ت ران :دسیان.
سید سیادی ،منص ر ،1380،دفیرهای ش ر س خی  ،زاهدان.
شایسی فر ،م ناز و اشر( م س یبر« ،1382 ،بررسی تطبی ی ن ارههای منس جای ساسانی و آلب یر (اررن  4ه 10/.م ).از
نظر مبانی هنرهای ایرانی –اسالمی» ،میه جه ه هنر ،شماره  ،22رص .53-16
شیی دشی ل ،ههنا « ،1386 ،خروس سفید از میی تا تص یر (بنابر روایای و اعی ادای ا می و ینی ن ی در ایرران)» ،میهر
فرهنگ مردم ،سال پنیم ،شماره  21و  ،22ب ار و تابسیان  ،86رص .47-34
طاهری ،عهیررا« ،1388 ،تأثیر تص یر سیمر ساسانی بر روی هنر اسرالمی ،بیرزانس و مسریحی» ،نشرری هنرهرای زیبرا
هنرهای تیسمی ،شماره  ،38تابسیان  ،88رص  24ر .15
طاهری ،عهیررا« ،1392 ،ن ش حی ان-گیاه در هنر ساسانی و تأثیر آن بر هنر اسرالمی و هنرر رومریوار فرانسر » ،میهر
هنرهای تیسمی ،تابسیان  ،92شماره  ،54رص .43-52
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عابدوست ،حسیی؛ ناظم پ ر .زیبا« ،1387 ،مفاهیم مرتبط با نمادشیر در هنر ایران باسیان تا دوران ساسانی در م ایسر ای
تطبی ی با هنر بییابن ریی» ،فصهنام ی تحهیهی پژوهشی ن ره ،شماره  8و  ،9پاییز و زمسیان ،87رص .111-97
غیبی ،م رآسا ،1385 ،هشت هزار سال تاریخ پ شاک اا ام ایرانی ،ت ران :انیشارای هیرمند ،چاپ نخست.
فرب د ،فریناز و پ رجعفر ،محمدررا« ،1386 ،بررسی تطبی ی منس جای ایرران ساسرانی و روم شررای (بیرزانس)» ،نشرری
هنرهای زیبا ،شماره  ،31پاییز  ،86رص  76ر .65
ادیانی ،عباس ،1384 ،تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایران در دورهی ساسانی .ت ران ،انیشارای فرهنگ مکی ب.
ا امی ،ترودی« ،1374 ،منس جای در ایران ابل از اسالم از دیدگاه باسیانشناسی» ،ترجم عهیررا نریمی ،میه باسیان-
شناسی و تاریخ ،سال ن م ،شماره دوم ،ب ار و تابسیان ،1374 ،رص .65-56
اب رد ،ج .و مکداول ،1374،نساجی ،از نیاب هنرهای ایران گردآوردی ر .دبهی فریر  ،ترجمر پرویرز مرزبران ،ت رران :نشرر
فرزان.
گیرشمی ،رمان ،1350،هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی ،ترجم ب رام فرهوشی ،ت ران :بن اه ترجم و نشر نیاب.
گیرشمی ،رمان ،1370 ،هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی .ترجم ب رام فرهوشی ،شررنت انیشرارای عهمری و فرهن ری،
چاپ دوم.
گیرشمی ،رمان ،1372 ،هنر ایران از آغاز تا اسالم ،ترجم محمد معیی ،شرنت انیشارای عهمی و فرهن ی ،چاپ ن م.
ب ن نیی .والدیمیرگری رویچ ،1372 ،تمدن ایران ساسانی ،ترجم عنایتاهلل ررا ،انیشارای عهمی فرهن ی ،ت ران.
ب ن نیی ،و ،1350، .تمدن ایران ساسانی ،ترجم دنیر عنایت ا ...ررا ،ت ران :بن اه ترجم و نشر نیاب.
محبی ،حمیدررا« ،1384 ،نشان ها در طاو بزر طاو بسیان» ،نشری هنرهای زیبا ،شرماره  ،23پراییز  ،84ررص  96رر
.87
محمدابراهیمی ،ناهید و دادور ،اب اب اسم« ،1390،بررسی ن ش نمادیی پارچ های ایران از ارن اول ه .و تا حمه مغ ل در
طراحی پارچ های ژانارد» .س میی ننفرانس مهی م ندسی نساجی و پ شاک یزد ،اردیب شت  ،90رص 12ر .1
محم دی ،فیان « ،1380 ،پایان نام نارشناسی ارشد رشی پژوه هنرر تحرت عنر ان بررسری ن ر ش تزئینری هنرر دوره
ساسانی ب ویژه جامهای فهزی و پارچ ها» ،دانش اه تربیت مدرس ،دانشکده هنر ،ب ار ( ،1380منیشر نشده).
م س ی ،بیبی زهرا و آیتابه ی ،حبیذاهلل« ،1390،بررسی ن ش منسر جای در دوران هخامنشری ،اشرکانی و ساسرانی»،
فصهنام عهمی پژوهشی ن ره ،شماره  ،17ب ار  ،90رص  57ر .47
م رپ یا ،حسی ،ده انی زهرا و عابینژاد حمید« ،1392،تأثیر ن مای های جان ری منس جای ساسانی بر ن ش پارچ های
ماوراءابن ر» ،نشری مطابعای تطبی ی هنر ،سال س م ،شماره پنیم ،ب ار و تابسیان ،92رص .90-77
م ریی ،م رداد ،1337 ،فهسف شرو ،بن اه مطب عاتی عطایی ،چاپ می ی.
نامی  ،عباس و فروزانی ،سید م دی« ،1392،مطابع نماد شناسان و تطبی ی عنارر ن ش منس جای ساسانی و ررف ی»،
فصهنام هنر عهم و فرهنگ ،شماره  ،1زمسیان  ،92رص  42ر .21
ندیم .فرناز ،1386 ،ن اهی ب ن ش تزئینی در هنر ایران ،رشدآم زش هنر.19-14 ،
نفیسی ،سعید« ،1319 ،زریبافی و بافندگی در ایران» ،ایران امروز ،سال دوم ،شماره .12
وث و بابایی ،اب ام ،م رآفریی ررا« ،1394 ،بررسی و تحهیل شکار در دوره ساسرانی» ،میهر ن رره ،شرماره  ،35پراییز ،94
رص .47 -33
ووبف ،هانس ای ،1372 ،رنایع دسیی ن ی ایران ،ترجم دنیر سیروس ابراهیمزاده ،انیشارای و آم زش ان رالب اسرالمی،
ت ران.
ویهس ن ،اوا ،1377 ،طرحهای اسالمی ،ترجم محمدررا ریاری ،ت ران :سمت.
هاشمی ،غالمررا ،شیرازی ،عهیارغر« ،1392 ،تأثیر سنت های تص یری ساسانی برر ن رارگری مکیرذ شریراز در ع رد آل
اینی » ،نشری مطابعای تطبی ی هنر ،سال س م ،شماره پنیم ،ب ار و تابسیان ،رص .16-1
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هرمان ،ج رجینا ،1373 ،تیدید حیای هنرر و تمردن در ایرران باسریان .ترجمر ی م ررداد وحردتی ،ت رران ،مرنرز نشرر
دانش اهی ،چاپ اول.
هرمی« ،1374 ، ،هنر ساسانیان» ،از نیاب هنرهای ایران گردآوردی ر .دبهی فری  ،ترجمر پرویرز مرزبران ،ت رران :نشرر
فرزان.
ه سیی ،مری« ،1381،پ شاک ساسانی» ،ترجم مژگان سیدیی ،میه باسیانپژوهی ،شماره  ،9تابسیان  ،1381ررص 93
ر .59
هینهز ،جان ،1375 ،شناخت اساطیر ایران ،ترجم ژاب آم زگار و احمد تفضهی ،چاپ چ ارم ،ت ران :آویشی.
یاح ی ،محمدجعفر ،1375 ،فرهنگ اساطیر و اشارای داسیانی در ادبیای فارسی ،ت ران :پژوهش اه عه م انسانی و مطابعای
فرهن ی .
یارشاطر ،احسان ،1381،تاریخ ایران (از سه نیان تا فروپاشری دوبرت ساسرانیان) ،ترجمر حسری ان شر  ،ت رران :مسسسر
انیشارای امیرنبیر.
55. Barber, E. G. W., 1991, Prehistoric Textile, Princeton University Press, and Newjersey.

