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چكيده
قاب، به عنوان عنصري تأثيرگذار در هنر ايراني، در کهن ترين آثار به جاي مانده از هنر ايران مجال بروز پيدا کرده 
و در دوره هاي بعد نيز با جلوه هاي متنوعي در هنر ايراني تداوم داشته است. نقش قاب به عنوان عنصري معنوي 
در ايجاد حريمي امن و فضايي به دور از تعرض نيروهاي مخرب، به واسطة پاسداري و حفظ احترام و تقدس 
نقش مايه ها، قابل توجه است. اين مقاله در پي پاسخ به آن است که: بنيان هاي معنايي نهفته در قالب قاب در هنر 
ايران قبل از اسالم چيست؟ هدف از اين پژوهش بررسي و شناسايي مؤلفه هاي اصلي بنيان هاي معنايي قاب در 
هنر ايران باستان است که عالوه بر وجود جنبة زيبايي شناسانه در قاب به آن مفهوم و کارکرد نيز بخشيده است. 
روش تحقيق بر اساس هدف بنيادي نظري و ازنظر ماهيت و روش توصيفي تحليلي و شيوه گردآوري مطالب 
کتابخانه اي بوده است. يافته هاي تحقيق نشان دهنده آن است که نياز به امنيت و حريم امن، در سايه پناه بردن به 
نيروهاي خير و محفوظ ماندن از آسيب نيروهاي شر و انديشه بازتوليد پرديس هاي زميني به مثابة مثالواره هايي 

از پرديس هاي آسماني، مي تواند به عنوان بنيان هاي معنايي قاب در هنر ايران قبل از اسالم مطرح گردد.
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مقدمه
از  ايران  هنر  در  که  است  بصري  عناصر  ازجمله  قاب   
کهن ترين آثار به دست آمده در هزارة پنجم ق.م تا دوره هاي 
بعد به حيات خود ادامه داده است. آنچه در اين پژوهش با 
عنوان قاب مطرح مي شود عنصر بصري محسوس و گاه 
نامحسوسي است که عمدتًا پيرامون اثر را احاطه مي کند و 
سبب ايجاد حريم و جداسازي فضاي درون و برون مي شود 
و، عالوه بر محافظت از حريم اثر، موجب تشخص بخشي و 
حفظ جايگاه نقش مايه ها (متن) نيز مي گردد. ازآنجاکه در دنياي 
باستان عناصر و نقش مايه هاي مورداستفاده در آثار صرفًا 
جنبة تزييني نداشته و داراي ارزش و اهميت معناشناختي 
نيز بوده اند، نمي توان جنبة معنايي قاب را ناديده انگاشت. 
درواقع نقش قاب، به عنوان عنصري معنوي در ايجاد حريِم 
امن و فضايي به دور از تعرض نيروهاي مخرب، به واسطة 
پاسداري و حفظ احترام و تقدس نقش مايه ها قابل توجه است. 
در يک طبقه بندي ساده از قاب مي توان به دو گونه از آن 
اشاره کرد: قاب هاي محسوس و قاب هاي نامحسوس. آنچه 
به عنوان قاب محسوس مطرح مي شود حاشيه هاي جداکننده 
نقش  ونگارها در ايجاد مرز و حريم در هنرهاي تجسمي و 
نيز عناصر تفکيک کنندة درون و برون و ايجاد حريم امن در 
معماري بناها و غيره است. قاب نامحسوس نيز به قاب هايي 
اطالق مي گردد که از جنبة ظاهري ساختار معمول يک قاب را 
نداشته اما ازنظر کاربرد عملکردي مشابه قاب هاي محسوس 
دارد. در اين مقاله ماهيت وجودي قاب ايجاد حريمي امن 
در نظر گرفته  شده که محصول نياز به امنيت و مکاني امن، 
فارغ از هرگونه مخاطرة ذهني و جسمي، است. اين مطالعه 

دربرگيرندة هر دو نوع اين قاب هاست.
ازآنجاکه در مطالعات پيشين در خصوص هنر ايران 
عمدتًا به قاب از منظر زيبايي شناختي و به شکلي پراکنده 
اشاره  شده و اهميت و کاربرد معناشناختي آن مورد غفلت 
قرار گرفته است، اين مطالعه سعي بر نماياندن اين وجه از قاب 
دارد. با توجه مواردي که اشاره شد، هدف از اين پژوهش 
بررسي و شناسايي مؤلفه ها و بنيان هاي معنايي قاب در هنر 
ايران باستان است که با توجه به کهن الگوي پرديس هاي 
آسماني و امنيت حاصل از تکيه بر قدرت فراانساني و معنوي 
نيروهاي خير در ايران باستان و با هدف ايجاد آرامش و 
آسايش فکري و ذهني جامعة آن دوره به شکل بصري در 
قالب قاب نمودار شده است. پژوهش حاضر پاسخ به اين 
پرسش است که بنيان هاي معنايي نهفته در قالب قاب در هنر 

ايران قبل از اسالم چيست.

روش شناسي تحقيق
بر مبناي نياز پژوهش، در اين مقاله روش تحقيق بر اساس 
هدف بنيادي نظري و ازنظر ماهيت و روش توصيفي تحليلي 
شيوه  از  نيز  مطالب  گردآوري  شيوة  در  و  انتخاب شده 
اين  در  موردمطالعه  آثار  شده است.  استفاده   کتابخانه اي 

پژوهش، هنر ايران از هزارة پنجم ق.م. تا اواخر هخامنشيان، 
شامل سفالينه ها، اشياي مفرغي، فرش و نقوش برجسته 

بوده و شيوة تجزيه وتحليل نيز کيفي است.

پيشينة  تحقيق
در خصوص توسل ساکنان فالت ايران در دورة نوسنگي 
هنر  کتاب  در  پرادا  ايدات  خير،  نيروهاي  به  پس ازآن  و 
پيکره هاي  که  معتقد است  (پرادا، ١٣٩١: ٧)  باستان  ايران 
ساخته شده موسوم به ونوس درواقع نوعي عقيده به جادو 
را براي افزايش حاصل خيزي و برکت در بين جوامع ابتدايي 
در ايران نشان مي دهد. نقش حمايتي شاخ هاي بز کوهي در 
محافظت از خوشه گندم و يا هر آنچه ميان آن قرارگرفته 
انسان آن روزگار بوده در مقاله «جام شوش،  و دغدغه 
جامي پر از رمز و راز» (کبيري و براتي، ١٣٨٩: ٥٠) بررسي 
شده است. سايت سنگ نگاره هاي ايران (محمدناصري فرد، 
١٣٩٢) نيز با کاوش در ميان سنگ نگاره هاي برجاي مانده و 
مقايسة نقوش آن ها با سفالينه هاي مکشوف از ايران به اين 
نتيجه رسيده که بز کوهي نماد آبخواهي، زايندگي، برکت و 
محافظت است و هر آنچه در ميان شاخ ها قرار گيرد مي تواند 

نمادي از خواسته ها و آرزوها باشد.
علي حصوري محقق حوزة فرش با تحليل طرح هاي قالي 
ايراني (حصوري، ١٣٧٦: ٢٤٩) در مقاله اي با عنوان «باغ 
مينوي فردوس و طرح قالي ايراني» به اين نتيجه مي رسد 
که طرح اصلي و اصيل اين فرش ها همان طرح باغي است 
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که نشئت گرفته از اعتقاد به فردوس هاي آسماني و سپس 
بازآفريني زميني آن هاست. مهناز باقري (١٣٨٩: ٣٨) در کتاب 
بازتاب انديشه هاي ديني در نگاره هاي هخامنشي موجودات 
ترکيبي اسطوره اي را به عنوان موجوداتي محافظ که نقش 

حرز دارند معرفي مي کند.
در برخي از مطالعات يادشده، به انديشة محافظت از 
حريم، در حوزه فرش، معماري، سفالينه ها و سنگ نگاره ها 
پرداخته شده که مي تواند مورد توجه باشد، اما در هيچ يک از 
آن ها اشارة مستقيمي به مبحث قاب به مثابة حريم امن وجود 
ندارد. پژوهش حاضر سعي دارد قاب را از منظر معناشناختي 

که ارتباط تنگاتنگي با مبحث حريم دارد بررسي کند.

نياز ذاتي بشر به امنيت به مثابة حصاري مطمئن
انسان بر مبناي ذات خود ضعيف آفريده  شده و همواره 
نيازمند توسل به نيرويي قدرتمند براي رسيدن به امنيت و 
اطمينان خاطر است. گرايش به نيروي ماورايي و قدرتمند، بر 
مبناي فطرت خداجوي انسان، در قالب پرستش خداوند نمود 

داشته است. بر اساس آموزه هاي اديان مختلف توحيدي و 
به خصوص دين اسالم، مردم در ابتدا موحد بوده و به صورت 
امت يگانه اي بودند. بعدها با شکل گيري اقوام گوناگون، اين 
گرايش هاي معنوي به اشکال مختلفي همچون تقديس مظاهر 

طبيعت و غيره مجال بروز يافت.
نياز به امنيت و محفوظ بودن در برابر خطرات مادي 
و مخاطرات فرا مادي ازجمله نيازهاي ذاتي بشر است که 
تأمين آن در سايه داشتن قدرت ميسر مي شود. قدرت را 
مي توان به دو قسِم مادي و فرامادي يا معنوي تقسيم کرد. با 
رشد جوامع و پيشرفت تمدن ها، مظاهر قدرت مادي در قالب 
کاخ ها و آثار عظيم به منصه ظهور رسيدند؛ اما هنوز خطراتي 
وجود داشت که براي آن ها منشأ غيرمادي تصور مي شد. 
ازاين رو، جوامع نخستين چاره اي جز توسل به قدرت هاي 
غيرمادي برتر از خود نداشتند. افراد با نيايش، عالوه بر 
طلب ياري در برابر خطرات، درخواست برکت بخشي به 
زندگي و افزايش حاصل خيزي زمين، تداوم و بقاي نسل 
خويش را نيز خواستار بودند. يکي از کهن ترين مظاهر نيايش 
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در تمدن هاي گوناگون دورة نوسنگي و پس ازآن ساخت 
تنديس هاي مادينه بود که در ايران از چهار محوطه نوسنگي، 
در گنج دره هرسين، تپه سراب کرمانشاه، تپه زاغه قزوين 
و تپه حاجي فيروز نقده به دست  آمده است. «در ميان جوامع 
آن دوران بي شک نوعي عقيده به جادوي خوش خيم وجود 
داشته است که بنا بر آن در اثر ساختن اين گونه پيکره ها و 
نقاشي بر روي اشياي همراه با آن حاصل خيزي و ثروت رو 

به فزوني مي گذاشته است» (پرادا،١٣٩١: ٧).
ازاين رو، تقديس و پرستش مظاهر طبيعت همچون کوه، 
آب، خورشيد، ماه و غيره، در قالب خدايان و الهگان در ادوار 
پيش ازتاريخ و حتي دورة تاريخي مي توانست برطرف کنندة 
دغدغة ذهني افراد اين جوامع در نياز به امنيت باشد و همچون 
حصاري مطمئن و حريمي امن آنان را در برابر باليا، خطرات 

و آسيب نيروهاي شر و مخرب حفظ و حمايت کند.

جلوة قاب به مثابه حريمي امن در کهن ترين آثار به جاي 
 مانده از ايران

در ايران باستان، حيوانات شاخ دار و به خصوص بز کوهي 
جايگاه ويژه اي داشته و به آن ها به عنوان موجوداتي مقدس 
خاص  چابکي  آن  با  کوهي  بز  که  جا  «هر  مي نگريستند. 
خود ديده مي شود، نشان از آب و گياه مي دهد. بز کوهي 
مظهر فراواني و رب النوع روييدني ها و در شاخ آن قدرتي 
جادويي پنهان بود» (حاتم،١٣٧٤: ٣٦٥). در ظروف سفالين 
نماياندن نقوش  نيز «در ترکيب و  ايران  دورة مس سنگي 
حيوانات چهارپا، بيشترين تأکيد بر چهارپايان شاخ دار است 
که در نشان دادن شاخ هاي اين حيوانات غلو شده است» 
(طاليي،١٣٨٨: ١٠). در دنياي باستان، شاخ به عنوان يکي از 
عناصر نمادين، براي نمايش قدرت فرامادي به کار مي رفت. 
«در آيين زرتشت نيز حيوانات شاخ دار را عزيز مي داشتند، 
چنان که در کرده فصل ٢، ٨ و ٩ بهرام يشت در سروده هايي 
که زرتشت سرباز پيروز را تعريف مي کند مي گويد: نيروي 
اهورايي در کالبد گاو نر زرين گوش، شاخ طاليي و قوچ 
دشتي زيبا و شاخ پيچيده و گوزن جنگلي تيزشاخ درمي آيد» 
(حاتم، ١٣٧٤: ٣٦١-٣٦٠). همچنين در نقوش مورداستفاده 
يا هيوالي  از نقوش حيوانات شاخ دار  در مهرهاي سنگي 
شاخ دار استفاده شده است. «افزون بر کاربست عملي مهرها، 
طرح هاي کنده شده بر سطح آن ها احتماًال نوعي اهميت دفاعي 
نيز داشته است» (پرادا، ۱۳۹۱: ١٩). ازاين رو، در برخي از 
شاخ ها  پيش ازتاريخ  دوران  از  برجاي مانده  سفالينه هاي 
به شکل مبالغه آميزي بزرگ، بلند و کشيده تصوير شده اند که 
شايد اشاره اي باشد بر نمايش قواي معنوي که به اين وسيله 

گسترش و سيطره مي يابد (تصوير ١).
در اين سفالينه، شاخ هاي بلند و کشيده به شکلي نمادين 
شيئي شبيه به خوشه گندم را در برگرفته اند. «نقش خوشه 
گندم بارها در سفالينه هاي عهد باستان ديده  شده است که 
نشان از قداست و اهميت اين گياه در زندگي بشر دارد. در 

سفالينه جام شوش، اين نقش يک بار درون فرم دايره که 
خود به وسيلة شاخ هاي بز محصورشده قرار دارد» (کبيري 
شاخ ها  توسط  چيزي  هرگاه  اصوًال   .(٥٠ براتي،١٣٨٩:  و 
محصور شده باشد از ارزش و اهميت وااليي برخوردار بوده 
و شاخ به منزله نيرويي محافظ عمل مي کند. «تجربه بررسي 
ُنه ساله بر روي سنگ نگاره ها، اين برداشت را به ما داده كه 
هرآنچه در وسط شاخ قرار مي گيرد، نمادي از خواسته ها 
(ناصري  است»  محافظت  نماد  شاخ ها  و  آرزوهاست  و 
فرد،١٣٩٢). عالوه بر شيء شبيه به خوشة گندم، نقش بز 
نيز که ارزش و تقدس آن در هنر ايران انکارناپذير است، در 
درون قابي مجزا قرار گرفته است. اهميت و تأکيد بر قاب، 
به مثابة حريمي امن و عنصري حمايت کننده، به صورت چند 
قاب تودرتو مورد تأکيد قرار گرفته که يکي شامل دايره اي 
ويژه  شکل  از  ديگري  و  برگرفته  در  را  خوشه  که  است 
شاخ هاي بز ايجادشده و قاب سوم خطوط دربرگيرنده اي 
است که بز درون آن قرار گرفته است. در نمونه هاي مشابه 
نيز مي توان نقش مهم و تأثيرگذار شاخ را به مثابة قابي فراگير 

مشاهده کرد (تصاوير ٢ و ٣ و ٤).
از اين نقش مايه ها و موارد مشابه مي توان دريافت که از شاخ 
به عنوان قابي نامحسوس و محافظ و محلي امن براي نمايش 
مضامين مورداحترام و بيان نمادين آرزوها استفاده  شده 
است. «يك نقطه به تنهايي در ميان شاخ نماد زايندگي و انسان 
در ميان شاخ ها نماد محافظت است و چند نقطه در ميان 

تصوير ۴. سيلک، هزارة چهارم ق. م. مأخذ: کياني، ۱۳۵۷: ۲۳.
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شاخ ها نشان از تعدد آرزوها دارد» (ناصري فرد، همان). 
نقوشي مشابه با اين سفالينه ها در سنگ نگاره هاي متعدد در 

مناطق مختلف ايران قابل مشاهده است(تصاوير ٥ و ٦).
از نقوش برجاي مانده مي توان دريافت که «اندکي بعد 
فقط شاخ را نمايش مي دادند و آن مرکب از دايره اي عظيم 
متصل به بدني کوچک بود» (گيرشمن،١٣٨٨: ٤٥؛ تصاوير 

٧ و ٨ و ٩).
با مهاجرت آريايي ها به نجد ايران، باورها و عقايدشان 
نيز به اين سرزمين آورده شد. آنان مردماني بودند که «از 
و  دشمني  از  درعين حال  و  مي بردند  لذت  طبيعت  زيبايي 
بدخواهي آن آشکارا در هراس بودند» (هينلز،١٣٨٨: ١٣). در 

تمدن مجاور يعني مياندورود محيط اطراف مردم را ارواح، 
فرشتگان و شياطين فرا گرفته بودند که موجب شر، بدبختي 
و هراس مي شدند و حتي خدايان، از دست اين ديوها در 
امان نبودند. ازاين رو، مردم مي بايست «در هر مورد خداياني، 
فرشتگاني و ارواحي را که حافظ انسان در شرايط گوناگون 
بودند به ياري مي طلبيدند تا بتوانند از شر ديوان رهايي يابند. 
نيز مي بايست تعويذها و طلسم هايي بر خود مي بستند. تعداد 
مهم ترين اين ديوان يا خدايان شر هفت بود، اما شمار واقعي 

آن ها بسي بيشتر بود» (بهار،١٣٨٨: ٣٦).
تفکري باستاني که در آن خدايان و ديوان همواره در 
نبرد بودند جهان را همواره صحنة کشمکش دائمي نيروهاي 

تصوير۵. سنگ نگارة بز کوهي و چيزي ميان شاخ هايش، تيمره.مأخذ:  
www.iranrockart.com

تصوير ۶. سفالينة سگزآباد، هزارة پنجم ق.م. مأخذ:
www.iranrockart.com 

تصوير ۷. سفالينة مکشوف از تل باکون فارس، حدود ۳۵۰۰ ق.م. موزة 
ايران باستان. مأخذ: پرادا، ۱۳۹۱: ۱۹.

تصوير ۸. سفالينة مکشوف از تل باکون فارس، هزارة پنجم ق.م، مأخذ:    
www.metmuseum.org



خير و شر مي دانست، چنان که «ايرانيان باستان جهان را گرد 
و هموار، مانند بشقابي، تصور مي کردند. در نظر آنان آسمان 
فضايي بي پايان نبود، بلکه جوهري سخت همچون صخره اي 
از الماس بود که جهان را مانند پوسته اي در بر گرفته بود. 
همه چيز آرام و هماهنگ بود؛ اما اين آرامش با ورود شر 
(اهريمن) در عالم در هم  شکسته شد که آسمان را شکست و 
به آن داخل شد» (هينلز،۱۳۸۸: ٢٩). مي توان تصور کرد که 
اين نحوة نگرش به جهان به عنوان مکاني امن و تصور آن به 
شکل بشقابي گرد که آسمان همچون محافظي آن را در بر 
گرفته مي تواند در ترسيم قاب که به شکلي نمادين بازگوکنندة 
ميل و خواسته دروني افراد، جهت دستيابي به شرايط آرماني 
جهان توأم با آرامش و بدون وجود اهريمن و نيروهاي شر 

بود، مؤثر واقع  شده باشد.
در نمونه اي از مفرغ هاي لرستان (تصوير ١٠) نقش ماية 

فراگير  و  نامحسوس  قابي  گل شش پر همچون  و  گياهي 
نمايانده شده است. قرار دادن نقش مايه هايي که جنبة تقدس 
داشته و يا نمادي از خدايان و الهگان پنداشته مي شدند در 
درون قاب هاي مستقل نشان از جايگاه ويژة اين عناصر در 

ذهن انسان باستاني دارد.

بازآفريني پرديس و نقش قاب در آن
باغ سازي در ايران داراي پيشينه اي کهن است. ظاهراً از اعصار 
پيش از عصر يکتاپرستي باغ هاي مقدسي وجود داشت که 
به عنوان جايگاه خدايان محسوب مي شدند. «در ايران و غرب 
آن (ميان دورود) از روزگاري که دقيقًا اطالع نداريمـ  ظاهرًا 
در اواسط عصر مفرغ ـ به باغي آسماني اعتقاد داشتند که 
شباهتي به مينو يا بهشت داشت» (حصوري،١٣٧٦: ٢٤٩). 
اين اعتقاد به باغ هاي آسماني سبب شده بود نمونه هايي 

تصوير ۹. سفالينة مکشوف از تل باکون فارس، حدود ۳۵۰۰ ق.م. موزة ايران باستان. سنگ نگاره اي از تيمره نزديک خمين در استان مرکزي. مأخذ:  
www.iranrockart.com 

تصوير۱۰. سنجاق سينه، سدة  ۷- ۸ ق. م.  لرستان. مأخذ: 
www.metmuseum.org  

تصوير ۱۱.  قالي پازيريک ، ماخذ: ملول،۱۳۸۴: ۱۵ 
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تصوير ۱۲. سنجاق سر، قرن ۷-۸ ق.م. لرستان.مأخذ: 
www.metmuseum.org 

زميني از اين پرديس ها به عنوان جايگاه خدايان ساخته شود. 
«در اديان ابتدايي و بسيار خدايي آسياي غربي تا هزارة اول 
و در بسياري از جاها حتي تا دو سه قرني بعد از مسيحيت 
در پاي هر کوه مقدس و پر آب، يا بر فراز تپه هايي مقدس که 
به آب نزديک باشد، باغ مقدسي همچون معبد مي ساختند که 

در آن درختان مظهر خدايان بودند» (بهار،١٣٨٧: ١٩٤).
(پارادئزا)  مادي  زبان  از  مأخوذ  است  «لغتي  پرديس 
«پرديس»).  ذيل  (دهخدا،١٣٤٢:  بستان»  و  باغ  معني  به 
واژة پادئزا در اوستا دو بار به  کاربرده شده و از دو جزء 
تشکيل شده است: جزء اول Pairi به معني پيرامون و ديگري 
Daeza به معني انباشتن و ديوار کشيدن. در توصيف پرديس 
چنين گفته اند که «باغي است محصور با چند (معموًال هفت) 
حصار پشت سر هم که يک حصار آن از همه بلندتر و پهن تر 
(کلفت تر) است، به طوري که اهريمن نتواند به آن راه پيدا کند. 
در فردوس انواع حيوانات اهلي و وحشي و انواع گياهان از 
بهترين نوع آن وجود دارند و بدون داشتن نياز، بدون آسيب 
اهريمن و مرگ، زندگي شاد و جاودانه اي را مي گذرانند» 
(حصوري، ۱۳۷۶: ۲۴۹). اين جايگاه خرم و شاد داراي هفت 
حصاِر امن يا ديوار براي جلوگيري از ورود نيروهاي شر 
و اهريمني داشت تا موجودات در پناه اين امنيت به سالمت 
و سعادت زندگي کنند. اشاره به هفت حصار در اين باغ ها 
يادآور هفت نيروي شر و ويرانگري است که در اعتقادات پهنة 
فرهنگي آسياي غربي وجود داشت و پيش تر به آن اشاره 
کرديم. «با تحول انديشه هاي ديني، اين بهشت هاي زميني به 
آسمان رفت، ولي انديشة درخت برابر ستون سنگي قدرت 
يافت. معابد ديگر باغ هاي مقدس پردرخت نبودند، ولي همه پر 
از ستون هايي بلند بودند که همان فضاي مقدس را در ذهن 
انساني که در هزاره اول سخت انتزاعي مي انديشيد، به وجود 
با رشد يکتاپرستي و آمدن  آورد: باغ هاي مقدس سنگي. 

آرياييان که معتقد به چنين باغ هايي نبودند، باغ هاي مقدس 
تبديل به شکارگاه سلطنتي شد، اما بوميان به اين سادگي 
باورهايشان را از دست ندادند» (بهار،۱۳۸۷: ١٨١). تجلي اين 
پرديس ها را مي توان در فرش هاي باغي ايران مشاهده کرد و 
فرش پازيريک به عنوان قديمي ترين فرش تاريخي نمونه اي از 
جلوة همين پرديس هاست. پرديسي امن با نظمي خوشايند و 
حاشيه هايي به مثابة ديوارهاي امن گرداگرد آن که هيچ نيروي 
شر و موجود اهريمني را ياراي ورود و به هم ريختن نظم 
و هماهنگي موجود در آن نيست(تصوير ١١). حاشيه همانند 
قابي فراگير سبب انسجام، يکپارچگي و نفوذناپذيري اين 
پرديس شده و فضايي محصور و حريمي امن و مخصوص 
نقش مايه ها فراهم آورده است. فضايي که به دوراز هرگونه 
گزند و آسيب، ويراني و تخريب، بيماري و مرگ، در نظمي 
خوشايند و هماهنگ که محصول قوانين جهان فرامادي است، 
نمودار گشته است. جهاني که در آغاز به دور از وحشت و 
اضطراب و ترس از حملة اهريمن و نيروهاي شر وجود 
داشت و در پايان نيز با پيروزي نيروهاي خير به بهشت 

موعود تشبيه مي شود.

تصوير ۱۳. پالن تخت جمشيد. مأخذ: گيرشمن، ۱۳۷۱: ۲۰۸

تصوير۱۴. نمايندگان ملل، پلکان شرقي آپادانا تخت جمشيد. مأخذ: 
گيرشمن، ۱۳۷۱: ۱۸۲



نقش ماية  نيز  لرستان  مفرغ هاي  از  ديگر  نمونه اي  در 
مرکزي به نظر مي رسد نمادي از يک الهة ياريگر باشد و 
با قاب دايره اي از ساير نقش مايه ها جدا شده و اطراف آن 
را نقش گل هشت پر با قاب هاي جداگانه، دقيقًا شبيه به گل 
هشت پر درون فرش پازيريک، فرا گرفته است. دورتادور 
نقاط  از  قابي دايره اي متشکل  نيز داراي  گل هاي هشت پر 
ريز است (تصوير ١٢). آنچه در اين اينجا نيز به خوبي به 
چشم مي آيد نظم، هماهنگي و ساختار منسجم نقش مايه ها 
و قاب هاي اطراف آن هاست که علي رغم اندازة کوچک اثر 

به دقت بازنمايي شده است.

حريم امن در معماري به مثابة قاب
در ايران باستان شاه به عنوان نمايندة خدا در مرتبة دوم 
قرار داشت و از جانب او حکومت مي کرد. درواقع «برپايي 
مقدس  جنبه اي  اهورامزدا  کمک  با  شاهان  توسط  کاخ ها 
داشته و به نمايش قدرت و مشروعيت شاه بر فرمانروايي 
بر مردم و سرزمينش اشاره مي کند» (مبيني و دادور،١٣٩٠: 
٨٩). در کاخ ها، همانند معابد، طريقة دسترسي به حريم امن، 
به طور مستقيم نبوده و برج ها و باروها و ديوارهاي بلند 
و مستحکم، از حريم بنا محافظت کرده و به مثابة قاب هاي 
محسوس در معماري بناها و شهرها به اهميت امنيت و 
داشتن حريم امن اشاره دارند. (تصوير ١٣). عالوه بر داشتن 
قدرت مادي براي حفظ امنيت در برابر دشمنان و بيگانگان، 
توجه به قدرت معنوي و فرامادي براي مصون ماندن از شر 
نيروهاي فرامادي نيز ضروري مي نمود. ازاين رو، در اکثر 
بناهاي اين دوره، شاهد استفاده از نقوش نمادين گياهي و 
جانوري به عنوان مظاهري از موجودات فرامادي هستيم. در 
نقش برجسته اي باقي مانده از تخت جمشيد حضور قاب هم 
به صورت محسوس و هم نامحسوس قابل توجه است. قرار 
گرفتن نواري در باال و پايين نقوش، با نقش ماية گل دوازده پر، 

قاِب محسوس و جدا کردن نقوش با درخت سرو به عنوان 
نمادي مقدس، قاب نامحسوس محسوب مي شود (تصوير 
١٤). «سرو نماد اهورامزدا، نخل نماد ميترا و نيلوفر نماد 
آناهيتاست» (پورعبداهللا،١٣٧٨: ١٧٢). همچنين «نماد مفهومي 
گل نيلوفر در تمام نگاره ها، يک انديشة ماورايي و اعتقاد 
به قدرتي اليزال را تداعي مي کند» (مبيني و دادور،۱۳۹۰: 
٩٠). بنا به گفتة گيرشمن «در شوش نيز مانند پاسارگاد، 
تاالر آپادانا زير حمايت فرشتگان نيکوکار قرار گرفته بود 
و نقش بعضي از آن ها در ميان برگ هاي خرما و گل هاي 
پنج پر قرار داشت» (گيرشمن،١٣٧١: ١٤٠). به واسطة استفاده 
از اين نقوش در تخت جمشيد که «در روي سکوي عظيمي 
به مساحت تقريبًا ٤٥٠×٣٠٠ متر و محصور در يک حصار 
بود» (زماني،١٣٥٠: ٧٧)، براي ورود به حريم امن آن، الجرم 
مي بايست از دروازه هايي عبور کرد که با موجودات ترکيبي 
مانند گاو ـ  مردها محافظت مي شدند (تصوير ١٥). اين نقوش 
«عالوه بر اينکه نمادي از باورهاي مردم آن دوره بود گاهي 
نقش حرز را تداعي مي کرد» (باقري،١٣٨٩: ٣٨). حيواناتي 
همچون شير، گاو و نيز موجودات ترکيبي همچون اسفنکس 
و انسان بالدار که «استروناخ با پيروي از هرتسفلد آن را 
روح محافظ مي داند» (باقري، ۱۳۸۹: ٦٦) به عنوان مظاهري 
از قدرت فرا مادي، وظيفه حفاظت و نگهباني از حريم بناها را 

تصوير ۱۶. سنگ نگاره شبيه به انسان مصلوب، هزارة سوم ق.م. 
www.iranrockart.com :مأخذ

تصوير ۱۷. مقبره هاي شاهان هخامنشي، نقش رستم. مأخذ:  
www.seemorgh.com 

تصوير ۱۵. دروازة ورودي با نقش اسفنکس، تخت جمشيد. مأخذ: 
گيرشمن، ۱۳۷۱: ۱۶۰  
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قدمتتوضيحاتکاربردنوع قابتصويررديف

۱
(قاب محسوس و 

نامحسوس)
يک قاب مستطيل 

محسوس و يک قاب 
مدور نامحسوس

حفظ جايگاه 
حيوان مقدس
و محفوظ 

نگه داشتن شيء 
موردنظر و بيان 

آرزو

دو قاب به شکلي هماهنگ 
و تودرتو، بيانگر نقش و 

اهميت هر يک از نقش مايه هاي 
درون قاب هستند. قاب اول 

چهارگوش مستطيل، قاب دوم 
شاخ هاي دايره اي و نمادي 

الهي است.

هزارة هفتم 
ق.م

سگزآباد

۲
يک قاب (محسوس) 

چهارگوش
و يک قاب 

(نامحسوس) گرد

محفوظ 
نگه داشتن
نقش چليپا

دو قاب که يکي چهارگوش 
است و نقش مايه حيوان 

مقدس را که فقط گردن و 
سر آن پيداست، احاطه کرده 
و شاخ ها به شکل قابي گرد 
براي محافظت از نقش ماية 

چليپا هستند.

۵۰۰۰ ق.م

تپه حصار 
دامغان

۳
دو قاب (محسوس و 

نامحسوس)
گرد و يک قاب 

چهارگوش

بيان خواسته
و آرزو

سه نقش مايه با سه قاب کامًال 
مستقل از هم. هر نقش مايه 
درون دو قاب گرد و يک 

قاب چهارگوش است. شاخ ها 
به شکل دايره نزديک تر شده و 
نقش ماية حيوان مقدس بسيار 

انتزاعي تصوير شده است.

هزارة پنجم 
ق.م

شوش

در برابر نيروهاي مخرب و اهريمني به عهده داشتند. درواقع 
هنرمندان و معماران دورة هخامنشي، با اعتقاد به قدرت 
فرامادي، مقدس و نمادين اين نقش مايه ها، با تصوير کردن 
و قرار دادن آن ها پيرامون بناهاي مقدس و آييني، به دنبال 
ايجاد حصاري مطمئن و قابي امن بودند که اجازة نزديک 
شدن به نيروهاي شر و ويرانگر را ندهد و از قداست و امنيت 
قاب هاي  کارکرد  ازآنجاکه  محافظت  کند.  موردنظر  مکان 
نامحسوس، همانند قاب هاي محسوس، براي تفکيک فضاي 
درون و برون و پاسداري و محافظت از حريم اثر و تشخص 
بخشي به آن است، مي توان نتيجه گرفت که نقش مايه هاي 
نماديني که مظهر نيروهاي فرامادي بودند، با احاطه و سلطة 
معنوي خود، همچون قابي فراگير عمل کرده و از حريم اثر 

(بنا) محافظت مي کردند.
اهميت بخشي به شخصيت هاي برتر و قرار گرفتن در 
پناه حريم امن فقط مختص به دورة حيات آن ها نبود و زندگي 
نيز شامل مي شد. مقبره هاي چليپا شکل  از مرگ را  پس 
شاهان هخامنشي در کوه، مي تواند بيانگر اهميت ويژة کوه 
به عنوان مأمني امن و نقش نمادين چليپا باشد. در ميان ساکنان 

نجد ايران «کوه در عالم ظاهر مطمئن ترين جا براي سکونت و دفاع 
از خود، سرچشمه آب هاي روان و در عالم معني جايگاه خدايان 
بوده است» (قريشي،١٣٨٠: ٨٢). در دين زرتشت نيز البرزکوه 
«کوهي است بلند و درخشان که منزلگاه ايزد مهر است» (جاللي و 
رضاداد،١٣٨٦: ٥٣). مقابر چليپاشکل، که يادآور نقش انسان 
مصلوب است، به شکل ساده  شده «در قالب خط ايالم (٢١٠٠ 
موردقبول  من  معني:  به  و   tin خوانش به  درآمده  ق.م) 
ايزد قرار گرفتم» (ناصري فرد،١٣٩٢) به  کار رفته است 
(تصوير ١٦). نقش ديگري نيز در خط مخطط ايالمي که 
يادآور صليب يا چليپاست ru دانسته شده و ترکيب آن 
با tik يا tuk به صورت rutuk به معني برگزيده ترجمه 
 شده است (هينتس،١٣٨٥: ٣٨). در نقش رستم فارس، کوه 
همانند قابي امن مقابر را در بر گرفته و نقش حمايتگر و 
محافظ دارد. عظمت کوه سبب شده که مقبره ها، عالوه 
بر داشتن شکوه و عظمت، همچون گاهواره اي امن، پيکر 
متوفي را در بر گرفته و با محافظت از آسيب نيروهاي 
شر و ويرانگر،سبب آرامش روح متوفي در جهان ديگر 

شود (تصوير ١٧).

جدول ۱. ويژگي ها و کاربردهاي قاب در اشياي مختلف مکشوفه از ايران باستان.  



۴
يک قاب (محسوس) 

چهارگوش
و يک قاب 

(نامحسوس)
گرد

حفظ جايگاه 
حيوان مقدس
وبيان آرزو

يک قاب چهارگوش که در 
هر قسمت به صورت مستقل 

به عنوان محافظ حيوان مقدس 
بوده و يک قاب گرد براي 

بيان خواسته و آرزو تصوير 
شده است.

اواخر هزارة 
پنجم ق.م

تپه حصار 
دامغان

۵
يک قاب (محسوس)

چهارگوش
ودو قاب 

(نامحسوس)
گرد

حفظ جايگاه 
حيوان مقدس
و محفوظ 

نگه داشتن شيء 
موردنظر و بيان 

آرزو

سه قاب به شکلي هماهنگ 
و تودرتو، بيانگر نقش و 

اهميت هر يک از نقش مايه هاي 
درون قاب هستند. قاب اول 
چهارگوش مستطيل، قاب 
دوم شاخ هاي دايره اي، 

نمادي الوهي و قاب سوم نيز 
دايره اي و نمادي از شکل 

کامل است.

هزارة چهارم 
ق.م

شوش

يک قاب (محسوس)۶
چهارگوش
و دو قاب 

(نامحسوس)
گرد

حفظ جايگاه 
حيوان مقدس
و محفوظ 
نگه داشتن
نقش چليپا

سه قاب در اين تصوير وجود 
دارد. اولي براي رعايت 

جايگاه حيوان مقدس و دو 
قاب ديگر که دايره اي است 
براي محافظت از نقش چليپا 

هستند.

۳۳۰۰ تا ۳۰۰۰ 
ق.م

(محسوس)۷
يک قاب نعل اسبي 

شکل و
يک قاب سراسري 
مدور به دور کل اثر

جهت محفوظ 
نگه داشتن حيوان 
شاخ دار مقدس 

(بز)

قاب ايجادشده با حالت و فرم 
شاخ هاي بز يکسان است و 
به نوعي باحالت قرارگيري 
پاهاي حيوان نيز هماهنگي 
دارد. شکل ظرف، حالت 

قاب ها، شکل شاخ ها و حالت 
بدن همگي در هماهنگي کامل 

هستند.

هزارة سوم 
ق.م

کرمان

۸
(محسوس و 

نامحسوس) چهار 
قاب دايره اي با نقطه 

وحدت مرکزي

ايجاد فضايي 
امن و 

درعين حال منظم 
با گردشي مدور 

و دائمي

عالوه بر قاب هاي مدوري 
که هم حيوان شاخ دار مقدس 

و هم نقش ماية مرکزي را 
در برگرفته، نوع قرارگيري 
حيوانات نيز به گونه اي است 
که تداعي کنندة قاب مدور 

ديگري پيرامون نقش مرکزي 
است.

قرن ۱۴ تا 
 ۱۳ق.م

جنوب غرب 
ايران

۹

(محسوس)
يک قاب مدور 

سراسري به دور 
کل اثر و يک قاب 

سه ضلعي براي هر 
نقش مايه

به وجود آوردن 
فضايي مستقل 

و امن براي 
نقش ماية حيوان 

مقدس

دو قاب روي سفالينه ايجاد 
شده، يکي قاب افقي مدور 
سراسري به دور کل اثر و 
ديگري قاب عمودي به شکل 
سه ضلعي براي نقش ماية بز

هزارة اول 
ق.م.

لرستان

ادامه جدول ۱
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(قاب محسوس) ۱۰
يک حاشيه پهن با 
قاب هاي کوچک 

چهارگوش مستقل از 
يکديگر

ايجاد فضايي 
امن بانظمي 

خوشايند براي 
نقش مايه ها

حاشية پهن دورتادور 
اثر همچون حصاري امن 
نقش مايه ها را دربر گرفته 

و يادآور پرديس هاي 
بازآفريني شدة آسماني است.

قرن ۸ ق.م

ماکو

(محسوس و ۱۱
نامحسوس)

دو قاب دايره اي و 
چهار قاب چهارگوش

ايجاد فضايي 
منظم و محفوظ 
براي نقش مايه ها

تقسيم بندي سطح اثر به 
چندين بخش مجزا و مرتبط 
با هم با قرينه سازي نسبي 
از ويژگي هايي است که با 

قاب هاي هماهنگ و منظم در 
اثر به وجود آمده است.

قرن ۸ تا
۷ ق.م

لرستان

۱۲
(محسوس)

دو قاب يا حاشيه پهن
جهت محفوظ 

نگه داشتن 
نقش مايه ها و 

حفظ حريم آن ها

دو قاب، همچون ديواري پهن، 
فضايي مختص و ويژه براي 
نقش مايه ها ايجاد کرده اند و 

اجازة نفوذ عوامل غير مقدس 
را به حريم نقش مايه هاي 

مقدس نمي دهند.

قرن ۸ تا ۷ 
ق.م

ايالم

۱۳
(محسوس)

يازده قاب مستقل 
و منظم به شکل 

چهارگوش

به وجود 
آوردن فضايي 
منظم، مستقل و 
خوشايند براي 

هر نقش مايه

قاب هاي مستقل در هر بخش 
سبب ايجاد نظمي خوشايند 
براي قرارگيري رديف هايي 

از موجودات ترکيبي و 
اسطوره اي شده، از طرفي 
کل اثر با قابي چهارگوش 

و سراسري احاطه  شده است.

قرن ۸ تا
  ۷ق.م

زيويه

۱۴
(محسوس و 
نامحسوس)

يک (قاب) حاشيه پهن 
و يک قاب با استفاده 

از نقوش گياهان 
نمادين

جدا کردن 
نقش مايه ها از 

يکديگر، به وجود 
آوردن فضايي 

امن

نقش مايه گل دوازده پر 
در نواري افقي و نقش ماية 
درخت سرو که مقدس و 

نمادين است به شکل عمودي 
قاب هايي براي نقوش به 

وجود آورده اند.

سده ۶ تا
۴ ق.م

تخت جمشيد



نتيجه
در ايران باستان، بر مبناي تفکر و اعتقاد به وجود نيروهاي خير و شر در بين اقوام مختلف، سعي بر آن 
بود که به نحوي در پناه و حمايت نيروهاي خير قرار گيرند و اين موضوع از خالل مطالب نوشته شده 

در کتيبه هاي باستاني و مفاهيم نمادين موجود در نقش مايه ها قابل درک است.
جلوه هاي بصري نياز به امنيت و حمايِت انسان باستاني و آنچه زندگي اش به آن وابسته بوده در نقوش 
سفالينه ها، نقوش برجسته و دست ساخته هايي که به نوعي بازگوکنندة تفکر او هستند قابل مشاهده است. 
در اين ميان، نقش قاب به عنوان نماد حريِم امن در آثار ايرانيان باستان حائز اهميت است. قاب در اشکال 
گوناگون خود به عنوان تجسمي از دغدغه ي هميشگي نياز به امنيت و فضاي امن که جز با توسل به 
مظاهر و نيروهاي خير ميسر نبوده در آثار هنرمند ايراني جلوه يافته است. بنيان هاي معنايي قاب در 
هنر ايران را با توجه به مباحث مطرح شده در مقاله مي توان در چند مورد خالصه کرد: ١- قاب به مثابة 
حريمي امن به شکل تجسم بصري در آثار ساکنان فالت ايران در هزاره هاي پنجم ق.م و پس ازآن تا 
ورود آريايي ها، در سفالينه ها بر اساس اعتقاد آنان به نقش و تأثير نيروهاي مافوق بشري در جريان 
زندگي جلوه يافته که با تمسک به نيروهاي خير و جلب رضايت آنان از گزند و آسيب نيروهاي مخرب 
محفوظ مي ماندند. ٢- جهان بيني آريايي، با اعتقاد به تقابل هميشگي خير و شر در نظام آفرينش و لزوم 
پناه بردن به نيروهاي خير جهت مصون ماندن از آسيب نيروهاي شر، با جهان بيني ساکنان بومي 
فالت، همسايگان و تمدن هاي هم جوار نزديکي دارد. ٣- انديشة وجود پرديس هاي آسماني و لزوم حفظ 
و بازآفريني آن روي زمين به شکل باغ سازي و نمود تصويري آن در فرهنگ و هنر ايراني به صورت 

فرش تجلي  يافته که در آن قاب به شکل حاشيه اي جهت محافظت از اين پرديس به  کار رفته است.
دستيابي به کنه انديشة انسان باستاني و درک و دريافت نظرگاه اصلي او از ابداع چنين آثاري، اگر 
نگوييم کاري ناممکن، بسيار دشوار است. نبود حلقه هاي وابسته در سير تکاملي هنرها، فرسايش آثار 
هنري و اسناد و مکتوبات گذشتگان و تغيير در نگرش ها و ايده ها ازجمله دشواري هاي پيش روي 
محققان است و کسب نتيجة مطلوب را به تأخير مي اندازد. به طور خالصه، بنيان هاي معنايي قاب در 
هنر ايران باستان را مي توان در انديشة نياز به امنيت در ساية تقرب به نيروهاي خير و انديشة بازتوليد 
پرديس هاي زميني به مثابة مثالواره هايي از پرديس هاي آسماني جستجو کرد. به بياني موجزتر، شکل 

منطقي تر و امروزي  اين انديشه تالش براي تقرب به خداوند و قرار گرفتن در پناه امنيت اوست.
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Frame as an affective element in Iranian art is manifested in the oldest existing art works of 
Iran and in later periods, with various effects, has continued in Iranian art. The role of frame as 
a spiritual element in creating a safe sanctum and space far away from invasion of malignant 
forces, by protecting and maintaining due respect and sanctity of motifs, is remarkable. This 
paper seeks to answer the following question: what are the latent semantic foundations of frame 
in the pre-Islamic art of Iran? The purpose of this research is to investigate and identify the main 
components of the semantic foundations of frame in ancient Iranian art that in addition to the 
aesthetic aspect of frame, have given it meaning and function. This research uses fundamental 
theoreticalmethodology based on goal, descriptive-analytical method, andlibrary sources. Our 
findings indicate that the need for safe sanctum, security and safety, seeking refuge to good 
forcesand preservation from evil forces, and the idea of reproducing worldly paradises as 
paradigms of heaven, could be considered as semantic foundations of frame in the pre-Islamic 
art of Iran.
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