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فصلنامة علمي نگره

چكيده
ظروف زرين فام عصر صفوي جزئي از آخرين شاهکارهاي زرين فام ايراني است که با عرصه اي متفاوت در 
تصويرگري تظاهر يافت. نقوش گياهي و بخصوص تالزم نقش دو گياه خشخاش و زنبق در ظروف زرين فام 
اين دوران به وفور قابل مشاهده است. تکرار نقش گياه خشخاش را مي توان مرتبط با وضعيت جامعهي عصر 
صفوي در مصرف آرام بخش هايي از جنس مخدرات دانست. تداول استعمال انواع افيون ها در اين عصر سبب 
شد تا اطبا و عطاران آن دوره براي کاهش مضرات مخدرات به فکر چاره ا ي دارويي باشند. نقش گياه زنبق 
نيز از پربسامدترين نقوش اين دوران است که در آثار هنري متفاوت مشاهده مي شود. هدف اين جستار 
دست يابي به داللت هاي مفهومي نقش خشخاش و زنبق با توجه به اوضاع اجتماعي و تبيين علت همراهي 
نقش اين دو گياه بر ظروف زرين فام است. بر اين اساس تحقيق به سؤاالت ذيل پاسخ مي دهد؛ ١. کدام جريان  
اجتماعي مرتبط با تصويرگري اين دو نقش بر ظروف زرين فام صفوي بوده  است؟ ٢. جايگاه نقش دو گياه 
زنبق و خشخاش در تاريخ پزشکي دوران صفوي چگونه تبيين مي گردد؟ روش تحقيق در اين پژوهش 
توصيفي– تحليلي و شيوة جمع آوري اطالعات بر پاية مطالعات کتابخانه اي، با استناد به منابع دست اول 
صورت يافته است. نتايج کلي پژوهش حاکي از انتساب دو نقش خشخاش و زنبق پيوسته با رفتارهاي 
اجتماعي چون رواج مخدرات عصر صفوي است. از سوي ديگر التزام اين دو نقش را مي توان تبلوري از تاريخ 
پزشکي دانست زيرا با استناد به منابع موثق طبي کهن در دورة  اسالمي و منابع پيش از اسالم، گياه زنبق به 
جهت ويژگي زايل کنندگي افيون کاربرد داشته است. درنتيجه هم جواري اين دو نقش نه به لحاظ زيبايي بلکه 

در تظاهر ارتباطات پزشکي است که از ساختاري اجتماعي منبعث گشته است.
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زرين فام و نفوذ عناصر اجتماعي و علمي اين رويداد به 
سؤاالت  اين  به  پژوهش  اين  در  است.  درآمده  نگارش 
پاسخ داده خواهد شد؛ ۱. کدام جريان  اجتماعي مرتبط 
با تصويرگري اين دو نقش بر ظروف زرين فام صفوي 
بوده  است؟ ۲. جايگاه نقش دو گياه زنبق و خشخاش در 

تاريخ پزشکي دوران صفوي چگونه تبيين مي گردد؟
اهميت و ضرورت پژوهش در باب نقوش و انواع ظروف 
پژوهشگران  که  است  ازآن جهت  دوران  اين  زرين فام 
ايراني و خارجي کمتر به کشف و دريافت رابطة نقوش با 
توجه به پارادايم هاي عصر و مؤلفه هايي چون پديده هاي 
اجتماعي، تسلط مذهب، نفوذ علم و خصوصًا فهم دقيق 
از متون کهن پرداخته اند. اين پژوهش با نگرشي متفاوت 
علت  و  کرده  بازخواني  نو  از  را  آن ها  آثار،  قرائت  به 
و معلول هاي تصويرگري نقوش را در پس رويدادهاي 

اجتماعي واکاوي مي نمايد.

روش تحقيق
توصيفي-  شيوة  به  حاضر  پژوهش  در  تحقيق  روش 
تحليلي نقش دو گياه زنبق و خشخاش بر ظروف زرين فام 
از  اطالعات  گردآوري  شيوة  است.  انجام شده  صفوي 
پذيرفته  طريق مطالعات کتابخانه اي و مشاهده صورت 
زرين فام  ظروف  شامل  تحقيق  آماري  جامعة  است. 
آلبرت  و  ويکتوريا  موزة  و  بريتانيا  موزة  در  محفوظ 
بوده و ۱۰ نمونة معرفي شده به شيوة انتخابي از ظروف 
زرين فام عصر صفوي داراي تصاوير خشخاش و زنبق 
است. تفسير و تأويل نقوش به وسيلة تطبيق تصاويري از 
نسخ طبي به همراه استدالل هاي منابع طبي دانشنامه اي 
انجام شده است. روش تجزيه وتحليل داده هاي تحقيق بر 

مبناي مطالعات کيفي است.

پيشينة تحقيق
باب  در  محققان  توسط  بسياري  پژوهش هاي  تاکنون 
است.  پذيرفته  صورت  زرين فام  کاشي هاي  و  سفال 
موضوعات قابل توجه اين مقوله؛ مبدأ و خاستگاه اين نوع 
سفال و بررسي دوره هاي شاخص آن ازجمله سلجوقي، 
ايلخاني و صفوي در آن ميان به چشم مي خورد. با اين 
وصف در باب بررسي و تحليل نقوش انواع ظروف و 
حيوانات  انسان،  نقش  به  همه  از  بيش  زرين فام  کاشي 
توجه  و  پرداخته شده  تصويرگري  بر  ادبيات  تأثير  و 
اما  است؛  نپذيرفته  صورت  گياهي  نقوش  به  چنداني 
برخي مطالعات هم سنخ و هم سو که در اين پژوهش از 
آن ها بهره برده شده عبارت اند از: مقالة «بررسي نقوش 
سفالينه هاي زرين فام و ظروف فلزي دورة سلجوقي و 
ايلخاني و بازتاب زندگي اجتماعي آن عصر» منتشرشده 
به  مقاله  اين  در   .(۱۳۹۷)۴۷ شمارة  نگره،  نشرية  در 
بازتاب  و  اشاره شده  پيشين  اعصار  با  تطبيقي  مقايسة 

مقدمه
از  ملموس  و  مادي  شواهدي  جنبه اي،  از  هنري  آثار 
است  جامعه  يک  در  موجود  جذابيت هاي  و  ارزش ها 
ماهيت  در  را  اجتماعي  تحوالت  و  انساني  تعامالت  که 
اين  بر  عالوه  ساخته اند.  نمايان  نگاره ها  و  تصاوير 
هنرمند تصويرگر تحت تأثير متن، طبيعت، ساليق فردي 
کنش هاي  به  پاسخ  پي  در  اثر،  سفارش دهندة  سليقة  و 
وابسته  هنري  آثار  تحليل  اساس،  اين  بر  است.  جامعه 
در  بدون  و  محيطي  شرايط  و  زايش  بستر  بررسي  به 
نظر گرفتن اعتقادات و سنت هاي حاکم بر اجتماع، تبيين 
محصوالت  زيرا  بود؛  نخواهد  ميسر  تصاوير  تحليل  و 
هنري پيامدهايي از رويدادها و رفتارهاي انساني تلقي 
در  تجلي يافته اند.  نمادها  از  بستري  در  که  مي شوند 
هنر  اعتالي  در  بسياري  نوگراي صفوي عوامل  جامعة 
و فرهنگ تأثيرگذار بوده اما در اين ميان مقوالتي چون 

مذهب، سياست و فرهنگ نقش بسزايي داشته اند.
مذهب  بر  تأکيد  دولت صفوي  مهم  ويژگي هاي  از  يکي 
بود که روية سياسي خويش را حول محور مذهب تشيع 
بنا نهاد. گرايش هاي ديني و مذهبي بر مناسبات اجتماعي 
سايه افکنده بود. رواج مذهب تشيع توسط فرمانروايان 
متصفه صفوي سبب وثوق مردم بر مذهب تشيع و التفات 
به فتواي مراجع گشت. ازاين رو اعمال احکام فقهي شرع 
وقع  باوجود  مي شد.  گذاشته  اجرا  به  حکومت  توسط 
صفوي،  پادشاهان  توسط  شرعي  دستورات  بر  نهادن 
مبناي اجراي احکام متفاوت بود. يکي از معضالت جامعة 
صفوي که در بحبوحة مذهبي دوران ثبات نيافت مصرف 
مخدرات در اين عصر است. در مباحث فقهي اسالم در 
باب استعمال مواد مخدر حکم قطعي به منع مخدر وجود 
نداشت اما در رواياتي از کتب معتبر فقهي پيشين چون 
کتاب لمعة دمشقيه که حکم بر حرمت هر چيز سکرآور 
نيز  بنگ  تبعات گناهان مطرح شدة واژة  داده شده است، 
در کنار شراب منجر به استخراج فتوايي توسط علماي 
عصر صفوي گرديده بود؛ اما وجود رساالت بسياري در 
اين عهد چون؛ التنباکيه، الدخانيه و رساله القهوه، حاوي 
و  قليان  توتون،  تنباکو،  مصرف  باب  در  ديني  مباحث 
مصرف قهوه نشان از حساسيت هاي ديني در اين امور 
دارد. از سويي در ميان مردم مذهبي و متدين ممنوعيت 
استعمال شراب موجب شد تا آن ها به تفريحات ديگري 
در  شادي آور  خوردني هاي  و  نوشيني ها  انواع  چون 
قهوه خانه ها و کوکنار۱ خانه ها روي آورند. چنين هنجار 
و ناهنجاري هاي برساختة اجتماع نقش بنياديني در خلق 
آثار هنري اين دوران داشته اند. شناسايي اين کنش هاي 
انساني موجب خوانش هاي متنوعي از آثار مي گردد که 

به دريافت واقعيت تاريخي مي انجامد.
مفاهيم  کشف  و  بازنمايي  باهدف  حاضر  پژوهش 
چندوجهي از دو نقش خاص پرتکرار متالزم بر ظروف 
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که  [خشخاش]  پوست  عصارة   .١
کوکنار نامند. (مؤمن تنکابني، ١٣٤٩: 

(٣٤٤
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پاية نظريات جامعه شناختي  جامعة توليدکنندة آن ها بر 
صورت گرفته است. اين مقاله به دوران پيش از صفوي 
از  پيش  جوامع  مبناي  بر  آثار  نمود  بنابراين  پرداخته 
عصر صفوي است. مقالة «بازتاب شکل گيري يک پديده 
اجتماعي بر سفال هاي زرين فام دوره سلجوقي، پيدايش 
نشرية  توسط  که  هنر»  شدن  مردمي  و  متوسط  طبقه 
مطالعات تاريخ فرهنگي شمارة ۹ (۱۳۹۰) منتشرشده به 
عامل رشد طبقة متوسط به عنوان يکي از داليل ظهور و 
نيز سبب رونق توليد سفال زرين فام در عصر سلجوقي 
هنر  به  همگاني  دسترسي  سرآغاز  خود  که  مي پردازد 
به ترسيم موضوع هاي روزمره و واقع گرا در  و تمايل 
و  فرهنگي  رهيافت هاي  «بازتاب  مقالة  است.  دوره  اين 
تخت  زرين فام  کاشي هاي  بر  ايلخاني  عصر  اجتماعي 
کاربردي  و  تجسمي  هنرهاي  نشرية  در  که  سليمان» 
تحوالت  ميان  ارتباط  به  منتشرشده   (١٣٩٢)١١ شمارة 
سليمان  تخت  زرين فام  کاشي هاي  در  هنر  و  اجتماعي 
ازاين رو  مي پردازد.  قدرت  گفتمان  تحليل  رويکرد  با 
مقالة  با  نقوش  بررسي  نوع  هم  و  دوره  لحاظ  به  هم 
موردپژوهش متفاوت است. مقالة «مواد مخدر در ايران 
عصر صفوي» منتشرشده توسط مجلة اخالق و تاريخ 
از رويداد  پزشکي شمارة ٤(١٣٨٩) به جوانب متفاوتي 
به شرح  مقاله  اين  دارد.  اشاره  مخدرات عصر صفوي 
آن  گسترش  مصرفي،  مخدر  مواد  انواع  از  مبسوطي 
با آن  در بين تودة مردم و بازخورد حکومت و دربار 
با  نيز  مقاله اي  قرار مي دهد.  ارزيابي  و  تحليل  را مورد 
حشايش  نسخة  علمي  تصويرسازي  «مقايسة  عنوان 
آستان قدس رضوي با تصاوير عيني گياهان دارويي» 
در نشرية نگره شمارة ۵۵ (۱۳۹۹) به تطبيق تصاويري 
طبيعت  در  واقعي  تصاوير  با  حشايش  کتاب  نسخة  از 
پژوهش  با  مضمون  لحاظ  به  مقاله  اين  است.  پرداخته 
حاضر همسويي دارد. نکتة قابل توجه درنتيجة مقاله که 
تصويرسازي را به طور کامل بر واقعيات منطبق ندانسته 
و تصويرگري هنرمند را گاه بر اساس تقليد يا تصورات 

ذهني مي داند تأييدي بر فرضيات تحقيق حاضر است.
کتاب «سفال  زرين فام ايراني» تأليف اليور واتسون که 
منتشرشده  سروش  انتشارات  توسط   ١٣٩٠ سال  در 
صرفًا به توضيحاتي در سبک و معرفي نقوش زرين فام 
پرداخته است. همچنين کتاب «هنر سفالگري اسالمي» به 
نگارش محمد يوسف کياني و فاطمه کريمي منتشرشده 
باستان شناسي  مرکز  انتشارات  توسط   ١٣٦٤ سال  در 
مکاني  موقعيت  در  را  زرين فام  نقوش  منحصرًا  ايران 

طبقه بندي نموده است.

ظروف زرين فام آثار شاخص هنر عصر صفوي
هنر صفوي را از نفاست آثار معماري و صنايع تزئيني 
دنباله روي  آن ها  گرچه  شناخت.  مي توان  نگارگري  و 

عناصر  اما  بوده اند  ايلخاني  و  تيموري  عصر  هنرهاي 
تشيع اثني عشري از خصوصيات برجستة آنان در آثار 
تا  مذهبي حکام سبب مي شد  است. وجهة  برجاي مانده 
در امور روزمره به احکام شرع تأسي نمايند. از سويي 
تحريم شرع اسالم در ممنوعيت تجمل پرستي در مغايرت 
با رفتارها و مناسک درباري قرار داشت. از همين زمان 
که  اسالمي  ميانة  سيمين  و  زرين  مرصع شدة  ظروف 
تحريم  دليل  به  مي شد  قلمداد  تجملي  کااليي  به عنوان 
سده هاي  زرين فام۱  ظروف  به  را  خود  جاي  شرعي 
آزپيشگي  آن  زرگون  درخشش  و  تأللؤ  تا  ميانه سپرد 
سالطين را مرتفع سازد؛ بنابراين اين رفتارهاي متکلفانه 
در سطحي خفيف تر و يا به انحاء ديگر در آثار متجلي 
اين  زرين فام  ارزشمند  ظروف  انبوه  توليد  مي گشت. 
دوره از سوي طبقة بلندمرتبه و متمکن جامعه نشان از 
اسلوبي پرطمطراق در جامعه داشت که جايگزين ظروف 
منشأ ساخت  «در مورد  پيشين گشت.  اعصار  پرتجمل 
اولية اين ظروف محققان، کشورهايي مثل ايران، مصر 
داده اند. پوپ معتقد است که مرکز  پيشنهاد  را  و عراق 
از  آن  شروع  و  ايران  زرين فام  ظروف  اصلي  منشأ  و 
شهر معروف اسالمي ري بوده است».(کياني و کريمي، 

(۴۴ :۱۳۶۴
اثبات اين مدعي مکتوباتي در باب روش هاي ساخت ميناي 
زرين فام است که در قرون اوليه در ايران ترقيم شده اند. 
تا مدتي پيش نسخة جواهر نامة نظامي (۵۹۲ ه.ق) تأليف 
محمدبن ابي البرکات جوهري نيشابوري و رسالة عرايس 
الجواهر تأليف ابوالقاسم کاشاني مشهورترين نسخه ها 
دربارة ميناي زرين فام قلمداد مي شدند؛ اما «در سال هاي 
اخير با پيدايش کتاب «الدره المکنونه» در کتابخانه ملي 
در  مکتوب  سند  قديمي ترين  که  گفت  مي توان  فرانسه 
رابطه با فناوري ساخت ميناي زرين فام است. کتاب فوق 
دانشمند  به قرن دوم هجري قمري و مؤلف آن  متعلق 
و  پور  است».(شکر  حيان  جابربن  اسالم  جهان  بزرگ 
شفيعي، ۱۳۹۸: ۱۸۰) با توجه به ۲۶ دستورالعمل جواهر 
الجواهر و ۱۱۸  نظامي و فصل کاشيگري عرايس  نامة 
متفاوت  فنون  که  «دره المکنونه»  ترکيب  دستورالعمل 
داده اند.  ارائه  ظروف  نوع  اين  ساخت  براي  متنوعي  و 
ماحصل جملگي، وجود ظروفي با درخشندگي زرين  و 
که  بود؛  ميانه  در سده هاي  براق  لعابي  از  برخورداري 
طرح هاي  عمومًا  ايلخاني  و  سلجوقي  دورة  «در  البته 
و  انسان  به  زرين فام  و سفال هاي  فلزي  اصلي ظروف 

حيوان تعلق دارد».(رايگاني و پاکباز کتج، ۱۳۹۷: ۳۳)
 «پس از سدة هشتم هجري روند توليد سفال زرين فام 
 Fehrevari,).«داد دست  از  را  خود  برجستة   موقعيت 
از  کامل  به طور  شيوه  اين  تکنيک  «اما   (2000: 289

لعاب  با  ظروف  از  ممتاز  گروه  يک  که  زيرا  نرفت  بين 
زرين فام مسي مربوط به نيمة دوم قرن يازدهم هجري 

لعاب هايي  يا  زرين فام  لعاب   .١
از  نازک  اليه اي  فلزي  جالي  با 
که  است  درخشان  فلزات  اتم هاي 
ُاپک؛  (لعاب  پايه  لعاب  سطح  بر 
و  مي گردند  ايجاد  سربي-قلعي) 
لعاب، سطحي  پخت  از  بعد  سفال 
يافته  داده شده  جال  فلز  مانند 
دليل  مي کند  عمل  آيينه  مانند  و 
اثر  در  که  است  آن  ويژگي  اين 
احياي نمک ها و اکسيدهاي فلزي، 
لعاب  سطح  روي  بر  خاص  فلز 
قرارگرفته و به زيبايي مي درخشد. 
مانند  معمولي  لعاب هاي  سطح 
جذب  را  نور  و  کرده  عمل  فيلتر 
درخششي  هيچ  بنابراين  مي کنند 
زرين فام  لعاب  سطح  ولي  ندارند 
تقريبًا  نور  که  است  به گونه اي 
منعکس  از روي آن  کامل  به طور 
(Clinton, 1991: 20) .مي گردد



همين  در   (Canby, 1999: 159).«است شناخته شده 
از  نيمي  سفيد  و  آبي  نوع  از  چيني هايي  وفور  زمان 
«در  مي شد.  شامل  را  مصرفي  و  بازاري  محصوالت 
سال هاي پاياني سده هشتم هجري نفوذ چيني هاي آبي 
و سفيد ساخته با کائولين يا خاک چيني از کشور چين 
نواحي  آن  در  و  يافته  نشر  ايران  و  ميانه  آسياي  بر 
به حداعالي خود رسيده بود».(فريه، ۱۳۷۴: ۲۶۵) به جز 
و  (ابر  طبيعي  عناصر  اژدها،  چون  دور  خاور  عناصر 
نيلوفر،  گل  مانند  گياهي  نقوش  انتزاعي،  نقوش  و  آب) 
گل صدتوماني، گل شاه عباسي، درختان بيد و انسان بر 
اين ظروف نگاشته مي شد. «مي توان گفت حس مخالفت 
بانفوذ ظروف چيني سفيدآبي بر تفاوت طرح در ظروف 
زرين فام آشکارشده و گسترش يافته است. چنان که ديگر 
سفالينه هاي زرين فام صفوي هيچ يک از عناصر طرح هاي 
شرق دور را نشان نمي دهند، بلکه بر مبناي شيوه هاي 

خاورميانه اي ساخته شده اند».(واتسون، ۱۳۸۲: ۲۳۴)

نقوش ظروف زرين فام صفوي
زرين فام  توليد  دوره هاي  همة  در  گياهي  نقوش 
متأخر  دورة  در  اما  است  قرارگرفته  مورداستفاده 
نقوش  از  تصاويري  قاجار،  و  صفوي  يعني  خويش 

گياهان درهم پيچيده و تنيدة نباتي به صورت منفرد و گاه 
مملو ساخته  را  انساني و حيواني فضاها  نقوش  مابين 
شامل  ظروف  نوع  اين  تزئينات  پربسامدترين  است. 
متنوعي  گونه هاي  و  سرو  درختان  پرندگان،  حيوانات، 
از گل هاست که به صورت فشرده و درهم اما با چينشي 
خاص و چشم نواز در کنار يکديگر قرارگرفته اند. ويلسن 
با  طاليي  حاشيه هاي  از  «طرح ها  اين  است  معتقد  آلن۱ 
و  سرو  درخت  شقايق،  گل هاي  نقش  از  چشم اندازي 
علف  دسته هاي  و  نوک تيز  برگ هاي  شکوفه،  درخت 
منظم  فرم  از  نوارهايي  نقش  حاشيه  در  و  حيوانات  و 

اسليمي تزئين شده است».(آلن، ۱۳۸۳: ۵۰)
در  خاص  تحولي  با  صفوي  زرين فام  مي رسد  نظر  به 
نقوش، عرصة تصويرگري نقوش گياهي است. درعين حال 
مي توان اين نمايه ها را حاصل دل مشغولي هاي اجتماعي 
عصر خواند؛ زيرا که نقش گل خشخاش۲ به دفعات در 
نگارة  اين  است.  قابل مشاهده  عصر  اين  ظروف  انواع 
سبز  برگ هاي  و  شکل  کاسه اي  گل هاي  با  پرتکرار 
کنگره اي آشکارا قابل شناسايي است. در مجاورت گياه 
ديده مي شود.  بر ظروف صفوي  ديگري  گل  خشخاش 
اغلب در  يا سوسن) گياهي است که  (ايرسا  گياه زنبق 

گرداگرد گياه خشخاش خودنمايي مي کند.

تصوير ١. نگاره ايرسا در نسخه الحشايش ديسقوريدوس، کاخ 
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شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۷۷

فصلنامة علمي نگره

تطبيق تصوير گياه زنبق۱ و خشخاش در منابع علمي 
و تطبيق با طبيعت

طراحي  با  آن  قياس  و  گياهان  صورت  شناخت  براي 
نقش سفالينه ها، از منابع کهن طبي که آن ها را با نوشتار 
توصيف نموده و يا تصويري از آن ها در خود دارند و 
دارويي  گياهان  فارماکوپه هاي  و  منابع جديد علمي  نيز 

بهره برده شده است.

گياه زنبق (ايرسا)
در توصيف ظاهر گياه زنبق در قانون و مخزن االدويه 
چنين آمده است؛ «ايرسا بيخ سوسن جبلي است و آن 
خوش بو و پهن و دراز به قدر انگشتي و زياده بر آن پرکرده 
و پوست آن کبود و سرخ و رنگارنگ» (عقيلي خراساني، 
گونه گون  رنگ هاي  به  آن  «گل هاي  و   (۱۹۰  :۱۳۸۰
است.(تصوير ۱) ساقه هاي ايرسا بندبند و برگش باريک 
است... ساقه هاي آن گلي دهد که گلبرگ هاي همديگر را 
مي پوشانند و به چندين رنگ درمي آيند: قسمي به زردي 
مايل و ارغواني هستند و قسمي به رنگ آسمان اند و از 
اين اختالف رنگ آن را رنگين کمان خوانند».(ابن سينا، ج 
۲، ۱۳۸۹: ۷۱) اما به نظر مي رسد اين توصيفات برگرفته 
از کتب قديمي تر گياهي چون ديسقوريدوس باشد؛ «بيخ 

است  بّري  برگ سوسن  مانند  او  برگ  که  است  گياهي 
لکن بزرگ تر است و عريض تر و شکوفه هاي او مشابه 
است؛  او آسمانگون  و رنگ  است  ّبري  شکوفه سوسن 
يعني رنگ او رنگ قوس و قزح است».(ديسقوريدوس، 

۱۳۹۱: ۳۱)، (تصاوير ۲ و ۳)
در منابع جديد نيز توصيفات در باب انواع و اشکال گياه 
در  زنبق  گياه  دارد.  همخواني  کهن  طبي  منابع  با  زنبق 
کتاب گياهان دارويي چنين آمده است؛ «تيره زنبق داراي 
دارند.  جاي  جنس   ۶۰ در  که  است  گونه   ۱۵۰۰ تقريبًا 
گياهاني علفي و داراي ريزوم با غده هاي زيرزميني به 
اشکال مختلف و يا بندرت داراي اعضاي چوبي هستند 
و برگ هايي غالبًا عاري از دم برگ ولي منتهي به غالف 
دارند، به نحوي که در اغلب موارد غالف برگ هاي فوقاني 
مي پوشاند.  را  خود  تحتاني  برگ هاي  غالف  از  قسمتي 
و  منفرد  مختلف،  رنگ هاي  به  ماده   و  نر  آن ها  گل هاي 
يا مجتمع به صورت گل آذين هاي گرزن يک سويه، سنبله 
و يا خوشه اند. پوشش گل آن ها شامل ۲ رديف ۳ تايي 
دارند.  پرچم   ۳ منحصرًا  است.  مانند  گلبرگ  قطعات  از 
کالله آن ها ۳ شاخه و غالبًا گلبرگ مانند و ميوه آن ها 
در  که  است  به صورتي  آن ها  پراکندگي  است.  پوشينه 
نواحي مختلف کره زمين مخصوصًا در آفريقاي جنوبي 

 تصوير ٣. گياه ايرسا از نسخه الحشايش، کتابخانه وين اتريش، ٥١٢ م. مأخذ:
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باستان  مصر  «در  زنبق  گياه   .١
ادوار  تمام  در  بود...  قدرت  سمبل 
پادشاهان  قدرت  نماد  ميان  در 
زيرا  داشت  جاي  فرمانروايان  و 
ايمان، خرد و  نماد  گلبرگ آن  سه 
شجاعت هستند. نام اين گل ها از الهة 
يوناني رنگين کمان گرفته شده است. 
گياه زنبق بر روي قبر زن ها نقش 
زنبق  وظايف  از  يکي  زيرا  مي شد 
به  را  مرده  زنان  روح  که  بود  اين 
سرزمين بهشت هدايت کند» (ميت 
 E.Lehner,) و   (٥٤  :١٣٨٨ فورد، 
J. Lehner, 2003: 64) و «زنبق 

رقيب سوسن به عنوان گل باکرگي 
نماد  يک  به عنوان  بار  اولين  است. 
مذهبي در آثار استادان فالندر ظاهر 
مي شود. هر دو همراه اند و سپس در 
تصاوير باکرگي جايگزين سوسن 
واقعيت  اين  از  نماد  اين  مي شود. 
به معناي  ناشي مي شود که زنبق 
«شمشير سوسن» به عنوان کنايه از 
غم و اندوه باکره در مصائب مسيح 
گرفته شده است. نقاشان اسپانيايي 
زنبق را به عنوان صفت ملکه بهشت 
مي  معصوميت  مفهوم  همچنين  و 

به   (Ferguson,1961:32).«دانند
کار گرفتن اين نماد در بسياري از 
کشورهاي جهان به خصوص اروپا 
متداول بوده است. ليليوم کانديدوم 
گل ملي کشور واتيکان است و نيز 
احتماًال  فرانسه  پادشاهي  «نماد 
است».(ميت  انتزاعي  زنبق  يک 
فورد، ١٣٨٨: ١٠٩) نماد اين گل بر 
سلطنتي  خانواده هاي  نشان  روي 
فرانسوي و نشان خانوادة معروف 

مديچي وجود دارد.



و مناطق بين استوايي آمريکا يافت مي شوند.»(زرگري، 
ج ۴، ۱۳۷۶: ۵۶۹)

خشخاش
حشايش  چون  طبي  کهن  منابع  در  خشخاش  گياه 
ديسقوريدوس اين گونه توصيف شده است؛ «انواع بسيار 
دارد. بعضي از او مي رويد در بستان ها و رزها در زمان 
گز  يک  مثل  راست  زمين  از  باشد  برآمده  باال  بهار... 
باشد و شکوفه هاي سرخ دارد مثل شقايق و گاه است 

سفيد...».(ديسقوريدوس، ۱۳۹۱: ۶۰-۶۲) (تصوير ۴)
در نسخة تحفه حکيم مؤمن از انواع متنوعي گياه خشخاش 
خشخاش  بستاني،  خشخاش  ابيض،  خشخاش  چون: 
ّبري، خشخاش اسود، خشخاش منشور، خشخاش مقرن 
و  نام برده شده   (۳۴۶-۳۴۴  :۱۳۴۹) زبدي  و خشخاش 
تفاوت اين گونه ها در ميزان ترکيبات و اثرگذاري آن ها 
دانسته شده است. گياه خشخاش از تيرة شقايقيان است 
که به اعتقاد زرگري داراي ۷۰۰ گونه و تعداد فراواني 
وسعت  و  دارند  (خشخاش)  پاپاورها  به  تعلق  آن ها  از 
 ،۱ ج  است.(زرگري،  زياد  زمين  کره  در  آن ها  انتشار 
۱۳۷۶) «اين گياهان برگ هايي به وضع منفرد بر روي 
ساقه دارند، پهنک برگ آن ها نيز غالبًا منقسم به قطعات 
 ۲ شامل  ماده،  نر-  آن ها  گل هاي  است.  فراوان  باريک 
کاسبرگ زود افت، ۴ گلبرگ (در ۲ رديف) (تصوير ۵)، 
تعداد زيادي پرچم و مادگي مرکب از تخمداني چند خانه 
ديده  گلبرگ  از آن ها ۳ کاسبرگ و ۶  است. در بعضي 
مي شود. ميوه آن ها پوشينه يا خورجين مانند (تصوير 
۶) و محتوي دانه هاي ريز بسيار است.(همان: ۱۲۲) در 
مصارف پزشکي، کپسول عاري از دانه، روغن خشخاش، 
ترياک و بعضي آلکالوئيدهاي آن بکار مي رود. ترياک به 
علت تأثير بر روي اعصاب، اثر خواب آور و آرام کننده 

دارد».(همان: ۱۲۸)
زاويه  دو  از  گياه خشخاش  نقش  طبي  نسخ  در  عمومًا 
به تصوير درآمده است. در بيشتر نسخ از نماي باال و 
به صورت چهار گلبرگي و گاهي با نماي جانبي به صورت 
کاسه اي روبرو هستيم اما غوزه ها، غنچه هاي و برگ هاي 
سبز کامًال قابل تشخيص اند. برگ هاي سبز خشخاش با 
به  اصلي  ساقه  به  متصل  يا  و  اصلي  بوته  از  ساقه اي 
چند قسم دالبري به صورت متقارن تقسيم شده اند. گياه 
بنفش  رنگ  به  معموًال  گلبرگ هاي چندتايي  با  نيز  زنبق 
باريک  و  بلند  برگ هاي  با  همراه  مانند  غده اي  ريشة  و 
است.  درآمده  تصوير  به  برگرفته اند،  در  را  ساقه  که 
با نمونه هاي  در تطبيق تصاوير گياهان بر روي سفال 
موجود در طبيعت اين نکته حائز اهميت است که بستر 
سفال بستري مناسب جهت ترسيم جزئيات گياه نبوده 
چنين  نگارش  از  تصويرگر  هدف  آن  بر  عالوه  است. 
گياهاني القاء تصوير نزديک به طبيعت به مخاطبان نبوده 

زيرا که در اين شيوه رنگ ها محدود و تکنيک زرين فام 
منحصر و داراي سياقي متفاوت از ديگر اسلوب هاست. 
در جدول هاي شمارة ۱ و ۲ تصاويري از گياه زنبق و 
خشخاش موجود در طبيعت با نمونه هايي از طراحي هاي 

سفال هاي صفوي مطابقت داده شده است.

گسترش نقش زنبق و خشخاش بر ديگر آثار هنري 
عصر صفوي

با توجه به رواج مصرف خشخاش و کوکنار در عصر 
اقشار  تمامي  اين گل در ميان  اعتبار  ارزش و  صفوي، 
جامعه و فراگيري استفاده از آن، راه يابي تصوير آن به 
هنرهاي اين عصر دور از انتظار نيست. به زعمي ديگر 
به  خشخاش  پوستة  جوشاندة  از  که  کوکنار  نوشيدن 
دست مي آيد در جام ها و فنجان هايي با نقشي ازگل هاي 
شقايق وار مرسوم بوده است. درواقع اين نقوش تلميحي 
است بر مصرف متداول کوکنار و خشخاش. در دورة 
به  رو  هنري  آثار  بر  گل  اين  نقش  پس ازآن  و  صفوي 
مردم  روزانة  زندگي  در  نهاد. جايگاه خشخاش  فزوني 
عادي و طبقات درباري سبب اشاعة نقش اين گل در آثار 
هنري گرديد. به جز ظروف زرين فام نقش خشخاش بر 

آثار ديگري مزين است.(تصاوير ۷ و ۸)
نمونه هاي بسياري در آثار نگارگري (تصاوير ۹ و ۱۰)، 
کتاب آرايي  و  تجليد   ،(۱۲ و   ۱۱ (تصاوير  منسوجات 

(تصوير ۱۳) و قلمدان ها به چشم مي خورد.
که  صفوي  عصر  زرين فام  سفال هاي  بي شمار  ميان  در 
با نقوش گياهي آراسته شده اند، هم نشيني نگارة دو گياه 
خشخاش و زنبق تعداد قابل توجهي را در بردارد. در اين 
که  دورة صفويه  زرين فام  از ظروف  نمونه  پژوهش ۱۰ 
نقش اين گياهان متالزم با يکديگر ترسيم شده اند از ميان 
آثار محفوظ در موزه ها انتخاب و به نمايش درآمده است.

تصاوير ٥ و ٦. گياه خشخاش از نسخه الحشايش، کتابخانه وين 
اتريش، ٥١٢ م. مأخذ:

Der Wiener Dioskurides ،www.facsimilefinder.come 
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در ظروف زرين فامي که نگارة زنبق و خشخاش در کنار 
بوته اي  به شکل  گياهان  يکديگر تصوير شده اند عمومًا 
به تصوير درآمده اند. گل هاي زنبق در نقوش سفالي دو 
گلبرگ جانبي و يک بخش مياني دارند. گلبرگ هاي کناري 
دوقسمتي و گلبرگ مياني که بزرگ تر به تصوير درآمده 
شامل گلبرگ هاي فرا آمده از گياه هستند که از ديد جانبي 
يک گلبرگ به نظر مي رسد. برگ هاي گياه بلند و باريک 
غنچه هاي  و  برگرفته  در  را  ساقه  اطراف  گياه  پاية  از 
نقش  شده اند.  تصوير  بوته  برگ  و  شاخ  الي  از  بسته 

به گونه اي  کاسه اي  گل هاي  به شکل  نيز  گياه خشخاش 
القا کند.  تصوير شده که ميان خالي بودن را به بيننده 
تصوير برگ ها به واقعيت بسيار نزديک اند. شکل برگ ها 
از پهن به باريک در دو سوي برگ به قسمت هايي دالبري 
تقسيم شده که با ساقه اي از بوتة گل خارج شده اند و يا 
بر باالي گلبرگ هاي کاسه اي نقش شده اند. گاهي اشکال 
مي کنند.  همراهي  را  خشخاش  و  زنبق  گياهان  ديگري 
پرتکرارترين اين نقوش نقش سرو همراه با دو گياه و يا 
با يکي از آن هاست. نقش خروس، گوزن و طاووس نيز 

تصوير گياه در طبيعت

تصوير گياه در 

فارماکوپه گياهان 

دارويي

تصوير منقوش بر سفال 

 زرين فام صفوي

   

https://commons.wikimedia :مأخذ
مأخذ: زرگري، (ج ٤)، 

١٣٧٦: ٥٧٢

مأخذ:
www.britishmuseum.org/ 

collection

جدول ١. تطبيق تصوير گياه زنبق منقوش بر سفالينه هاي عصر صفوي با طبيعت و فارماکوپه گياهان دارويي، مأخذ: نگارندگان

تصوير گياه در طبيعت

تصوير گياه در 

فارماکوپه گياهان 

دارويي

تصوير منقوش بر سفال 

 زرين فام صفوي

   

www.aydana.com :مأخذ
مأخذ: زرگري، (ج ١)، 

١٣٧٦: ١٤٩

مأخذ:
www.britishmuseum.org/

collection

جدول ٢.تطبيق تصوير گياه خشخاش منقوش بر سفالينه هاي عصر صفوي با طبيعت و فارماکوپه گياهان دارويي، مأخذ: همان



اين دو گياه بر ظروف زرين فام  با  نگاره هاي همراه  از 
صفوي است. در پرداختن به جزئيات نقاشي دقت زيادي 
بستر  و  شرايط  زيرا  نگرفته  صورت  هنرمند  توسط 
محدود  زرين فام  ظروف  رنگ آميزي  و  دشوار  نقاشي 
بوده اما هنرمند با استفاده از زمينة نخودي و آبي کبالت 
بر جذابيت بصري افزوده است. به طورکلي هنرمند غافل 
از تقليد نقوش از طبيعت نبوده اما اصراري و امکاني بر 

جزئي نگاري نيز نداشته است.

زرين فام  ظروف  بر  زنبق  و  خشخاش  نقش  ارتباط 
صفوي

جايگاه علم طب در انسان شناسي
يا  طبيعي  علوم  از  قسمي  طب  علم  فراگير،  انديشة  در 
را  طب  علم  پيچيدة  ماهيت  تفکر،  اين  اما  است؛  تجربي 
نمايان نمي سازد؛ زيرا علم طب با محوريت انسان گرايي 
يا بقاي  تا در جهت کاهش درد و رنج و  بنانهاده شده 
پزشکي  تاريخ نگاري  بردارد. برخالف روال  گام  انسان 
آن ها،  نگرش  پزشکي،  نوابغ  زندگينامة  عمومًا  که 
نوآوري ها و ثبت و ضبط دستاوردها را در برمي گيرد، 
در نگاهي فراتر از نگارش تاريخ بر محور متن مي توان 
علم پزشکي را از دريچة اجتماع و برخالف علوم طبيعي 
بررسي  در  دانست.  اجتماعي  علوم  از  زيرمجموعه اي 
است  تجربه اي  پزشکي  اغلب  پزشکي،  اجتماعي  تاريخ 
انساني در بستر فرهنگ که دستاوردهاي اين آزمودگي 
در دستاوردهاي فرهنگي نمود مي يابد. با اين رويکرد، 
و  کلينيکي  حيطة  از  خارج  نگرشي  هنري  آثار  تفحص 
مي توان  اصيل  اسناد  اين  به واسطة  که  است  درماني 

تاريخ اجتماعي پزشکي را تبيين نمود.

استعمال دخانيات رويداد عصر صفوي
مصرف دخانيات در دوران صفوي از افعال بارز تفرج 
مي شود  تلقي  درباري  و  شاهانه  خوش گذراني هاي  و 

و الگويي براي طبقات پايين جامعه در ترويج آن بوده  
در  آيه اي صريح  فقدان  دليل  به  مي رسد  نظر  به  است. 
قرآن کريم مبني بر ممنوعيت مخدرات و بالعکس وجود 
آيه اي در تحريم شراب، استفاده وسيع از انواع مخدرات 
در طبقة حاکِم و درباريان و به تبع آن ترويج عمومي را 
نعمت اهللا جزائري(۱۱۱۲هـ.ق)  نموده است. «سيد  ميسر 
از علماي شيعي سده يازده و دوازدهم مشهور به محدث 
جزائري از ماده اي که وي آن را حشيش ناميده و مردم 
آن را توتون مي نامند، يادکرده است. وي اظهار داشته 
که دربارة حشيش هيچ گونه نهي اي از امامان(ع) نرسيده 

است».(جعفريان، ج ۳، ۱۳۷۹: ۱۱۴۲)
اگرچه  صفوي  شيعة  سالطين  و  حاکمان  دربار  در 
شراب  ممنوعيت  درازاي  مخدرات  و  کوکنار  استعمال 
شائبة  چون  مذهبي  ادلة   با  بيگاه  و  گاه  اما  بود  آزاد 
بيش ازحد  چون مصرف  سياسي  ادلة  يا  و  لعب  و  لهو 
رجال دولتي و سربازان، مصرف شراب و ترياک منع 
به  نقدي  «عوايد  سويي  از  داشت.  پي  در  مجازاتي  و 
ظاهرًا  و  مي شد  گرفته  معتاد  افراد  از  که  ترجمان  نام 
تا زمان شاه عباس دوم رايج بود نقش زيادي در عدم 
که  اياالت مختلف  در  فرامين شاهان داشت؛ زيرا  تأثير 
ممالک بودند اين مبلغ ترجمان به خزانة حاکمان ايالت يا 
واليان واريز مي شد و آنان چندان عالقه اي به از دست 
همکاران،  و  نداشتند».(مؤمني  درآمد  منبع  اين  دادن 
از  محکمي  فرامين  صدور  بااين وجود   (۲۴-۲۳  :۱۳۸۹
سوي شاهان در نهي از مصرف شراب خواري و مواد 
مخدر و مسکرات بر کتيبه ها نمودي از رويدادي خطير 
در اجتماع داشت. دو فرمان که توسط شاه طهماسب و 
شاه سلطان حسين بر مسجد ميرعماد کاشان نصب شده 
است گوياي شرايط اجتماعي آن روز کاشان است. در 
قمري  هجري   ۹۴۱ سال  به  اول  شاه طهماسب  فرمان 
و  شراب خانه  محروسه،  ممالک  کلية  «...از  است،  آمده 
و...  خانه  قوال  و  بوزه خانه  و  خانه  معجون  و  بنگخانه 

تصوير ٧. پارچه ابريشمي و طاليي با نقش گل خشخاش، دورة صفويه،
www.collections.vam.ac.uk :مأخذ

تصوير ٨. طرح يک گل خشخاش (شقايق)، از يک آلبوم طراحي، دوره 
www.britishmuseum.org/collection :صفويه، مأخذ
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را از جميع ممالک خصوصًا دارااليمان کاشان برطرف 
مناهي  اين  مرتکب  کسي  من بعد  که  نگذارند  ساخته، 

شود».(کريميان و بيدگلي، ۱۳۸۷: ۱۸۸)
باوجود گواهي تاريخ نويسان بر موضع مذهبي برخي از 
حکام صفوي چون شاه طهماسب عليه مصرف مخدرات، 
رواج آن در دربار امري بديهي و رايج قلمداد مي شد. اگرچه 
اسکندر بيگ ترکمان در تاريخ عالم آراي عباسي(جلد ۱، 
۱۳۳۴: ۲۷۹) به اقدام شاه طهماسب در حل کردن پانصد 
تومان ترياک فاروق در آب اشاره نموده است تا مانع 
باشد  خوش گذراني  و  عيش  اعمال  در  شائبه  ايجاد  از 
 (۴۰۹ :۱۳۷۰) عالم آراي شاه طهماسب  از سويي در  اما 
شاه بافرمان سفارش به پذيرايي همايون شاه با ترياک 
را  باور خويش  و  اعتقادات  از  ديگري  کوکنار وجهة  و 
شاه سلطان  از  ديگري  فرمان  کتيبة  در  داشت.  عرضه 
اول  (سال  قمري  هجري   ۱۱۰۶ تاريخ  به  که  حسين 
جلوس شاه) بر مسجد ميرعماد کاشان نصب شده است 
آمده؛ «کل وجوه بيت اللطف و قمارخانه و چرس فروش 
مبلغ ها  هرساله  که  را  محروسه  ممالک  فروش  بوزه  و 
فرقدساي  فرق  تصدق  به  و  تخفيف  به  مي شد،  خطير 
اشرف مقدر فرموديم».(کريميان و بيدگلي، ۱۳۸۷: ۱۸۸) 
از هر  را وخيم تر  اوضاع کشور  که  اول  اما شاه عباس 
متوسل  خشونت آميزي  راه هاي  به  مي ديد  ديگر  زمان 
اما مردم  را آتش مي زد؛  تا جايي که «تاجران آن  شد. 
سرداب هايي کنده، به درون آن ها مي رفتند و به استعمال 

اين مواد مي پرداختند».(جعفريان، ۱۳۷۹: ۱۱۴۳)

به نظر مي رسد عقايد و باورهاي عاميانه چون؛ «خوردن 
شيرة کوکنار آدمي را دلير مي کند» (راوندي، ۱۳۶۴: ۲۲۸) 
و يا به روايت سياحان؛ کمپفر (۱۳۶۳: ۲۹) و اولئاريوس 
از  حرم سرا  و  دربار  پزشکان  تجويز   (۲۹۱  :۱۳۶۳)
معجون ها و ترکيبات ترياک مانند کوکنار براي باال بردن 
توان جنسي و تقويت شهوت راني شاهزادگان، در ترک 
چنين ناهنجاري هايي بي تأثير نبود. از سويي ديگر کشت 
خشخاش، ترياک و توتون از قرن شانزدهم به بعد بسط 
و توسعه يافت.(راوندي، ۱۳۶۴: ۱۶۰) سياحان اروپايي 
به کرات از کاشت و مصرف فراوان مخدرات و مشروبات 
کشت   (۴۹ شاردن(۱۳۴۵:  گفته اند.  سخن  زمان  اين  در 
خشخاش و به دست آوردن ترياک را در زمان صفويه 
از رفتارهاي رايج و محصولي عمده مي داند و از ترياک 

لنجان و افيون کازرون به شهرت نام مي برد.

تصوير ٩. جشن سده از نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسب، گل زنبق 
در سمت چپ آتش به صورت منفرد ديده مي شود، دورة صفويه، 

www.metmuseum.org/art/collection  :مأخذ

بلقيس ملکة صبا که بر روي يک آلبوم  از  تصوير ١٠. نگاره اي 
نصب شده است، نقش گياه زنبق بر زمينه، دورة  صفويه،

ht www.britishmuseum.org/collection :مأخذ

تصوير ١١. پارچة ابريشمين با نقشي از دسته گل هاي زنبق، سرخ، الله 
www.metmuseum.org :بر زمينه اي صورتي، دورة صفويه، مأخذ



زنبق در متون طب قديم
در کتب و متون کهن طبي گياه زنبق، ايرسا و سوسن 
قائل  آن ها  براي  و خواصي مشابه  دانسته  تيره  يک  از 
شده اند؛ بنابراين در اين پژوهش به خواص مشترک گل 

زنبق، سوسن و ايرسا پرداخته خواهد شد.

بوعلي سينا پزشک دانشمند ايراني در کتاب قانون، ايرسا 
را با زنبق برابر دانسته و منظور از ايرسا را ريشة سوسن 
است  گياهي  آسمانگون  «سوسن  مي داند؛  آسمانگون 
داراي ساقه هاي متعدد و گل آن به رنگ هاي گونه گون 
است. سفيد و زرد و آسماني و بنفش و ازاين رو آن را 

تصوير ١٢. لباس ابريشمين، نقش گل هاي زنبق بر حاشية لبة پايين لباس، در 
داخل گلدان ها و در پشت لباس بافته شده است. دورة صفويه. مأخذ:

www.collections.vam.ac.uk 

تصوير ١٣. داخل جلد کتاب فتوح الغيب في الکشف عن قناع الريب تأليف 
شرف الدين حسين بن محمدبن عبداهللا طيبي، ش ١٩٤٥٣، تاريخ جلد: سدة ١٠ 

ـ. ق. نقش شاخة گل زنبق بر زرورق، مأخذ: غالمي مقدم، ١٣٩٤: ٢٠٣ ه

تصوير ١٤. بطري زرين فام زمينة نخودي، دورة صفويه، مأخذ:
www.collections.vam.ac.uk. 

تصوير ١٥. گلدان زرين فام، زمينة نخودي، دورة صفويه، مأخذ:
 www.britishmuseum.org/collection 

مطالعة تحليلي همنشيني نقش گياه 
زنبق و خشخاش بر ظروف زرينفام 
عصر صفوي از منظر اجتماعي  /٧٣ -٨٧ 



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۸۳

فصلنامة علمي نگره

ايرسا ناميده اند که رنگين کمان را ايرسا گويند».(۱۳۸۹: 
۷۱) بوعلي سينا همچنين در مدخل سوسن از خواص 
درماني آن نام برده و به خاصيتي اشاره دارد که در اين 
پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. وي ويژگي سوسن 
پادزهر  نموده است؛ «روغن سوسن  بيان  اين چنين  را 
بنگ۱ و قارچ سمي و گشنيز است».(قانون، ج ۲، ۱۳۸۹: 
۲۴۳) به روشني مي توان دريافت که از فوايد گياه زنبق 
يا سوسن طبيعت ضد افيوني آن است. وي در مدخل 
ايرسا نيز به اين مطلب اشاره نموده است؛ «اگر همراه 

سرکه تناول شود پادزهر هرسمي است».(همان: ۷۲)
شيرازي  حسن  علي بن  بديعي،  اختيارات  کتاب  مؤلف 
در  ۷۲۹هـ.ق)   -۸۰۶) عطار  زين الدين  به  معروف 
مطالب  است  مفرده  ادويه  باب  در  که  کتاب  اول  مقالة 
قابل توجهي در تأييد موضوع پژوهش بيان کرده است. 
«و  آورده؛  ايرسا  در شرح سودمندي  عطار  زين الدين 
گويند سودمند در جهت حدت زهرهاي کشنده و ادوية 
سال هاي  در   (۴۹  :۱۳۷۱ شيرازي،  سميه».(انصاري 
بعد، دوره اي که ظروف زرين فام صفوي با همراهي دو 
نقش خشخاش و زنبق به اوج خود مي رسد کتاب «تحفه 
المؤمنين» توسط محمد مؤمن حسيني تنکابني پزشک 
مخصوص شاه سليمان صفوي در قرن يازدهم نگاشته 
مي شود. در اين نسخة طبي نيز در باب ايرسا يا بيخ کبود 
به خواص «رفع سميت فطر و بنج و گشنيز...».(مؤمن 

تنکابني، ۱۳۴۹: ۱۳۰) اشاره شده است.
االدويه»  «مخزن  کتاب  قمري  هجري  دوازدهم  قرن  در 
ترقيم گشت که يکي از مفصل ترين و معتبرترين کتاب ها 
مشهور  کتاب  اين  در  است.  پزشکي  مفردات  زمينة  در 
نيز در بيان خواص ايرسا به مباينت آن با افيون اشاره 
يا شراب  با سرکه  نموده و آورده است؛ «آشاميدن آن 
فطر۲  سميت  رفع  و  عضو  هتک  و  امتالئي  تشنج  جهت 
و بنج و گشنيز جبلي...».(عقيلي خراساني، ۱۳۸۰: ۱۹۱) 
نيز در مدخل سوسن در بخش افعال و خواص «تدهين 
بدان و آشاميدن يک اوقيه (تقريبًا معادل ۷ مثقال و هر 
مثقال معادل ۴/۶۹ گرم) و نيم آن مسهل و ترياق بنج و 
کربزه...».(همان: ۵۳۲) مي داند. ترياق۳ دارويي است که 

مضرات زهرها را دفع مي کند.
طبي  رسالة  فارسي،  داروشناسي  گياه-  متن  کهن ترين 
هجري  چهارم  سدة  در  االدويه»  حقائق  عن  «االبنيه 
زهرها  «با  آمده؛  سوسن  توصيف  در  که  است  قمري 
بکوشد».(هروي، ۱۳۴۶: ۱۸۷) اما پيش تر از اين ها رسالة 
ستايش  در  «آثارالباقيه»  بيروني،  ابوريحان  ارزشمند 
و  بي مرگ  را  امرداد  دارد،  پيوند  زنبق  گل  با  که  امرداد 
را  نيکوکردار  امشاسپند  اين  و  نموده  توصيف  جاودانه 
و  غذاها  اقامة  و  گيتي  حفظ  به  «که  مي داند  فرشته اي 
دواهايي که اصل آن نبات است و مزيل جوع و ضرر و 
امراض هستند موکل» مي داند.(بيروني، ۱۳۸۶: ۳۳۶) وي 

تصوير ١٦. پارچ زرين فام، بر روي زمينه اي از آبي کبالت، دورة صفويه، 
مأخذ: همان

تصوير ١٧. بطري زرين فام، زمينة نخودي و آبي کبالت، دورة صفويه، مأخذ: 
همان

١.بنج، معرب بنگ فارسي است و 
آن گياهي است خواب آور و دور 

گردانندة حس.(دهخدا، ذيل واژه)
٢. فطر: به ضم ف و سکون ط و ر، 

قارچ - سماروغ
٣ . ترياک نامند و هر چه در شأن 
او باشد که حفظ قوه و صحت مزاج 
ضرر  رفع  که  کند  بحري  روح  و 
هم نمايد به اين اسم نامند.(مؤمن 

تنکابني، ١٣٤٩: ١٤)



به روشني به خاصيت زايل کنندگي ضرر يا به عبارتي 
دفع سميت توسط دواهايي که بنيان آن از نبات و گياه 
است اشاره نموده و آن را از خصايص اين امشاسپند 
که حامي گياهان و نباتات است مي داند. اين نکتة حائز 
اهميت برگرفته از منابع کهن ايران باستان مي باشد زيرا 
 a(زنبق) که براي هر امشاسپندي گلي است و «گل چمبک
امرداد است».(اوشيدري، ۱۳۸۹: ۱۲۲ و بندهش،  از آن 
امرتات  مي شد.  قلمداد  رستني ها  حامي  که   (۸۸  :۱۳۹۵

امشاسپندي نيکوکردار و تجلي رستگاري و جاودانگي 
بود و به سبب همين صفت بيمرگي و جاودانگي با چنين 
گياهي که خاصيت دفع ضرر و سم داشت يکسان دانسته 
بي شمار  گياهان  سرور  بي مرگ  «امرداِد  ازاين رو  شد. 
است؛ زيرا او را به گيتي گياهخويش است».(بهار، ۱۳۸۱: 
نگهباني  خاکي  جهان  «در  و   (۷۵  :۱۳۷۳ هينلز،  و   ۱۵۴
و سرپرستي گياه و رستني با وي است».۱ (اوشيدري، 

(۱۲۳ :۱۳۸۹

تصوير ١٨. بشقاب زرين فام، دورة صفويه، مأخذ: همان

تصوير ١٩. بطري زرين فام، دورة صفويه، مأخذ: همان

تصوير ٢١. بشقاب زرين فام، دورة صفويه مأخذ:
www.collections.vam.ac.uk

تصوير ٢٠. خلط دان، زرين فام، زمينة نخودي رنگ، دورة صفويه، مأخذ: 
همان

مطالعة تحليلي همنشيني نقش گياه 
زنبق و خشخاش بر ظروف زرينفام 
عصر صفوي از منظر اجتماعي  /٧٣ -٨٧ 

١. در منابع طبي کهن گياه 
زنبق با سوسن از يک تيره 
ايران  در  دانسته مي شود. 
باستان نيز اين قرابت بين 
و  امرداد  امشاسپند  دو 
خرداد وجود دارد. نزديکي 
اين دو امشاسپند با گل هاي 
منسوب به آن ها در ارتباط 
است زيرا در کتاب بندهش 
به عنوان  سوسن  گل  از 
گل ويژه امشاسپند ُخرداد 
شده   نام برده  (هئورتات) 

است.(بندهش، ١٣٩٥: ٨٨)



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۸۵

فصلنامة علمي نگره

از  تبلوري  زنبق  و  خشخاش  گياه  دو  نقش  تالزم 
تاريخ اجتماعي پزشکي

عمومًا آثار هنري بازتاب روايت هاي اصيلي از اوضاع 
اجتماعي دوران خود هستند. اين روايات گاه در پردة 
قرار  تماشاگران  معرض  در  را  خود  نمادها  و  تمثيل 
استطالعات  به  ملزم  نه تنها  رموز  اين  کشف  مي دهند. 
تاريخي است بلکه اشراف بر ابعاد اجتماعي در درجة 
بااليي از اهميت قرار دارند. با توجه به بايستگي مبحث 
پزشکي در اجتماع و تأثيراتي که بر پديده ها مي گذارد 
تلقي  خاص  امري  را  پزشکي  اجتماعي  تاريخ  مي توان 
است  روشمند  مطالعه اي  پزشکي  اجتماعي  تاريخ  کرد. 
پزشکي  مناسبات  بررسي  با  باليني  نگاه  از  فارغ  که 
در  مي کند.  بازخواني  نو  از  را  تاريخ  جامعه،  و  بيمار 
از  که  هستند  مؤلفه هايي  معلوالت،  نگرش،  نوع  اين 
علوم  تأثير  تحت  و  گشته اند  متفرع  طب  مقولة  گذر 
خشخاش  گياه  دو  نقش  همراهي  داشته اند.  قرار  طبي 
پزشکي  اجتماعي  تاريخ  تأثيرات  از  نمونه اي  زنبق  و 
رابطة  است.  روزمره  زندگي  معمولي  عرصه هاي  در 
تبيين  منافع و مضرات درماني  اساس  بر  گياه  اين دو 

به عنوان  از زنبق  به گونه اي که در طب سنتي  مي گردد 
زين الدين  حاج  است.  شده  نام برده  خشخاش  مصلح 
بيان  در  بديعي  اختيارات  مشهور  رسالة  در  عطار 
به  طبيبان  سبيل  بر  سياه  خشخاش  مضرات  و  منافع 
تقويم۱  «صاحب  مي نمايد؛  اشاره  چنين  نيز  آن  مصلح 
بود».(انصاري  نرگس  گويد مصلح وي روغن زنبق و 
يا  ترياک  مصرف  ديرباز  از   (۱۴۵  :۱۳۷۱ شيرازي، 
و  لذت جويي  مانند  دارويي  جز  باانگيزه هايي  کوکنار 
گل خشخاش  مي گرفت.  قرار  مورداستفاده  سرخوشي 
مانند  غوزه   بخش  يا  کاسبرگ  از  شيره اي  توليدکنندة 
آرام بخش،  خاصيت  و  معروف  ترياک  به  که  است 
آن  مداوم  مصرف  اما  دارد  اسهال  ضد  و  درد  ضد 
اين  براي کاهش  پيامدهايي مي گردد.  و  سبب عوارض 
زنبق  گياه  طبي،  موثق  منابع  مستدالت  بر  بنا  عوارض 
گياه زنبق  بنابراين  بود؛  فراورده هاي آن سودبخش  و 
مناسب ترين گزينه براي حذف مضرات گياه خشخاش 
قلمداد مي شد. ورود نقش گل زنبق در ديگر آثار هنري 
اين  جايگاه  بر  تأييدي  و  آن  درماني  اهميت  به  اشاره 

گياه در تاريخ پزشکي دارد.

تصوير ٢٢. بشقاب زرين فام، زمينة نخوري رنگ و خارج ظرف زمينة 
آبي کبالت، دورة صفويه، مأخذ:

www.britishmuseum.org/collection 

تصوير ٢٣. پارچ زرين فام، زمينة نخودي، دورة صفويه، مأخذ: همان

صاحب  از  او  ١.مقصود 
تقويم، کتاب «تقويم االبدان 
في تدبيراالنسان» است که 
پيش از وي در قرن پنجم 
هجري قمري نگاشته شده 

است.



نتيجه
آثار هنري محصول مجموعه اي از باورها، افکار، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است که در بستري 
از فرآيندهاي تاريخي شکل يافته اند. مداقه بر آثار هنري و کشف روابط ميان نگاره ها به بازشناسي و 
قرائت بديعي از هر اثر و هر دوره مي انجامد. همچنين رابطه اي دوسويه ميان آثار هنري و رويدادهاي 
اجتماعي و علمي برقرار است. عصر صفوي نيز شاهد زايش آثار هنري بي بديلي است که فراتر از کارکرد 
روايتگر تاريخ اند. ظروف زرين فام صفوي، واپسين اوج اين هنر، با نقوشي اغواگر بخش عظيمي از گنجينة 
موزه  هاي دنيا را در برمي گيرند. از نقوش معتنابه اين آثار، قسمي از ظروف با هم نشيني دو نقش گياهي 
خشخاش و زنبق است که به تناوب بر جام ها، بطري ها، بشقاب ها و کوزه هاي دهان گشاد تکرار شده است. 
معموًال هر جا که نقشي از خشخاش است زنبق در کنار آنجا دارد. از سويي تعداد بي شمار اين ظروف 
از نوع زرين فام، نشانگر کاربرد ويژه توسط طبقة باالي جامعه است. اين طبقة اشراف منش هاي شاهانه 
و خوش گذراني هاي درباري را باوجود پذيرش مذهب تشيع از ياد نبرد و به داليل و عقايد گوناگون 
استعمال مخدرات و افيون ها را در طبقة دربار اشاعه داد. در اين زمان گرچه منابع عصر صفوي، سياحان 
و کمپاني هاي خارجي مدارک بسياري در رواج مصرف انواع مخدر ذکر نمودند اما فقه تشيع و حاکمان 
متشيع صفوي در برابر رغبت و عطش حاکمان و مردمان حکم به حرمت داده بودند. درنتيجه به دليل 
رواج بي اندازة مصرف مخدرات عصر صفوي استفاده از راه کارهاي درماني براي حذف مضرات و سموم 
آن امري منطقي و عقالني تصور مي شد؛ بنابراين با رجوع به منابع طبي قديم گياه زنبق در رفع سّميت 
خشخاش مؤثر بود. ويژگي ضد سميت زنبق (ايرسا-سوسن) در دورة اسالمي و در نخستين کتب مفردة 
طبي موردتوجه مشهورترين حکيمان دورة اسالمي چون ابن سينا، موفق هروي، حکيم مؤمن تنکابني، 
زين الدين عطار و عقيلي خراساني قرار داشت. خصوصًا که در اين منابع به ويژگي زدودندگي سميت 
بنج(بنگ) به روشني اشاره شده است. از سويي زنبق که پيش تر در ايران باستان نمادي از امشاسپند 
مينوي امرتات بود، در کنار نقش گياه خشخاش زرين فام صفوي هم نمودار گشت. امرتات نماد بي مرگي 
و حامي رستني ها، فرشتة محافظ غذاها و داروهاي زدودندة ضرر و بيماري هايي بود که منشأ گياهي 
داشتند. لذا با توجه به پيشينة مفهومي و محتوايي گل زنبق در ايران باستان و استمرار آن در متون طبي 
کهن دورة اسالمي، مقارنة نگارة گياه خشخاش و زنبق در تناسبي نظام مند قرار دارند؛ بنابراين هم جواري 
اين دو نقش نه به لحاظ زيبايي و سليقة هنرمند که شايق و شايد نافر از ارادة خويش نقش خشخاش را بر 
گسترة آثار رقم مي زد بلکه در تظاهر ارتباطات پزشکي است که از ساختاري اجتماعي منبعث گشته است. 
ازاين رو تصويرگري توأمان اين دو نقش مبتني بر داللت هاي طبي اين دو گياه محسوب مي شود که ريشه 

و پيشينه اي نه به درازاي تاريخ اسالمي بلکه فراتر از آن دارد.
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history, this study re-reads the works and explores the causes and effects of medical history 

behind social currents. Accordingly, the research answers the following questions; which 

social event has been related to the illustration of these two paintings on Safavid Zarrinfam 

dishes? How is the image of two irises and poppies in the medical history of the Safavid 

era explained? The present study was performed in a descriptive-analytical manner on the 

image of two irises and poppies on Safavid Zarrinfam dishes. Collecting information has 

been done through library studies and observation. The study,s statistical population includes 

Zarrinfam vessels preserved in the British Museum and the Victoria and Albert Museum, 

and ten samples presented in a selective manner of Safavid Zarrinfam vessels have images 

of poppies and irises. In this research, we have first tried to compare the images of poppies 

and irises in nature with the reference images of medicinal plants and the images painted on 

Zarrinfam pottery to prove the validity of the designs. Then, by introducing sample images 

and describing the physical and therapeutic properties of ancient medical sources, each in 

the history of medicine is discussed. Finally, using the contents of encyclopedic medical 

sources and the impact of social phenomena, the relationship between the image of these 

two plants and the reason for the association of these two images is explained. The method 

of analyzing research data is based on qualitative studies. The general results of the study 

indicate the dependence of two images of poppy and iris related to social behaviors such 

as the prevalence of Safavid drugs. Due to the widespread prevalence of Safavid narcotics, 

therapeutic strategies to eliminate their harms and toxins were considered logical and rational. 

Therefore, the connection between these two images can be considered a crystallization of 

medical history. According to reliable ancient medical sources in the Islamic period and pre-

Islamic sources, the iris plant has been used for its opium-repellent properties. As a result, 

the proximity of these two images is not in terms of aesthetics, but in the manifestation of 

medical communication that has arisen from a social structure.

Keywords: Iris Plant, Poppy Plant, Zarrinfam Dishes, Islamic Medicine, Safavid Era
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Safavid art can be recognized from the magnificence of architectural works and decorative arts 

and paintings. Zarrinfam dishes of this era are part of the latest masterpieces of Zarrinfam of 

Iran, which were manifested in different fields in illustration. Unlike Safavid blue and white 

porcelain, Zarrinfams are designed without elements from the Far East. From about this period 

until the thirteenth century AH, the Zarrinfams were decorated with plant and animal motifs. 

Among the countless Zarrinfam pottery of the Safavid era, adorned with plant motifs, the 

image of the poppy flower increased. Plant motifs and especially the accompanying image of 

two plants, poppy and iris, can be seen in abundance in the Zarrinfam of this period. Iris or Irsa 

is one of the most frequently used designs on works or often with poppies on dishes. The iris 

was previously a symbol of Amesha Spenta Ameretat in ancient Iran. Ameretat was a symbol 

of immortality and protection of plants, guardian angel of foods and medicines to eliminate 

harm and diseases of plant origin. However, the repetition of the image of the poppy plant can 

be related to the situation of the Safavid society in the consumption of various sedatives that 

were widespread in the daily lives of ordinary people and of the court. These motifs are an 

allusion to the typical consumption of Kooknar and poppy, which was used with motives other 

than medicine, such as pleasure and euphoria. Widespread beliefs, such as the encouragement 

or increase of sexual potency among the upper class, seem to have been among the causes of 

drug overdoses in this period. However, religious rites and religious rulings could not prevent 

the overuse of drugs, because there was no definite ruling on the prohibition of drugs in Islamic 

jurisprudential discussions, and therefore they had become very popular among the rules of the 

Safavid Shiite rulers. On the other hand, the ban on the consumption of wine among religious 

people led them to resort to other entertainments, such as various drinks and delightful snacks 

in coffee houses and poppy houses. The prevalence of opium use in this era caused physicians 

and perfumers to think of a medicinal solution to reduce the harm. Therefore, treatment 

strategies such as remedies or antidotes were used to reduce its side effects based on medical 

sources. The purpose of this article is to obtain the conceptual references of the image of poppy 

and iris concerning social phenomena and to explain the reason for the accompanying image of 

these two plants on Zarrinfam dishes. With the aim of a different approach to reading medical 


