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چكيده
سرزمين ايران تجلي گاه تفکراتي عميق است که گاه نمود  بصري يافته است. فّره، به عنوان يکي از اين تفکرات، 
نيرويي مافوق بشري با مفهوم ديني بوده که در دور ه  ساسانيان نمود تصويري يافته است. اين پژوهش با 
هدف تحليل  منشأ و شـاخصه هاي  بصري نمادهاي جانوري فّره به سواالت اين مطالعه پاسخ داده است: 
فّره چه جايگاهي در نظام هنري ساساني دارد؟ اين تفکر در قالب چه جانوراني جلوه گر شده است؟ چه سنت  
خاصي در ترسيم اين نمادها جهت برقراري پيوند بصري وجود دارد؟ روش تحقيق در اين مقاله توصيفي-

تحليلي است و شيوه جمع آوري اطالعات کتابخانه اي و  ميداني است. مطابق نتيجة اين پژوهش، فّره به عنوان 
عامل تحکيم بخش در قدرت شاهي بصورت سه جانور سيمرغ، عقاب و قوچ متجلي شده است. طبق مطالعات 
بصري صورت گرفته، اين نمادها پيرو الگوي ترسيمي مشترکي هستند که آنها را مي توان از ويژگي هاي 
مســلم فّره دانست. بدين شرح، بال به عنوان عنصر اساسي  در پيکر اين جانوران، مّزين بودن اين عوامل به 

نقوش تزئيني و همچنين وقار شاهانه آنها، بيانگر پيوند معنايي شان با مفهوم قدرت برتر است.
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خصوص کتاب تمدن ايران ساساني (١٣٧٢) از لوکونين، 
يکي از کاملترين اين موارد است. همچنين در خصوص هنر 
ساسانيان، بايد به کتاب هنر ايران اثر گيرشمن(١٣٥٠)، 
باستان  ايران  هنر  و  پوپ(١٣٧٨)  ايران  هنر  در  سيري 
خصوص  در  همچنين  داشت.  اشاره   (١٣٩١) پردا  اثر 
هنرتصويري اين دوره، دکتر محمد خزايي در کتاب ماه 
هنر (١٣٨٥) و مقاله اي تحت عنوان «نقش سنت هاي هنري 
ساساني در شکل گيري هنر اسالمي» به نقوش ساساني 
اهميت داده است. الهام وثوق بابايي نيز در فصلنامه نگره 
(١٣٩٤) و در مقاله «بررسي و تحليل نقش شکار در دوره 
ساساني» به گردآوري حضور تصويري جانوران در نقش 
بشقاب ها پرداخته است. اين موارد غالبًا به عنوان مطالعات 
کلي در حوزه هنر ساساني و نقش آنها در حکومت مذهبي 
ساساني بيان شده، ولي در خصوص جايگاه تفکر فّره در 
دوره، هيچ کتابي را نمي توان به ميزان کتاب فّره ايزدي 
در آيين پادشاهي ايران باستان اثر سودآور(١٣٨٣) جامع 
يافت. اين منبع بر روي اسناد و آثار هنري عصر ساساني 
با گرايش به شناخت عناصر تصويري فّره پرداخته است و 
از ارزشمندترين پژوهش ها در اين خصوص بشمار مي رود. 
جواديان(١٣٨٤) از ديگر پژوهشگراني است که در اين مورد 
مطالبي نوشته است. با اين وجود پس از مطالعه و بررسي 
پژوهش هاي موجود مشخص گرديد که بسياري از اين منابع 
به  صورت کلي مساله نمادهاي فّره را بررسي کرده اند و 
کمتر به مطالعه موردي نمادهاي جانوري آن و ارتباط ميان 
اين وجوه تصويري پرداخته  شده است. از اين رو تحقيق پيش 
رو از نقطه نظر تحليلي به بررسي نمادين اين عناصر پرداخته 

است. 

حکومت ديني ساسانيان (٦٢٢-٢٥٦م)
از سده سوم ميالدي و همزمان با دگرگوني در دودمان 
فرمانروايي پارس ، داستانهايي آميخته با افسانه به جا مانده 
به پادشاهي رسيدن  اين داستانها، روايت  از  است. يکي 
بدين شرح  و  است  نخستين حکمران ساساني  اردشير، 
است که پاپک (مرزبان و شهردار پارس)، شبي درباره 
به شاهي رسيدن فرزندش اردشير خوابي ديد و تصميم 
گرفت وي را به دربار اردوان، شاهنشاه ايران، بفرستد. 
ديري نگذشت که اردشير به سبب استعداد خويش ممتاز 
گشت. در آن دوران اخترشماراني که در شاهنشاه بودند، 
گردش اختران را زير نظر گرفته و از پيش آگهي دادند که 
«ايدون پيداست، هر بنده مرد که از امروز تا سه روز از 
خداوند خويش بگريزد، به بزرگي و پادشاهي مي رسد و 
برآن خداوند پيروز مي گردد». اردشير چون از طالع آگاه 
شد، آهنگ گريز نمود. اردوان نيز پس از آنکه از گريختن 
او مطلع گشت، پي اش را گرفت... در راه به کارواني رسيد 
و از آنان جوياي اردشير شد. مردمان گفتند: « با او قوچي 
بزرگ به اسب نشسته بود و ميان شما و او سي فرسنگ 

مقدمه
آدميان همواره براي بيان آرزوهاي فرازميني خود از نماد 
تا آنها را در جريان پرتالطم تاريخ  استفاده مي کرده اند 
ماندگار نگه دارند. ازسويي، زماني که انديشه آدمي ميل 
به  آن  کردن  هموارتر  براي  دارد،  را  هدفي  به  رسيدن 
اهداف  اين  از  فّره يکي  تفکر  نمادپردازي روي مي آورد. 
است که در ايران ساساني به عنوان عامل انسجام و اقتدار 

فرد و جامعه در حيطه سياست و حکمت مطرح است.
نمادين  گونه اي  به  دوره  اين  هنري  تاريخ  در  تفکر  اين 
تجسم يافته است تا مفهوم آن وارد زندگي مردمان شود 
نمادهاي  اين  پس  در   گردد.  هموارتر  آن  به  رسيدن  و 
تأملي  نيازمند  که  است  نهفته  عميق  دانشي  تصويري، 
خردمندانه است. اين تصاوير عموما  درباره زماني سخن 
مي گويد که با زمان دنيوي متفاوت بوده و با عالم معنوي 

و ديني پيوند خورده است.
از جمله اين نمادها تصاوير جانوري هستند که در پيوند با 
دين زرتشتي مفاهيم آييني يافته اند. بررسي در خصوص 
علت شکل گيري اين تصاوير به عنوان حامالن مفهوم فّره، 
نگارنده را به اين هدف اصلي سوق داده تا به تحليل منشا و 
همچنين  شـاخصه هاي بصري ايـن وجوه پرداخته شود. 

با اين مقدمه، سواالت اين پژوهش بدين شرح است: 
١.فّره چه جايگاهي در نظام هنري ساساني دارد؟

٢.اين تفکر در قالب چه جانوراني در هنر ساساني جلوه گر 
شده است؟

نمادها جهت  اين  ترسيم  در  و سنت خاصي  الگو  ٣.چه 
برقراري پيوند بصري وجود دارد؟

نمادهاي  ميان  که  فرضيه  اين  پژوهش،  آغاز  از  پيش 
مطرح  دارد،  وجود  صوري  شباهتهاي  فّره  تصويري 
مي شود. چرا که اين نمادها داراي اشتراکات ريشه اي در 

معاني آييني هستند. 

روش تحقيق
است.  توصيفي-تحليلي  صورت  به  تحقيق  روش   
جمع آوري اطالعات با استفاده از منابع متني و تصويري 
پرداخته  موزه ها،  از  ميداني  و  کتابخانه اي  شيوه  به  و 
يافت  تصاوير  از  آماري  جامعه  اساس  بر  است.  شده 
شده، آثار باقي مانده درخصوص مفاهيم جانوري فّره 
عمومًا در حوزه فلزکاري و گچبري مشاهده مي شوند؛ 
در  نمادها  اين  از حضور  الي چهار مورد  دو  بنابراين 
جهت  آثار  اين  و  شده  مطالعه  هنري  دسته بندي  اين 
مورد  آنها  ميان  رابطه  و  هنري  شاخصه هاي  شناخت 

مقايسه تطبيقي و شناخت بصري قرار گرفته اند.

  پيشينه تحقيق
ساساني  دوره  حکومتي  و  مذهبي  تاريخ  خصوص  در 
اين  در  است.  گرفته  صورت  گسترده اي  پژوهش هاي 
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راه است». بزرگان به شاهنشاه گفتند:  «جاودان باشيد؛ فّره 
به اردشير رسيده، به هيچ چاره گرفتن نتوان»(لوکونين، 
١٣٧٢ :٧). د رحقيقت اين قبيل داستانها، مفاهيم ساده اي 
نيروي  با  جانوري  از  متقاعد کننده  تاثيري  که  هستند 
اردشير  روايت،  اين  طبق  آورده اند.  بوجود  فوق الطبيعي 
با ياري ايزدان توانست به قوچ که نماد مشروعيت است 
دست يابد و به پادشاهي برسد. سپس با تکيه بر عظمت 

هخامنشيان، حکومت خود را با دين زرتشت پيوند داد.
دين در  روزگار  ساساني  به معني آيـين زنـدگي است و 
به بهترين وجه در هنر جلوه گر شده است. اهميت جايگاه 
فرزندش  به  خطاب  اردشير  گفته  در  مي توان  را  دين 
شاپور دريافت: «بدان، دين و شاهي برادراني توامانند و 
بي تخت شاهي دين نمي پايد و شهرياري بي دين بر جاي 
نمي ماند»(همان :١١٠). انديشه  همسويي  شهرياري و دين، 
اساس شاهنشاهي ساساني را تشکيل داده و راه رسـيدن 
بـه تـاج و تخت، مساله  داشتن فّره است که آن را بايد 
همسو با تفکرات زرتشتي دانست. چنين ديدگاهي، حکومت 

ساساني را به يک حکومت ديني بدل نموده است.

مفهوم فّره
فّره= فر١  به معناي شوکت و برازندگي  است و به شاهان 
پهلوي  در  «خوارنه»،  اوستا  در  دارد.  تعلق  پهلوانان  و 
ريشه شناسي  مبناي  بر  «خَورَنه»  است .  فّر  يـا  «خـره» 
و از نظر لغوي تعبيري از کلمه شـکوه است. «اين واژه  
به غير از زبان اوستايي و پهلوي -که در آنها با حرف 
(خـ) آغاز شده است؛ در تمام گويشهاي ايراني، با حرف 
(فـ ) آغاز  ميشود. در زبان فارسي  جديد ، هر  دو صورت 
کلمه وجود دارند؛ اما صورتي که با «فــ» آغـاز مـي شود، 
فّره  رايجتر  است» (انواري، ١٣٩١: ١٠٢).  ادبي   در متون 
بر  مردم  اهورامزدا   از سوي  که  دانست  نيرويي  بايد  را 
بخشيده مي شود و فرد نيکوکار  را  به نيکبختي مي رساند. 
اّما در عوض از دست دادن  آن، بدبختي را بـراي  شخصي 

  بـدکار به  دنبال دارد. 
باستان  ايران  پادشاهان  مشروعيت  مبناي  را  «فّره 
دانسته اند. از شروط اصلي دارا بودن آن، داشتن اصل و 
نسب، خرد و تميز  نيک  از بد است که همان هدف رسالت 
زرتشت است. به بياني آيين پادشاهي ايران را مبتني بر 
مقام  به  نيل  باعث  اولي  فّره.  و  تاييد  مي دانند:  اصل  دو 
پادشاهي  و  قدرت  تداوم  و دومي الزمه  بوده  پادشاهي 

است»(جواديان، ١٣٨٤ :١٠١). 
يکي از ويژگي فّره کم و زياد شدن آن است و دارنده آن 
ممکن است به واسطه شکست آنرا از دست بدهد و يا به 
مناسبت پيروزي و موفقيت، بر قدرت آن بيافزايد(سودآور، 
بصري،  هويت  ايجاد  سبب  اين  خصيصه   .(١٣٦  :١٣٨٣
جهت نمايش اين قدرت گرديده و تنوعي از نمادهاي فّره 
معتبر  مأخذ  يگانه  بيان،  اين  با  است.  آورده  بوجود  را 

جهت مطالعه در خصوص فّره ساساني را بايد آثار هنري 
دانست که امکان پژوهش درباره شکل گرفتن اين  انديشه 

را مهيا مي نمايد.

فّره در هنر ساساني
محوريت  با  ديني  حاکميت  يک  عنوان  به  ساسانيان 
گراميداشت شاه و نمايش ارتباط او با خدا، مفاهيم هنري 
اين دوره را معنا داده و هنر خود را به يک هنر رسمي 
در  رايج  بيان، موضوع  اين  با  نموده اند.  بدل  درباري  و 
آثار هنري برگرفته از آئينهاي مذهبي است. فّره به عنوان 
يکي از اين موارد، جهت اثبات مشروعيت شاهي، مجموعه 
گسترده اي از عناصر بصري را به خود اختصاص داده 
که در وجوه تصويري مختلف و در گونه هاي مختلف آثار 

هنري به نمايش درآمده است.
کهن  هنري  عناصر  از  ماهرانه  برداشتي  اين عصر  هنر 
ايراني بوده که در قالب ذوق و سليقه هنرمندان آن دوره پا 
به عرصه وجود نهاده است(خزايي، ١٣٨٥: ٣٦). بطور کلي 
جانوري،  تصاوير  از  تنوعي  در  ساساني  هنر  نمادهاي 
موجودات افسانه اي، گياهي و همه آنچه که بطور معمول 
نقشهاي ساساني ناميده مي شود، طبقه بندي مي شود. اين 
عناصر که مجموعه اي فاخر را پديد آورده اند، بـر سـنگ 
گچبري ها،  پارچه ها،  سيمين،  و  زرين  ظروف  نگاره ها، 

مهرها، سکه ها و... قابل مشاهده هستند.
گيريشمن در کتاب هنر پارتي و ساساني، هنر ساسانيان 
را به بخشهاي مختلف تقسيم کرده است که بدين شرح 
است: معماري، که متأثر از پارتيان است؛ پيکرتراشي، که 
سلسله اي از نقش برجسته هاي بزرگ بوده و با روح ايراني 
نيز در دين  اين حال پيکره هاي مستقل  با  دمساز است. 
بوده اند.  مذهبي  ارزشهاي  داراي  که  بوده  معمول  دوره 
چهارم  قرن  از  که  ديواري  نقاشي  موزاييک،  و  نقاشي 
ميالدي معمول شده شامل موضوعاتي چون شکار است. 
مکتوب  منابع  نقاشي،  همانند  نيز  موزاييکاري  قلمرو  در 
که  فلزکاري،  است؛  باستان شناسي  يافته هاي  از  بيشتر 
در اين دوره شکوفا شد و در اشکال بسيار با مضامين 
گوناگون جلوه يافت که از جمله آن بازنمايي صحنه هاي 
اين  در  نيز  تشريفاتي  موضوعات  همچنين  است.  شکار 
حيوانات  تصاوير  آنها  عموم  در  و  شده اند  ظاهر  اشيا 
اين دوره،  تزئين شده موجود است. در دسته بندي هنر 
جواهرسازي، مسکوکات و منسوجات نيز قرار دارند که 
از ميان آنها، منسوجات شهرت جهاني دارد و با مضامين 

شاهي و جانوري بروز يافته اند.
ساساني  تصويري  نمادهاي  بررسي  با  که  نکته اي 
بدست مي آيد پيوستگي استفاده از اين نمادها در تمامي 
شاخه هاي هنري است. بطوري که مي توان اظهار داشت، 
باقي مانده مشترک بوده و  آثار  تمامي  منشا تصويري 
تفاوت در شيوه اجراي آنها و عملکرد هنرمندان ساساني 



بوده  آنها  ميان  روابط  تغيير  و  شکلها  بکارگيري  در 
است(پوپ، ١٣٨٧: ٧٧٦).

و  آييني  رويکردهاي  به  توجه  با  فّره  تفکر  بيان،  اين  با 
اجتماعي، دربرگيرنده مضامين بصري متنوع است. نور 
به عنوان نشانه اي از حقانيت که در تفکر زرتشتي مبدا 
آفرينش محسوب مي شود، نخستين مجموعه اين تصاوير 
قالب نمادهاي هاله  نور،  فّره را در  را شامل مي شود و 
خورشيد و آتش در هنر اين دوره نشان مي دهد. همچنين 
بايد به گل نيلوفر اشاره داشت که از نمادهاي خورشيد 
است. «اين گل در آيين زرتشتي حامل نطفه مقدس زرتشت 
و منجيان پس از او در درياچه کيانسه است»(بلخاري، 
١٣٨٨: ١١) و آن راتا زمان ظهور سوشيانت درخود نگه  
ارزش  افزايش  باعث  گل،  اين  در  فّره  مي دارد. «حضور 
آن شده و بمانند ساير مظاهر فّره، هم نماد قدرت است 
زرتشت  فّره   .(٦٣ مي کند»(همان:  نيکبختي  القاي  هم  و 
بنابراين  پاسداري مي شود؛  گياه  اين  در  مرواريد  بسان 
مرواريد را بايد يکي ديگر از نمادهاي اين تفکر دانست که 
در ترکيب با هاله نور، بصورت حالقه مرواريدي، آذينگر 
آثار ساساني شده است. حلقه نشان حکمت و روحانيت 
نشانه  هوا،  در  مواج  نواري  ترکيب  با  مي رودکه  بشمار 
ديگري از فّره را که در پشت تاج هاي ساساني نيز مشهود 
نمادها، طي  اين  دارد، معرفي مي کند.  نام  ديهيم  است و 
دوره هاي زماني مختلف، در تداوم حيات خود به تحوالتي 
در صورت، از شکل خالص و تجريدي خود خارج و به 

اشکال و صور تجسمي و مادي بدل گرديده اند.
«مجموعه نمادهاي تصويري فّره در آثار هنري، غالبا به 
صورت گروهي و در کنار هم تصوير شده اند تا نمايش 
قدرت به شکلي قوي تر جلوه گر شود. اين ترکيب مفهومي 
از فّره افزون است که در بسياري از آثار هنري ساساني 
و نوشته هاي پهلوي مستتر است و کوششي است براي 
در  بيان،  اين  با   .(٢١ فّره»(همان:  افزايش  و  داري  نگه 
کنار نمادهاي فّره، عناصر تصويري ديگري نيز مشاهده 
با  و  هستند  جانوري  تصاوير  از  برگرفته  که  مي شوند 
توجه به مفهوم «فّره افزون» و ارجاعات تاريخي، ريشه 
معنايي در اين تفکر دارند و شناسايي آنها، هدف اين مقاله 

مي باشد.

نمادهاي جانوري فّره
در تـمامي دوره هاي هنر ايران، همواره توجه ويژه اي  به 
تصوير جانور به  شيوه  تـجريدي  شده و به عنوان يکي از 
نقشمايه هاي تـزييني-آييني مطرح بوده است، به طوري 
مي رود.  بشمار  نيز  ساساني  هنر  اصلي  خطوط  از  که 
را  نامبرده  تصاوير  از  بسياري  مذهبي،  تصويرشناسي 
اين  داراي سوابقي بيش از هزار سال مي داند. مجموعه 
نمونه ها با گذشت زمان دستخوش دگرگوني شده اند که 
بي گمان به دگرگوني هايي که در احکام و قوانين زرتشتي 

 :١٣٧٢ بوده اند(لوکونين،  وابسته  است،  مي آمده  پديد 
١٥٦). برخي از اين نقشمايه ها به دليل ويژگي ذاتي اشان 
به مظاهري تبديل شده اند که ريشه در خصلتهاي بشري 
دارد و همين ويژگي سبب شده هرجانوري با توجه به 
تفکرات قومي و ملي، معنايي به خود بگيرد و بر اساس آن 
به نمايش درآيد. اين نقوش همچنين از منظر ساختاري 
تکامل  به  عصرساساني  در  اصول  زيبايي شناسي  و 
رسيده اند و حضور گسترده  اين تصاوير نشان از نقش 
مهم آنها در نمادپردازي ايران اين دوره دارد. بطوري که 
بسياري از اساطير و داستانهاي اين دوره با نمادپردازي 

جانوري شکل گرفته است.
نمادهاي جانوري فّره نيز ريشه در گزينش آگاهانه اي از 
مجموعه بازمانده از ميراث آسياي مقدم دارد. با بررسي 
اين  جانوري  تصاوير  مطابقت  و  ساسانيان  هنري  آثار 
نمونه ها با نوشته هاي مذهبي اين دوره، سه گونه خاص 
سيمرغ،  است:  شناسايي  و  بررسي  قابل  حيوانات  از 

عقاب(باز، شاهين) و قوچ(ميش، بره، بز). 

سيمرغ
«در کيش زرتشتي پرندگان با اهورامزدا، ايزد بزرگ و 
مظهر قدرت نيک، ارتباط نزديکي دارند. در فرهنگ ايراني 
در  بوده اند.  نيک  اقبال  مناديان  پرندگان  اسالم  از  پيش 
بارها به صورت مرغ وارغن تجسم  ايزدي،  فّره  اوستا، 
شده است. اين مرغ به اعتقاد غالب مفسران اوستا، همان 
 .(١٠١  :١٣٧٢ گرد،  است»(سلطاني  شاهين  يا  سيمرغ 
را جلوه  تفكر و شاهين  اين  بايد جلوه ذهني  را  سيمرغ 

واقعي آن دانست.
«سيمرغ به عنوان يکي از اين جانوراني که در اوستا به 
دانايي  معني  به  و  گشته  مطرح  بوده،  معروف  «سئين» 
دوره  در  همچنين  و   (٥٧٥  :١٣٧٧ است»(پورداوود، 
و  شده  شناخته  حق  تجلي  مظهر  عنوان  به  ساساني، 

بطورکلي داراي قدرتهاي ماوراء الطبيعي است.
پرمعناست  نمادي  سيمرغ  فارسي،  عرفاني  ادبيات  «در 
داده  افسانه اي  پرندگان  از  به دسته اي  که  است  نامي  و 
مي شود و در اوستا با نام «سئنه» آمده است»(شواليه، 
١٣٧٩: ٧١٠) و به صورت ذاتي از جانوران شيردال است. 
شيردالها ريشه در نماد گرايي مذهبي در شرق دارند و 
بوده  آنها  بروز  نخستين  ايراني  هنري  آثار  است  ممكن 
كه  هستند  ازجانوراني  دو  هر  سيمرغ  و  شير دال  باشد. 
با سلطنت در ارتباط اند و از جمله نقوش درباري بشمار 
كه  هستند  قومي  تصويري  تجسمات  نمايشگر  و  آمده 
براي رسيدن به آرزوهايشان به تفكرات تصويري روي 

آورده اند. 
از  به يکي  بدل  را  نمادين سيمرغ آن  پيچيده و  «مفاهيم 
است،  کرده  ايران  هنري  فرهنگ  نشانه هاي  مهمترين 
چنانکه به دعتقاد عطار در منطق الطير چون مرغان کثرت 

نمادهاي جانوري فّره  در هنر ساساني
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سيمرغ  به  ديدند،  حق  حضرت  تجلي  آيينه  در  را  خود 
پيوستند»(خزاي، ١٣٨٥: ٤٦).

سيمرغ بي شک ازجمله تصاوير پرکاربرد دوره ساساني 
محسوب مي شود که طي مراحل مختلف و در تركيب با 
عناصر واقعي شكل گرفته است. سيمرغ ساساني از اجزاي 
مختلفي تشكيل شده كه داراي طبايع مختلف شامل پرنده، 
طاووس، عقاب و سگ است. سر آن کمي شبيه گرگ و 
کمي مانند شير يا پلنگ اسـت؛ تنه حـيوان، پسـتانداري  
مانند عقاب  است.  به  بال ها،  و  پاها  و  نمايش مي دهد  را 
تركيبي  قدرت،  و  نمايش شكوه  با  سيمرغ هاي ساساني 
متعادل و مستحكم از نقشي نيرومند را خلق کرده است 
که نمايانگر توانمندي هنرمند ساساني در رعايت اصول 

زيبا يي شناسي تصوير است.
در بررسي حضور اين جانور اسطوره اي در آثار هنري، 
مجموعه تصاويري يافت شده که با وجود مشابهت در 
کليت ظاهري تفاوت هايي با يکديگر دارند. بدينگونه که در 
پيروي مي شود؛ پوزه جلو  قانون كلي  نمونه ها يك  همه 
آمده و زبان بيرون آمده از آن، دندانهايي عجيب و بالهايي 
افراشته، دمي شبيه به دم طاووس و پوستي با طرحهاي 
بدني  در  كه  از صدف  رديفي  با  يالي  و همچنين  پولكي 

ايستا و ساكن مصور شده است.
با توجه به اينکه اين جانور به عنوان نقش درباري مطرح 
است، بنابراين آثاري که با نقش سيمرغ افسانه اي آراسته 
شده اند منحصر به دربار شاهي هستند و تکرار حضور 
افزون  فّره  نمايش  در جهت  درباري  تالش  بايد  را  آنها 

بشمارآورد.

عقاب (باز ، شاهين)
پندارگرايي زرتشتي مرغ وارغن را از قالبهاي تجسم فّره 
برگزيده است. دينكرت نيز به ويژگي هاي وارغن اشاره 
کرده، بطوري که با ماليدن پر اين پرنده، فّره به پادشاه باز 
ميگردد. همچنين در بخش ٣٥ بهرام يشت آمده : (كسي 
كه جزئي از اين پرنده را با خود دارد، فّره را نصيب آن 
فرو مي كند و او را پناه مي بخشد). اين ويژگي در ساير 
موجودات اساطيري مانند سيمرغ، شاهين و هما نيز وجود 

دارد(سلطاني گرد فرامرزي،١٣٧٢ :٢٠). 
«در اوستا از دو مرغ وابسته به فّر سخن رفته است. اولي 
در داستان جمشيد است که وقتي به گژي مي گرود، فر 
او به شکل بازي(وارغن) درمي آيد و از او دور ميشود. 
پس احتماال دو بالک روي تاج ساسانيان، نشانه اين است 
مورد  دومين  است.  باقي  او  نزد  و  نرفته  پادشاه  فّر  که 
زرتشت  از  اهورامزدا  که  آنجايي  است؛  بهرام يشت  در 
ميخواهد که عقابي را که بالهاي گسترده دارد پيدا کند که 
«پر آن مرغ فّر بسيار بخشد» و هرکه بدست آرد توانا 

ميشود»(سودآور، ١٣٨٣: ٢٥-٢٦).
«عقاب وابسته به خدايان آسمان و زمين از دوران کهن 

جلوه هاي  از  يکي  عنوان  به  و   (٦٨  :١٣٨٣ است»(هال، 
وارغن برروي پرچم ايران باستان، شكوه و جالل شاهي 
را به تصوير كشيده است. «پرچم ايران هخامنشي، عقاب 
طاليي با بالهاي بسته بوده که نشانه قدرت و فتح ايرانيان 
در جنگ است. اين نکته خصوصا مفهوم «ورج» را که در 
آيين مزدايي به معناي قدرت، نور و فّرايزدي است، در 

ارتباط با نماد عقاب نشان ميدهد(شواليه، ١٣٧٩: ٢٩٥).
از سويي اين مرغ با خورشيد در ارتباط است و حامل 
اشعه هاي خورشيدي است و به هر انساني روي آورد او 
را رستگار مي كند. «شاِه پرندگان، مظهر يکي ازبزرگترين 
کسي  تنها  آسماني؛  آتش  يا  خورشيد  اهورايي:  خدايان 
آنکه  بدون  بنگرد،  خورشيد  به  مستقيم  دارد  جرات  که 
چشمانش بسوزد. نمادي چنان نيرومند و بارز که مطلقا 
حالت حکايت و اسطوره را ندارد، بلکه در تمامي تمدنها 
جايي نيست که عقاب عرضه شود و بزرگترين خدايان 
را همراهي نکند»(همان: ٢٨٦). عقاب تاج نمادهايي است 
که بر تارک کساني قرار مي گيرد که مقام معنوي وااليي 

دارند.
سهمگين  و  تند نگاه  تيز پرواز،  پرنده اي  عقاب  يا  شاهين 
چنگال است و از قدرتمندترين پرندگان بشمار مي آيد. بلند 
پروازي و غروري كه در چهره و اندام اين پرنده مشهود 
است، او را در دربردارنده قدرت به نمايش درآورده است. 
دهخدا در مورد شاهين چنين آورده است: «صفت شاهين 
از واژه شاه آمده و اين پرنده به مناسبت شكوه و توانايي 
و تقدس خود شاه مرغان خوانده مي شود. درباره بهترين 
نوع اين پرنده گفته اند كه بايد سرخ رنگ، عظيم الجثه، با 
چشم هاي درشت، موي بر پيشاني افشانده، درشت منقار، 
سينه فراخ با پاهاي كوتاه و پنجه هاي باز و دمي كوتاه 

باشد»(دهخدا، ١٣٤١: ١٨٦).  
اينكه در روزگار قديم، نيروهاي الهي را در هيات موجودات 
با  بتوانند  كه  بوده  اين خاطر  به  طبيعي تجسم مي كرده 
آنها ارتباط برقرار نمايند. حضور اين پرنده در آثار هنري 
طيفي وسيع از تصوير را دارد. در هنر ساساني عقابها 
معموال به چهار حالت ديده مي شوند که برومر بدين گونه 

نامگذاري كرده است:
بالهايي  با  شده  حك  روبرو  از  نمايشي:  عقاب  «الف. 

گسترده و گاهي سر به حالت نيمرخ است.
ب.عقاب با بالهاي گسترده (بالهايي نمايشي): تفاوتي كه 
آنها است. در عقاب  قبلي دارد در حكاكي بدن  با حالت 
نمايشي استخوان بندي ميان بدن را حك كرده است اما 
در حالت بالهاي نمايشي، تاكيد بر نشان دادن بال و پرهاي 

آن است. 
ج. عقاب با حالت نيمرخ و بال افراشته: معموال به سمت 
راست تصوير قرار دارند و يك يا دو بال آنها از نيم رخ به 

سمت باال افراشته شده است.
مهرهاي  در  قبال  گونه  اين  كه  بسته:  بالهاي  با  عقاب  د. 



يا مربع شكل تصوير شده و دو سوي بال همانند گياهي 
رويشي، در كل فضا در حركت بوده است.

بايد اشاره داشت که ادامه سنت تصويري بال ساساني، 
در دوره هاي اوليه اسالمي و در هنر عباسي يافت مي شود 
که نشان از توالي سبک در نمايش تصويري هنر ايران 

.(Khazaie 2005 :28)دارد

قوچ (ميش، بره، بز)
مظهر  است.  وااليي  ارزش  داراي  شرقي  تمدن  در  قوچ 
تواضع، وقار، نيرومندي و همچنين نماد خورشيد است. 
شاخ هايي  با  که  بوده  بهرام  ايزد  تجسم  هشتمين  قوچ 
پيروزي  نشانه هاي  از  يکي  عنوان  به  اوستا  در  پيچيده، 
و داراي ويژگي هاي شاهانه به آن اشاره شده است. در 
اين حيوان را  پهلوي، صورتهاي تجلي  ادبي  نوشته هاي 
ميتوان در گوسفند، بره يا ميش نيز يافت. ولي با توجه به 
آثار هنري باقيمانده، قوچ بيش از ساير اين حيوانات به 

عنوان نماد فّره تلقي مي شود. 
ازسويي قوچ به يقين، نشانه طي طريق در طريقتي باطني 
استحاله  ونماد  قدسي،  و  رواني  نيروي  نماد  قوچ  است. 
است: قوچ پرواز مي کند و پشمهايش زرين است(شواليه، 

.(١٣٧٩: ٤٧٢
بنابر نوشته هاي باقي مانده روايت است كه فّره در زندگي 
داشته  جانوري  تجسم  وي،  تولد  از  قبل  حتي  زرتشت، 
دوغو  روزي  كه  است  داستان  اين  ادعا  اين  گواه  است. 
(زماني كه زرتشت را باردار بوده است) خوابي عجيب 
را  تو  بدين گونه است كه «روزگار  تعبير آن  مي بيند و 
بلندي دهد و كام تو از فرزند برآيد و از نام او نام تو به 
كيوان رسد. زرتشت نام فرزند توست. آن شاخ روشن 
در  بازدارد.»  را  بدي  هر  كه  بود  ايزدي  فّره  ديدي  كه 
کتاب شاهنامه نيز به تجسم فّره در قالب قوچ اشاره شده 
است که در ابتداي مقاله نقل گرديد. همچنين مي توان به 
حضور قوچ بر کالهخود شاپور دوم، که بنا به توصيف 
اميدا در برابر ژولين بر  اميانوس مارسلينوس، در جنگ 
منظر  از  کرد(پرادا، ١٣٩١: ٢٥٤).  اشاره  بود،  نهاده  سر 
ظاهري قوچ به دو صورت در آثار هنري ديده مي شود؛ 
در صورت نخست كل پيكره يا نيم تنه جانور و در صورت 
ديگر، تنها شاخ او در كاله و تاج بزرگان ساساني حضور 

داشته است.

تحليل تصويري جانوران فّره
اين  ذکر  فّره،  جانوري  نمادهاي  بصري  تحليل  از  پيش 
آثاري  در  عناصر  اين  که  مي نمايد  جلوه  مهم  مسئله 
حضور يافته اند که مستقيمًا به شاه برمي گردد. بنابراين 
دليل حضور اين نمادها بر اين آثار را بايد تالش پيوسته 
در  خويش  الهي  مشروعيت  نمايش  جهت  شاهنشاهي 

تمامي آحاد زندگي اشان برشمرد. 

.(,Brumer 1987 :105)«اشكاني ديده شده است

بال
بال قبل از هرچيز نماد پرواز است. نماد سبکي، از جسميت 
خارج شدن، حالت ماده روحاني هرچه که باشد. در تمامي 
سنتها بال به آساني بدست نمي آيد، بلکه به قيمت تعليمات 
باطني و تزکيه نفس به تصرف درمي آيد(شواليه، ١٣٧٩: 
و  بوده  خدايان  جايگاه  آغاز  از  آسمان  سويي  از   .(٥٨
دستيابي به اين جايگاه جز با پرواز ميسر نيست. بنابراين، 
محسوب  انسانها  و  خدايان  بين  واسط  عامل  پرندگان 
شده و همه پايه فرشتگان بر روي زمين بوده اند و شايد 
اينگونه مورد تقدس قرار دارند.  به همين دليل است كه 
حضور بال و پر در موجودات، نشانگر رابطه خاص آن 

موجودات با خدايان است.
در ميان موتيفهاي ساساني، نقشمايه بال يکي از اصلي ترين 
بالدار  پيکره  نقش  از  نماد  اين  است.  دوره  اين  نمادهاي 
هخامنشيان گرفته شده است. پيکره اي که به عنوان نماد 
اهورامزدا شناخته شده و در دوره ساساني با دوجفت 
بال به نمايش درآمده است(Khazaie 2005 :28). بال 
برروي بدن انسان يا حيوان، عالمت ايزدي و نماد قدرت 
پرندگان  دادن  نشان  از  که  اين تصاوير  است.  محافظت 
مقدس مانند شاهين و عقاب در خاورميانه مشتق شده 
است، ويژگي خدايان را دارد(هال، ١٣٨٣: ٣٠). اين نقش از 
فرم هايي است که صرفًا جنبه تزئيني نداشته و تا مدت ها 
مي شده است.  استفاده  نيز  ساسانيان  سرنگوني  از  پس 
شاهان ساساني جهت نمايش دينداري و مشروعيت خود، 
از بال در آثار هنري خود استفاده مي کردند.  به وفور 
در آثار مرتبط با دربار ساساني، استفاده مجزا از بال، 
از  بسياري  خانوادگي  عالمت  و  مي شود  ديده  وفور  به 

بزرگان ساساني از يک يا دو بال تشکيل شده است.
شايان ذکر است که «تاج با عنصر بال در تاج سيزده عدد 
از پادشاهان ساساني به ترتيب زير ديده مي شود: بهرام 
دوم، هرمزد دوم، بهام چهارم، پيروز اول، خسرو دوم، 
سوم،  خسرو  پوراندخت،  سوم،  اردشير  پنجم،  هرمزد 
آذرميدخت، هرمزد ششم، خسرو چهارم و يزدگرد سوم. 
اين بالها با خداي ورثرغن، خداي پيروزي نسبت نزديک 

دارند»(پردا، ١٣٨٣: ٢٩٠).
را  ساساني  تاجهاي  بالک  دو  معاصر،  پژوهشهاي  «در 
نمادي از ايزد بهرام شناخته اند (اکثرا بدين دليل که او در 
يکي از نمودهايش بشکل از درمي آيد). اما بررسي اشکال 
مختلف اين بالکها و موارد استعمالشان، روشنگر ارتباط 

مستقيم آنها با فّر است»(سودآور، ١٣٨٣: ٢١-٢٢).
بال عالوه بر قرار گرفتن بر فراز تاج شاهي، در آثار هنري 
ديگر نيز نقش شده و بيشتر با اشاره به مفهوم فّره افزون، 
با ساير نمادهاي فّره ترکيب شده است. در مواردي نيز كه 
به صورت مجزا به نمايش درآمده، عموما در قابي دايره 
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سيمرغ

بشقاب نقره، مأخذ: 
.(Hermitgemuseum.org)

تصوير روبرو از نخستين نمونه هاي سيمرغ ساساني است که اين جانور 
به  او  و دستهاي  گردن  و  نشان مي دهد. طراحي سر  حلقه اي تزئيني  در  را 
روش واقع گرايانه و بارعايت تناسبات اجرا شده؛ در حالي كه دم و بال او با 
تزئينات گياهي همراه است. سر او به جلو تمايل دارد و زبان برگ مانندي از 

دهانش خارج شده است. 

بخشي از لباس سلطنتي-صحنه 
شکارگراز. مأخذ: (پوپ، ۱۳۸۷).

اين پرنده خوش يمن براي تاکيد بر بزرگي پادشاه، بر روي لباس آنان نقش 
مي شده است. «سيمرغ با سر سگ و دم شبيه طاووس در طرح لباس خسرو 
شده است»(پرادا،  کنده کاري  ظرافت  با  طاق بستان  نقش برجسته  در  پرويز 
۱۳۹۰ :۲۶۲). اين نقش که در صحنه شكارگاه يافت مي شود، نسبت به ساير 

نمونه هاي تصويري سيمرغ، آزاد و رهاتر است.

سيني نقره، موزه دولتي برلين، 
مأخذ:  بازسازي توسط نگارنده.

نقش سيمرغ به دفعات در طرح بشقاب روبرو يافت. بطوري که سيمرغ بزرگي 
در مركز تصوير با آرايش متفاوت در بال و دم مشاهده مي شود؛ دو بال 
نوك تيز در باال و يك بال در پايين، صورت منحصر به فردي به جانور داده 
است. دم او كشيده شده و پرهايش تاب خورده است. چهار سيمرغ حول 
محور مركزي، سيمرغ اصلي را احاطه كرده اند كه نسبت به سيمرغ بزرگ، 
جزئيات كمتري دارند. همچنين چهار نقش گل نيلوفر در چهار جهت اصلي 
مرکز مشاهده مي شود. در حاشيه نيز ۲۴ جانور كه به يقين نوعي سيمرغ 

هستند، وجود دارد که شكل ساده شده سيمرغ مركزي است. 

ب
عقا

 
گلدان نقره، مأخذ: 

.(Hermitagemuseum.org)

افراشته تصوير شده  بالهاي  با  بر روي گلدان نقره روبرو، تصوير عقابي 
است. اين نماد به رسم شيوه معمول ساسانيان، در حلقه اي با تزئينات گياهي 
به تصوير درآمده است. بر گلويه گلدان نيز حلقه مرواريدي مشاهده ميشود 
که به عنوان يکي از نمادهاي فّره مطرح بوده و مجموعا مفهوم فّره افزون 

را متبادر مي نمايد.

بشقاب نقره، مجموعه استاکلت. 
مأخذ: (پوپ، ۱۳۸۷).

«بالهاي بازشده عقاب يادآور خطوط شکسته آذرخش است و وقتي بصورت 
 :۱۳۷۹ است»(شواليه،  فاتحان  اصلي  عالمت  شود  تصوير  آذرخش  پرنده 

.(۲۸۹
اين پرنده به عنوان پرنده خورشيد، با بالهاي باز شده بر روي بشقاب نقره اي 
که با شعاعهاي نور محصور شده، به نمايش درآمده است. او در تركيب با 

خورشيد به عنوان نماد ديگري از فّره، ترکيب شده است.

جدول ١. آثار هنري ساسانيان بر اساس نمايش نمادهاي جانوري فّره، مأخذ: نگارندگان.



نمادهاي جانوري فّره  در هنر ساساني

ل
با

نيم تنه بهرام چهار.  مأخذ: 
(گيرشمن، ١٣٥١).

حضور بال بر روي تاج را به وضوح مي توان در مجسمه اي مشاهده کرد 
افزون  فّره  مفهوم  او  تاج  روي  بر  است.  دوم  بهرام  به  متعلق  احتماال  که 
افراشته شاهين، هالل ماه و گوي خورشيد به شکلي منسجم به  با بالهاي 

نمايش درآمده است.

تيسفون، لوحه  گچبري. مأخذ: 
.(sasanika.org)

از تيسفون به عنوان مرکز  از شناخته شده ترينالواح گچين ساسانيان،  يکي 
است.  کرده  نقش  حلقه مرواريدي  در  را  بال  که  است  دوره،  اين  حکومتي 
شكل  به  زيبائي  با  آن  انتهاي  و  درآمده  نمايش  به  جزئيات  با  بال  پرهاي 
اسپيرال خاتمه يافته است. در اينجا دو بالک و مرواريد با هم هستند و همانند 

بيشتر نمونه ها، مفهوم فّره افزون را انتقال ميدهند. 

چ
قو

پيش تنه قوچ، گچ بري، کيش. مأخذ:  
.(sasanika.org)

اوج نمايش قوچ را مي توان در لوح گچبري كيش يافت كه سه مظهر متجلي 
فّره (ديهيم، بال، قوچ) به شيوه اي هنرمندانه در كنار هم گرد آمده اند. اين اثر 
که با ظرافت اجرا شده و بي شک مربوط به قصر شاهي است، چهره نيمرخ 
قوچ را با شاخهايي از روبروي و بالهاي گسترده از دو سو نشان داده که از 

برداشتهاي متداول ساساني بوده و اثري متعادل را خلق كرده است.

بشقاب نقره خسرو اول درحال 
شکار. مأخذ: (پوپ، ۱۳۸۷).

بزكوهي حيواني رايج در صحنه هاي شكار شاهي است که بر روي ظروف 
تشريفاتي  جنبه  صحنه ها  اين  در  شکار  است.  درآمده  تصوير  به  نقره اي 
داشته و اهميتي که به اين جانور داده شده، بيانگر ارزش معنايي آن در نزد 

مردمان آن دوره بوده است. 

قوچ. ٦-٧م . مأخذ: 
(پوپ، ۱۳۸۷).

عالوه بر صحنه هاي شکار، در هنر نساجي ساساني نيز تصاويري از قوچ 
روبرو  نمونه  در  است.  نمودار شده  پيچيده  با شاخهايي  كه  است  مشهود 
برخي از قسمت هاي بااليي پيكره با اصول طبيعت گرايانه به نمايش درآمده، 
بر  است.  شده  آميخته  تزئيني  عناصر  با  پيکر  زيرين،  بخشهاي  در  وليکن 

گردن جانور نيز ديهيمي بسته شده است.

جام مي. نقره حکاکي شده. مأخذ: 
(گيرشمن، ١٣٥١).

حضور شاخ قوچ بر تاج شاهي در جامي كه در موزه باليتمور موجود است 
مي دهد،  نشان  را  آنها  و  است  ملكه  و  سوم  يزدگرد  به  مربوط  احتماال  و 
حضور يافته است. بر تاج ملكه دو شاخ پيچيده قوچ قرار گرفته و لبه زيرين 

آن رديفي از مرواريد جاي دارد.
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جانوري  چند گونه  ترکيب  از  که  است  جانوري  سيمرغ 
خلق شده  که از بارزترين آنها مي توان به عقاب فّره گون 
اشاره داشت. در شيوه  بيان تصويري اين جانور، بالهاي 
افراشته او که با خطوط عمودي ترسيم شده  که مشابه 
بياني  شيوه  چنين  است  شده  مصور  عقابهاي  بالهاي 
حس قدرت و شکوه را به بيننده انتقال مي دهد. در تمامي 
نمونه ها، تصوير سيمرغ با دوپا ديده مي شود، درحالي که 
پاي جلويي بدون حرکت و به صورت افقي در پيش زمينه 
قرار دارد و پاي ديگر با اندک حرکتي، رو به باال تصوير 
شده است. سيمرغ در اين آثار همواره با نقوش گياهي 
همراه شده، نقوشي که ريشه در امپراتوري هاي پيشين 
دارد و به صورت رديفي يا مجموعه اي بر روي دم، گردن 
و در برخي موارد، در اطراف پيکره ديده مي شوند. ترکيب 
نمادهاي  متداول ترين  از  يکي  عنوان  به  گل  نيلوفر  نقش 
گياهي فّره ساساني، در اغلب نمونه ها سيمرغ را همراهي 
کرده است. مي توان گفت هيچ جانوري در دوره ساساني 

به ميزان سيمرغ مزين به نقش و نگار نبوده است.
اين  ظاهري  شکل  در  که  اشتراکي  وجوه  بارزترين  از 
که  است  مدوري  ترکيب بندي  است  نمايان  سيمرغها 
سيمرغ را محصور کرده است و قالب طرح را مي سازد. 
معنايي  ارتباط  از  ديگر  نشانه اي  دايره شکل  کادر  اين 
سيمرغ با مفهوم فّره است چرا که ديهيم و خورشيد که هر 
دو از نمادهاي فّره هستند، شکلي دوار دارند. با کنار هم 
قرار دادن اين نمادها، مفهوم فّره افزون متبادر مي شود. 
مشترکات تزئيني اين تصاوير با نقوش البسه، کاخها و 
شاهانه  اقتدار  و  الوهيت  پادشاهان ساساني،  زيورآالت 

اين موجود اساطيري را تأييد مي کند. 
در روند اين مطالعه مي توان اشتراکات معنايي و تصويري 
پرنده گون  آن  بارزترين  که  يافت  عقاب  و  سيمرغ  ميان 
بودن هر دوي آنهاست که ارتباط قدسي اين جانوران با 
جهان خدايان را آشکار مي سازد. مجموعه تصاوير باقي 
مانده از عقاب، داراي وجوه مشترکي هستند که در همه 
آنها به عنوان اصلي مهم رعايت شده و بدين شرح است: 
چهره ها به صورت نيم رخ، بالهاي از دوسو افراشته که 
حالت پرواز به سوي قدرت برتر و ارتباط با عالم هستي 
را به بيننده انتقال مي دهند، حالت ايستادن شاهانه و بسيار 
مقتدرانه آنها و نواري برگردن که همان ديهيم پادشاهان 

ساساني است.

پرها با ظرافت در کل بدن عقاب ديده مي شوند و قرينگي و 
تکرار از بارزترين مشخصه هاي تصويري آن است. بال ها 
همانند بال سيمرغ، با تکرار خطوط عمودي، حس اقتدار 
را در وجود اين پرنده بيشتر مي کند؛ همچنين که شيطنت 
و جست و خيز در اين پرندگان مشاهده نمي شود. مجموعه 
اين ويژگي ها يک کل باشکوه را به نمايش گذاشته است. 
حضور اين پرنده بر فراز تاج شاهي و در نقوش البسه، به 
عنوان نمادهايي همراه در نظام تصويري پادشاهي، نشان 

از جايگاه واالي اين پرنده در تفکر ساساني دارد. 
عالوه بر اين دو جانور پرنده گون، قوچ به عنوان حيواني 
مطرح ترين  از  ندارد،  پرواز  توانايي  خود  ذات  در  که 
پهلوي  ادبيات  و  داستانها  در  فّره  جانوري  نمادهاي 
به صورت  قوچ هاي ساساني  بيشتر  محسوب مي شود. 
نيمرخ ديده مي شوند و شکل شاخ آنها نمودي گرافيکي 
و نزديک به فرم گل نيلوفر دارد. اين جانور در برخي از 
آثار ساساني با بالک هايي تصوير شده است که ارتباط 
معنايي او را با دنياي ناديدني هويدا مي کند. «ترکيب دو 
عنصر بال و سرقوچ بي دليل نيست. مفتاح آن در کارنامه 
اردشير بابکان است. در يکي از صحنه هاي آن جايي که 
اردوان سؤال مي کند که رفتن قوچ به دنبال اردشير نشانه  
چيست، جواب ميدهند که فّره است که به اردشير روي 
بنابراين الجرم بال نيز در معيت عنصري  آورده است. 
فارسي  اشعار  هستند.  فّره  نمادهاي  از  همگي  که  است 
في المثل  مي کنند.  تايد  را  بال  و  قوچ  فّره،  همبستگي  نيز 
در شاهنامه زال به سيمرغ مي گويد: «دو پّر تو فّر کاله 
من است»، که در اينجا پر به معناي بال است»(سودآور، 

.(١٣٨٣: ٢٣-٢٤
بر گردن اين قوچ ها ديهيم شهرياري ديده مي شود که بيانگر 
شاهانه بودن اين جانور است. اين جانور بر مبناي فضاي 
ارائه شده، بصورت تمام پيکر و سرديس ترسيم گشته 
است. همچنين حضور شاخ قوچ را همانند بال، مي توان بر 
روي تاج بزرگان اين دوره نيز يافت. جزئيات واقع گرايانه 
در پيکر و شاخ هاي اين جانوران مشهود است و بسان 
عقاب حالت حرکت و جنب و جوش در اين نمونه ها ديده 

نمي شود و همگي آنها، حالتي مقتدرانه دارند.
حسب  بر  و  بوده  متعدد  فّره  جانوري  ماهيت  بنابراين 
ميشده  برگزيده  نمايش  جهت  نماد  مناسبترين  موقعيت 

است. 

نتيجه
آيين رسمي ايران در زمان ساسانيان دين زرتشتي است. تفکرات عميق اين دين نمادهايي را به زندگي 
پيروان خود وارد كرده كه انعكاس آن در آثار هنري نمايان است. هر چند پس از گذشت قرنها، معاني 
پنهان در پس ظاهر اين نمادها به فراموشي سپرده شده اند و ديگر براي انسان امروزي قداست و مفهوم 
پيشين خود را ندارند، وليکن درك صحيح از معناي آنها منجر به شناخت در حوزه نمادشناسي ديني 



و تصويري ايران مي شود.
با توجه به مباحث ارائه شده در متن، فّره از جمله مفاهيم ارزشمند در آن روزگار است که در اصل 
نيرويي از جانب اهورامزداست و دستيابي به آن، هدف يك انسان زردتشتي در تمام آحاد زندگي 
بوده است. بنابراين در پاسخ به سوال نخست مقدمه در خصوص جايگاه فّره در نظام هنري ساساني، 
اين تفکر را بايد به عنوان عاملي جهت تحكيم قدرت و تأثيرپذيري سلطنت شاهان ساساني دانست. 
آنها براي اثبات مشروعيت خود نيازمند نمايش فّره در زندگي خود بودند؛ بنابراين اين تفکر به صورت 
نمادهاي تصويري به نمايش درآمده و وارد نظام هنري ساساني شده است. حضور اين نمادها در هنر، 
حكايت از آن دارد كه ساسانيان همواره سعي داشته اند که با نمايش اعتقادات خود، دستيابي به فّره را 
هموارتر گردانند. بنابراين مطالعه بر روي اين نمادها از آن جهت که ابعاد گسترده اي از فرهنگ و آيين 

و رسوم اجتماعي را نشان ميدهد، حائز اهميت است. 
در دسته بندي نمادهاي فّره، نقشمايه هاي جانوري از جمله مفاهيم تصويري اصلي در اين تفکر مي باشند 
که برخواسته از باورهاي ديني، مذهبي و اساطيري مردمان ساساني بوده و ريشه در قرون متمادي 
دارند. با اين زمينه، مفهوم فّره در قالب سه جانور سيمرغ؛ باز(عقاب، شاهين)؛ قوچ(ميش، بره، بز) 
جلوه گر شده است و مي توان اين گونه اظهار داشت كه اين موجودات در هنر ديني و مفهومي ساساني، 

از جمله مفيدترين آفريده هاي خداوند بشمار مي رفته اند. 
با توجه به نتيجه استخراج شده از جدول تصاوير و در پاسخ به پرسش زيربنايي اين مطالعه، الگو و 
سنت خاصي در نمايش اين سه گونه جانوري قابل مشاهده است که منجر به ايجاد پيوندهاي معنايي 
و تصويري در اين نمادها گشته و آنها را مي توان از ويژگي هاي مسلم فّره دانست. از بارزترين آنها، 
حضور بال به عنوان يکي از اساسي ترين اعضاي پيکره اين جانوران است. انسان كمال گرا همواره 
براي دستيابي به هدف متعالي خود که رسيدن به حق متعالي است، به خلق نمادهايي چون پرنده 
پرداخته است. در زرتشتيگري، پرندگان اولين خانواده از جانوران اند و عملكردي برضد بدي دارند. اين 
جانوران بالدار بيانگر لطيف ترين حالت پرواز روح به سوي حق اند و با توجه به شاخص هاي نماديني 
كه در آن يافت مي شود، از وجوه فّره محسوب مي گردند. وارغن، پرنده اساطيري اوستا به عنوان مظهر 
اهورامزدا در قالب سيمرغ و شاهين، هنر ساساني را غني نموده است. قوچ نيز که با بالک هايي تصوير 
شده يا توانايي رفتن به باالترين نقاط کوه را دارد، با آسمان پيوند دارد. چنين بياني، نشانگر ميل به 
ارتباط با خالق بزرگ در ذات اين جانوران را نمايش ميدهد. ويژگي مشترک ديگر نمادهاي جانوري فّره، 
مّزين بودن آنها به نقوش تزئيني است. از جمله پرکاربردترين آنها نقوش گياهي است. تزئينات نوعي 
ارزش گذاري در فرهنگ ايران باستان بوده و در دوره ساساني نيز آثار مرتبط با شاهان و ايزدان با 
تزئين همراه شده است. بنابراين اين نمادها را نيز بايد عناصري قابل احترام محسوب نمود. عالوه بر 
اين، آرامش و وقار شاهانه در پيکر اين جانوران که بيانگر پيوند معنايي آنها با مفهوم شاهي و قدرت 
برتر است، ريشه در آرامشي برخاسته از نيرومندي حيات درونشان دارد و نشانگر آثار ممتاز هنر 

ساساني است.  
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Iran is a manifestation of deep thoughts which sometimes appears in visual form.Farrah, as 
one of these thoughts,has been a superhuman force with religious concept which is visually 
represented in Sassanid artwork. This studywith the aim of analyzing the origins and visual 
characteristics of Farrah’s beast motifs,has answered to the research questions: what place 
Farrah has in the Sassanid art? What kinds of beasts are manifested in this thought? What 
is the particular tradition in depicting the symbols for visual link? The research method is 
descriptive- analytical and data were collectedfromlibrary sources and field studies. The 
results of this study are as follows: Farrah,as a factor in the consolidation of royal power,is 
represented in three beastsymbols of the Simurgh, the eagle and the ram. According to 
visual studies, these symbols follow a common drawing pattern which can be considered as 
certain features of Farrah. According to this description, wings as essential elementson the 
body of those beasts, ornate decorative motifs of these factors, and also their royal dignity, 
represent their semantic link with the concept of power.
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