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(مطالعه موردی: نشانه دانشگاه تهران)
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چکیده
توجه به پیشــینه تصویرى و عنایت به فرهنگ و ســنت هاى هنرى گذشته همراه با نوآورى، مهم ترین عامل در دستیابى به 
عظمت و هویت هنرى کنونى هر سرزمین مى باشد. از این رو بررسى ریشه هاى طراحى گرافیک در ایران و چگونگى کاربرد 
آنها با توجه به مفاهیم نمادین، هدف و مســئله بنیادین این پژوهش به ویژه در رابطه با نشــانه دانشگاه تهران بوده است. در 
این نوشــتار، پس از اشاره به کاربرد نقشــمایه هاى کهن ایرانى در طراحى نشانه هاى معاصر، براساس روند پژوهش، مفاهیم 
نمادین به کار رفته در طراحى نشــانه دانشــگاه تهران با توجه به پیشــینه تصویرى آنها در دوران ساسانى مورد تحلیل قرار 
گرفته اند؛ در این بررســى مشاهده مى شــود که بال و پر در هنر نمادین ساسانى، نمادهایى از ایزد بهرام هستند که شاهان 
ساسانى به لحاظ نیاز به افزایش قدرت فره ایزدى به این ایزد توجهى ویژه مبذول مى داشتند و او را بسیار ستایش مى کردند. 
این مفهوم با توجه به نوشته خوانده شده بر روى این پالك گچى ساسانى و همچنین فرم دایره و ویژگى هاى آن در طراحى 
مفاهیم و معانى نمادین دانشگاه و اهداف سازمانى مورد انتظار، به شیوه ى قیاسى و تحلیلى مورد بررسى قرار گرفته است. 
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حرکت به ســوى گرافیک ایرانى، نیازمند کاوش و پژوهش در 
میراث کهن و غنى این سرزمین به ویژه در هنرهاى سنتى ایرانى 
اســت. با توجه به شکوه و غناى هنرهاى سنتى در ایران، از نقوش 
ســفالین گرفته تا کاشیکارى، تزئینات معمارى، نگارگرى و...، این 
هنرها توانسته اند تاثیرات انکارناپذیرى بر گرافیک معاصر ایران، به 
ویژه در حوزه طراحى نشــانه بگذارند. آگاهى طراحان گرافیک در 

ایران به منظور دستیابى به مفاهیم نمادین نقوش در میراث کهن 
ایرانى، مسئله اى بنیادین است که در رویکرد هنرى طراحان نشانه 
تأثیر بسزایى خواهد داشت. طراحى نشانه هاى معاصر نیازمند کسب 
اطالعات صحیح از گذشــته هنرى این ســرزمین است که مداّقه 
بیش از پیش در ایده پردازى، مشاوره و تدریس و نیزتحول در شیوه 
طراحى نمادها براى طراحان و سفارش دهندگان را ضرورى مى نماید.

مقدمه

مبانی نظری

بــا توجه به اینکه صورت کلى هنر همــواره تحت تأثیر عوامل 
فرهنگى، دینى و فکرى اســت، باید پذیرفت که تجلى ریشه هاى 
فرهنگى در هویت یابى تمدن ها از وجوه شناسایى و ارزیابى فرهنگى 
است. براى برقرار نمودن پایه هاى تمدنى، راهى جز درك پیشینه و 
بهره گیرى از داشته هاى تمایزپذیر هر تمدن از محصوالت فرهنگى 
سایرین باید تالش نمود. براین اساس، به جستجوى مبانى فرهنگى 
که قادر به ایجاد هویت و در عین حال پاسخ گویى به نیازهاى انسان 
معاصر باشد، دســت زده ایم. در این مقاله به خصوصیاتى پرداخته 
مى شــود که به ظرافت در یکى از مراکز علمى بزرگ کشــور مورد 
اســتفاده قرار گرفته است و براى انجام این پژوهش تالش گردیده 
بــه ابهاماتى چند توجه گردد. لذا این پرســش ها مطرح مى گردد: 
1. چه ویژگى هایى در نشــانه دانشگاه تهران وجود داشته که باعث 
برجســتگى آن مى تواند گردد؟ 2. ویژگى ها و معانى ضمنى نقوش 
ساسانى در بیان گرافیکى نشانه مورد بحث چگونه عمل کرده اند؟ 
براى پاسخ به این پرســش ها مى بایست نگاهى به هنر و مهرهاى 
گچى ساسانى، به عنوان منشأ تصویرى این نشانه و مفاهیم نمادین 
آن شــود؛ این ضرورت از آنجا ناشى میشــود که درك و دریافت 
مفاهیم یک نقش یا تصویر خاص در آثار هنرى یک تمدن، به فهم 

باورها و اعتقادات آن سرزمین نیازمند است.

روش شناسی تحقیق 

این نوشــتار بررسى پیشینه تصویرى نشانه دانشگاه تهران1 و 
نیز نقش دوران باستان در شکل گیرى مفاهیم موردنظر در نشانه 
مزبور را با توجه به اهداف ســازمانى مکان هدف مورد ارزیابى و 
توجه قرار داده اســت. روش گردآورى داده ها در این نوشتار، به 
صورت مطالعه اســنادى و کتابخانه اى و شیوه نگارش به صورت 

توصیفى-تحلیلى بوده است.
مطالعات انجام شده پیشین در این زمینه، بیشتر جنبه توصیف 
نقوش ساســانى و استمرار آن در هنر کهن را مورد توجه قرار داده 
و از نظر رویکرد با مقاله پیش رو داراى تفاوت اســت. از آن جمله 
مى توان به مقاالتى همچون؛ "بررســى نقوش ســردرجورجیر و 

تأثیرپذیرى آن از هنر ساسانى" (سرفراز، 1391)، "نقوش حیوان-
گیاه در هنر ساسانى" (طاهرى، 1392) و "استمرار نقشمایه هاى 
ساسانى بر ســفالینه هاى سامانى" (آزاد بخت، 1391) اشاره کرد. 
حال آنکه رویکردى بینارشته اى جهت برقرارى پیوند میان میراث 
کهن باســتانى و مبحث طراحى نشــانه در حوزه گرافیک معاصر 

ایران، براى نخستین بار در جستار حاضر صورت گرفته است.

پالك های گچی ساسانی

از دوران ساسانیان، تعدادى گچ پالك هاى قالبى و کنده کارى 
شــده به دست آمده که احتماالً در تزئین بناهاى سلطنتى به کار 
مى رفته اســت. در این پالك ها «نقوش مختلف حیوانى، انسانى، 
گیاهى، سمبلیک و صحنه هاى شکار به کار مى رفته است. نقشمایه ها 
و طراحى هاى به کار رفتــه در گچ برى ها به صورت نقوش گیاهى 
شامل گل و بته، پالمت2 ، انار و انگور، طرح هاى هندسى و جانورى 
به شــکل گراز، آهو، مرغابى و نقوش انســانى با موضوعات شکار، 
ضیافت، نقوش شاهانه و نقوش آیینى بوده است (موزه ملى ایران، 
1380، 63). ویژگى منحصر به فرد گچ برى هاى ساســانى، تلفیق 
اجزا و نمادهاى حیوانى مانند بال با عناصر گیاهى است. در طراحى 
نشانه دانشگاه تهران که توسط محسن مقدم صورت گرفته و بعدها 
توسط مرتضى ممیز بازسازى شــده، یکى از زیباترین پالك هاى 
گچى ساسانى مورد الهام واقع شده است. این نشانه از یک دایره با 
ردیف مرواریدهایى روى محیط آن تشکیل شده که در مرکز آن دو 
بال به طور قرینه با نوشته ترکیب شده است؛ الزم به ذکر است که 
این نوشته شباهت زیادى با نوشته پهلوى روى پالك گچى دارد. 
در طراحى سردر دانشگاه نیز که در سال هاى 1345-1346هجرى 
شمسى ساخته شد، کمابیش ویژگى هاى به کار رفته در این نشانه 
به چشــم مى خورد: 1) بال هاى پرنــده اى خیالى (علم و دانش به 
 عنوان بال هایى براى صعود به مدارج باالتر) 2) به عنوان کتابى باز3.

 در واقع این نشــانه، دانشگاه را تنها مظهرى براى صرف آموختن 
نمى داند، بلکه بسترى براى پرورش و رشد آدمى است که او را به 

تعالى می رساند.
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هنر ساسانی

هنر ساســانى، همواره در پى اثبات ارتباط و پیوند با ســنن 
هنرى دوره هخامنشى بود و این هدف طبیعتاً در هنر این دوران 
نیز منعکس شــد. در تحلیل هنر ایران در اعصار قبل از اســالم 
باید اشــاره کرد که هنر دربارى فاصلــه چندانى با هنر مذهبى 
نداشــت؛ چرا که از زمان هخامنشیان، مقام شاهى، مقامى الهى 
و روحانى تلقى مى شــد. پادشــاه، نماینده نیروى مطلق بر روى 
زمین محســوب مى گشــت و هر خدمتى به وى مى توانست به 
عنوان خدمتى به ایزدان محســوب گردد. پس هنر دربارى این 

دوران به نوعى هنر مقدس مذهبى نیز به شــمار مى رفته است. 
دلیــل محکم این ادعا، آثار بر جــاى مانده از ادوار تاریخى ایران 
به خصوص حکومت ساســانیان بر ایران است. شاید کمتر اثرى 
از دوران ساسانى را بتوان پیدا کرد که نمادى از رموز مقدس در 
آن یافت نشــود. براى هر نقش، حتى کوچک ترین جزء مى توان 

مفاهیم الوهیت را دریافت کرد (بوسایلى و شراتو، 1376، 33).
پروفســور پوپ، ضمن تحســین نقوش پارچه هاى ساسانى، 
معتقد است که نقوش پارچه هاى ساســانى همانند سایر هنرها 
دنباله نقوش ســفالینه هاى کهن را طى مى کنند (پوپ، 1387، 
874). نقوش جانورى منســوجات ساسانى عبارتند از: طاووس، 

تصویر 3-  سردر دانشگاه تهران، کوروش فرزامی.
مأخذ: (نگارندگان)

تصویر1- نشانه دانشگاه تهران، محسن مقدم، بازسازی: مرتضی ممیز.
مأخذ: (وب سایت دانشگاه تهران)

تصویر2-  قالب گچی ساسانی، تیسفون (عراق امروزی)، موزه اسالمی برلین.
مأخذ: (گیرشمن،1350، 189)
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عقاب، ســیمرغ، مرغابى، قوچ، شیر، اسب، فیل، گراز و گریفین. 
در مطالعات انجام شده مشــخص مى شود که این جانوران براى 
هخامنشــیان نیز از ارج ویژه اى برخــوردار بودند: به طور مثال، 
شــاهین، مظهر هیبت و شــکوه بود؛ شاهین را شــاه پرندگان 
(شاهین= شاهورا یا شایسته شاهان) مى خوانند. شاهین هم چنین 
براى ایرانیان باستان پیک خورشید بود (یشت ها، 14و 19)، که 
در کشــتن گاو نخســتین، با مهر یا میترا متحد شد. نام شاهین 
در اوســتا، ســئنه گفته شــده که اغلب او را مترادف با سیمرغ، 
پرنده اسطوره اى مى دانند. در توصیفاتى که از اهورامزدا شده، او 
را به سر شــاهین مانند کرده اند (به همین سبب این پرنده نماد 
اهورامزداســت)؛ و اغلب شیر، اســب و پازن (بز کوهى) را بالدار 
تصویر مى کردند و بدین گونه، حیوانات اســاطیرى و کامل ترى 
خلق مى نمودند. براى آنها، جهان جانوران گونه اى نشانه نمادین 

بود از برکت، نعمت و فراوانى در زندگى (چیتانى، 1374، 34).

جایگاه پرنده در هنر ساسانی

در میان نقوش ساســانى، پرندگان به دلیــل مفاهیم و معانى 
متعددى که در میان ساسانیان رواج داشته است، حضور پررنگى در 
هنر ساسانى دارند. در متون ایران باستان، به جایگاه ویژه پرندگان به 
عنوان واسطه آسمان و انسان اشاره شده است و پرواز او در آسمان 
وگســتردن بال هایش بر فراز آدمیان را نمادى از قدرت و رحمت 
ایزدى براى انسان ها دانسته اند. در واقع او رحمت خداوندى را بر سر 
آدمیان مى گستراند. پرنده یکى از مأمن هاى فّر کیانى بوده است؛ فّر 
 کیانى و فّر ایرانى در اوستا همواره به صورت مرغى به نام «ورغن»4

 نموده شده است.
یکى از پرندگانى که به وفور در هنر ساســانیان دیده مى شود، 
سیمرغ است. سیمرغ پرنده اى است اسطوره اى که در اوستا «َسِئَن» 
و در پهلوى«ســین مرو» خوانده مى شــود. در روایات مزدیسنى، 
سیمرغ را پرنده اى پستاندار مى دانند که بر باالى درخت ویسپوبیش 
یا بســیار تخمه، النه دارد. این درخت در میــان دریاى فراخکرد 
برپاست و درختى اســت که داراى داروهاى نیک و مؤثر است. از 
طرفى حیات گیاهى نیز محتاج پرواز این پرنده ى اسطوره اى است. 
 برخى از محققان، ســیمرغ را با شــاهین یا عقاب یکى مى دانند5.

این پرنده ى اسطوره اى به واسطه ویژگى هاى منحصر به فرد خود، 
به عنوان نشان شاهى بر لباس پادشاهان ساسانى نقش مى بست. 
ابن خلدون مى گوید «در خلعت هاى شاهانه، عادتاً تمثال همایونى 
را نقش مى کردند یا تصاویرى را مى بافتند که عالیم ســلطنتى را 

داشت» (کریستین سن، 1382، 537).
ســیمرغ ساسانى که در برخى منابع تحت عناوین مختلفى از 
جمله اژدها- طاووس و اژدهاى بالدار خوانده شده، موجودى است 
ترکیبى با سر و پنجه شیر یا سگ، گردن و بال عقاب و دم طاووس 
که ویژگى هاى اســاطیرى هر یک از این موجودات اســطوره اى 
را بــه همراه دارد. ایــن جانور نمادین که به اعتقاد بســیارى از 
محققان سیمرغ نامیده شده، از لحاظ ظاهرى به جز بال از مرغان 
چیزى به ارمغان نبرده اســت و بیشتر انسان را به یاد موجودات 
 افســانه اى تمدن بین النهرین و حتى ســاغرهاى هخامنشــى6

مى اندازد. این نقش اســطوره اى بر منسوجات ساسانى به اعتقاد 
برخى از پژوهندگان مانند لوکونین، سگ بالدار معرفى شده است 

(لوکونین، 1350، 155).

پیوند نقوش و اساطیر

زبان سمبل، نماد و نشانه که در نتیجه تجربیات و احساسات بشر 
به ثمر رســیده است، از قرون گذشته همواره وسیله ارتباطى بین 
انسان ها بوده است. لذا از مرز زبان و ارتباط هاى انتزاعى و قراردادى 
بین انســان ها فراتر رفته و به کالمى دیگر، سمبل ها، مرز زبانى را 
از بین برده اســت و مفاهیم نشانه هاى تصویر بدون داشتن معانى 
پراکنده مى توانند موضوعى خاص را براى تمام انسان ها قابل فهم 
کنند؛ سمبل ها به مرور زمان ساده تر و گویاتر شده اند و موجودیت 

تصویر 5- سینی دارای روکش نقره ای با نقش سیمرغ، اواخر عهد ساسانی، قرن های 7-8م.
مأخذ: (کرتیس،24،1384)

تصویر 4-  نقش خروس: نماد ایزد سروش بر قطعه پارچه موزه واتیکان، سده های 6-7م.
مأخذ: (گیرشمن،230،1350).
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آنها فقط به صورت نمودهاى سمبولیک است(یونگ، 1359، 364).
زبان بیان اساطیر در اینجا نماد است و از آنجایى که اسطوره 
به مفاهیم غیرمحسوس و معقول اشاره دارد و دنیایى از نیروهاى 
فراطبیعى و ایزدان و خدایان را به تصویر مى کشد، اشاره مستقیم 
و بدون بهره گیرى از نماد و تمثیل جهت بیان مفاهیم غیرممکن 
خواهد بود. امروزه در حوزه گرافیک یا ارتباط بصرى، در مواجهه 
بــا نیازهاى روزمره جامعه، به ارتباط و تفاهم ســریع بصرى نیاز 
است. نشانه در طراحى گرافیک در واقع نمادى است که در جهت 
معرفــى و بیان یــک هویت به کار مــى رود و از این لحاظ نقش 

بسزایى در نمایش بهتر مفاهیم دارد.
نقش پرنده که به کرات در هنر ساسانى دیده مى شود، ریشه 
در باورهاى مردم داشته اســت. در این میان، سیمرغ که نقشى 
غالب است، ترکیبى از سه جانور نمادین دوران ساسانى است که 
 هر کدام به طور جداگانه به یکى از ایزدان مهم دین مزدیســنى7

 داللت دارند. نقش مزبور در برخى موارد سر شیر و در برخى موارد 
سر سگ دارد که هر دو آنها به ایزد مهر داللت دارند و به عنوان 
نمادى شاهى بر لباس شاه و برخى ظروف دربارى به کار رفته است.

نماد بال و ویژگی های آن

بال در هنر غرب و شــرق، نماد الوهیــت و موجودى مافوق 
طبیعت، تحرك، حفاظت اســت. بــال هم چنین نمادى از عروج 
به آســمان، پیک ایزدان تیزپــا و نیروهــاى ارتباط دهنده بین 
انســان و ایزدان اســت (کوپر، 1379، 51). فرهنگ بالدارکردن 
موجــودات و انســان ها احتماالً از بین النهرین بــه غرب راه پیدا 
کرده است که این باور احتماالً از مقدس شمردن شاهین و عقاب 
در این منطقه سرچشــمه گرفته باشد. بسیارى از جانوران بالدار 
مانند شــیر، گاو، عقاب و حتى انســان بالدار به عنوان محافظان 
 شکست ناپذیر معابد و مقابر در هنر خاور میانه به شمار مى آمدند8

(هال، 1383، 31).
در پژوهش هاى اخیر، دو بالک9 که بر تاج شاهان ساسانى قرار 
مى گیرد، به عنوان نمادى از ایزد بهرام شــناخته مى شود و دلیل 
آن مى توانــد به تجلى بهرام در قالب مرغ ورغن باشــد که همان 
شــاهین اســت و چون ایزد بهرام، ایزد پیروزى در جنگ هاست 
و پیروزى فره را افزون مى کنــد، پس این دوبالک مى تواند نماد 
فره ایزدى در قالب ایزد بهرام باشــد. قالب گچى کشف شده در 
تیسفون که دو بال را به همراه نوشته اى در بین آن نشان مى دهد، 
 de) توســط ژان دومناس، نوشته آن «افزون» خوانده شده است
Meanasce, 1985, 159)؛ در این پالك گچى، آمیزه نوشــته و 
تصویر براى القاى مفهوم «فره افزون» به کار رفته اســت و براى 
تأکید بیشتر، کل آن را در وسط حلقه اى از مروارید قرار داده اند 
که آن هم نمادى از فّر است. پس مى توان معنى این نقش را فره 
افزون متصور شد که بر معناى فرهمند بودن دو بال تأکید مى کند. 
نقش بال در هنر ساسانى، عالوه بر نماد ایزد بهرام، مى تواند نمادى 
از سیمرغ افسانه اى و نقش پررنگ آن در هنر ساسانى باشد. بر طبق 

نص اوستا، هر کس پرى از سیمرغ را به همراه داشته باشد، او از هر 
خطرى مصون مى ماند. به طور کلى نشان دادن بسیارى از جانوران 
و انسان ها به صورت بالدار، داللت بر آسمانى و ایزدى کردن آنهاست.

جایگاه گیاهان

رویــش گل ها و گیاهان از جمله منابع الهام بخش اســاطیر و 
باورهاى اسطوره اى ملل مختلف بوده که در فرهنگ و تمدن ایران 
به واسطه قریحه زیبادوست خالقان آن بسیار مورد توجه بوده است. 
رویش گیاهان مختلف را به اســاطیر مختلف مربوط مى دانند، اما 
به طور کلى گیاه منشأ رویش و بارورى و شاید اولین منبع غذایى 
انســان بوده باشد و به همین واســطه در بسیارى از فرهنگ هاى 
 پرسابقه، گیاه به عنوان اصل و ریشه حیات در نظر گرفته مى شود

(آموزگار، 1374، 20).گیاهان و تقــدس آنها به عنوان مهم ترین 
ویژگى اســطوره اى گیاهان، ماندگارى، جاودانى، قداست، شکوه و 
ویژگى هاى مافوق طبیعى شــخصیت هاى اسطوره اى و مذهبى را 

تصویر6- مهر مســطح با نقش گاو بالدار، اواخر سده 5 و اوایل سده 4 پ.م، هنر 
هخامنشی، مجموعه جی. لم. اودسا.

مأخذ: (معمارزاده، 34،1388)

تصویر7- دیو بالدار برنزی با بدن شــیر و سری درنده خو، اواخر دوران ساسانی، 
قرن 7تا 8 م. موزه بریتانیایی

مأخذ: (کرتیس، 10،1384)

کاربرد میراث کهن ساسانى در طراحى نشانه
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متجلى مى کند. شاید بتوان مهم ترین ویژگى اسطوره اى گیاهان را 
تقدس آنها دانست و این در حالى است که در اصطالح جامعه شناسى، 
به تقدس نمادهاى گیاهى، توتم مى گویند (گیدنز، 1373، 492).

استفاده از نقوش گیاهى به صورت هاى مختلف در آثار هنرى 
ساسانیان نمود پیدا مى کند؛ نقوش گیاهى شامل گل هاى تزیینى 
مانند نقش گل با چهار گلبرگ قلبى، نقش گل چهارپر، نقش گل 
هشت پر، نقش گل پرپر، ردیف گل چهارپر با دایره مرکزى، ردیف 
قلبى شــکل، ردیف چهار برگى، ردیف گل چهاربرگ بدون دایره 
مرکزى، گل پیچک، ردیف گلبرگ قلبى شــکل با دو برگ، نقش 
ســه برگى متقارن و سه برگى ساده مى شــود. نقوش این لوحه 
گچى به صورت گلبرگ قلبى شــکل با دو برگ است که احتماالً 
به دلیل ســلیقه طراح در سادگى و ایجاز کالم در طراحى نشانه 
دانشگاه تهران حذف شده اند. اما با این وجود، لطمه اى به مفاهیم 

آرمانى دانشگاه با توجه به معانى نمادین مهر وارد نکرده است.

دایره و مرواریدها

این فرم دایره وار به کرات در هنر ساسانى دیده مى شود. قرار گرفتن 

نقوش در داخل این دایره، نمادى از فره ایزدى است و به احتمال زیاد 
ایــن نقش ها به نوعى به ایزدان و فره آنها داللت دارند. کادر مروارید 
دور نقوش منســوجات ساسانى، عالوه بر حلقه مروارید مى تواند به 
قرص خورشید و یا شمسه داللت داشته باشد که در این صورت نیز 
نمادى از فره ایزدى است که تعداد دوایر و یا نوع کاربرد آن در یک 
تصویر یا نقش مى تواند نماد فره افزون و نماینده قدرت بیشتر و در 
نتیجه فره بیشتر باشد. انتخاب این فرم در طراحى نشانه مورد نظر، 
از توجه و اشــراف کامل طراح به مؤلفه هاى شکل دهنده شخصیت 
دانشگاه به عنوان اولین و بزرگ ترین دانشگاه ایران حکایت مى کند. 
در هنر ساسانى، حلقه اى مدور که دور آن مروارید نشان شده، یادآور 
ایزدبانوى آب ها آناهیتا اســت و گاهى به دلیل مرواریدهاى آن که 
 نمادى از محصول شناخته مى شوند، بر نمادى مهرى داللت مى کند11

(ســودآور، 1384، 79)؛ از این رو احتمــال مرتبط بودن این نقش 
حلقه مروارید با آیین هاى مهرى نیز تقویت مى شود. پیر که هفتمین 
و آخرین مرحله تشرف در آیین میترا است، با عالمت کاله فریجى، 
عصا و حلقه که نماد فرزانگى اســت مشــخص مى شود (ورمازون، 
1383، 185). تصاویر 8 و 9، نمونه هایى از به کارگیرى فرم دایره در 

هنر ساسانى را نشان مى دهند. 

تصویر8- نقش سر گراز یکی از نمادهای ایزدبهرام بر صفحه گچ بری، سده 5-6 
میالدی، دامغان، موزه فیالدلفیا.

 مأخذ: (گیرشمن، 1350، 200)

جدول1- نقوش و مفاهیم نمادین آنها.

تصویر9- نقش طاووس، یکی از نمادهای ایزد سروش، سده 6 م، تیسفون، موزه 
برلین.

 مأخذ: (گیرشمن، 1350، 201)
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آنها فقط به صورت نمودهاى سمبولیک است(یونگ، 1359، 364).
زبان بیان اساطیر در اینجا نماد است و از آنجایى که اسطوره 
به مفاهیم غیرمحسوس و معقول اشاره دارد و دنیایى از نیروهاى 
فراطبیعى و ایزدان و خدایان را به تصویر مى کشد، اشاره مستقیم 
و بدون بهره گیرى از نماد و تمثیل جهت بیان مفاهیم غیرممکن 
خواهد بود. امروزه در حوزه گرافیک یا ارتباط بصرى، در مواجهه 
بــا نیازهاى روزمره جامعه، به ارتباط و تفاهم ســریع بصرى نیاز 
است. نشانه در طراحى گرافیک در واقع نمادى است که در جهت 
معرفــى و بیان یــک هویت به کار مــى رود و از این لحاظ نقش 

بسزایى در نمایش بهتر مفاهیم دارد.
نقش پرنده که به کرات در هنر ساسانى دیده مى شود، ریشه 
در باورهاى مردم داشته اســت. در این میان، سیمرغ که نقشى 
غالب است، ترکیبى از سه جانور نمادین دوران ساسانى است که 
 هر کدام به طور جداگانه به یکى از ایزدان مهم دین مزدیســنى7

 داللت دارند. نقش مزبور در برخى موارد سر شیر و در برخى موارد 
سر سگ دارد که هر دو آنها به ایزد مهر داللت دارند و به عنوان 
نمادى شاهى بر لباس شاه و برخى ظروف دربارى به کار رفته است.

نماد بال و ویژگی های آن

بال در هنر غرب و شــرق، نماد الوهیــت و موجودى مافوق 
طبیعت، تحرك، حفاظت اســت. بــال هم چنین نمادى از عروج 
به آســمان، پیک ایزدان تیزپــا و نیروهــاى ارتباط دهنده بین 
انســان و ایزدان اســت (کوپر، 1379، 51). فرهنگ بالدارکردن 
موجــودات و انســان ها احتماالً از بین النهرین بــه غرب راه پیدا 
کرده است که این باور احتماالً از مقدس شمردن شاهین و عقاب 
در این منطقه سرچشــمه گرفته باشد. بسیارى از جانوران بالدار 
مانند شــیر، گاو، عقاب و حتى انســان بالدار به عنوان محافظان 
 شکست ناپذیر معابد و مقابر در هنر خاور میانه به شمار مى آمدند8

(هال، 1383، 31).
در پژوهش هاى اخیر، دو بالک9 که بر تاج شاهان ساسانى قرار 
مى گیرد، به عنوان نمادى از ایزد بهرام شــناخته مى شود و دلیل 
آن مى توانــد به تجلى بهرام در قالب مرغ ورغن باشــد که همان 
شــاهین اســت و چون ایزد بهرام، ایزد پیروزى در جنگ هاست 
و پیروزى فره را افزون مى کنــد، پس این دوبالک مى تواند نماد 
فره ایزدى در قالب ایزد بهرام باشــد. قالب گچى کشف شده در 
تیسفون که دو بال را به همراه نوشته اى در بین آن نشان مى دهد، 
 de) توســط ژان دومناس، نوشته آن «افزون» خوانده شده است
Meanasce, 1985, 159)؛ در این پالك گچى، آمیزه نوشــته و 
تصویر براى القاى مفهوم «فره افزون» به کار رفته اســت و براى 
تأکید بیشتر، کل آن را در وسط حلقه اى از مروارید قرار داده اند 
که آن هم نمادى از فّر است. پس مى توان معنى این نقش را فره 
افزون متصور شد که بر معناى فرهمند بودن دو بال تأکید مى کند. 
نقش بال در هنر ساسانى، عالوه بر نماد ایزد بهرام، مى تواند نمادى 
از سیمرغ افسانه اى و نقش پررنگ آن در هنر ساسانى باشد. بر طبق 

نص اوستا، هر کس پرى از سیمرغ را به همراه داشته باشد، او از هر 
خطرى مصون مى ماند. به طور کلى نشان دادن بسیارى از جانوران 
و انسان ها به صورت بالدار، داللت بر آسمانى و ایزدى کردن آنهاست.

جایگاه گیاهان

رویــش گل ها و گیاهان از جمله منابع الهام بخش اســاطیر و 
باورهاى اسطورهاى ملل مختلف بوده که در فرهنگ و تمدن ایران 
به واسطه قریحه زیبادوست خالقان آن بسیار مورد توجه بوده است. 
رویش گیاهان مختلف را به اســاطیر مختلف مربوط مى دانند، اما 
به طور کلى گیاه منشأ رویش و بارورى و شاید اولین منبع غذایى 
انســان بوده باشد و به همین واســطه در بسیارى از فرهنگ هاى 
 پرسابقه، گیاه به عنوان اصل و ریشه حیات در نظر گرفته مى شود

(آموزگار، 1374، 20).گیاهان و تقــدس آنها به عنوان مهم ترین 
ویژگى اســطوره اى گیاهان، ماندگارى، جاودانى، قداست، شکوه و 
ویژگى هاى مافوق طبیعى شــخصیت هاى اسطوره اى و مذهبى را 

تصویر6- مهر مســطح با نقش گاو بالدار، اواخر سده 5 و اوایل سده 4 پ.م، هنر 
هخامنشی، مجموعه جی. لم. اودسا.

مأخذ: (معمارزاده، 34،1388)

تصویر7- دیو بالدار برنزی با بدن شــیر و سری درنده خو، اواخر دوران ساسانی، 
قرن 7تا 8 م. موزه بریتانیایی

مأخذ: (کرتیس، 10،1384)

کاربرد میراث کهن ساسانى در طراحى نشانه
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انتشارات اساطیر، تهران.
ریاضى، محمدرضا (1382)، طرح ها و نقوش لباس ها و بافته هاى ساسانى، 

انتشارات گنجینه هنر، تهران.
سازمان میراث فرهنگى کشــور(1380)، ایران باستان، نگاهى به گنجینه 
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