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چکیده 
کتـاب طبیعـت در هنر باسـتان در دوازده گفتار، شـامل پیدایش طبیعت و هسـتى تا نقش مایه هاى 
اسـاطیرى و بررسـى اسـطوره هاى حیوانـى و گیاهـى در تمدن هـا و فرهنگ هـاى مختلـف اسـت. 
مهم ترین بخش کتاب، شـامل مضامینى در پیوند هنر و ادبیات و اسـطوره اسـت که شـرح اسـاطیر 
حیوانـى وجانـورى را کاوش مى کنـد. کتـاب عـالوه بـر متـن، شـامل تصاویـرى اسـت کـه مقایسـۀ 
نقش مایـه و کاربـرد آن در اسـاطیر ملـل را بـراى خواننده میسـر مى سـازد. نویسـنده در هـر گفتار، 
تصویـرى جامـع از نقـش اسـاطیر در هنـر و ادبیـات تمدن هاى بـزرگ را بـه خواننده ارائـه مى دهد. 
مـرورى بـه منابـع کتـاب نشـان مى دهـد کـه نویسـنده از منابع دسـت اول در بـاب اسـطوره و هنر 
بهـره بـرده اسـت و بـه توصیـف سـیر تحول تفکـر انسـان و درك انسـان از هسـتى از پیشـا تاریخ تا 
معاصـر مى پـردازد. برخـى مطالـب ایـن اثرتازه انـد و به طـور واحـد، در کتابى دیگـر ارائه نشـده اند. 

پرهیـز از پیچیدگـى و رعایـت روایـت مسـتمر در بیـان مطالـب، از ویژگى هاى دیگر کتاب اسـت. 

کلید واژه: طبیعت،انسان، اسطوره، نقش مایه

مقدمه
حقایـق و وقایـع بى شـمارى کـه در مـاوراء درك بشـر قـرار دارنـد، او را واداشـته تـا از 
نقش مایه هـا و عالئـم نمادیـن، بـراى ابـراز اندیشـه ها و مفاهیمـى کـه بیان فهـم و توصیف 
کالمـى آن هـا مشـکل بـوده، بهـره بـرد. نقش مایه هـاى جانـورى و گیاهـى در طـول تاریخ 
بشـریت، گـواه ایـن اسـت که انسـان بـراى تبیین پدیده هـاى طبیعـى و بیان احساسـات و 
پرسـتش نیروهـاى مافـوق طبیعـى، از نمادها اسـتفاده مى کرده اسـت. انبوهى از اسـاطیر و 
نقش مایه هـا کـه هـر کـدام، معـرف بخشـى از عقایـد انسـان در مـورد طبیعـت و زندگى و 
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نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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مـرگ بـوده اسـت، تاریـخ عظیمى از عهد باسـتان را به خـود اختصاص مى دهند. با بررسـى 
باورهـاى دینـى و اسـاطیرى انسـان در اعصـار گذشـته، نقش مایه هایـى دیـده مى شـود که 
سـاده و موجزنـد و بن مایـۀ اصلى آن ها، ریشـه در طبیعـت دارد. در بسـیارى از فرهنگ هاى 
باسـتانى، نقش مایه ها و اسـاطیر عملکردى مشـترك دارند و فقط تغییرنام داده اند؛ اسـاطیر 
برکـت و بـارورى و گیاهـى و قهرمانـان، ویژگى هاى مشـترك دارنـد و با یکدیگـر موازى اند، 
زیـرا اسـاطیر کهـن از باورهـا و اعتقـاد بـه نیروهـاى طبیعـى و همسـویى با جهان هسـتى

شکل یافته اند. 
توجـه بـه طبیعـت در جهـان و احتـرام انسـان بـه موجـودات و پدیده هـا، نـه تنهـا در 
الـواح گلـى، بلکـه در سـاختن و یا آراسـتن ظروف و اشـیاء دیده مى شـود. رابطۀ اسـاطیر با 
طبیعـت، نوعـى از چگونگـى و چرایى ذهن انسـان در برابـر عظمت طبیعت بوده و اسـاطیر 
برگرفته از عناصر طبیعت و در راسـتاى سـؤال هایى که انسـان از بیکرانگى هسـتى داشـته، 
پدیـد آمده انـد. اسـطوره ها رمزهـاى زنده جان هسـتند کـه در تمدن هاى مختلـف، در قالب 
نقش مایه هـا، داسـتان ها و مراسـم آیینى تجسـم یافته انـد. راز طبیعت در اسـطوره ها نهفته 
اسـت و انسـان بـا دسـت یازى بـه ایـزدان طبیعـت و پهلوانـان اسـطوره اى، بـر ترس هـا و 

جهلـش فائـق مى شـده و خـود را از نامالیمـات طبیعـت در امان نگه مى داشـته اسـت. 

معرفى اثر
کتـاب طبیعـت در هنـر باسـتان، تألیف عفت السـادات افضل طوسـى را انتشـارات دانشـگاه 
الزهراء در سـال (1396) به چاپ رسـانده و در 283 صفحه منتشـر کرده اسـت. نویسـنده 
بـراى نـگارش ایـن اثـر، از 95 منبـع فارسـى و 43 منبـع انگلیسـى و 155 منبـع تصویرى 
بهـره برده اسـت. عناویـن گفتارهـاى کتـاب عبارتند از: عوامـل مؤثر در انعـکاس طبیعت در 
زندگـى انسـان، آفرینش جهان و انسـان، سـنگ نگاره ها، اهمیت جانـوران در طبیعت و هنر، 

■ افضل طوســى، عفت السادات (1396). طبیعت در 
هنر باستان. تهران: دانشگاه الزهراء و مرکب سپید.
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حیوانـات، جانوران نمادین، حشـرات، جانـوران مقدس، جانوران اسـطوره اى، اهمیت عناصر، 
سـنگ و کوه هـاى مقدس، گیاهـان مقدس. 

نویسـنده در هـر یـک از این گفتارها کوشـیده، موضـوع طبیعت و نقـش آن در زندگى 
انسـان و تولیدات و دسـت یافته ها و همچنین تقدس جانوران در اسـطوره و آیین و گیاهان 
مقـدس را بررسـى کند. همسـو با نقش اسـاطیر حیوانـى و گیاهى در تمدن هـا، نقش مایه ها 
و نمادهـاى مرتبـط بـا آنـان نیز در این اثـر تحلیل مى گـردد. عناصر مقدس در اسـاطیر که 
در تمامـى تمدن هـا کیفیتـى مـوازى دارنـد و همچنین نقش طبیعـت در هنر اجـرا و بادى 

آرت (هنـر بدنـى) و هنر معاصر توضیح داده مى شـود. 
در این نوشـتار، پس از اشـاره به پیشـینۀ موضوع، با بیان کیفیت محتوایى در گفتارها، 
امتیـازات و کاسـتى هاى کتـاب مـورد بررسـى قـرار مى گیـرد. در نتیجه گیـرى نهایـى نیـز 

پیشـنهادهایى بـراى مطلوب تر شـدن کتاب ارائه شده اسـت. 

پیشینۀ موضوع 
اسـاطیر تنهـا بیـان تفکـرات انسـان باسـتان دربـارة مفهـوم اساسـى زندگى نیسـتند، بلکه 
منشـورهایى هسـتند کـه انسـان برطبق آن هـا زندگـى مى کـرده و توجیهى منطقـى براى 
جامعـه و شهرنشـینى باسـتان محسـوب مى شـده اند. اسـطوره حاصـل تـالش و کوشـش و 
آرزوهـاى نـوع بشـر، در حقیقـت اجـداد و نیـاکان ماسـت کـه بـا گذشـت زمـان در فرم ها 
و نقش مایه هـا و هنـر تجلـى شـده اند. نـگاه بـه اسـاطیر و تفحـص در آن، پژوهش هـاى 
گسـترده اى را در جهـان رقـم زده اسـت. میرچاالیـاده، کارل گوسـتاویونگ، ژوئـل اسـمیت، 
ورونیـکا ایونـس و گرترودجابز و از پژوهشـگران ایرانى، ژاله آموزگار، کتایـون مزداپور، احمد 
تفضلـى، مهـرداد بهار، جلیل دوسـتخواه، میرجالل الدین کزازى و ابوالقاسـم اسـماعیل پور را 
مى تـوان در زمـرة محققانى برشـمرد کـه در زمینۀ اسـاطیر جهان و حماسـه ها و موجودات 
مقـدس، مطالعـات تخصصـى انجـام داده انـد. کتاب هاى بى شـمارى در زمینۀ اسـطورة ملل 
در ایـران ترجمـه شـده اسـت که ناشـران به صورت طبقه بندى شـده، اسـطورة هـر تمدنى 

را در جلدهـاى متنـوع منتشـر کرده اند. 
در مـورد موضـوع طبیعـت و نقش آن در هنر، کتاب اسـتحالۀ طبیعـت (1391)، تألیف 
آنانـدا کوماراسـوامى، ترجمۀ صالح طباطبایى به طبع رسـیده اسـت کـه عناوین آن عبارتند 
از: «اسـتحالۀ طبیعـت در هنـر»، «نگـرش مایسـترا اکهـارت در هنـر»، «واکنش هایـى بـه 
هنـر هنـدى»، «زیبایى شناسـى شـوکر نیسـتاره»، «پروکشـه و منشـاء کاربـرد تمثال ها در 
هنـد». البته،کتـاب عمدتـاً بـه اکهـارت و واژه شناسـى هنـر هنـدى، هنـر دینى، پرسـتش 
تمثـال، اسـطورة مـار هنـدى و تأثیـر آن بـر شمایل سـازى هنـرى و تفکـرات نمادگرایـى 
سـنتى مى پـردازد. کتـاب طبیعـت در هنر باسـتان عـالوه بر این کـه مثال هایـى از طبیعت 
ارائـه کـرده، بـا نمایش تصویـر واقعى جانوران، سـیر تطـور نقـوش از انتزاعى تـا واقع گرایى 

و تحـول تفکـر بشـرى از شـرق تـا غـرب را به خواننـده نشـان مى دهد.
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تحلیل ساختار کتاب
بیان امتیازات 

سـاختار کلى کتاب، منظم و مسـتقل اسـت.این اثر رویکردى آموزش محور دارد و پیشـینۀ 
معلمـى نگارنـده از نـوع بیـان و فصل بندى آن آشـکار اسـت. کتاب بـا هدف اسـتفاده براى 
تدریـس درس «انسـان و طبیعـت و طراحـى»، از سـرفصل هاى رشـتۀ ارتبـاط تصویـرى 
نگاشـته شـده و منبـع خوبـى بـه شـمار مـى رود؛ درس مذکـور در زمـرة واحدهـاى نظرى 
رشـتۀ ارتبـاط تصویـرى اسـت که منبع مشـخصى ندارد و اکثر مدرسـان بـراى تدریس این 
واحـد، دچار سـردرگمى مى شـوند و گاهى، این سـرفصل را با طراحـى از طبیعت و جانوران 
و کالس هـاى کارگاهـى طراحـى فیگـور و رنگ شناسـى بـه پایـان مى رسـانند. در سـرفصل 
وزارت علـوم و تحقیقات،کتـاب مبـادى سـواد بصرى نوشـتۀ دونیـس اداندیـس (1391) به 
عنـوان یکـى از منابـع ایـن درس مطرح شـده کـه از نظر نگارنـدة این سـطور، کوچک ترین 
ارتباطـى بـه سـرفصل درس ندارد و کاربرد ایـن منبع، به درس «مبانى هنرهاى تجسـمى» 
مرتبـط اسـت. چـاپ کتـاب کیفیـت خوبـى دارد و صفحه آرایـى و بـه کار گمـاردن تیتـر و 
سـوتیتر و سرکلیشـه هاى صفحـات، از نـکات مثبـت آن اسـت. غلـط نگارشـى و امالیى در 
متـن کـم دیـده مى شـود و بـه صـورت پراکنـده در برخـى صفحـات وجـود دارد. مطالـب 
در متـن سـردرگم نیسـتند و سلسـله وار و بـدون آشـفتگى ارائـه شـده اند. ارجاعـات کتـاب 
نشـان دهندة دقـت علمى نویسـنده اسـت. ارجاعات درون متنـى و تصویر در پایـان کتاب، با 
نـام منبع مشـخص و شـمارة صفحـه و تاریخ چـاپ و نام نویسـنده، گواه نکته سـنجى ذهن 
اوسـت. هـر گفتـارى از کتاب با موضوعى مشـخص، از آغاز تا سـرانجام، روال گویایى را طى 
مى کنـد. نقش مایه هـا و نمادهاى اسـاطیر ملل بررسـى مى شـوند و نمونه هـاى تصویرى آن، 

بـا ذکـر شـماره و دورة تاریخـى در کتاب قید شده اسـت.
یکـى از مزایـاى مهـم کتـاب، توجـه بـه طبیعـت از طریـق تصاویـر واقعـى اسـت. در 
بخش هـاى جانـورى، گیاهـى و عناصـر طبیعـى نویسـنده بـا آوردن تصاویـر واقعـى، تنـوع 
اشـکال حیوانـى وگیاهـى را نمایـش و نمونه هـاى متنـوع از یـک جانـور را در کتـاب ارائـه 
مى دهـد تـا خواننـده متوجـه تفـاوت نقش مایـه در اقلیم هـاى جغرافیایى مختلف شـود. به 
طـور مثـال، نقش مایـۀ گاو در تمدن هـاى مختلـف، چندیـن شـکل متفـاوت دارد و تصاویر 

آن هـا در کتـاب آمده اسـت.
ویژگـى دیگـر کتـاب ذکر اسـامى التیـن در کنار لغات جدید اسـت تا خواننـده عالوه بر 
آشـنایى بـا لغـت جدیـد، بـا تلفظ صحیح آشـنا شـود.به یقین مى تـوان گفت کـه مثال ها و 
نمونه هایـى از کلیـۀ تمدن هـا در ایـن کتـاب ذکر شـده و نویسـنده فرهنگ هاى ناشـناختۀ 
شـرق دور تا اقوام سرخپوسـتى و مناسـک و آیین هاى آنان را در کتاب معرفى کرده اسـت. 
نکتـه اى کـه پژوهشـگران زیـادى از انجـام آن غافـل مانده  انـد. در اکثـر کتاب هـاى مرجـع 
هنـر یـا اسـطوره، نویسـندگان فقط بـه مؤلفه هاى شـاخص در تمدن هـا توجـه کرده اند و از 
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پرداختـن بـه فرهنگ هـاى شـرق دور یا سرخپوسـتان اجتنـاب ورزیده اند.  
گفتارهـاى بدیـع و تـازه اى در کتـاب وجـود دارد کـه در کتاب هـاى مرجـع هنـر، بـه 
صـورت یکجـا دیـده نمى شـود و حاصـل پژوهـش دقیق نویسـنده اسـت، ماننـد گفتارهایى 
بـا مضمـون حشـرات که در کتاب هاى نشـر فارسـى تازگـى دارد و گفتارهاى کوه و سـنگ 
و عناصـر طبیعـى کـه عـالوه بـر اشـاره به مبحـث هنـرى و اسـطوره اى، از لحـاظ ترکیبات 

شـیمیایى و علمى بررسـى شـده اند.  
در ایـن کتـاب از بیـان قطعیـت دربـارة اثبـات اسـاطیر پرهیز شده اسـت و نویسـنده با 
ارجـاع متن به مسـتندات پژوهشـگران حـوزة اسـاطیر، از ارائۀ نظر شـخصى و دادن فرضیه 
اجتنـاب مى کنـد. او ذهـن مخاطـب را بـا طـرح پرسـش هاى متنـوع بـه چالش مى کشـد و 

خواننـده را از نـوع خواننـدة صرفـاً «مسـتتر» به خواننـدة «فعال» تبدیـل مى کند. 

بیان کاستى ها 
کاسـتى هاى کتـاب در گفتارهـاى نخسـتین، بارزتر ازسـایر گفتارها اسـت و مى تـوان آن ها 

را بـه این گونه برشـمرد: 
الـف) ارسـطو را بـه عنوان نخسـتین نظریه پـرداز کروى بـودن زمین تلقى کـردن. قبل 
از ارسـطو آریسـتارخوس1، اندیشـۀ مرکـزى بـودن دنیـا را مطـرح کـرد، امـا در ایـن گفتار،  
نویسـنده بـه دلیـل تخصصى بودن مبحث و وابسـتگى بـه علم فیزیک و نجوم، ارسـطو را به 

عنـوان نخسـتین نظریه پـرداز کـروى بـودن زمین مطرح کرده اسـت. 
ب) بـا توجـه بـه این که موضـوع کتاب حول محور طبیعت و اسـطوره اسـت، نویسـنده 
در بخـش پرکامبریـن (صفحـه 26) از اشـاره بـه تشـکیل خشـکى بیـن اقیانـوس (پانگـه آ) 
غافل مانده اسـت. در اسـاطیر ایرانى، تشـکیل سـرزمین خونیرث، شـباهت بسـیارى به دورة 
پرکامبریـن دارد. خونیـرث سـرزمینى اسـت که از تالطـم اقیانوس نخسـتین، از بطن آب ها 

آمده اسـت.  پدید 
ج) در بخـش مزوزوئیـک بهتـر بـود کـه بـه قـاره اوراسـیا کـه شـامل آسـیا و اروپـا و 

آمریـکاى شـمالى بـود، اشـاره شـود.
 د) بـه عناویـن التیـن در زیرمجموعه هاى دوران هاى زمین شناسـى اشـاره نشده اسـت. 
از ایـن رو، الزم اسـت ایـن عناویـن در پى نوشـت یـا پایـان صفحـات کتـاب، بـراى خواننده 

ذکر شـود.
ه) در صفحـۀ 35 شایسـته بـود کـه در اشـاره بـه منطقـۀ باسـتانى آالجاهویـوك، نـام 
منطقـۀ چـوروم در آناتولـى و قبرسـتان سـلطنتى بیایـد تـا تفـاوت منطقۀ عیـالم و آناتولى 

شود.  مشـخص 
و) در کتـاب تصاویرى مشـاهده مى شـود کـه نویسـنده در متن، توضیح خاصـى دربارة 
آن نداده اسـت. در صفحـۀ 137، تصویـرى از گلدانـى بـه شـکل «خپـرى» سـاختۀ لوسـین 
گالرد، هنرمنـد آرنـوو آمـده اسـت، امـا در متن اشـاره اى بـه تأثیرپذیـرى هنرمنـدان آرنوو 

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها



350134

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

از نقش مایه هـاى مصـرى نشده اسـت. نبـود یـا حـذف برخـى از توضیحات، ممکن اسـت به 
سـاختار علمـى کتـاب لطمـه وارد کنـد؛ دقـت نظر در بعضـى از جزئیـات، مباحـث را براى 

خواننـده جذاب تـر مى کنـد. 

تحلیل محتوایى 
کتاب هـاى بى شـمارى دربـارة اسـاطیر ملل و ایـران به طبع رسیده اسـت، امـا در کتاب هاى 
موجـود، بـا موضـوع هنـر ایـران باسـتان و یـا هنـر جهـان، صرفاً بـه موضـوع هنـر در ادوار 
تاریخـى پرداختـه نشـده و پیونـد بیـن اسـطوره و هنر و طبیعـت کمتر به چشـم مى خورد. 
پژوهـش کتـاب عرصـۀ جدیدى در موضوع هنر و اسـطوره و نقش مایه ها اسـت کـه با توجه 
بـه کمبـود منابـع در حوزة میان رشـته اى، حائـز اهمیت اسـت. محققان فارسـى زبان عمدتاً 
یـا بـر موضوع اسـطوره متمرکز شـده اند و یـا تنها به مضامیـن هنرى و آثار هنـرى تمدن ها 
پرداخته انـد. از ایـن رو، کتـاب طبیعـت در هنـر باسـتان، بـا توجه بـه تلفیقى کـه اطالعات 
مربـوط بـه هنـر را بـا ریشـه یابى در نمادهـاى طبیعـت و اسـاطیر بیـان مى کنـد، موفـق 
بوده اسـت. نویسـنده در کل کتـاب، نظریۀ قطعـى از خود ارائه نمى کنـد و مباحث را در حد 
فرضیـه ادامـه مى دهـد. محتـواى کتـاب تازه اسـت، زیـرا تقریباً در هیـچ کتاب فارسـى، به 
طـور مشـخص، مطالـب مرتبـط بـا طبیعـت و اسـطوره و هنر، به صـورت طبقه بندى شـده 

نشده اسـت. مطرح 
طـرح سـؤال در کتـاب، متـن را از حالـت یکنواختـى رهانـده و توانایـى مقایسـه و بیان 
اندیشـه را بـه مخاطب مى دهد. بـراى نمونـه، در صفحۀچهارده سـؤاالتى تعمق برانگیز آمده 
اسـت: «سـؤال ما این اسـت چه عواملى در درك و فهم انسـان و برداشـت او از طبیعت مؤثر 
بـوده اسـت؟ طبیعت چگونه در آراء و عقاید و عملکرد انسـان در طـول حیات وى تأثیرگذار 
بـوده اسـت؟ در این راسـتا، آثار به جا مانـده از دوران پیش از تاریـخ و دوران تمدن مى تواند 
شـاهد خوبـى بـراى یافتن پاسـخ این سـؤال باشـد». از نکات مثبـت محتوایى دیگر، سـوق 
دادن تفکـر خواننـده از اسـطوره بـه دیـن اسـت. در صفحـۀ هجـده دربـارة مبـدأ طبیعت و 
شـناخت آن، بـه آیـۀ شـریفۀ قـرآن اسـتناد مى شـود: «فطـرة اهللا التـى فطرالنـاس علیها» 

(روم/18)

مباحث محتوایى 
مضامین کتاب براسـاس اهمیت طبیعت و انعکاس آن در اسـطوره و هنر اسـت. سـیر تفکر 
انسـان در مـورد طبیعـت و تـالش وى بـراى دسـتیابى بـه عمـق طبیعـت، چه با توسـل به 
جهـان خوفنـاك اسـاطیرى، چـه آیین هـاى بـدوى و چـه رویکردهـاى هنرمنـدان در هنـر 
معاصـر بـه روشـنى تشـریح شده اسـت. لـذا نقـد و نظـر در مباحـث محتوایـى، بـر اسـاس 

شـماره صفحـات ارائه مى شـود: 
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1- در صفحـات 37 الـى 41، اولیـن آثـار منقوش به دسـت بشـر، یعنى سـنگ نگاره ها، 
از قدیمى تریـن مـورد آن تا سـنگ نگاره هاى مکشـوف در ایران شـرح داده مى شـود. در این 
بخـش، نویسـنده ضمـن توجـه به موضـوع حیوانـات بومـى در منطقـه، به اهمیـت  منطقۀ 
جغرافیایـى و شـرایط زیسـت بومـى اشـاره مى کنـد: «بیشـترین نقاشـى ها و حجارى هـاى 
بـه دسـت آمـده در ایـران و یـا در اروپـا مثًال فرانسـه، تصویر جانورانى اسـت کـه در محیط 
زیسـت انسـان نقـش حیاتـى داشـتند. این حیوانـات در اروپا، بیشـتر شـامل اسـب و گاو و 
در ایـران بزکوهـى اسـت. ایـن امر شـاهدى بـر اهمیت محیط زیسـت و منطقـۀ جغرافیایى 
و اقلیمـى در بـه تصویـر آوردن جانـوران و اهمیـت آنـان در فرهنـگ و آیین هـاى کهـن 
اسـت. بـه طـور مثـال، در نقاشـى هاى ایـران کمتـر گاو و ماموت دیـده مى شـود.» (ص40) 
ایـران تنهـا سـرزمینى در جهان اسـت کـه در کنار نقش نگارة حیوانى، طرح اسـتلیزه شـده 
جهـت تقـدس جانور رسـم شـده اسـت. «در کنـار نقش نگاره هاى کشـف شـده از بز کوهى 
نقش نـگاره اى بـه شـکل لـوزى hu دیـده مى شـود کـه از مجموعـه خطـوط مخطـط ایـالم 
کهـن بـوده و از سـوى پروفسـور هینتـس (walter hinz) بـه معناى تقدس شناسـایى شـده 
اسـت» (ناصرى فرد، 1388، ص. 133). ذکر مطالبى از این دسـت، از این رو سـتودنى اسـت 
کـه بـراى خواننـده توانایـى فهـم اشـتراك و افتراق هنـر سـنگ نگاره هاى ایران بـا جهان را

میسر مى سازد. 

2- در صفحۀ 49 سـطر 7 آمده اسـت: «در قانون حمورابى (2081-2123) از حیواناتى 
نـام بـرده، اّمـا نام اسـب دیـده نمى شـود. رفتن اسـب بـه بین النهرین بایـد در اوایـل هزاره 
دوم پ.م باشـد». نویسـنده ضمـن اشـاره بـه نقـش هیتانى هـا و میتانى هـا در اهلـى کردن 
اسـب و آوردن آن بـه آسـیاى صغیـر و بین النهریـن، از نقـش مهم اسـب در تمدن آشـورى 
غافـل مانده اسـت. در طرحـى از نقش برجسـته هاى سـنگى مالتـاى دورة آشـورى (رودنـى، 
1953، ص.211)، ایـزد، شـمش بـر اسـب ایسـتاده اسـت. البتـه اسـتناد ایشـان بـه مقالـۀ 
سمسـارزاده در مجلـۀ قبایـل بوده اسـت کـه مقالـۀ مزبـور، در سـال 1384 چاپ شـده و با 

تحقیقـات متأخـر، نظریۀنبـودن اسـب در تمدن هـاى قبل از آشـور تأیید مى شـود. 

3- در صفحـات 51 الـى 56 کتـاب، نویسـنده نقـش  بـز در ایـران از مفرغ هاى لرسـتان 
تـا هنـر پارچه بافـى ساسـانى را توصیف کرده اسـت. با توجـه به محتواى مباحـث کتاب که 
نقش مایه هـاى حیوانـى را در تمامـى اسـطوره ها برشـمرده، بـز در اسـاطیر رومـى در کتاب 
ذکـر نشـده اسـت. «پـان»2 ایـزد شـادى و گله هاى حیـات وحش رومـى که مردى با شـاخ 
و پاهـا و ُدمـى شـبیه بـز و انبوهـى از ریـش و بینـى پهـن و کوتـاه و گوش هـاى نـوك تیز 
اسـت، از نمادهاى حیوانى و اسـطوره اى در تمدن روم مى باشـد (رضایى، 1394، ص. 101).

4- در صفحـۀ 57 سـطر 9؛ خدایـان مصـرى بـا نمـاد گاو نـام بـرده شـده اند، امـا نـام 

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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ایـزد «هاثـور»3 مهم تریـن ایـزد مصرى بـا سـر گاو در متن خالى اسـت. «هاثـور» ایزدبانوى 
زیبایـى و موسـیقى و عشـق و حامـى زنـان و کـودکان بـود، تمثیـل او زنى با شـاخ هاى گاو 
اسـت(ویو، 1391، ص. 52). آیین هـاى پرسـتش هاثـور در عبیدوس و جبلین اجرا مى شـد. 
5- در صفحـه 68 سـطر 11؛ نقـش گـوزن بـا شـاخ طالیى در حماسـۀ رامایانـا تعریف 
شده اسـت. آییـن موعظـۀ بـودا در بـاغ گـوزن سـارنات، از مهم تریـن گفتارهـاى بودائیسـم 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، در بسـیارى از نقـش برجسـته هاى بودایـى در چیـن و هنـد، بودا 
بـا گـوزن ترسـیم شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، در صفحـۀ 69 ، سـطر 29، نقش گـوزن در 
دورة ساسـانى، فقـط در ظـروف سـیمین و زریـن و طـاق بسـتان دیـده نمى شـود، بلکه در 
مهره هـاى ساسـانى نیـز وجـود داشته اسـت کـه شایسـته بـود از ایـن مثال هـا در متـن نام 

شـود.  برده 

6- در صفحـۀ 74، سـطر 14 آمده اسـت: «بسـیارى از کشـورها نـژاد خاصـى از گربـه 
را دارا هسـتند... گربـۀ ژاپنـى کـه البتـه ضامن خوشـبختى و خوش شانسـى اسـت و مارك 
معـروف هلوکیتـى (Hello Kitty) را نیـز در لباس، انیمیشـن و اسـباب بازى و زینت آالت برپا 
کـرده اسـت». سـابقۀ اسـتفاده از نقـش گربه در هنـر ژاپنى، به قـرن هفدهم و باسـمه هاى 
ژاپنـى «اوکـى یوئـه»4 مرتبـط اسـت. «اوکـى یوئـه» در واژه بـه معنـاى نقاشـى هاى جهان 
گـذران اسـت. ایـن باسـمه ها زیبایى هـاى زودگذر جهـان ملمـوس را موضوع کار خـود قرار 
مى دادنـد (دلـه، 1382: 37). هیروشـیگه5 از هنرمنـدان مشـهور قـرن هجدهـم میالدى در 
ژاپـن، آثـار فراوانـى بـا موضوع گربـه خلق کرده اسـت. هم اکنـون، امتداد گربه هـاى بخت و 
اقبـال «اوکـى یوئه» در صنعت انیمیشـن ژاپنى و تصاویر بسـیارى از مانگاها دیده مى شـود 

کـه گربه هـا نقش یارى رسـان یـا ابرقهرمان را بـراى کـودکان دارند. 

7- در صفحـۀ 92 سـطر 10 آمده اسـت: «در ایـران و رم باسـتان، پـرواز عقـاب نشـانى 
از پیـروزى در جنـگ بـود و در رم از زمـان رومولـوس و رمـوس، بـه عنوان پرنـدة ژوپیتر یا 
زئـوس شـناخته مى شـد». این متـن ایرادهایى دارد؛ عقـاب و رعد و بـرق از نمادهاى زئوس 
هسـتند و زئـوس بـراى تنبیـه «پرومتـه»6 عقابـى را مأمـور کـرده بود تـا هر روز جگـر او را 
بخـورد (رضایـى، 1394، ص. 214). زمـان روملـوس و رموسـى، زمانى افسـانه اى اسـت که 
هیـچ اثـر مکتوبـى از واقعیـت آن هـا وجـود نـدارد. اصل اسـطورة روملـوس و رموس ریشـۀ 
اتروریایـى دارد. در قـرن نهـم ق.م، اتروسـک ها از آسـیاى صغیر وارد ایتالیا شـدند و با تأثیر 
از فرهنـگ یونانـى، در فنـون مختلف از جمله معمارى، فلزکارى و سـفالگرى کسـب مهارت

کردند.
 مجسـمۀ مـاده گـرگ کاپیتـول که از دست سـاخته هاى مفرغى اقوام اتروسـکى اسـت، 
داسـتان شـیر نوشـیدن دو بـرادر از پسـتان گـرگ مـاده را بیـان مى کنـد. قدمـت آییـن 
پرسـتش مـاده گـرگ، به سـدة چهـارم ق.م برمى گردد و تندیسـى از آن در سـال 296 ق.م 
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بـه رم اهـدا شده اسـت (گاردنر، 1388، ص. 127). اتروسـکیان ایزد آپولون را مى پرسـتیدند 
و میانـه اى بـا زئوس نداشـتند. پرسـتش زئوس و تقدس عقـاب در نزد یونانیـان متداول بود. 
پـس از آن، رومیـان در قـرن سـوم ق.م شـروع به تشـکیل امپراطـورى کردند و بسـیارى از 
ایـزدان یونانـى بـا تغییرنـام، بـه حیـات خـود در فرهنگ رومـى ادامـه دادند. نمـاد عقاب از 

200 ق.م در هنـر رم پدیدار شـد. 
پلینـى 7، مـورخ رومـى در کتـاب تاریـخ طبیعـى مى نویسـد: «رومیـان چندیـن نمـاد 
مقـدس داشـتند. گـرگ، عقـاب و گاو با سـر انسـان و اسـب» در سـال 104 م. پرچم قیصر 

.(Siebler, 2007: 26) گایـوس ماریـوس منقـوش بـه عقـاب بـود

8- در صفحـۀ 123 سـطر 1 آمده اسـت: «حضـور عقرب در اسـطوره هاى مصرى (حدود 
330 ق.م) بـه شـکل ایـزد محافظـت، یکـى از دسـت آوردهاى فراعنه براى حفـظ جان خود 
از نیش و َسـم حیوانات و در جنب ایزیس اسـت». ایزد بانوى عقرب یا سـلکت 8  زنى با سـر 
ُمزیـن بـه عقـرب، دختر رع (خداى خورشـید) و اغلب، نقش نگهبان اتحاد زناشـویى را ایفاء 
مى کـرد. او را در دیرالبحـرى مى یابیـم که همراه نیث 9، نگهدار هیروگلیف آسـمان اسـت که 
آمـون بـر فـراز آن، با ملکهـ  مادر پیوسته اسـت. این دو ایزد، زوج مزبـور را از همۀ نامالیمات 
مى پاینـد. سـلکت در مراسـم مومیایـى نقـش ویژه اى داشـت و از امعـاء و احشـاء نگهدارى 
مى کـرد. او ایزدبانویـى با دسـت هایى چون بال برافراشـته، در دیواره هـاى درونى تابوت هاى 
سـنگى حجـارى شده اسـت. او همسـر هـوروس اسـت و در جنـب هـوروس دیده مى شـود

(ویو، 1389، ص. 100).

9- در صفحـۀ 129 سـطر 29 آمده اسـت: «اورابـوروس (ouraborous) بـه شـکل مـار 
کبـرى کـه در حـال حمله اسـت، نماد سـلطنت مصر باسـتان اسـت. نقش مـارى که ُدمش 
را در دهـان دارد، در فرهنگ هـاى مختلـف دیـده مى شـود. از جملـه، آفریقا، یونان باسـتان، 
آزتک هـا، فرهنـگ گنوسـى و نمـادى از کیهـان جاودانگى، تولد مجدد و رسـتاخیز اسـت.» 
اورابـوروس مـارى اسـت که دمـش را مى خورد و نشـان دهندة چرخۀ ابدى تناسـخ یا ابدیت 
و مظهـر بى مرگـى و ابدیـت و خـرد و چرخۀ تالش و تجدید ابدى و بیکرانگى فضایى اسـت. 
در آییـن گنوسـى، گـرد عالـم حلقه زده و به معنـى حرکت دورانى آب هایى اسـت که زمین 
را دربرگرفته انـد. او هـم نگهدارنـده و حامـى جهـان اسـت و هـم به معنى مـرگ و زندگى و 
زندگـى در مـرگ اسـت. ظاهراً بى حرکت اسـت، اّمـا در همان حال پیوسـته حرکت مى کند 

و نمـاد کیمیاگرى در عهد باسـتان اسـت (هـال، 1392، ص. 95).
اورایـوس (Uraeus) نمـاد کبـراى مصـرى اسـت کـه نمـاد حاکمیـت بـه شـمار مى رود 
(هاگـن، 1396، ص. 145). فراعنـه نمـاد اورایـوس را بـه دسـتار خـود مى نهادنـد. اورایوس 
سـمبل الهـه واجت (بوتـو)، حامى مصر سـفلى بود. اورایـوس با حالت تدافعى در چشـمانى 
درخشـان و گاهـى دهـان بـاز و نیشـى برآمـده، منتظـر حملـه بـه دشـمن بـود. نمـاد مـار 

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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اورایـوس از دوران پادشـاهى کهـن تـا دورة پادشـاهى جدید، بـه طور مـداوم در مصر تکرار 
شده اسـت. اورایـوس بـه مثابـۀ چشـم رع  (Ra) نیـز بـود و در آیین هـاى پرسـتش ایـزدان 
 (Hagen, 2003: هلیوپلیـس، بـه عنوان چشـم هاثور، چشـم هـوروس نیز پرسـتیده مى شـد

.52)
نمـاد مـار اورابـوروس و اورایـوس دو نمـاد متفاوت انـد. یکـى نمـاد بیکرانگـى و دیگرى 
نمـاد محافظـت. اورابـوروس بـه شـکل مـار دایـره اى در حـال گاز زدن خـود و اورایـوس به 

شـکل حلقـه شـده بـر دسـتار فرعـون و آمـاده حمله به دشـمنان سـلطنتى.

10- در صفحـۀ 176، سـطر 23 آمده اسـت: «خورشـید خدا در بین النهریـن، شـمش 
(Shamash)، در اتروریـا و یونـان و روم، هلیـوسـ  سـول، در ایـران، میتـرا و در هندوسـتان، 
سـوریا (Surya) نـام داشـت». امتـداد تجسـم هلیـوسـ  سـل در آغاز مسـیحیت نیـز وجود 
داشته اسـت. در اذهـان مسـیحیان ساده اندیشـى کـه تـازه بـه مسـیحیت گرویـده بودنـد، 
عیسـى مسـیح را به سـادگى مى شـد با خدایان آشـناى حوزة دریاى مدیترانه، به خصوص 
هلیـوس (خـداى آفتـاب رومـى) یـا صـورت رومى شـدة شـرقى اش، آفتـاب شکسـت ناپذیر 
یکـى گرفـت. در موزائیـک طاقـى متعلـق بـه اواخـر سـدة سـوم، در یـک آرامـگاه کوچـک 
مسـیحى در گورسـتان متعلـق بـه پیـروان خدایان رومى، در زیر کلیسـاى سـن پیترو در رم 
بدسـت آمـده، عیسـى (ع) در هیبت هلیوس دیده مى شـود که اسـب هاى گردونـۀ آفتاب را 
در آسـمان بـه تاخـت مى بـرد (گاردنـر، 1388، ص. 229). نقش هلیوسـ  سـل در فرهنگ 
مسـیحیت، بسـیار پراهمیت اسـت، زیرا در آثار اولیۀ مسـیحیت، تمثال حضرت مسـیح در 

هیئـت هلیـوسـ  سـل نمایش داده مى شـد. 

11- در صفحـۀ 244 سـطر 6 آمده اسـت: «بـرگ کنگـرى از تزیینـات محـورى در 
معمـارى پایتخـت کرنتیـن اسـت و در اوایل قرن پنجاه میالدى، بسـیار دیده مى شـود. این 
نقـش بـا هلنیسـم، به هنـر بودایى و افغانسـتان و هندوسـتان راه یافته و بـا تغییراتى، مورد 
توجـه قـرار گرفت». سـبک کرنتـى از نام ناحیـه اى در حـدود 78 کیلومترى آتـن، پایتخت 
یونـان برگرفته شـده و ناحیـۀ کورنت در طول ادوار تاریخى،پایتخت یونان و ُرم نبوده اسـت. 
شـیوة کرنتـى در اواخـر سـدة پنجـم ق.م، توسـط کالیماخوس 10  ابـداع و به کار گرفته شـد 
(گاردنـر، 1388، ص. 172). ایـن شـیوه از 300 ق.م بـه صـورت گسـترده در یونـان کاربرد 
داشـت و پـس از اسـتیالى رومیـان، مـورد توجه امپراطـوران قـرار گرفت. معبـد آپولون در 

باسـائه، حدود 40 ق.م نخسـتین نمونۀ سـبک کرنتى اسـت. 

الزم بـه ذکـر اسـت، مبحـث اسـاطیر بسـیار وسـیع و پرداختـن بـه آن در یـک کتـاب 
دانشـگاهى نمى گنجـد و نویسـنده قـادر نبـوده کـه تمامـى مثال هـاى مرتبـط بـه یـک 
نقش مایـه یـا اسـطوره را بیـان نمایـد و تألیـف چنیـن مطالبـى، بـه صـورت نوشـتارى، در 
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قالـب دایرة المعـارف میسـر اسـت. هدف نویسـنده با بیـان نمونه هاى شـاخص در هر مثال، 
راهنمایـى خواننـده و نمایـش خـط مشـى در تحقیق اسـت.   

نتیجه گیرى 
بـا توجـه بـه فراگیرتـر شـدن علـوم مختلـف و ارتبـاط هر چـه بیشـتر دانش ها بـا یکدیگر، 
ضـرورت بـه انجـام رسـاندن تحقیقـات میان رشـته اى، بیـش از پیـش احسـاس مى شـود. 
طبیعـت در هنر باسـتانکتابى اسـت که عـالوه بر آموختـن مطالبى دربارة زمین شناسـى و 
ادوار تشـکیل دهندة زمین و هسـتى، وجوهى از اسـطوره و هنر و رابطۀ بین این دو مبحث 
از کهـن روزگاران تـا بـه امـروز را برمى شـمارد. منابـع کتـاب بسـیار دقیـق و بـا ژرف نگرى 
انتخـاب شـده اند. ارجاعـات و حساسـیت نویسـنده به جمـع آورى مطالب از ُکتـب متعدد و 
حتـى بیـان پى نوشـت ها، نشـان  دهندة این اسـت کـه وزین بـودن مباحـث براى نویسـنده 
حائـز اهمیـت اسـت. این اثر نگاهى پرسشـگرانه به مطالـب دارد و در کنار اهمیـت دادن به 
عقایـد باسـتانى، اعتقـادات دینـى نیز در مثال هـا درنظر گرفته مى شـود. نویسـنده قضاوتى 
دربـارة برداشـت انسـان از طبیعـت نـدارد و تنهـا بـه بیـان اندیشـه و احسـاس از طبیعت و 

جهـان هسـتى و انعـکاس آن در هنر نزد انسـان مى پـردازد. 
نکتـۀ دیگـر، انسـجام منطقى کتاب اسـت که از پیشـینۀ پیدایش هسـتى تا اسـاطیر و 
عناصـر و نقش مایه هـا امتـداد مى یابـد. مباحـث کتـاب گمراه کننده نیسـتند و از شـاخه اى 
بـه شـاخۀ دیگـر انتقـال نیافته انـد. نکتـۀ مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه از برخـى اسـاطیر در 
معنایـى مشـابه، به عنوان مثال اسـتفاده مى کند. نویسـنده با هوشـمندى، از تکـرار مثال ها 
جلوگیـرى کـرده و هیـچ موضـوع و مطلبـى در کتـاب تکـرارى نیسـت. اصـول نگارشـى و 
جمله بنـدى در کتـاب رعایـت شـده اند. در بـاب اسـاطیر، کتاب هـاى متنوعـى بـه شـرح 
قصص و داسـتان هاى اسـاطیرى پرداخته اند. نویسـنده بـه کتاب هاى مرجـع مراجعه نموده 
و از آوردن مطالـب نقـل قول شـده از کتاب هـاى مرجـع، پرهیـز نمـوده اسـت. ایـن اثـر در 
جاهـاى معـدودى نیـاز بـه بازنگـرى دارد و مـواردى از قلـم افتاده اسـت. تازگـى گفتارهـا و 
مثال هایـى کـه در تألیفـات مشـابه وجـود نـدارد، از دیگر مزیت هاى کتاب اسـت. نویسـنده 
در مقدمـه اذعـان داشـته کـه در حـال تألیف مجلـد بعدى از سلسـله گفتارهـاى طبیعت و 
هنـر اسـت. امید اسـت که نشـر دانشـگاهى، با حمایـت از کتاب هایـى از این دسـت، ضعف 

سـرفصل هاى آموزشـى در دانشـگاه ها را جبـران کنـد. 
کالم آخـر ایـن کـه کتـاب طبیعـت در هنر باسـتان، اثـر مفیدى اسـت کـه مطالب آن 
بـا دقـت و وسـواس گـردآورى شـده و از این رو، منبع مفیدى براى مدرسـان و دانشـجویان 
رشـتۀ هنـر اسـت. ایـن کتاب نه تنهـا مى تواند بـه عنوان مرجع آموزشـى در دانشـکده هاى 
هنـر مـورد اسـتفاده باشـد، بخـش وسـیعى از آن نیز ایـن قابلیـت را دارد که در رشـته هاى 

ادبیـات و علوم انسـانى مـورد توجه قـرار گیرد. 

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

پى نوشت
Aristarchus -1 ؛ آریسـتارخوس 310 تا 230 ق.م، ستاره شـناس و ریاضى دان یونانى، اولین دانشـمندى است 

کـه بـه الگوى گردش زمین و نظریۀ مرکزیت زمین و سـامانۀ خورشـیدى اشـاره داشته اسـت. 
Pan -2 ؛ خداى گله ها و حیات وحش. 

Hathor -3 ؛ ایزد مادر و نگهدارندة آسمان و مادر بانوى مصرى با هیأت گاو.
Ukiyoe -4 ؛ سبک باسمه هاى ژاپنى با موضوعاتى چون طبیعت بیجان، زندگى دربارى... 

Hiroshige -5 ؛ هنرمند ژاپنى (1797-1858م) 
Prometheus -6 ؛ پسر تیتان و خداى آتش، به دلیل دادن آتش به انسان مورد عتاب زئوس قرار گرفت. 

Pliny the elder -7 ؛ (23-79 م.)، نویسندة دانشنامۀ تاریخ طبیعى.
8 -Selket

Neith -9 ؛ الهه شکار و جنگ مصر
Callimachus -10 ؛ متولد قرن هـ.ق.م، او بخاطر سبک ظریف و پر جزییاتش معروف بود. 

منابع
افضل طوسى، عفت السادات (1396). طبیعت در هنر باستان. تهران: دانشگاه الزهرا.

دله، نلى (1382). ژاپن روح گریزان. ترجمه ع. پاشایى. تهران: روزنه. 
رضایى، رضا (1394). اساطیر کالسیک یونان و رم. تهران: ماهى.

گاردنر، هلن (1388). هنر در گذر زمان. ترجمۀ محمدتقى فرامرزى. تهران: آگه.
ناصرى فرد، محمد (1388). سنگ نگاره هاى ایران. تهران: نواى دانش.

ویو، ژ (1389). اساطیر مصر. ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور. تهران: اساطیر.
هاگن، رزمارى و رینر (1396). هنر مصر. ترجمۀ مرضیه تراجى. رشت: دانشگاه گیالن. 

هـال، جیمـز (1392). فرهنگ نگاره هـاى نمادهـا در هنر شـرق و غرب. ترجمۀ رقیه بهـزادى. تهران: 
معاصر. فرهنگ 

Hagen, Rose- Marie & Rainer Hagen (2003), People, Gods, Pharaohs, Barnes and noble 

book, New York.

Rodney. S.Y (1953). Gordin: Preliminary report, American Journal of archeology, January, 

vol, 50, No 1.

Siebler, Michael (2007). Roman art, Taschen, New York.


