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نقوش سنگاب امام زاده شاه سیدعلی اصفهان با تأکید بر مفاهیم و ساختار
 در هنر ایرانی

علیرضا محمدی میالسی*
استادیار، مؤسسه عالی آموزش سپهراصفهان، ایران.

چکیده
سنگاب ظرفی بزرگ و سنگی است که در حیاط و ورودی اماکن مقدس و عمومی قرار می گرفت و جهت 
رفع تشنگی از آن استفاده می شد. سنگاب سازی در دورۀ صفویه به اوج رسید و ارتباط نزدیکی به تفکر 
شیعه و قداست آب نزد ایرانیان دارد. ظهور دولت صفوي باعث تحول در ساختار اجتماعي و فرهنگي ایران 
شد. در این دوره جهان بیني سیاسی و مذهبي ایران تغییر اساسي پیدا کرد و دولت ملی بر پایۀ اندیشه های 
شیعی ایجاد شد که در پي آن هنر ملي-مذهبی شکل گرفت. بسیاري از نماد هاي کهن ایراني بر پایۀ اندیشۀ 
جدید مجدداً مورد استفاده قرار گرفت. نقوش و تزیینات آثار عصر صفوی تحت تأثیر چنین تفکری ایجاد 
شدند. تحقیق پیش رو با استفاده از داده های گردآوری شده به صورت میدانی و کتابخانه ای و بهره گیری از 
به معرفی سنگاب  ایرانی  بیان جایگاه آب در فرهنگ  انجام شده است که ضمن  روش توصیفی-تحلیلی 
امام زاده شاه سیدعلی اصفهان می پردازد. در این مقاله سعی در بررسی نقوش آن و ریشه یابی این نقوش از 
نظر مفهوم و ساختار در هنر ایران است. این سنگاب در بحث نمادشناسی دارای عالی ترین پیام های ملی 
و مذهبی است. استفادۀ نمادین از مفهوم آب، نقش شیر و خورشید و درخت مقدس )در بین دو حیوان 
روبه روی هم( و همچنین حالت چهره، تداوم سنت نقش پردازی ایرانی قبل از صفوی به خصوص هنر ایران 
پیش از اسالم را نشان می دهد، که با مفاهیم جدید تحت تأثیر مذهب شیعه به بهترین نحو بیان می شود 

که در هیچ سنگاب یا اثر دیگری با این زیبایي تکرار نشده است.
این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و توسعه  ای و از نظر روش تحلیلی–توصیفی است و ضمن بررسی میدانی 
سنگاب، به صورت کتابخانه ای و مطالعۀ مقاالت و اسناد، به بررسی و چگونگی تداوم نقوش و ریشۀ نمادین 

آنها پرداخته شده است.

واژگان کلیدی
 سنگاب، تزیینات، شیعه،  صفوي، هنر ایرانی.

مقدمه
سنت سنگاب سازی در دوران صفوی به علت مذهبی توسعۀ 
و  بناهای مذهبی  ورودی  در  آنها  از  معموالً  و  یافت  وسیعی 
به کاررفته  نقوش  در  می شد.  استفاده  کاروان رو  مسیرهای 

به  گرایش  یافت.  را  ایرانی  کهن  گرایش های  می توان  آنها  در 
اندیشه هاي  در  ابتدا  قوي  به احتمال  باستان  ایران  اندیشه هاي 
»فرهنگ  بود  معتقد  او  شد.  بیان  آشکار  به صورت  سهروردي 
سپرده  فراموشي  به دست  نباید  باستان  ایران  معقول  و  معنوي 
حتي  و  سهروردي  رمزي  آثار  )معماریان،51،1390(.  شود«  09133840951 armilasi@gmail.com *
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)زرین کوب،485،1379(  داشت  تصوف  رنگ  او  تعلیم سري 
تصوف  در  نخست  اشراقي اش  اندیشه هاي  او  مرگ  از  پس 
ایراني و تشیع راه گشود و بعدها گاهی از کانال هاي تاریک 
و سري حتي در فرهنگ نوین ایراني، پس از تجدید حیات 
جالب آن در سدۀ یازدهم قمري در مکتب اصفهان، رخنه کرد 

و منجر به تحول در هنر و فرهنگ ایراني شد.
بنابراین آنچه در این مقاله مهم به نظر می رسد این است که 
و  دارند  مفاهیمی  چه  سیدعلی  شاه  سنگاب  نمادین  نقوش 

تداوم این نقوش در هنر ایران چگونه بوده است؟ 
هنر  و  فرهنگ  پایۀ  بر  قوی  تزئینات  صفوی  هنر  ویژگی 
رعایت  نیز  درمورد سنگاب ها  این سنت  بود.  ایرانی-اسالمی 
می شد، که باعث تحسین بسیاری از سفرنامه نویسان اروپا شد 
)شاردن، 1379، 36(. نقوش سنگاب امام زاده شاه سیدعلی، 
و  شیر  نقش  شامل  می شود،  معرفی  بار  نخستین  برای  که 
خورشید در دو طرف درخت مقدس است، که آشکارا از سنت 
نقش پردازی کهن ایرانی حکایت می کند و همچنین استفاده 
از درخت سرو که نشان از آگاهی کامل از ارزش و تقدس این 
درخت در فرهنگ کهن ایرانی دارد. در این دوره، تحت تأثیر 
فرهنگ و ادبیات، برای این نقوش بر پایۀ مذهب جدید معنی 

و مفهوم تازه ای تعریف می شد.

پیشینۀ پژوهش
که  مقاالتی  و  کتاب ها  صورت گرفته  بررسی های  به  توجه  با 
تاکنون در مورد سنگاب ها اصفهان نوشته شده صرفاً بر روی 

کتیبه ها تأکید دارند.
کسروی در تاریخچۀ شیر و خورشید )1356( و قائم مقامی 
به  پژوهشی دربارۀ تطور نقش شیر و خورشید  )1348( در 
کتاب  در  یاحقی  پرداختند.  خورشید  و  شیر  نقش  بررسی 
فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی )1394( که 
پژوهشی است در اساطیر و نمادهای ایران و نیرنوری )1344( 
در تاریخ بیرق و شیر و خورشید نیز به این موضوع اشاره ای 
کرده اند. جوادی و  نیکویی )1394( در »استورۀ خورشید در 
هند و ایران« به بررسی جایگاه استورۀ خورشید در تفکر ایران 
جلوۀ  همچنین  و  می پردازد  آریایی  قوم  دو  به عنوان  هند  و 
خورشید در متون آنها به صورت مقایسه ای مورد پژوهش قرار 
می گیرد. آورزمانی )1397( در »آیین مهر در اسطوره و تاریخ 
و سیر تحول آن در شرق و غرب«  به بررسی سیر تحول آیین 
مهر در سرزمین های ایرانی )قبل و بعد از اسالم( و همچنین 

سرزمین های هندی و بیزانس مسیحی می پردازد.
به  تاریخی  آثار  گنجینۀ  اصفهان  کتاب  در   )1354( هنرفر 
و  بناها  کلیۀ  در  اصفهان  تاریخی  کتیبه های  مفصل  مطالعۀ 
را بررسی کرده است.  آثار پرداخته و کتیبۀ همه سنگاب ها 

تاریخی  »سنگاب های  مقالۀ  در   )1354( هنرفر  همچنین 
در  کتیبه ها  بررسی  به  فقط  صفویه«  دورۀ  در  اصفهان 
سنگاب های اصفهان پرداخت. افضل طوسی و مانی )1392( 
به صورت  قدسی شیعه«  هنر  مقالۀ »سنگاب های صفوی  در 
کلی به بررسی کتیبه ها و 54 سنگاب شناخته شدۀ اصفهان 
با توجه به جایگاه شیعه می پردازد. دادمهر )1378( در کتاب 
سقاخانه ها و سنگاب های اصفهان فقط به بررسی کتیبه ها در 
سنگاب های اصفهان پرداخت. میرشکرایی )1382( در مقالۀ 
کتاب ماه هنر در خصوص فرهنگ- آب نیز پژوهشی انجام 
با عنوان »بازخوانی  نیز در مقاله ای  داده و جوادی )1392( 
روایت باستانی آب و درخت در دوران اسالمی« نگاشته است 

که با این موضوع مرتبط است.

آب در فرهنگ ایران
بارش  ایران  فالت  بیشتر  در  است.  کویري  سرزمینی  ایران 
باران بسیار اندک است )لمتون،32،1345(. پس نگهداري از 
آب به یک امر مقدس تبدیل شده است. ایرانیان براي مهار آن 
در سطح و زیرزمین تالش فراوان کردند )فیشر،235،1386(.

آب عنصر سازنده، مولد، حیات بخش، مقدس و ایزدي به شمار 
مي رفته و جایگاهی عظیم و واال در اعتقادات و فرهنگ مردم 
سمبل  آب   .)22  ،1379 پورشیرازی،  )دارابی  است  داشته 
زندگي و مرگ است و مانند پلي بین دنیاي زمیني و عالم 
متافیزیکي عمل مي کند؛ روح و جسم انسان را مي شوید و او 
را به صورت یک آفریدۀ نو و آزاد باقي مي گذارد تا در آرامش 

 آن به کمال برسد )علم الهدی،85،1382(.
واالیی  جایگاه  آناهیتا  ایزد  اشکانی  و  هخامنشی  دوران  در 
داشته و دارای مراسم خاص خود بوده است. این مراسم در 
بعضی جنبه ها تحت تأثیر الهۀ پی نیکر ایالمی بود، »خاندان 
از روحانیان معبد آناهیتا بودند« )کریستن سن،  ساساني که 
کشور  رسمی  دین  به عنوان  را  زرتشتي  دین   ،)145،1375
در  کوشیدند،  بسیار  آناهیتا  ارجمندی  در  و  کردند  اعالم 
و  کردند  ثابت  را  ارادت  این  به خوبی  سکه ها  و  حجاری ها 
مغ ها،  می ساختند.  آب  کنار  را  خود  نیایشگاه های  همیشه 
در  مهر  و  آناهیتا  ایراني  کهن  دو خداي  که  مقامي  به سبب 
دو  این  ستایش  در  شکوهمندي  سرودهاي  داشتند،  اذهان 
ایزد مي سازند که در یشت ها مندرج است. یشت پنج اوستا که 
یکي از زیباترین یشت هاست به آناهیتا تعلق دارد و او به عنوان 
تجسم آسماني و زمیني در جهان بیني زرتشتي مطرح مي شود 
در  غیاث آبادی،49،1380(.  مرادی  )اوستا،601،1383-4؛ 
قرآن کریم 63 بار کلمۀ ماء به معني آب به کار رفته و زندگي 
همه چیز بسته به وجود آب است. آب در قرآن هدیۀ پربرکت 
از جانب خداوند است که از آسمان فرومي فرستد و خداوند 
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به انسان هاي نیکوکار وعدۀ بهشتي مي دهد که پاي درختان 
بهشت  از  زیبا  بیان  این  و  است  جاري  آب  جوي هاي  آن 
است گذاشته  عمیق  تأثیر  ایراني  نگارگري  و  معماري   در 

براي خلق  ایراني  هنرمند  از طرف  )خسروی، 113،1378(. 
عالم مثال از طریق نشانه هاي شمایلي و یا نمادهاي آن تالش 

زیادي صورت گرفت )اهری، 1385، 146-147(.
با رشد فرهنگ شیعه و این که به اعتقاد شیعیان امام علي )ع( 
به عنوان ساقي حوض کوثر است، به اهمیت آب و نوشاندن 
آن در فرهنگ ایراني بیشتر پي مي بریم و این باور دیني در 
شکل گیري و معنادهي به ادبیات ایراني نقش ارزنده داشته 
است و از طرفي دیگر آب مهریۀ فاطمه زهرا )س( معرفی شد و 
همچنین مي توان گفت هیچ واقعه ی تاریخي-مذهبي به اندازۀ 
حادثۀ کربال در روحیۀ مذهبي مردم ایران تأثیر نگذاشت. این 
نمایش،  موسیقي،  معماري،  اشعار،  اعمال،  گفتار،  در  رخداد 
ضرب المثل، عقاید، رسوم، سنن و در یک کالم فرهنگ مردم 

به خوبي متجلي است )محرابی بیگی،17،1383(.
آن  ورودي  هشتي  در  یا  مسجد  پیش خوان  در  آب  وجود 
نمادي از تطهیر روح و ورود به دنیاي خالص و شفاف است 
در  بنا  ورودي  در  آب  از  استفاده  )علم الهدی،85،1382(. 
معماري مذهبی ساساني به طور کل رعایت مي شد و همچنین 
همین سنت در اغلب کاخ ها و مساجد صفوي نیز رعایت شده 
و  بزرگ  استخرهاي  از  بزرگ  بناهاي  در  که  به طوري  است، 
یا حوض آب استفاده مي شود و در بناهایي که این امکان را 

نداشت از حوض کوچک یا سنگاب استفاده شده است.

سنگاب
»آب«  و  »سنگ«  از  است  مرکب  اسم  سنگاب  واژۀ 
بزرگي  ظرف  آمده:  معني  بدین  معین  فرهنگ  در  که 
جاي  تکایا  و  مساجد  حیاط  در  و  سازند  سنگ  از  که 
بنوشند  آن  آب  از  تشنگان  تا  ریزند  آب  آن  در  و  دهند 
 )دادمهر،18،1378(که ارتباط خاصی با اعتقادات مردم داشت

)هنرفر،1345، 52-16(.
صورت  اصفهان  سنگاب هاي  کتیبه هاي  در  که  بررسي ای  با 
نیز  دیگری  اسامي  صفوي  دورۀ  در  که  شد  مشخص  گرفت 
ایوان  سنگاب هاي  در  مثاًل  مي بردند،  به کار  سنگاب ها  براي 
شمالي مسجد جامع و تاالر تیموري از عنوان جام، در سنگاب 
از عنوان حوض و در سنگاب هاي مسجد  امام زاده اسماعیل 
جامع عباسي )شاه( و مسجد خان از عنوان »قدح« استفاده 
شده است. چنان که اشاره شد در عصر صفوي واژگان متعددی 
برای آن استفاده مي شد، ولي در عصر قاجار اکثریت همان 

کلمۀ سنگاب را به کار می بردند.

سنگاب امام زاده شاه سیدعلي اصفهان 
این سنگاب در جلوي در ورودي امام زاده قرار دارد. جنس 
 107 ابعاد  در  مستطیل  مربع  به صورت  و  آهکي  سنگ 
آن  ارتفاع  و  است  عرض  سانتي متر  و90  طول  سانتي متر 
از قسمت جلو تا سطح زمین 74 سانتي متر و عمق درون 
 70 آن  عرض  و   95 دهانه  طول  و  سانتي متر   50 سنگاب 
و  است  شده  پخ  آن  گوشه های  در  که  است  سانتی متر 
 .)1 )تصویر  مي شود  نمایان  باز  هشت ضلعي  یک  به صورت 
این سنگاب رو به سمت شرق دارد و فقط در قسمت پیشاني 
)ضلع شرقي( آن داراي نقش است. قسمت تحتاني سنگاب 
مي رسد  به نظر  که  است  باریک  اندکي  آن  تاج  به  نسبت 
بر  فقط  زیرا  است،  داشته  جاي  بنا  گوشۀ  در  ابتدا  سنگاب 
دو سوي این سنگاب )یعني ضلع شرقي و جنوبي( تزیین و 
کار شده، ولي قسمت شمالي و غربي آن به صورت خام رها 
شده است. بنابراین مشخص مي شود که این دو قسمت در 
دیوار قرار داشته و نیاز به کار برروي آن نبوده است. سنگاب 
داراي دو محل خروج آب است: یک سوراخ در قسمت پایین 
آن جهت تخلیه آب از کف سنگاب و دیگري در قسمت تاج 
و وسط آن به صورت لب پریده )جوي مانند( که، درصورت 
به علت  این قسمت  باالي آن سرازیر شود.  از  پرشدن، آب 
سرازیرشدن آب در طي زمان طوالني باعث نشست رسوب 
بر روي نقوش پیشاني )بخش میاني( آن شده است و سبب 

شده که بسیاري از زیبایي نقش هاي آن مخفي بماند.
به چند بخش تقسیم  را مي توان  تزیینات سنگاب  نقوش و 

کرد: کتیبه، قاب بندی، شیر و خورشید.

کتیبه
در کتیبۀ حاشیۀ باالی سنگاب دو بیت شعر فارسي به خط 
نقوش جدا  از سایر  افقي  نوار  با  که  نستعلیق حکاکي شده 
شده است و شامل موضوعاتي مثل نام واقف و تاریخ ساخت 
آن به صورت عددي )سال 1119( است، که در انتها و پایین 
ناخوانابودن  باوجود آسیب دیدگي و  مصرع آخر آمده است. 
و  رسوب گرفتگي  علت  به  شعر  میاني  و  ابتدایي  بخش 

فرسایش، شعر را چنین مي توان بازخواني کرد:

نمود وقف نصیر ابن صالح این سنگ آب
که تا خورند بیاد حسین آبش را

بگفت پیر خرد از براي تاریخش  
ز جام و چشمه کوثر بجو حسابش را
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وزن شعر مفاعل فعالتن مفاعلن فع لن است.

با توجه به شعر، باني این سنگاب نصیر پسر صالح است که با 
هدف نوشیدن آب آن را وقف کرده، ولي آنچه باعث دوگانگي 
مي شود بیت آخر شعر است که با تاریخ عددي 1119 به پایان 
رسیده )تصویر 2( که برابر است با دوران صفوي و پادشاهي 
شاه سلطان حسین )1105- 1132 ق.( ولي بنا به بیت آخر 
)ز جام و چشمۀ کوثر بجو حسابش را( به حروف ابجد مي شود 
سال 1118 ق. که در دوران همان شاه است و با تاریخ عددي 
سنگاب یک سال اختالف دارد که سه برداشت مي توان کرد: 
این که  یا  باشد،  گرفته  صورت  سهواً  اشتباه  این که  نخست 
پایان  و در 1119 ق.  آن در 1118 ق. شروع شده  ساخت 
یافته است و یا این که براي هماهنگ شدن وزن شعر در ابجد 
است، در هر صورت هر دو تاریخ بیانگر ساخت آن در دوران 

پادشاهي شاه سلطان حسین صفوي است.

قاب بندی
محرابي شکل  قاب  یک  درون  در  سنگاب  نقوش  دوم  بخش 
اعظم  قسمت  قاب  این  درون  که  دارد  قرار  قرینه  به صورت 
بخش میاني را فراگرفته است و همۀ نقوش را در خود جاي 

داده است )تصویر 3(.

شیر و خورشید
نقش دو شیر داراي قالده همراه با خورشید )شیر و خورشید( 
به  آن ها  قالدۀ  و  دارند  قرار  هم  روبه روي  قرینه  به صورت 
درختي بین دو شیر بسته شده است، خورشید سمت راست 
داراي دوازده اشعۀ نور است، ولي خورشید سمت چپ یازده 
اشعۀ نوراني دارد که ظاهراً یکی به دوازده امام اشاره دارد و 
دیگری که یازده اشعه دارد نشان از غیبت امام دوازدهم است. 
موهاي هر دو خورشید به صورت سه دستۀ پیچ خورده و در دو 
طرف صورت به چشم مي خورد و حالتي از مو به صورت فرق 
وسط در باالي ابروان نمایان است. چشم ها مانند نگاره هاي 
صفوي بادامي شکل است و داراي ابروان پرپشت که به بیني 
ختم مي شوند. فرم ابرو و بیني از هم جدا نیست؛ گویا بیني 
ابرو  فرم  این   )4 )تصویر  مي شود  تبدیل  شاخ  دو  به  باال  در 
مکتب  به خصوص  عصر صفوي  نگارگران  از  بسیاري  آثار  در 
ستون هاي  زیر  در  همچنین  و  است  شده  تکرار  اصفهان 
هم اکنون  و  است  مجسمه  به صورت  که  آیینه،  تاالر  صفوي 
در کناره هاي حوض چهل ستون قرار دارند )تصویر 5(، عیناً 
همین فرم بیني و ابرو را مي بینیم که چنین به نظر مي رسد 
که سازندۀ سنگاب از آن الگوبرداري کرده است. همین فرم 
ابرو را مي توان در مجسمه هاي ساساني و اشکاني و هخامنشي 

تصویر 1. الف و ب: سنگاب امام زاده شاه سیدعلی. مأخذ: آرشیو نگارنده. 

تصویر 2. بیت آخر شعر و تاریخ ساخت حجاری شده بر سنگاب امام زاده شاه 
سیدعلی. مأخذ: آرشیو نگارنده.

هم مشاهده کرد )تصویر 6(.
نقش خورشید نسبتاً بزرگ است و کل کمر شیر را مي پوشاند. 
شیر  پشت  در  و  نیست  مشخص  سنگاب  خورشید  دهان 
به نظر مي رسد یک سنت در مکتب صفوي  ناپدید شده که 
بوده است؛ زیرا در شیر و خورشید ضلع شمالي کاخ هشت 

الف

ب
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تصویر 3. الف و ب: نقوش مرکزی سنگاب امام زاده شاه سیدعلی و طرح قاب 
آن. مأخذ: نگارنده.

در  و  )تصویر 6(  نیست  بهشت هم دهان خورشید مشخص 
)که سه  نیز  و شاه سلطان حسین  سکه هاي شاه طهماسب 
سال زودتر از ساخت سنگاب در سال 1115 ق. در اصفهان 
ضرب شده است( خورشید فاقد دهان است )تصویر 7(. فرم 
دارد،  قرار  موهای خورشید سنگاب که در دو طرف صورت 
بسیار شبیه به خورشید کاخ هشت بهشت است. و همین فرم 
مو را در خورشید ورودي کاخ عالي قاپو )تصویر 8(، سر در 
قیصریه )تصویر 9( و مجسمه هاي اطراف حوض چهل ستون 
هم شاهد هستیم که بسیار شبیه به فرم موهاي خورشید یکي 
از ایوان هاي مدرسۀ شیردار تیموري در سمرقند )ریگستان( 
است )هیل و گرابار،1386، 69( )تصویر 10(. آوردن طره هاي 
مو در دو طرف صورت در نگارگري صفوي به خصوص مکتب 

اصفهان همیشه تکرار شده است )تصویر 11(.
بهشت  هشت  کاخ  خورشید  دو  در  نوراني  اشعه هاي  تعداد 
دوازده عدد است، در حالي که خورشید سمت چپ سنگاب 
یازده عدد شعاع نوراني دارد و خورشید سمت راست سنگاب 
دوازده عدد. شیرها داراي دم افراشته و دهاني باز هستند و 
به شیرهاي هشت بهشت هستند  این لحاظ بسیار شبیه  از 
کنار  دست ها  بهشت  هشت  شیرهاي  در  که  تفاوت  این  با 
است.  حرکت  دارای  عقب  پاهاي  و  است  شده  جفت  هم 
افراشتگي دم در هنر ایران اغلب رعایت شده است. »ترسیم 
دم بلند براي شیر و گربه سانان عالمت اقتدار بیشتر است« 

 تصویر 4. خورشید سنگاب و طرح آن. مأخذ: نگارنده.

)عبداللهیان،59،1378؛ گیرشمن،338،1370( )تصویر 12(. 
.فرم چشم شیرها به فرم چشم شیر گاو شکن تخت جمشید 
شباهت دارد و این فرم را در شیرهای میان رودان )بابل( نیز 

می توان دید. 
از مهمترین ویژگي هاي سنت نقش پردازي  آنجا که یکي  از 
ایراني استفاده از عناصر نمادین است )خودی،96،1385( این 
و  آییني  باورهاي  با  مستقیم  ارتباط  در  نقش پردازي  سنت 
مذهبي هنرمند بوده و به نوعي نهادینه کردن و به شکل کشیدن 
تصوراتي است که در ذهن او ریشه دوانده و در اعماق روح و 
جان او جاي گرفته اند. از این رو مي توان گفت ریشۀ نقوش 
نمادین گاه به گذشته هاي بسیار دور و آیین هاي مهرپرستي 
گاه  و  برمي گردد  زرتشتي  و  مزدیسنا  اعتقادات  هم چنین  و 
باورها رنگ اسالمي به خود گرفته اند )همان( مهر در  همین 

الف

ب

الف

ب
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تصویر 5. الف و ب: پایۀ ستون های اطراف حوض کاخ چهلستون تصویر. مأخذ: آرشیو نگارنده. 

تصویر 6. شیر و خورشید ضلع شمال شرقی هشت بهشت. مأخذ:  آرشیو 
نگارنده.

تصویر 7. سکۀ مسي شاه سلطان حسین. مأخذ: شریعت زاده،216،1390.

تصویر 9. خورشیدسردر قیصریه. مأخذ:  آرشیو نگارنده.تصویر 8. خورشیدسردر عالی قاپو. مأخذ:  آرشیو نگارنده.       
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تصویر 10. ریگستان سمرقند. مأخذ: نگارنده.    
تصویر 11. سه طرۀ مو در گونۀ چپ زن در نقاشی دیواری کاخ چهل ستون. 

مأخذ: نگارنده.

فرهنگ ایرانی )دوران اساطیری و تاریخی( مورد توجه و ارج 
بوده و اولین خدایی است که اهورا خلق کرده است )آورزمانی، 
1397، 41-47( در اوستا نیز آمده است: » او )مهر( به همۀ 
پر  و  آرامي  از  پر  آشتي،  از  پر  خانمان  ایراني،  سرزمین هاي 
دیانت  در  کهن،35،1382(  )اوستای  مي بخشد«  شادي  از 
اکثر  در  پاک کننده هاست؛  و  مطهرات  از  خورشید  زرتشتی 

فراگردها این نکته نمایان است )جوادی،1397، 17-18(.
نقش شیر و خورشید هم داراي مفاهیم نجومي و هم نمادی 
ایران  با نقش مایه هاي باستاني  ارتباط نزدیک  مذهبي است، 
دارد )پوپ،1378، ج. 2، 1051( عالوه بر مفاهیم یادشده گاهی 

نشانی از طالع پا شاه همان عصر بود )کسروی،1356،11(.
مجموع  از  )نیرنوری،10،1344(.  بود  خورشید  نمایندۀ  شیر 
شیر  و  خداوند  مظهر  خورشید  که  برمی آید  چنین  روایات 
نشانۀ قدرت و اقتدار و هر دو به نوعی به شاه مربوط بوده اند و 
قراین و نشانه های تاریخی نیز این نظر را تأیید می کنند. بنابر 
روایات، جشن مهرگان که در شانزدهم مهر در ایران باستان 
برگزار می شده به جشن شاهان و خسروان معرف بوده است 

تصویر 12. شیر و خورشید ضلع شمال شرقی هشت بهشت. مأخذ: نگارنده.

)یاحقی،1389، 530(. این جشن در دوران اسالمی نیز برگزار 
می شد. در تاریخ بیهقی به جشن  گفتن مهرگان توسط امیر 

مسعود اشاره می شود )بیهقی،604،1389(.
)شیر(  اسد  برج  در  منجمین هرگاه کوکب خورشید  نظر  از 
خوش یمنی  نشان  و  آرمش  آسایش،  زمان  گیرد،  جاي 
)خزائی، 1381( است، که نشانی از اقتدار سلطنت بود، به قول 

شبستري در گلشن راز:
حمل با عقرب آمد جاي بهرام
اسد خورشید را شد جاي آرام

)پورعبداهلل،70،1379(
با توجه به ادبیات کهن ایران به خصوص شاهنامۀ فردوسی، 
شیر  نقش  است،  شده  اخذ  ساسانی  نامه های  خدای  از  که 
است  بوده  توجه  مورد  ایرانیان  پرچم  در  نماد  یک  به عنوان 
)فردوسی،188،1385(. در دوران اسالمی نقش شیر به عنوان 
خاص  هوشمندی  با  و  ماند  باقی  شجاعت  و  قدرت  مظهر 
یکی  به  خود  به زودی  و  کرد  پیدا  عملکردی جدید  ایرانیان 
بیهقی  تاریخ  در  شد.  مبدل  جدید  دین  سنتی  عوامل  از 
است  اشاره شده  غزنویان  بیرق های  بر  شیر  نقش  به  بار  دو 

)یاحقی،1389، 531(.
مفهوم مذهبی نقش شیر و خورشید از اواخر دورۀ سلجوقی 
توسط  ابتدا  و خورشید  نقش شیر  مشاهده می شود.  بعد  به 
سالجقۀ روم در زمان پادشاهی کیخسرو و به دلیل عالقۀ شدید 
او به دختری گرجی استفاده شده است )کسروی،19،1356 

به نقل از ابن عبری،353،1373(. 
ادبیات  می گذارد  هنرمند  روی  عمیقی  تأثیر  معموالً  آنچه 
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است. در ادبیات ایران در دوران مختلف از حضرت علی )ع( 
با عنوان شیر خدا و حیدر یاد شده است و به این دلیل شیر 
نمادی برای حضرت  علی)ع( در فرهنگ ایرانی و به خصوص 
شیعی شد و نقش خورشید به عنوان نماد پیامبر )ص( مطرح 
شد )خزائی، 1378 ،57( شاعر بزرگ ایران سعدی در بیتی 

آورده است:
پیغمبر آفتاب منیر است در جهان
وینان ستارگان بزرگ اند و مقتدا

)سعدی،729،1385(
ایران  تزیینی  هنرهای  در  نماد  یک  به عنوان  نقش خورشید 
در  را  زیادی  مفاهیم  تاریخ  طول  در  و  دارد  مهمی  جایگاه 
بر داشته است. همان طور که به جایگاه آن در دین زرتشت 
اشاره شد، در قرآن نیز سوره ای به نام شمس آمده است و 
در هنر دورۀ اسالمی شمسه )کلمۀ عربی خورشید( به عنوان 
یک نقش در اکثر آثار هنری خصوصاً در تذهیب قرآن کریم 
مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی از آثار دورۀ اسالمی 
به صورت  خورشید  نماد  یا  نقش  از  صفوی  عصر  به خصوص 
به عنوان   )233-272 )بختورتاش،1380،  چلیپا  یا  شمسه 
از ادبیات تأثیر  نماد پیامبر استفاده شده، که می توان گفت 
کریم  قرآن  در  نساء  سورۀ   174 آیۀ  از  احتماالً  و  گرفته اند 
برگرفته شده است. در این آیه می خوانیم: »ای مردم از جانب 
پروردگارتان بر شما حجتی آمد و برای شما نوری آشکار نازل 

کرده ایم« )آیتی،106،1371(.
و مولوی می فرماید:

آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلت باید از وی رخ متاب

 )مولوی،42،1390(
از  یکی  صفویه،  دوران  در  شیعه  مذهب  رسمیت یافتن  با 
گرفت  قرار  شیعی«  »ایران  توجه  مورد  بسیار  که  نمادهایی 
نماد شیر و خورشید بود که در این عصر با مفهومی جدید 
و به عنوان نشانی از نزدیکی پیامبر اسالم و امام اول شیعیان 
مورد استفاده قرار گرفت. نخستین فرد از خاندان صفوی که از 
نماد شیر و خورشید بر بیرق های خود استفاده کرد پدربزرگ 
شاه اسماعیل اول، شیخ  جنید، بود )قائم مقامی،1342، 265( 
)تاورنیه،  سکه ها  در  نماد  این  صفویه  سلسلۀ  تثبیت  از  بعد 
1389،280( پرچم ها، کاشی کاری ها و سنگ نگاره های صفوی 
به طور وسیع به کار گرفته شد و به مقدس ترین اماکن شیعه 
راه یافت و اوج توجه به آن را می توان در سکه های شاه عباس 
عبارت  خورشید  و  شیر  نقش  بر  عالوه  که  دید  صفوی  اول 
کلب آستان علی بر آن نقش شده بود )سرفراز،245،1379(. 

یکي از مهم ترین سندها برای درک مفهوم شیر و خورشید 
این سکه  است.  قاجار  آقامحمدخان  فرهنگ شیعه سکۀ  در 
)تصویر 13( داراي نقش شیر و خورشیدی است که در درون 
خورشید عبارت »یا محمد« و در زیر شیر عنوان »یا علي« 

حک شده است.
بر سر در تمام ایوان ها و ورودی های صفوی عنوان علی آمده 
از منابع اسم عالی قاپو را منسوب به حضرت  است، بسیاری 

علی)ع( می دانند.
به  مجسمه سازی  با  اسالم  مخالفت  باوجود  سنگی  شیرهای 
قبرستان ها و امام زاده ها راه یافت، و به عنوان یک سنت تاکنون 
در بین عشایر بختیاری باقی مانده است. به قول تناولی شیر 
را  علی  راه  که  جوانمردان  و  پهلوانان  قبر  سر  بر  را  سنگی 
به صورت  را  آن  از  گونه ای  کردند.  نصب  بودند  کرده  دنبال 
پرچم حسینیه و تکیه درآوردند و از گونۀ دیگر برای بازوبند 

پهلوانان بهره گرفتند )تناولی،10-9،1388(.
می توان وجود نقش شیر و خورشید بر آثار دوران شاه سلطان 

حسین، از جمله سنگاب شاه سیدعلی، را به چند دلیل دانست:
الف( همان طور که قباًل بیان شد، نقش شیر و خورشید یک 
نقش مذهبی بود و استفاده از آن در واقع نشان دهندۀ اندیشه 
ابیطالب )ع( است  ارادت شاه صفوی به علی بن  اعتقاد و  و 
و حضور این نقش در سنگاب امام زاده شاه سیدعلی در واقع 
ادامۀ سنت استفاده از نقش شیر و خورشید در امام زاده هاست 
و از طرفی دیگر خود سنگاب با هدف مذهبی ساخته شده و 
وقفی برای امام حسین)ع( و، بنا به بیت آخر شعر سنگاب، 
رسیدن به جام و ساقي کوثر، امام علي )ع(، بود )تصویر 2(. 
امام زاده های دیگر مانند شیر سنگی  همچنین نماد شیر در 

تصویر 13. سکۀ آقا محمدخان قاجار. مأخذ: پوپ،1387، ج. 13، 1481.   
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فارس  اردکان  امام زاده  اصفهان و شیر سر در  هارون والیت 
ابراهیم کاشان  امام زاده  )تناولی،10،1388( شیر و خورشید 

)تصویر 14( و شیر های قرینۀ حرم امام رضا )ع(.
ب( به نظر می رسد چون شاه سلطان حسین متولد مهر ماه 
در  پادشاه  این  طالع  به عنوان  را  و خورشید  شیر  نقش  بود، 
در  نقش  این  معماری  آثار  بر  عالوه  زیرا  باشند،  گرفته  نظر 

سکه های این دوره پرتکرار بود.
د( سرو: در بین دو شیر یک نقش سرو قرار دارد که اطراف آن 
به صورت دندانه دندانه است بسیار شبیه به سرو ایوان مسجد 
امام )شاه(  و فاقد ساقه است. بیشتر شبیه به بته جقه است 
که بعدها همین فرم با اندکي تغییر در عصر زندیه و قاجاریه 
در  مي رود.  به کار  ساختمان ها  بري هاي  گچ  در  تزیین  برای 
باالي سرو، به زحمت در میان انبوه رسوب، نقش یک اسلیمي 

دیده مي شود )تصویر 15(.
در درون این سرو، سرو کوچک تري را مي بینیم و در درون 
آوردن  مي شود.  دیده  غنچه مانند  طرحی  نیز  کوچک  سرو 
در  مي توان  را  بزرگ تر  سروي  درون  در  کوچک  سروي 
سروهاي ضلع شمالي غربي کاخ هشت بهشت مشاهده کرد 
)تصویر 16( به نظر مي رسد نزدیکي سال ساخت کاخ هشت 
به  ق.(   1077-1105 سلیمان  شاه  پادشاهي  )دورۀ  بهشت 
تاریخ ساخت سنگاب، باعث تأثیر نقش مایه هاي کاخ هشت 

بهشت بر نقوش سنگاب شده است.
درخت در کهن ترین تصویرش، بنا به توصیفی که از آن در 
اساطیر شده، درخت کیهانی غول پیکر است که رمز کیهان 
و آفرینش کیهان است. نوک این درخت تمام سقف آسمان 
را پوشانیده و ریشه هایش در سراسر زمین پخش شده است 
شاخه های پهن و ستبرش در پهنۀ جهان گسترده اند و قلبش 
جایگاه آتش آذرخش است. یکی از کهن ترین سرودهای جهاد 
و سرود سرو است که در » اریدو« بین النهرین به دست آمده 

است )نصرتی،68،1380(
بهار،  همیشه  درخت  فارسی،  ادبیات  در  سرو  درخت 
است  مرگ  از  پس  حیات  و  زیبایی  جاودانگی،  نماد 
ایران  در  قدیم  از  درخت  این  کاشتن  )سعدی،176،1385( 
رواج داشت، چنان که هر فرد زرتشتی به هنگام زایش فرزند 
خود یک نهال سرو می کاشت و درخت را به نام فرزند خود 
زرتشت  که  است  اشاره شده  هم  بیهقی  تاریخ  در  می نامید. 
از بهشت آورد و با دست خویش یکی را در  دو شاخه سرو 
نام های  با  کاشمر و دیگری را درفریومد نشاند. درخت سرو 
در  )باقری،107،1389(  است  آمده  هم  آزاد  و  شروین 
)دارابی  است  شده  یاد  الهي  آیات  به عنوان  سرو  از  بندهش 

پورشیرازی،89،1379(.
در باور کهن ایرانی سرو از گیاهان مربوط به خورشید )میترا( 

 تصویر 14. امام زاده ابراهیم کاشان. مأخذ: نگارنده.

تصویر 15. الف و ب: سرو واسلیمی مرکزی سنگاب و طرح آن. مأخذ: آرشیو 
نگارنده.
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است و بعضی منابع آن را در ارتباط با ناهید )ایزد آب روان( 
می دانند. در عین حال مظهری است از جنبۀ مفرح و مثبت 
با  ایران  در  مذهبی  مکان های  هم  هنوز  رو  این  از  زندگی. 
سرو احاطه می شوند. زرتشت در اوستا به  نوعی از سرو اشاره 
برگش  که  می کند  خطاب  بهشتی  درختی  را  آن  و  می کند 
دانش است و بارش خرد و هر کس میوۀ آن را بچشد جاودانه 
تخت  جای  جاي  در  )عبداللهیان،52،1387(  بود  خواهد 
جمشید نقش درخت سرو را می توان مشاهده کرد که سبزی 

جاویدان و همیشگی بهشت را القا می کنند.
با ظهور اسالم، قداست درخت با درخت طوبی استمرار می یابد 
و در قرآن به درخت انجیر و زیتون قسم یاد می شود و درخت 
جایگاه مقدس بسیاری باالیی پیدا می کند. بعضی از درختان 
مقدس را امروزه در جای جاي ایران می توانیم مشاهده کنیم 
که هرکسی برای حاجت به نزد آنها می رود و دخیل می بندد 
بیان  این مورد  فارسی داستان های بسیاری در  ادبیات  و در 

شده است )سعدی،1358، 137(.
اغلب این درختان در کنار چشمه آبی قرار دارند و مردم در 
این درختان به گریه  امام حسین در کنار  به یاد  روز عاشورا 
ایران  ایرانی را در  باستانی  و زاری می پردازند که سنت های 
شیعه نشان می دهند. در سنگاب امام زاده شاه سیدعلی شاهد 
خورشید  باستانی  نماد  که  هستیم  مقدس  باستانی  درخت 
قرار  به خورشید  میان دو حیوان منسوب  و در  )مهر( است 
دارد و بر پیشانی سنگابی است که لب ریز از آب است که نماد 
ماه است و متعلق به ایزد آب روان، ناهید، است که نماد پاکی 
است و در فرهنگ شیعه نیز آب مهریۀ حضرت زهرا و یادآور 
داستان کربالست و این شعر فردوسی را در یاد زنده می کند:

نبی آفتاب و صحابان چو ماه
به هم بستۀ یکدگر راست راه

)فردوسی،4،1385(
و  علم ها  تمامی  عاشورا  عزاداری  مراسم  در  دیگر  از طرف  و 
از  نمادی  که  گرفته اند  الهام  مقدس  سرو  نقش  از  طوق ها 
بهترین  به  سنگاب  این  در  است.  )ع(  حسین  امام  آزادگی 

صورت سنت های ایرانی و شیعی رعایت شده است.
»صفوي ها، که به محبوبیت شکل سرو در بین اقشار مختلف 
و مردم ایران آگاهي داشتند، مصمم به بهره برداري از آن در 
استقرار بیشتر مذهب شیعه شدند و از آن در مراسم عزاداري 
نامیده  علم  که  را  فلزي  و  نوعي سرو کوچک  بهره جستند. 
او  خاندان  و  )ع(  علي  و  )ص(  محمد  و  خدا  نام  با  مي شد 
به حرکت  در جلوي دستۀ سینه زني  را  آن  و  کرده  مشبک 
که  مي شد،  ساخته  چوب  از  آن  دیگر  نوعي  و  درمي آوردند 
آن را نخل مي خواندند« )تناولی،54،1379(؛ )تصویر 17( به 

لحاظ شکلی نخل مانند سرو، قطور و عریض ساخته می شود 
)زارع زاده، 44،1388(.

ه( دو حیوان روبه رو: استفاده از دو حیوان روبه روي هم که 
در  و  دارد  ایران سابقۀ کهن  در  آنهاست  میان  در  گیاه  یک 
گیرشمن  رمان  است.  شده  تکرار  ایران  تاریخي  اعصار  همۀ 

تصویر 16. نقش سرو ضلع شمال غربی هشت بهشت. مأخذ: نگارنده. 
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در  که  را  حیواناتي  موضوع  »ایران  مي نویسد:  مورد  این  در 
دو سوي درخت مقدس در برابر هم قرار گرفته اند از بابل و 
آشور اقتباس کرده. بي دلیل نیست در اوستا از این درختان، 
رفته  دارند، سخن  نگهبان  و  نزدیک چشمه اي مي رویند  که 
امام زاده  سنگاب  مشاهدۀ  با  )گیرشمن،233،1370(.  است« 
شاه سیدعلي شاهد سنت باستاني و اوستایي هستیم: دو شیر 
که نگهبان درخت زندگي )مقدس( هستند. بهترین نمونۀ آن 
در آرامگاه و کاخ های شاهان هخامنشی )باقری،102،1389؛ 
هنر  در  آن  اوج  و   )18 )تصویر  برگ،225،1387(؛  وندن 
ساسانی است. با توجه به این که شیر در اسطوره هاي ایراني 
نگهبان و نماد مرد است در پشت اکثر سکه هاي ساساني دو 
مرد مسلح نگهبان آتش مقدس دیده می شود. همین سنت 
هنر  در  و  است  شده  رعایت  مقدس  آتش  درمورد  بار  این 

آل بویه هم ادامه داشته است )تصویر 19(.
این  دوبارۀ  زنده شدن  شاهد  صفوی  عصر  رنسانس  دنبال  به 
دو  در  پرندگان  و  نقوش حیوانات  از  استفاده  سنت هستیم. 
در  سیدعلی،  شاه  سنگاب  بر  عالوه  زندگی،  درخت  سوی 
)شاه(  امام  مسجد  ورودی  ایوان  چهل ستون،  کاخ  سنگاب 
استفاده  شیخ صفی  آرامگاه  کاشی کاری های  و   )20 )تصویر 

شده است )تصویر 21(. 
در  نگهبان  دو  و  سنگاب  این  در  درخت  فرم  از  استفاده 
کنار  در  که  درختانی  به  اوستاست  اشارۀ  تداعی کنندۀ  واقع 
چشمه ها می رویند و نگهبان دارند. سنگاب در واقع نمایندۀ 

همان چشمۀ اوستایی )آب حیات( است. 
نگهبانی  )بیانی،1363، 55-52(  مهر  نمایندۀ  عنوان  با  شیر 
بنابراین،  )اوستا،29،1380(.  است  بیدار  همیشه  و  نیرومند 
همان طور که برای ورودی کاخ ها از شیر روبه رو )قرینه( استفاده 
برای حفاظت  این شیرها گاهی  احتمال می رود که  می شد، 
)تناولی،26،1356( که  آناهیتا کار گذاشته شده اند  از معابد 
که  به صورتی  است،  مانده  باقی  نیز  اسالم  از  بعد  این سنت 
محل خروج آب بسیاري از آب انبارها به صورت کلۀ شیر بوده 
است و در کنار حوض های آب در ایران فرم و نقش شیرهای 
به  می توان  نمونه  برای  است.  داشته  وجود  همیشه  روبه رو 
حوض آب خانۀ صفوی امام جمعۀ اصفهان و کاخ چهل ستون 
کنونی  فرهنگ  در  آب  شیر  عنوان  از  استفاده  و  کرد  اشاره 

ایران نشان همان سنت کهن و ارتباط مهر و ناهید است.

نتیجه گیری 
بسیاري از نقوش و نماد های کهن ایراني در هنر دوران صفوي 
و  ادبیات  ایرانی  پویای  فرهنگ  گفت  می توان  یافت.  تبلور 
اساسی  نقش  دوران  این  هنر  شکل گیری  در  شیعه  مذهب 

داشتند. 

تصویر 17. نخل ماتم ابیانه. مأخذ: نگارنده. 

الف

ب

تصویر 18. دو شیر نگهبان گیاه مقدس گل نیلوفر. الف: حیاط کاخ تچر. ب:  
سردر آرمگاه اردشیر دوم. مأخذ: نگارنده.
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بالف

تصویر 19. دو نگهبان آتش مقدس و درخت زندگی. الف: سکۀ شاهپور دوم ساساني. مأخذ: سرفراز،20،1379. ب: بافته با نقوش ساساني، متعلق به قرن 7 و 8 م. 
مأخذ: گیرشمن 233/2،1370. 

تصویر 21. بقعۀ شیخ صفي الدین اردبیلی. مأخذ: نگارنده.تصویر 20. سردر مسجد امام )شاه(. مأخذ: نگارنده.         

استفاده از سنگاب و نقوش نمادین آن در عصر صفوی مرتبط 
جایگاه  بیان کنندۀ  که  است،  شیعی  و  ایراني  اندیشه هاي  با 
است.  ایرانی-اسالمی  باورهای  در  آب  نمادین  و  ارزشمند 
تزیین سنگاب ها با دقت بسیاري صورت گرفته است و ارتباط 
نزدیکي بین تزیینات معماري وتزیینات سنگاب ها وجود دارد. 
سنگاب ها در فرم های گوناگونی ساخته می شدند و تزیینات 

آنها شامل کتیبه ها، اسلیمی ها، نقوش گیاهی، نقوش حیوانی 
و نقوش نمادین است. 

اصفهان  سنگابی  اکثر  مانند  سیدعلی  شاه  امام زاده  سنگاب 
دارای کتیبه است که دربرگیرندۀ نام وقف کننده، هدف وقف، 
دعا و تاریخ ساخت به صورت شعر )حروف ابجد( و عدد است.

آنچه باعث تمایز این سنگاب از دیگر سنگاب های عصر صفوی 
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شده است استفاده از نماد نقش شیر و خورشید در تزیینات 
است که در ادامۀ سنت شیرسازی در امام زاده های عصر صفوی 
ایرانی دارد  این نقش ریشه در فرهنگ کهن و دینی  است، 
و معرف ارتباط مهر و ناهید است. نقش شیر و خورشید در 
دوران صفوی با مفهومی جدید ارائه  شده است که بیان کنندۀ 
نزدیکی پیامبر )ص( و حضرت علی )ع( و همچنین جایگاه 
در  آب  وجود  دیگر  سوی  از  است.  آنان  نمادین  و  ارزشمند 
امام  لب تشنگی  و  مظلومیت  و  کربال  واقعۀ  یادآور  سنگاب 
نماد شیر و خورشید  از نظر نقش پردازی  حسین )ع( است. 
ادامۀ شیوۀ کهن مجسمه سازي ایراني و همچنین بسیار تحت 
تأثیر مکتب نگارگري صفوي بوده است و صورت بدون دهان 
خورشید و آرایش موهای آن آشکارا از سنت تریینی صفوي 

و تیموري حکایت مي کند.
استفاده از نقش نمادین وکهن درخت سرو که در دورۀ صفوی 
نمادی از امام حسین)ع( است و قراردادن آن در مرکز سنگاب 
وحضرت  )ص(  پیامبر  )نماد  خورشید  و  شیر  دو  بین  در 
امام حسین )ع(  و مرکزیت  از مرتبۀ خاص  نشان  علی)ع((، 
نمادگرای  هنر  همچنین  و  شیعه  تفکر  در  کربال  حماسۀ  و 

صفوی است.
درختي  روبه روي  نگهبان  حیوان  دو  آوردن  و  قرینه سازی 
مقدس و کیهانی، که ویژگی نمادین هنر ایران پیش از اسالم 
بود، در هنر و تفکر ایران بعد از اسالم تداوم داشت و در این 

سنگاب با همان مفهوم اجرا شده است.
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