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مقدمه
در جهان اعتقادى انســان، گل و گياه نمادى از تولد، رشد، 
تكامل و به طور كلى زندگى دانســته شده و هم جلوه هايى 
قدســى يافته است. دربارة گل ها، اساطير هريك از ملت ها 
داستان هاى مختلفى دارند كه عالقه و عشق آن ها را نسبت 
به گل ها به خوبى نشــان مى دهد. گل ها از زمان هاى قديم 
مظهر احســاس ها، عواطف و غريزه هاى بشــرى به شمار 

مى رفته اند.
حيــات طوالنى و پررمز و راز گل لوتوس و تقدس آن 
نزد تمام ملل و اقوام شــرق و غرب و اعتالى آن در بين 
اقوام مختلف ما را بر آن مى دارد تا به دنبال تقدس و رد پاى 
آن در هنرهاى ملل مختلف رهسپار شويم. نيلوفر به معناى 
شــكفتن معنوى اســت. اين گل در مصر نماد بارورى و 
عالمت مشــخصة نيل عليا بود. در فرهنگ ســومرى و 

چكيده
اين مقاله ويژگى هاى نقشــماية گل لوتوس، جنبة تقدس آن در تمدن هاى ايران، هند و مصر، سير تحول لوتوس در 
ســه تمدن نامبرده و اسطوره هاى اين سه تمدن را بررسى كرده است كه نماد نيلوفرين دارند. در هر تمدن، اين گل 

ويژگى  خاص اسطوره ها و ايزدانى است كه به گونه اى در تصويرها به صورت لوتوس متجلى شده اند.
لوتوس نمادى از ايزدانى چون اهورامزدا، آناهيتا و مهر در تمدن ايران؛ الكشــمى، ويشنو، برهما و بودا در تمدن 
هند و رع، هوروس، نفرتوم و آزيريس در تمدن مصر باســتان است. زندگى در آب و حالت خاصى كه در روييدن اين 
گل وجود دارد، همچنين وجود ايزدانى در كنار لوتوس كه قابل ســتايش افراد بوده اند، به گونه اى ســبب تقدس اين 
گل شده است. روش انجام اين تحقيق از طريق روش هاى توصيفى، تاريخى و در مواردى مقايسه اى صورت گرفته 
اســت. روش گردآورى اطالعات نيز از طريق روش كتابخانــه اى و با تكيه بر مراجع و منابع مكتوب و موجود انجام 

گرفته است.
به نظر مى رسد، اين گل از مصر به ايران و آن گاه به هند رفته و به  مرور حالت بومى به خود گرفته است. با توجه 

به بررسى هاى انجام شده، مى توان لوتوس را نماد نجابت، رشد معنوى، كمال و چرخة تولد و رشد انسان ناميد.
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سامى در كنار ايزدان ديده مى شود. در فرهنگ هندو نماد 
خودزايى، ناميرايى و نوزايى ازلى و سالمتى است.

نيلوفر يك نشــان تاريخى اســت و براى آريايى هاى 
باســتانى، مظهر پيدايش مينويى و جاودانگــى بود؛ زيرا 
اين گل تنها آفريده اى بــود كه در مرداب هاى خاموش و 
بى جنب وجوش پديد مى آمــد. نيلوفر آبى با برآمدن آفتاب 
باز و با فرورفتن آن بســته مى شــود و بدين انگيزه مظهر 
خورشيد است و با ميترا همبستگى دارد. هخامنشيان كه به 
ميترا دلبستگى فراوانى داشتند از شاخه، گل و برگ نيلوفر 
كه نماد ميترا بود، در آرايش ســاختمان هاى تخت جمشيد 

سود بسيار برده اند.
در جاى جاى آثار تاريخى ايران و بســيارى تمدن هاى 
ديگر اين نقش خود را آشــكار مى  كند و نشانگر اهميت و 
تقدس اين گل اســت. اين مقاله به اسطوره و مفاهيم آن 
و اسطوره هايى اشــاره دارد كه نمادشان نيلوفر آبى است. 
ســپس گل نيلوفر آبى در تمدن هاى ايــران، هند و مصر 
به طــور جداگانه از نظر ايزدانى كه بــا نيلوفر در ارتباط اند، 
همين طور از لحاظ معمارى، نقش برجســته و نقاشى هايى 
كه به گونه اى از نيلوفر در آن ها استفاده شده، مورد تحقيق 
و بررســى واقع شــده و در نهايت به صــورت تطبيقى در 

جدول ها به نمايش گذاشته خواهند شد.

تعريف واژه ها
اسطوره

بشــر اوليه براى غلبه بر مشكالت به نيروهاى فراطبيعى 
متوســل مى شــد و با تخيالتش بــه ايــن نيروها قوت 
مى بخشيد تا به نابســامانى ها فايق آيد. اعتقادهاى دينى 
انساِن نخستين با اسطوره آغاز مى شود. «اسطوره در لغت 
با واژة Historia به معنى روايت و تاريخ هم ريشــه است. 
ميتوس در يونانى به معنى قول و گفتار و در واژة اوســتايى 

«ميث» به معنى رمز و نشانه است» (مقدم، 1352: 83).
اســطوره اصطالحى كلى اســت و دربرگيرنــدة باورهاى 
مقدس انســان در مرحله اى خــاص از تطورات اجتماعى 
كه در عصر جوامع به اصطالح ابتدايى شــكل مى گيرد و 

باورداشت مقدس همگان مى شود. اسطوره داستانى است 
كه بيان كنندة منشأ پديده هاى طبيعت، همچنين آيين ها و 
عقايد موروثى به نحوى ساده و عامه پسند است. «اين واژه 

برآمده از سطر به معنى نوشته است (كزازى، 1372: 2).
اسطوره شناسى دانشى است كه روابط ميان افسانه ها و 
جايگاه آن ها در دنياى امروزى را بررسى مى كند. اسطوره 
بيش از آنكه هر چيز ديگرى باشد، داستان است و جاذبه اى 
كه اســطوره براى زندگى انسان امروزى دارد، نشان دهندة 
ميل درونى انسان به شنيدن داستان است. ولى اين سادگى 
فريبنده است؛ زيرا اسطوره در باطن خود متضمن چگونگى 
و چيستى به وجودآمدن پديده ها و حتى خلقت جهان است 

و اينكه پس از خلقت بدان ها چه گذشته است.
«ميث افســانه نيست؛ بلكه تاريخ اســت. يك تاريخ 
دروغين و داستانى واقعى كه به علت محتواى خود حكايت 
از وقايع حقيقى مى كند» (شايگان، 1371: 105). با گذشت 
قرون، اســاطير هنــد و ايرانى شــكل واقعى ترى به خود 
مى گيرنــد و كم كم جزو موجــودات واقعى زندگى روزمرة 

انسان مى شوند.
«در مصر نيز اسطوره هاى گياهى و حيوانى كاركردى 
نمادين به خود مى گيرند؛ مثًال انگور اسطوره اى گياهى است 
كه نماد الهام بخشى بوده و از نمادهاى حيوانى مى توان از 
شير به عنوان نماد نيرو و عقاب به عنوان نماد جاودانگى نام 

برد» (تلخيص از: اسماعيل پور، 1377: 71).
اســطوره در فرهنگ هاى ســنتى هنوز زنده است و 
انســان براى اسطوره ســازى بايد قوة تخيل داشته باشد. 
مى توان گفت قصه اى اســت دربارة خدايان و موجودات 
فوق طبيعى كه ريشة اصلى آن ها، اعتقادهاى دينى مردم 
قديم اســت و خاستگاه و آغاز زندگى و معتقدات مذهبى 
و قدرت هاى مافوق طبيعى و اعمال قهرمان هاى آرمانى 

را بيان مى كند.

نماد
انســان براى انتقال چيزى كــه در ذهن خود دارد از گفتار 
23يا نوشــتار و يا همانندى هايى مانند آن بهره مى برد. پس 
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مى توان گفت يــك كلمه هنگامى  نمادين مى شــود كه 
چيزى، عالوه بر معنى آشكار و ظاهرى خويش داشته باشد. 
كارل گوســتاو يونگ دربارة نماد مى گويد: «واژه يا تصوير 
در صورتى نماد است كه متضمن چيزى در ماوراى معناى 
آشــكار و مستقيم خود باشد. ســمبل بار معانى را به دوش 
مى كشــد و در كوتاه ترين موقعيت زمانى و در مكان هاى 
مختلف آن را تحويل ذهن انســان مى دهــد» (هونه گر، 

.(13 :1366
ســمبول به چيزى فراتــر از معنى واقعى خود اشــاره 
مى كند. بنابرايــن نمادها بايد بتواننــد حالت جاودانگى و 
هميشــگى داشته باشــند؛ يعنى وقتى كه تكرار مى شوند، 
ارزشمند باشــند و همواره توجه انسان را به گونه اى جلب 

كنند كه متوجه يك مفهوم ضمنى بشود. 
«سمبول هاى جهانى آن هايى هستند كه ذاتاً با پديدة 
مورد اشــارة خود رابطه دارند و با آنچه جانشــين شده اند، 
رابطه اى ذاتى و درونى برقرار مى كنند. سمبول هاى جهانى 
به افراد يا گروه خاصى محدود نيســتند؛ چون ريشــه در 
خواص جسم، حواس و ذهن ما دارند كه مشترك بين همة 

افراد است» (ستارى، 1374: 22).
انسان با تمايلى كه به سمبل سازى دارد، اشيا و اشكال 
را به ســمبول ها تبديل مى كند و آن ها را هم در مذهب و 
هم هنر بصرى خود بيان مى كنــد. «رمزهايى از گياهان 
اقتباس شــده اند؛ اما گلى كه رمزى گسترده دارد لوتوس 

است» (همان، 24).
رمزى چنين گســترده (لوتوس) اين سؤال را در ذهن 
ايجاد مى كند كه چه مفهومى در آن نهفته و به چه چيزى 
اشــاره  كرده است كه در روزگار قديم هيچ ملت و قومى از 
آن بى خبــر و بركنار نبوده و به صورت هاى مختلف، گاهى 
در معمارى و حجارى، نقاشــى و گاهى در شــعر و ادب و 
در آخر در مراســم دينى و كتب مقدس با آن سروكار پيدا 

كرده است.
در ايــن مقاله بحث دربارة اســطوره هايى اســت كه 
نمادشــان نيلوفر اســت. از اســطوره هاى ايرانى كه نماد 
نيلوفريــن دارند، آناهيتــا و ميترا را مى توان نــام برد. از 

اســطوره هاى هندى، ويشنو، الكشــمى، برهما و بودا  و 
ايزدان مصرى كه با نيلوفــر در ارتباط اند به آزيريس، رع، 

هوروس و نفرتوم مى توان اشاره كرد.

لوتوس
لوتوس گلى بسيار چشــم نواز و نادر است و در محيط آبى 
رشد مى كند، به صورتى كه ريشة آن در گل و الى عمق آب 
و گل آن از طريق ســاقة روندة آن به طرف نور آفتاب رشد 
مى كند تا برگ هاى پهن آن همراه شكوفه روى سطح آب 
زندگى كنند. «لوتوس به معناى گل نيلوفر آبى اســت و به 
آن «گل آبــزاد» نيز گفته مى شــود و در نواحى مردابى و 
آب هاى راكد مى رويد» (حيدرى افشار و نسرين و نسترن 

حكمى، 1381، 1288).
لوتــوس همان نيلوفر آبى اســت كه با شــراره هاى 
خورشيد سر از آب برآورده و  هايش را باز مى كند و هنگام 
غروب آفتــاب خود را چون گوهرى در صدف پنهان كرده 
و دوباره به آب بازمى گردد. اين گل نشــانة آفرينش است. 
«داراى برگ هاى قلبى شكل بزرگى است. درازى دمبرگ 
طويل است و برگ ها در ســطح آب شناورند. اين گياه را 
غالباً به عنوان يك گياه زينتى در اســتخرهاى حوضچه ها 

مى كارند» (دهخدا، 1375: 1042).
لوتوس نماد مذهب اســت، چون نماد پاكى و تهذيب 
نفس اســت. پرورش اين گل هم در محيط طبيعى مانند 
بركه ها و مرداب ها و هم در محيط مصنوعى مانند استخرها 

و آكواريوم ها رايج است.

لوتوس در تمدن مصر
لوتــوس در مصر، ســمبل تولد دوباره و خورشــيد و مقام 
سلطنت و عالمت مشخصة نيل عليا بود. لوتوس در هنر و 
زندگى مردم مصر با رود نيل همراه اســت و هميشه با هم 
نام  برده مى شــدند. چون هر دو نمادى از بارورى، زندگى 
و حيات دوباره بودند و مقدس شــمرده مى شدند. «لوتوس 
همه جا بود، هم به عنوان عالمت مصر عليا و هم به عنوان 
نماد تجديد حيات. با فتح مصر، هخامنشــيان به دريايى از  24
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عالمت ها و نمادهاى گوناگون دست يافتند كه مى توانستند 
در نقشــينة خود به كار گيرند. بعضى نمادهاى مصرى به 
نقش هــاى تزيينى بين النهرين راه يافتند و از آن طريق به 
ايــران آمدند؛ براى مثال لوتــوس را به عنوان نماد قدرت، 
ابتدا در دست آشور بانيپال مى يابيم و بعد به همان كيفيت 
در دست داريوش اول در تخت جمشيد» (سود آور، 1384: 
100). در مصر باستان، خدايان زيادى را مى پرستيدندكه با 
مراجعه به جدول4 در يك نگاه مى توان خدايان، سمبول ها 

و فرقه هاى مربوطه را مشاهده كرد.
«رع» از مهم ترين خدايان مصريان بوده اســت. «رع 
(خداى خورشيد) كه به معناى آفريننده است و خداى اصلى 
و بزرگ مصريان اســت و بر طبق داستان هاى اساطيرى 
رع از درون گل لوتــوس به دنيا آمده اســت» (تلخيص از: 
ويــو، 1375: 65). رع يكى از خدايان مهم در تمدن مصر 
بوده است و ارتباط نزديكى با لوتوس داشته است. نزديكى 
خدايان با لوتوس قداســت اين گل را هويدا مى كند. «در 
تصاوير، رع در حالى كه لوتوســى در دست دارد و آن را بو 
مى كشد، نشان داده شده اســت» (بلخارى قهى، 1388: 
113). همان طور كه اشــاره شــد، رع با لوتوس در ارتباط 
اســت. لوتوس در ضمير ناخوداگاه انسان ريشه اى عميق 
دارد و درون خود، دنياى خدايان و انسان ها را احاطه كرده 
و با منشــأ زندگى و تخيل آدمى آميخته است؛ بدين معنى 
كه مبين رشــته هاى جادويى و روحانى است كه نخستين 

آدميان را به جهان مى پيوندد.
آزيريس از خدايان اســرارآميزى اســت كه در جهان 
زيرين حكومت مى كرد. «او خداى باســتان مصريان بوده 
و در تصاوير تاجى از شــكوفه هاى لوتوس برسر داشته و 
بــه او خداى زيرزمينى نيز گفته مى شــود» (وارنر، 1378: 
30). او به سبب ارتباطش با راز و رمزهاى بنيادين مرگ و 
زندگى پس از آن يكى از مهم ترين خدايان مصر به شــمار 
مى آمد. «مصريان باســتان او را بــا فرعون محتضر يكى 
مى انگاشتند» (همان، 173). پسر او «هوروس» نام داشت 
كه با گذشت زمان مشــهورتر شد و در مقام خداى بزرگ 

مصر شناخته شد.

هوروس خداى خداى قدرتمند مصر عليا بوده اســت. 
«به او خداى آفتاب و آســمان گفته مى شــود. در تصاوير، 
او نشســته بــر گل لوتوس ديده مى شــود و در مقام ايزد 
سكوت انگشت بر لب داشته اســت» (ذكاء، 1351: 13). 
در افســانه هاى مصرى آمده كه پرستندگان هر روز صبح 
درحالى كه گل لوتوس در دست داشتند، براى اداى احترام به 
خداى آفتاب مى رفتند و به او درود مى فرستادند. «مصريان 
باستان هوروس را با فرعون زنده يكى مى پنداشتند و او را 
به شكل شاهين يا قوش اصيل كه اشاره اى است به حوزة 
اقتدار او به عنوان خداى آســمان به تصوير مى كشــيدند» 

(وارنر، 1387: 173).
خدايان در زندگى مردمان مصر باستان اهميت خاصى 
دارند حتى برخى از آن ها را مســئول ادارة زندگى مردمان 
دانســته و ســعادت زندگى را در گرو رضايت آن ها از خود 

مى دانستند.
نفرتوم نيز «از خدايان مصر اســت و در لغت به معنى 
نيلوفر آبى مى باشد و طبق اسطوره ها از لوتوس زاده شده 
اســت» (بلخارى قهى، 1388: 111). اسطوره هايى از اين 
قبيل كه به نحوى با لوتوس در ارتباط بودند و يا نامشان با 
لوتوس يكى است، قداست و اهميت اين گل پر رمز و راز 
را به اثبات مى رسانند. «در اساطير مصرى لوتوس معرف 
زمين تازه آفريده شــده اســت كه به شكل لوتوس بر آب 
شناور است و اسرار نهانى ايزدان را با حرمت نگه مى دارد» 
(وارنــر، 1387: 575). در هنر مصر،  هاى اين گل در حال 
شــكفتگى يك خداى آفريننده را نشان مى دهد و به دليل 
اينكه در ســپيده دم باز و هنگام غروب بسته مى شود، به 
خورشــيد شباهت دارد كه منبع الهى حيات است. از ميان 
پيكره هايى كه نماد لوتوس در آن ها هويداســت، از پيكرة 
خفرع مى توان نام برد (تصويــر 1). «در اين پيكره كه از 
ســنگ ديوريت ساخته شــده، وى بر اورنگى نشسته كه 
نقش درهم بافتة پاپيروس (نشانگر مصر سفلى) و لوتوس 
(نشــانگر مصر عليا) وجــود دارد» (گاردنر، 1389: 103). 
نمــاد لوتوس بر اين پيكره كه از مهم ترين آثار باقيماندة
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 مصرى و يادبودى از پســر رع اســت، نشــانگر اهميت 
لوتوس است.

«در تصويــر 2 جام طاليى با تزيين نقش پاپيروس و 
لوتوس ديده مى شــود. اين جام در موزة قاهره نگهدارى 
شده و قدمت آن 3000ساله اســت» (محمدپناه، 1384: 
140) در اين جام، لوتوس با 24 گلبرگ خودنمايى كرده و 

در كنار هم قرارگرفتن پاپيروس و لوتوس مى تواند نمادى 
از مصر متحد باشد.

لوتوس در معمارى مصر
با اطمينان مى توان گفت كه پيشــرفته ترين هنر معمارى 
در جهان باســتان، متعلق به مصر است. آثار به جاى مانده 
از معماران مصر باستان نه تنها در نوع خود بى نظير است؛ 
بلكه جهانيان و به ويژه هنرشناسان را به شگفتى وا داشته 
است. «در دوران پادشاهى جديد در مصر، معابد جايگاهى 
همچون هرم هاى دوران پيــش از آن ها مى يابند. در اين 
معابد ســتون هايى وجود دارد و دو شكل مهم ستون هاى 
مصرى عبارت اند از: ســتون هايى كه بر اساس شكل گل 
لوتوس و پاپيروس درست شــده اند و سرستون آن ها نيز 
عالوه بر شكل اين دو گل بر اساس گياه نخل شكل يافته 
اســت. به بيان ديگر، گياهان درة نيــل، مايه هاى اصلى 

تزيين در سراسر هنر مصر بوده اند»
.(http://tarikhema.ir/ancient/iran/achaemenid)

گل پاپيروس بيشــتر در شــمال مصــر و لوتوس در 
باتالق هاي جنوب مصر مي رويد و چون مصريان باستان 
اين گل ها را نمادي از ســرزمين شمالي و جنوبي قلمداد 

تصوير 1: پيكرة نشستة خفرع

تصوير 3: سينه ريز جواهرنشان (اسرار تمدن مصر باستان، 140)تصوير 2: جام طاليى (اسرار تمدن مصر باستان، محمدپناه، 103)
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مي كردند؛ پس در حكاكي معابد نزديك اهرام در شــمال 
مصر از پاپيروس و بر ديوار معابد تصوير لوتوس را حك

 مي كردند.
«در معبد آمون رع (1300ق.م) نيز به تاالر ستون دار 
كرنــك برمى خوريم كه سرســتون هاى آن غنچه اى يا 
كاســه اى (زنگوله اى) اســت» (بلخارى قهــى، 1388: 
24). اين معبد نيز يكي از مهم ترين معابد هند اســت كه 
چون در ســرزمين جنوبي مصر واقع شده، پس مي توان 
لوتوس هاي زنگوله اي را در سرســتون ها و ستون هايش 

مشاهده كرد.

لوتوس در تمدن ايران
لوتوس در تمدن ايران يك نشان تاريخى است و همواره 
مورد توجه هنرپردازان اقوام آريايى بوده اســت. «لوتوس 

در ايران نماد نور اســت و از مكانتى رفيع برخوردار بوده 
است و ايرانيان باستان جشــنى به همين نام داشته اند» 

(همان، 78).
با توجه به جدول4 در اســطوره هاى ايرانى مى توان 
از آناهيتا (ايزد آب هاى روان) و ميترا (خداى روشــنايى) 
نام برد كه نماد آن ها لوتوس اســت. «بنــا بر اعتقادات 
اســاطيرى، مهر را رب النوع خورشيد مى دانستند و نيلوفر 
با آيين مهر، پيوندى نزديك دارد. بعضى از پژوهشگران 
معتقدنــد در صحنة زايش مهر، آن چيــز كه مانند ميوة 
كاج اســت و مهر از آن بيرون مى آيد، غنچة نيلوفر است 
نه صخــره» (ياحقى، 1386: 42). ارتباط نزديك ايزدانى 
چون ميترا و آناهيتا كه در ايران باســتان اهميت خاصى 

دارند، نشانة اهميت اين گل است.
«در سنگ نگارة شاپور دوم در طاق بستان (تصوير2) 
مهر را مى بينيم كه بر لوتوس بزرگى ايســتاده اســت. از 
آنجايى كه نوع بســيار بزرگى از لوتوس در هندوســتان 
مى رويد كه نامش ويكتوريا رگيا بوده و گويند كه مى تواند 
وزن يك بچه يا انســانى كم وزن را تحمل كند، پس در 
اين ســنگ نگارة طاق بســتان، مهر كه بر ويكتوريا رگيا 
ايســتاده است. بخشــايندة فر پادشــاهى نيز مى باشد» 

(تلخيص از: سودآور، 1384: 74).
آناهيتا نام ايزدبانوى آب و باران و بارورى در مذهب 
ايران باســتان اســت كه در تصويرها با كوزة آبى كه بر 
شــانه دارد، نشان داده شده اســت (تصوير 4). «آناهيتا 
ايزدبانوى همة آب هاى روى زمين و سرچشمة اقيانوس 
كيهانى اســت. او بر گردونه اى سوار است كه چهار اسب 
ســفيد آن را مى كشــند. باد و باران و ابر و تگرگ. وى 
سرچشــمة زندگى، پاك كنندة تخمة همة نرها و زهدان 
همة ماده ها و تصفيه كنندة شــير در ســينة همة مادران 

است» (دوستخواه، 1376: 297).
آناهيتا اسطوره اى جهان شمول است؛ چون با آب در 
ارتباط اســت. نمادهاى او گل لوتوس، ماهى، سبوى آب 
و... هســتند. «معناى نام او رود قــوى پاك، آب تواناى 
بى آســايش اســت» (ياحقى، 1386: 416). نام اين خدا 

تصوير 4: سمت راست: پيكرة ايزد مهر روى گل نيلوفر در طاق 
بستان (طاق بستان، يوسف مرادى، 19) سمت چپ: پيكرة 

آناهيتا در طاق بستان (طاق بستان، يوسف مرادى، 7)
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نخستين بار به صورت آناهيتا در كتيبه هاى هخامنشى ديده 
شده است؛ بنابراين لوتوس را گل آناهيتا به شمار آورده اند.

لوتوس در معمارى ايرانى
لوتوس عنصر اصلى تزيين در معمارى و هنر در دوران هاى 
مختلــف بوده و در باورهاى دينى، مذهبى و اســطوره اى 
ريشــه دارد. پس با گذشــت زمان و تغييــر عقايد نه تنها 
حضورش كمرنگ تر نشــده؛ بلكه مستحكم تر شده است. 
با توجه به تصويرها و نقش برجســته ها، در تخت جمشيد، 
لوتوس زينت بخش تمدن هخامنشيان است و در كارهاى 
هنرى ظاهر مى شــود. هنرمندان هخامنشى انسان را به 
دنيايى وراى آنچه هست، به دنيايى بى زمان و بى مكان و 
دنيــاى عرفان مى برند. «لوتوس و گل آفتابگردان را قبًال 
آشــورى ها و مادها در تزيينات قصرهايشــان به كار برده 
بودند؛ ولى هنرمندان هخامنشــى نقش نيلوفر مصرى را 
ترجيح دادند و با افســانه هاى مربوط به آن آشــنا شدند 
و انگيزه اى براى تلفيق آن هــا با باورهاى ايرانى يافتند» 
(ســود آور، 1384: 117). لوتوس در حجارى ها، حاشــية 
ديوارها و دســت شاهان و بزرگان خودنمايى كرده و نماد 
مهم تمدن هخامنشــيان اســت و درحكم نماد ايزدى در 

نگاره هاى تزيينى به كار رفته است.
«در زير ســتون ها به حالت زنگوله اى و تأثيرگرفته از 

مصر با برگ هاى درخت خرما و گل لوتوس ديده مى شود 
(جدول1). پاية ســتون ها نيز به شــكل نيلوفر برگشــته 
وجــود دارد كه رمز كمال و قدرت حيات بخش اســت و 
در قســمت هاى مختلف تخت جمشيد به كار رفته است» 

(سرافراز و فيروزمندى، 1375: 203).
سرستون تخت جمشيد در ايران، سرستون هاى تاالر 
كرنك در مصر و سرســتون قصر آشــوكا  در پاتالى پوترا 
نمايانگر سرســتون هاى زنگوله اى اســت كه در اين سه 

تمدن موجودند.
دربارة لوتوس  هاى واژگون مى تــوان گفت: اين پاية 
ستون ها در سه تمدن ايران، هند و مصر وجود دارد و رمز 
كمال و قدرت حيات بخش است. اصالت انسان به بنياد و 
ريشه اش است. اگر ريشة انسان به سوى معبود و به طرف 
آسمان برود، در كل زندگى سعادتمند مى شود. «همان طور 
كه افالطون انسان را گياهى آسمانى مى دانست كه ريشه 
به ســوى آسمان دارد و شاخه به جانب زمين دارد. زمين و 
موجودات زمينى، صورت معكوس و واژگون اصل خويش 
در آســمانند. پــس آنچه در زمين واژگون تصوير شــود، 
به صورت اصلى خود تصوير شــده اســت و تصويركردن 
واژگون لوتوس اشاره به اصالت آسمانى اش دارد» (بلخارى 
قهى، 1388: 117). آنچه مســلم اســت با توجه به اينكه 
مصر در طى دورانى زير ســلطة شاهان ايرانى قرار داشته 

جدول 1: جدول مقايسه اى سرستون هاى زنگوله اى سه تمدن هند، ايران و مصر
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و از هنرمندان مصرى در معمارى اســتفاده مى شده است، 
مى توان اين طور استنباط كرد كه ستون هاى زنگوله اى از 
مصر به ايران آمده؛ ولى هويت بومى اش حفظ شده است. 
لوتوس در آيين باستان مظهر پاكى است و شايد به همين 
دليل اســت كه يكى از نمادهاى مهم تمدن هخامنشــى 
است و در جاى جاى ســنگ نگاره ها و نقش برجسته ها از 
آن استفاده شده است و در تمام كارهاى هنرى اين دوره 

مى شود.
 «روابط ميان هند و ايران در عصر هخامنشيان مستند 
است و ايران به طور مستقيم يا غيرمستقيم نه تنها شيوه هاى 
شاهنشاهى، بلكه مهارت ها و فوايد مهمى  را به دولت هاى 
محلى درة گنگ انتقال داده است. حتى پس از فتح اسكندر 
روابط دوســتانه ميان ايران و هند ادامه يافت. مگاستنس 
چهل يا پنجاه ســال پس از سقوط تخت جمشيد و شوش 
است. تاالرى با هشتاد ستون در پاتالى پوترا پيداست كه بر 
اساس آپادانا ساخته شده بود. ستون هاى سنگى بزرگشان 
در هنــد براى اول بار بود و بناها در باغى بزرگ با درختان 
و چشمه ها قرار داشــت كه يادآور پرديس هاى ايرانى بود، 
به ويــژه اين امر درخور توجه اســت كه ســتون هاى اين 
بنا هاى هندى همه، تراش ايرانى را نشان مى دهند. يكى از 
سرستون هاى باقيمانده دقيقاً به سبك هخامنشى حجارى 
شده است. نشــانه هاى سرمشق ها و سبك هاى ايرانى در 
هند، در دوران پادشاهى آشوكا (264-227ق.م) متنوع تر و 
فراوان تر است. استفاده از سرستون هايى به شكل جانوران 
ماننــد ســارنات (245ق.م) و جام هاى نيلوفــر وارونه كه 
شكل پاية ستون هاى هخامنشى است و در آنجا به صورت 

سرستون درآمده است» (پوپ، 1390: 45).
در زمان اشكانيان نيلوفر را در تزيينات معمارى مشاهده 
مى كنيــم. در اين دوره تزيينات تحــت تأثير هنر معمارى 
يونان قرار گرفت. با وجود اين، لوتوس باز هم به جلوه گرى 
خــود ادامــه داد و تحت نفوذ هنر يونان در شــكل و فرم 
آن تحول ايجاد شــد. كار مهم اشكانيان در زمينة معمارى 
دســتيابى به گنبد روى گوشــواره و تكوين ايوان طاقدار 
اســت كه خود برگرفته از فرم طاق دار نيلوفر آبى اســت. 

در هنر مانوى شيوة نقاشى پيروان مانى، دنبالة هنر نقاشى 
ساسانى اســت و يكى از منابع عمدة نقاشى و فن تصوير 
كتب خطى در هنر دورة اســالمى است. «از ديلمان جامى 
به دســت آمده كه يكى از شهرياران را كه شايد شاپور دوم 
ساسانى باشد، در حال كشتن گوزنى كمياب نشان مى دهد. 
روى هر دو شانة شهريار، دو گل زندگى يا گل نيلوفر آبى 
به روشــنى و زيبايى ديده مى شود» (تلخيص از: عادل زاده 
و نظــرى، 1389: 105-106). نقــش گل نيلوفر در عصر 
اســالمى متحول شد و به صورت گل انار و گل شاه عباسى 
در عصر صفويه مورد استفادة هنرمندان قرار گرفت. «ورود 
اسالم قيد و بندهايى خاص به همراه داشت؛ تحريم نقاشى 
و نگارگرى از اين جمله اســت. پس هنرمنــد به اجبار از 
نقوش تجريدى اســتفاده كرد و پس از گذشت سال ها از 
اســليمى و ختايى و بعد گل هاى ريــز و برگ ها و لوتوس 
به وجــود آمدند» (زكى، 1363: 41). ســير تحول لوتوس 
از دورة هخامنشــى تا اســالمى مى تواند يكى از راه هاى 
پى بردن به تاريخ هنر و معمارى و بررســى نقش گياهان 
مقدس باشد كه در هر دوره و زمان هنرمندان به آن توجه 
كرده اند. لوتوس نمادى اســت كه به طور پيوســته در كل 
هنر و اسطوره شناسى مشرق زمين در حكم سمبل همگانى 
مطرح شده اســت و در دورة اسالمى توجه خاصى به آن 
شده اســت. «در پى كاوش هاى باستان شناسى كه توسط 
ديويد اســتروناخ در آرامگاه كوروش بزرگ انجام گرفت، 
آثارى از حجارى نقش گلى بر پيشــانى مقبره به دست آمد 
كه اســتروناخ آن را نمادى از اهورامزدا دانست. اما دوشن 
گيمن به درســتى معتقد است كه اين گل نه يك گل سرخ 
بلكه نيلوفر آبى اســت و با توجه به نقش برجستة مهر در 
تاق بســتان كه ايزد را در حالى كه بر روى لوتوس ايستاده 
اســت نمايان مى سازد» (اقتباس از: خسروى، 1383: 95). 
مى توان گفت كه ايــن گل، نماد ميترا و كوروش نيز پيرو 

آيين اين خداست.

نمادهاى لوتوس
29با توجه به تصوير 5، لوتوس گلى اســت كه در نگاره هاى 
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تخت جمشيد ديده مى شود و شايد بتوان گفت در حكم نماد 
به كار رفته است. با توجه به سنگ نگاره هاى تخت جمشيد، 
برخى از مردان بلندپاية پارسى و ماد هنگام ديدار شاه براى 
شــادباش مهرگان يا نوروز اين گل را به دست مى گرفتند. 
«لوتوس در ميان اديان مختلف نماد تولد دوباره، درســتى، 
خوبى، زيبايى، خوشــبختى و آرامش، روشــنى و بارورى، 
كاميابى، صلح جهانى و مظهر عشــق و رياضت و عبادت 
اســت. نيلوفر آبى حضورى هميشگى در ميان بسيارى از 
اديان قارة آسيا به خصوص اديان كشور هندوستان دارد. در 
هندوئيزم و بوديزم اهميت زيادى به اين گل مى دهند. اين 
گل در گل والى مرداب رشد مى كند و سرانجام به نهايت 
زيبايى مى رسد. اين گل بيانگر مشقت و رنج آدمى در دنيا 
بوده و براى وصف مردمانى اســتفاده مى شود كه دورانى 
سراســر سخت را پشت سر گذاشــته و به سوى آرامش در 
حركت هستند. اين مردمان چون گل نيلوفر از كف مرداب 
برآمده و در طول زندگى به موجودى مملو از حيات تبديل 
(http://hosthistory.parsiblog.com) .«مى شوند

 اين گل بيانگر نمادهاى مختلفى اســت كه با عقايد ساير 

ملل نيز مشــترك اســت. لوتوس مظهر روشنايى است؛ 
درنتيجه حاصل قدرت هاى خالق آتش، خورشــيد و قمر 
اســت و در مقام محصول خورشــيد و آب ها شناخته شده 
اســت. در اساطير ايران اين گل ســمبل ايزد بانوى ناهيد 
اســت كه در آيين هاى ايران باستان اهميت خاصى دارد. 
لوتوس در ايران نماد نور اســت و به دليل اينكه اين گل با 
آب در ارتباط است، نماد آناهيتاست. لوتوس با آيين مهرى 
نيز پيوستگى نزديك پيدا مى كند. در صحنة زايش مهر او 

از درون غنچة لوتوس متولد شده است.

لوتوس در تمدن هند
لوتوس در هند، گل مقدســى اســت و به آسانى در تمام 
زندگى هنديان نفوذ كرده اســت. در هند، چه هندو و چه 
بودايى لوتوس را رمزى پرارزش مى دانند. «لوتوس در هند 
مقدس بوده و ســمبل جهان و ظهور تجلى، نظم و زيبايى 
است. به اعتقاد هندو سرنوشت انسان به سرگذشت لوتوس 
شبيه است. ريشة لوتوس در كف آب است و از قعر همين 
بى شكلى، گلى زيبا با كاسبرگ هايى منظم و متعدد در سطح 
آب مى رويــد. اينكه فقط چند گلبــرگ از اليه هاى متعدد 
لوتوس شكفته و مابقى گلبرگ ها يكديگر را استتار كرده و 
در زير گلبرگ هاى وســطى قرار دارند؛ نشانة حقيقت ادوار 
متعدد آينده اســت كه همواره بخشى از حقيقت به مرحلة 
شكوفايى مى رسد و هستى باردار غنچه هايى از حقايق در 
مراتب گوناگون اســت كه در مواقع مناسب شكفته خواهد 
شد» (ذكرگو، 1377: 90). لوتوس نماد كسانى است كه از 
گوهر وجود و توانايى هاى خود سود برده و بدترين شرايط 
رسالت انسان بودن خود را به اثبات مى رسانند. «نيلوفر آبى 
در هند و مصر نماد چهار عنصر خاك، آب، آتش و باد است. 
چون ريشــة آن در درون خاك است؛ با باد رشد مى كند و 
شكوفه هاى آن به كمك خورشيد باز مى شود. اين گل در 
هند نماد پاكى و قداســت الهى و نماد راستى است. بعد از 
درخت زندگى، رايج ترين و مشهورترين نماد تجلى نيلوفر 
آبى است» (فرقدان و هوشــيار، 1389: 49). سر برآوردن 
نيلوفر آبى از آب تنها دليل اهميت اين گل در تمثيل ظهور 

تصوير 5: لوتوس در دست شاهان هخامنشى
(http://par3e.mihanblog.com/post/categoryl) 

در تاريخ 89/9/8 30

139
ن 3

ستا
و تاب

هار 
1/ ب

ه 1
مار

/ ش
هنر

وه 
جل



حيات در عالم نيست؛ بلكه گشوده شدن آن با نور خورشيد 
نيز يكى از جنبه هاى مهم اهميت نيلوفر آبى است.

«از نظر هنديان، آفريدگار كل (اويكت) اولين چيزى 
كه خلق كرد آب بود. از نظر هندو آب عامل ظهور حيات 
اســت. آب بنيادى ترين عامل تكوين عالم است. پس در 
ابتــدا آب به وجــود آمد و بعد از اجتمــاع آب، باد و آتش 
خلق شــد و بعد آب بــه يارى آتش در فضــا رفته و به 
كمك آتش و باد تودة ســختى به نام زمين به وجود آمد. 
بــه  زمين (پادما) يعنى گل لوتوس هم مى گويند. اين گل 
هشــت برگ داشت كه هشــت جهت عالم است. از آن 
پرتو انوار الهى حاصل شــد و در گل شخصى پيدا شد كه 
او را برهمــا خواندند» (تلخيص از: جاللى نائينى، 1380: 
202). برهما يكى از ســه خداى پيروان مذهب برهمايى 
اســت كه وى را قادر مطلــق و آفريدگار جهان مى دانند. 
لوتوس عميقًا در اســطوره هاى هند، ريشــه دارد و زمان 
ظهور آن به شــروع تاريخ پيــش از آريايى برمى گردد. با 
توجه به جدول4 خدايانى كه در افسانه هاى هند با نيلوفر 
مرتبط  هستند عبارت اند از: الف. ويشنو؛ ب. الكشمى؛ ج. 

برهما؛ د. بودا.

الف. ويشنو
ويشنو پروردگار گذشته، حال و آينده و آفرينندة آن هاست. 
دوام حيات و اتصال اجزاى هســتى و پناه موجودات است. 
«او خــداى محافظ كائنات اســت و در قالب هيئت مادى 
ظاهر شــده و با قدرت هاى شــرير به مبارزه برمى خيزد. 
موجوديت جهان و هويت هاى موجود آن متكى به اوست 
و هم اوست كه تداوم هستى را تضمين مى كند. همان طور 
كه در تصوير4 مشــاهده مى شود، او روى لوتوس ايستاده 
است. ويشنو از خدايان اصلى و نيروى اتصال اجزاى عالم 
است. ويشنو هنگام تخيل و تفكر در باب بازپيدايى كائنات، 
گل لوتوســى از نافش رست و برهما از آن گل متولد شد» 
(اقتباس از: ذكرگــو، 1377: 70-72). خلق برهما از ناف 

ويشنو، نشان دهندة اهميت برهما و لوتوس است.
 

ب. الكشمى
الكشمى همسر ويشنو بوده وكهن ترين جلوة هنرى لوتوس 
در او ديده مى شود. در تنديس الكشمى گل هاى تزيين شدة 
لوتوس بر ســر او مشاهده مى شــود. الكشمى الهة ثروت 
اســت و همه او را مى ستايند. «الكشــمى به طرز دلربايى 
زيباســت و درحالى كه دو گل نيلوفر آبى در دستانش دارد، 
بر روى يك نيلوفر آبى ديگر ايســتاده است. او با تاجى از 
نيلوفر آبى زينت داده شده است. اگر او با رنگ تيره نشان 
داده شود، به عنوان همسر ويشنوست. اگر به رنگ طاليى 
يا زرد باشد، به عنوان نماد ثروت است و اگر به رنگ سفيد 
باشــد، نماد طبيعت است و اگر به رنگ صورتى باشد، مادر 
 .(swami, 1984: 24) «و خالــق همة موجودات اســت
لوتوس هايى كه او به همراه دارد، نشــانة عالقة الكشمى 

به لوتوس است.

ج. برهما
در آييــن هنــدو از برهما در مقام ايزد آفرينش ياد شــده 
است. نام مذهب برهمايى نيز از نام وى گرفته شده كه از 

تصوير 6:  ويشنو با لوتوسى در دست (اسرار 
مكنون يك گل، بلخارى قهى، 42)
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قديمى ترين اديان بشرى به شمار مى آيد. «در كيش هندو 
او خداى خالق اســت و مانند معمارى بازنشسته است كه 
جهان را خلق كرده و تحوالت آن را به ويشنو واگذار كرده 
است. او تنها نقش آفرينش ابتدايى موجودات را دارد؛ ولى 
دوام حيات و اتصال اجزاى هســتى كه در لحظه به لحظة 
وجــود جهان نياز به اتكا و پناه دارد، وظيفة ويشنوســت» 
(ذكرگو، 1373: 73). به دنياآمــدن برهما از گل لوتوس و 
ارتبــاط نزديكش با اين گل بر اهميت و قداســت وى در 

آيين هندو افزوده است.

د. بودا
بودا به معنى روشنى يافته و بيدارشده است و طبق افسانه ها 
حتى قبل از به دنيا آمدن با لوتوس در ارتباط بوده اســت. 
«لقب بــودا (مانى پادما) يعنى گوهرى در نيلوفر اســت» 
(بلخارى قهى، 1384: 29). حضور مادى لوتوس در اطراف 
بودا و ظهور معنوى آن در يك محيط كامًال اوپانيشــادى 
چنان تأثيرى آفريد كه بعدها در تعاليمش جلوه گر شد. «در 
خانة پدرى اش استخرهايى پر از لوتوس با رنگ هاى متنوع 

وجود داشته است» (تلخيص از: شــايگان، 1362: 113). 
بودا از خانواده دور شــده و به جنگل ها مى رود و به مراقبه 
نشســته تا به روشنى برسد. زمانى كه به نيروانا  كه آخرين 
مرحله طريقت بودا و مقصد سلوك بودايى است مى رسد، از 
سلسله رنج ها آزاد شده و به تعليم و تربيت مردم مى پردازد. 
هيــچ اثرى از بودا و بوديزم نمى تــوان يافت كه از حضور 
لوتوس تهى باشــد (تصوير5). «در سير تاريخ هندوئيسم 
دو فرقة مبدأ به ظهور رســيدندكه هــم اكنون نيز در آن 
سرزمين موجودند و پيروانى دارند. يكى مذهب جينيزم  كه 
مؤســس آن مهاويزه به معناى مرد بزرگ يا پهلوان بزرگ 
اســت و ديگرى بوديزم كه به رهبرى گوتاما (بودا) بود» 
(ناس، 1373: 169). تنديس مهاويزه نيز مانند بودا بوده و 
همراه گل نيلوفر اســت. بودا و مهاويزه نيز مانند بودا بوده 
و همراه گل نيلوفر اســت. بودا و مهاويزه بسيار شبيه هم 
هســتند و تنها به واسطة برهنه بودن مى توان مهاويزه را از 

بودا باز شناخت.

هنر بودايى
هنر نقش برجســته و پيكره سازى در هند ديرزمانى قبل 
از آنكه نفوذ هنر يونانى مآب به آن كشــور برسد، شكوفا 
شده بود؛ ولى اين هنر در منطقة قندهار وجود داشت كه 
پيكرهاى بودا براى نخســتين بار به صورت نقش برجسته 
تصوير شــد. در هنر بودايى روايتگرى از زندگى و تعاليم 
بودا مرســوم بود. قبل از آنكه تصويرگرايى روايى در هنر 
پيكرسازى و نقش برجسته هاى بودايى شكل بگيرد، براى 
تجسم و تقديس بودا از نمادهاى غيرشمايلى  مانند چرخ 
دارما ،گل نيلوفر و شــير نمادهاى نيمه شــمايلى  مانند 
اســتوپا، تخت خالى و جاى پا استفاده مى شد» (جوادى، 

.(8 :1386

حضور لوتوس در معمارى هندو
لوتوس را در دو بخش از معمارى هندو به كمال مى توان 
ديد: 1. بخش اول: معمارى تزيينات هندو؛ 2. بخش دوم: 
مبحث كيهان شــناختى هندوئيزم. دربارة بخش دوم ما با 

تصوير 7 : لوتوس نماد ظهور و تجلى بودا 
(اسرار مكنون يك گل، ص68)
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كوه عظيمى مواجهيم كه محور جهان محسوب مى شود. 
شــكل مخروطى و طبقه طبقة معمارى هنــدو با مراتب 
هستى و شكل مخروط گونة كوه مرو مشابهت كامل دارد. 
كوهى اسطوره اى كه در بطن و قلب خود لوتوسى را جاى 
داده و به صورت صريح بازنمود كامل كالبد انســانى است 
كه در مركــز خود، دلى نيلوفرى دارد. بــه عبارت ديگر، 
همچنان كــه كالبد نگاهدارنده و محافظ دل اســت، معبد 
نيز به پا مى شــود تا حافظ و نگهبانى براى لوتوس باشد 
و از همين روســت كه ابعاد هندســى كالبد انسان و معبد 
يكى اســت (بلخارى قهــى، 1388: 33). «در هند از اين 
گل به صورت تجريدى در بسيارى از زيارتگاه ها و مساجد 
اسالمى استفاده شده است. در بخش اول، شاهد تزييناتى 
از لوتوس به حالت تجريدى در بناها هســتيم؛ براى مثال 
الف. شمســه هاى گل لوتوس حجارى شــده در اطراف و 
باالى طاق ها و دروازه ها؛ ب.گل تغيير شكل يافته و شبيه 
لوتــوس در گنبد تاج محل و چندين بناى ديگر اســالمى 
كه داراى گنبد هســتند؛ ج. در گنبدهاى داخلى و درونى 
مقبره ها و مســاجد كه به صورت نقــوش تكرارى لوتوس 
ديده مى شــود؛ د. در پنجره هاى مشــبك و گلدسته هاى 
كوتاه بســيارى از مساجد اسالمى» (فول واهسن، 1376: 
159). تقــدس لوتوس در بين هنــدوان تا جايى بوده كه 
در معمــارى مكان هاى مقدس، گنبدها و مســاجد نيز از 
گل لوتوس به شكل انتزاعى آن استفاده كرده اند. اين گل 
در شبه قارة هند تقدس خاصى دارد. گل لوتوس سمبول 
جهان اســت و اليه هاى متعدد  هاى آن نشان دهندة ادوار 
مختلف جهانى و مقاطع و مراتب گوناگون هســتى است. 
لوتوس به طور عميق در اســطوره هاى هند ريشــه دارد و 
يكى از نشــانه هاى بزرگ آفرينش در اساطير هند باستان 
بــوده كه زمان ظهور آن به شــروع تاريخ پيش از آريايى 

برمى گردد.

جنبه هاى قدسى لوتوس
اين گل در محيط آبى مى رويد. ريشــه در لجن، و ســاقه 
در آب دارد و  هايش به ســمت نور خورشــيد است. از نظر 

مردم باستان هر چيزى كه از ابتدا حالت خاصى داشته، بعداً 
مقدس شمرده شده است. به نظر مى رسد طرز خاص رويش 
لوتوس، اين گل را از نظر مردم قديم اســتثنايى كرده و به 
آن حالتى مقدس داده است. «اسطوره هاى هر سه تمدن يا 
بر روى نيلوفر نشسته و يا نيلوفر در دست دارند» (بلخارى 
قهى، 1388: 24). پس اين گل به منشأ و مبدأ ازلى الهه ها 

نيز اشاره مى كند.
«دراعتقاد انسان باستان، تقدس نيلوفر مساوى با ظهور 
و تجلى در اين عالم بوده است» (بلخارى، 1388: 26). اين 
گل زيبا در هندوستان نشــانة پاكى و روحانيتى است كه 

همواره با عبادت و ديانت توأم بوده است.
«تصوير واژگون لوتوس در زيرســتون هايى كه بناى 
كيهان بر آن مى باشــد، اشاره به اصالت آسمانى اش داشته 
اســت»(همان، 118). اصالت آسمانى و منشأ صدور عالم 
در لوتوس از مشــخصاتى است كه در كمتر گياهانى ديده 
مى شــود و همين امر مى تواند تقدس لوتوس را به اثبات 

برساند.

سير تحول لوتوس در تمدن ايران، هند و مصر
نقش لوتــوس از ابتدا به صورت نمــاد مذهبى براى اقوام 
مختلــف به كاررفته و از دورترين زمــان اين نقش، روى 
اشياى هنرى به كار مى رفته اســت. اين نقشمايه معموًال 
براى اشــيايى كه در درجة بااليى از نظر كاربرد مذهبى يا 
دربارى بوده اند، به كار مى رفته، پس به طور مســلم معنايى 
اســطوره اى و خاص داشته و صرفاً به خاطر تفنن و زيبايى 

نبوده است (جدول2). 

در  محتوايى  و  صــورى  لحاظ  از  لوتوس  تأثير 
فرهنگ هاى مختلف

به نظر مى رسد زيرســتون هاى زنگوله اى در تخت جمشيد 
تأثيرگرفته از مصر است. با يك بررسى تحليلى و تاريخى 
مى توان گفت: «صدها ســال قبــل از بنيانگذارى تخت 
جمشــيد در زيرستون ها و سرستون هاى مصرى اين نقش 
اســتفاده شــده و بنا به روايت داريوش در ســاختن تخت 
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جمشيد از معماران و هنرمندان مصرى استفاده شده است. 
تا حدود بيست سال مصر جزء سرزمين پارس بود. در اين 
زمان استادان معمار مصر باســتان تركيبات بى نظيرى از 
اشــكال هنرى را برايمان به ارث گذاشــتند. كلنل وادال 
كه سرســتون سرنات را در هند كشــف كرده، در اينمورد 

مى گويد: اين سرســتون كامًال تخت جمشــيدى است» 
(تلخيص از: بلخارى قهى، 1388: 123-114). لوتوس در 
تمدن هاى مختلف مفاهيم و نمادهايى مشــترك دارد؛ اما 
تفكرات اسطوره اى در تمدن ها با هم جهانى كامًال متفاوت 
دارند كه ديدگاه هاى مختلفــى را به وجود مى آورند و  تنها 

جدول 2: جدول مقايسه اى سير تحول لوتوس در تمدن هاى نامبرده از نظر نمادها، آثار هنرى، معمارى و خدايان (نگارندگان)

در تمدن قديم

ايران

هند

لوتوس در مرداب انزلي
لوتوس واژگون 

در سرستون هاي 
تخت جمشيد

نقش  برجستة لوتوس 
در تخت جمشيد

نقش برجستة لوتوس 
در تخت جمشيد

سرستون سرناتلوتوس در هند
لوتوس در «همپي 

لوتوس محل» 
لوتوس در گنبد تاج محل

لوتوس در مصر
لوتوس در سرستون 

لوتوس در مصر«كومومبو»
نقش برجسته در 
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تاريخى مشترك دارند.
«به عقيدت ويلر، كلنل وادال و اســپونر، باستان شناس 
انگليســى، معمارى هندو- بودايى از معمارى هخامنشيان 
تأثيــر گرفته اســت و دليل قوى تر اينكــه: موريايى ها از 
نظامات ادارى و روش هاى سياسى هخامنشيان الگو گرفته 
بودند و همين مســئله اقتباس از هنر هخامنشى را ايجاب 

مى كند» (اقتباس از: همان، 123-125). 
اين طــور اســتنباط مى شــود كــه پاية ســتون ها و 
سرســتون هاى نيلوفرى از مصر به ايران و سپس به هند 
رفته است؛ اما در هر تمدن هويت بومى خود را حفظ كرده 
اســت. با توجه به جدول 3 نيز مى توان تأثيرات هنر مصر 

را بر دو تمدن ديگر با توجه به تاريخ بناها مشاهده كرد.

در  محتوايى  و  صــورى  لحاظ  از  لوتوس  تأثير 
فرهنگ هاى مختلف

به نظر مى رسد زيرســتون هاى زنگوله اى در تخت جمشيد 
تأثيرگرفته از مصر است. با يك بررسى تحليلى و تاريخى 
مى توان گفت: «صدها ســال قبــل از بنيانگذارى تخت 
جمشــيد در زيرستون ها و سرستون هاى مصرى اين نقش 
اســتفاده شــده و بنا به روايت داريوش در ســاختن تخت 
جمشيد از معماران و هنرمندان مصرى استفاده شده است. 
تا حدود بيست سال مصر جزء سرزمين پارس بود. در اين 
زمان استادان معمار مصر باســتان تركيبات بى نظيرى از 
اشــكال هنرى را برايمان به ارث گذاشــتند. كلنل وادال 
كه سرســتون سرنات را در هند كشــف كرده، در اينمورد 
مى گويد: اين سرســتون كامًال تخت جمشــيدى است» 
(تلخيص از: بلخارى قهى، 1388: 123-114). لوتوس در 
تمدن هاى مختلف مفاهيم و نمادهايى مشــترك دارد؛ اما 
تفكرات اسطوره اى در تمدن ها با هم جهانى كامًال متفاوت 
دارند كه ديدگاه هاى مختلفــى را به وجود مى آورند و  تنها 

تاريخى مشترك دارند.
«به عقيدت ويلر، كلنل وادال و اســپونر، باستان شناس 
انگليســى، معمارى هندو- بودايى از معمارى هخامنشيان 
تأثيــر گرفته اســت و دليل قوى تر اينكــه: موريايى ها از 

نظامات ادارى و روش هاى سياسى هخامنشيان الگو گرفته 
بودند و همين مســئله اقتباس از هنر هخامنشى را ايجاب 

مى كند» (اقتباس از: همان، 123-125). 
اين طــور اســتنباط مى شــود كــه پاية ســتون ها و 
سرســتون هاى نيلوفرى از مصر به ايران و سپس به هند 
رفته است؛ اما در هر تمدن هويت بومى خود را حفظ كرده 
اســت. با توجه به جدول 3 نيز مى توان تأثيرات هنر مصر 

را بر دو تمدن ديگر با توجه به تاريخ بناها مشاهده كرد.

نتيجه گيرى
لوتوس گلى اســت كه نسبت به ديگر گل ها و گياهان در 
محيط خاصى مى رويد و با توجه به اينكه در لجن و خاك 
ريشه دارد؛ ولى  هايش به سمت انوار خورشيد باز مى شود، 
از لحاظ رويش با تولد انســان مشابهت دارد. چون هر دو 
همــواره در پى عروج و ســير در معنويت هســتند. ظهور 
لوتوس از مفاهيم مشتركى است كه در همة تمدن ها جزو 

مبانى مشترك اعتقادى است.
لوتــوس در ابتدا به صورت هنرى آيينى به كار  رفته؛ اما 
پس از گذشت سال ها تبديل به  هنرى كاربردى شده است. 
اين امــر در تمدن ايران از دورة ساســانى انجام گرفته و 
داراى رونــد تحول و تكاملى در طــول دوره هاى مختلف 
باســتان به ويژه دورة اسالمى بوده اســت. از بررسى هاى 

انجام شده در اين مقاله، اين نتايج حاصل شد:
1. نماد لوتوس در جهان معانى عميق هنرى، فلسفى 
و اســاطيرى دارد كه در هنر و اســاطير ملل و تمدن هاى 
باســتانى چون ايران، هند و مصر شكوفا شده و در مدتى 
طوالنــى به صورت جزئــى الينفك در عرصــة هنر اين 
تمدن ها خودنمايى كرده اســت. البته، اين نماد چه از نظر 
اسطوره شناســى و چه از نظر فرم و شكل آن در جلوه هاى 

هنرى تشابه و تفاوت هايى را در تمدن هاى فوق دارد.
2. مفاهيم مشــترك لوتوس يكى از مهم ترين مبانى 
مشــترك اعتقادى در تمدن هاى باســتانى را كه ظهور و 
تجلى است به خوبى نشان مى دهد. در هر سه تمدن نامبرده 
35اين گل نماد تجلى است و انسان سنتى اين معنا را از خلق 
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نماد و سمبول هاى خدايان و الهه گانكشور
مربوطه

آيين و فرقه هاى 
مربوطه

شكل ظاهرى

ايران

خدايى كه از داخل گل ميترائيسمخداى خورشيدمهر
نيلوفر زاده شده است

الهة عشق و بارورى كه همراه آناهيتاپرستىايزدبانوى آب هاآناهيتا
با گل نيلوفر زاده شد

هند

خدايى است كه بر گل آيين هندوخداى آفرينندهبرهما
نيلوفرى نشسته كه از ناف 

ويشنو روييده است

خدايى است كه روى آب هاى آغازين آيين هندوخداى خورشيدويشنو
خوابيده و از ناف او گل نيلوفرى 

مى رويد. او چهار دست دارد و در 
يكى از دستانش گل نيلوفر دارد.

الكشمى
آيين هندوالهة ثروت

الهه اى است كه بر گل نيلوفر 
آبى نشسته است و در دو 
ذست از چهار دست خود، 
گل نيلوفر را حمل مى كند. آيين ودايىالهة رستاخيزى

مصر

بچة خورشيد است كه از آيين كهن مصرخداى آفتابهوروس
درون شكوفه هاى نيلوفر 

آبى بيرون آمده است.

خداى مرگ و آزيريس
نماد تولد دوباره

در مقابل چهار خداى هوروس آيين كهن مصر
كه در گل نيلوفر ايستاده اند، 

نمايش داده مى شود.

معموالً با سر شاهين و جسم بشر آتون پرستىخداى خورشيدرع
و تاجى از قرص خورشيد ترسيم 

مى شود و گل نيلوفرى در دست دارد.

خداى خالق، نفرتوم
خوش شانسى 
و خداى عطر

او را به هيئت مردى با سر آتون پرستى
شير و دست هايى از نيلوفر 
آبى و همچنين با عصايى 

نيلوفرى شكل نمايش مى دهند.

جدول 3: جدول مقايسه اى الهه گان از لحاظ سمبول ها، شكل ظاهرى و فرقه ها در تمدن هاى ايران، هند و مصر (نگارندگان)
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و كاركرد ويژة اين گل گرفته است.
3. نقش لوتوس از ابتــدا به صورت نماد مذهبى براى 

اقوام مختلف به كار رفته است.
4. با توجه به موارد گفته شده اين نقشمايه معموًال براى 
اشيايى كه در درجة بااليى از نظر كاربرد مذهبى يا دربارى 
بوده اند، به كار مى رفته و به طور مسلم معنايى اسطوره اى و 
خاص داشته و صرفاً به خاطر تفنن و زيبايى به كار نمى رفته 
است. اين نقشمايه مانند ساير هنرهاى كاربردى و تجسمى 
يك روند تحول و سير تكاملى در طول دوره هاى مختلف 
باستان داشته است. سير تحول اين گل، آن را از يك هنر 

آيينى به يك هنر كاربردى نشان مى دهد.
5. اوج قداســت و زيبايى به كارگيرى آن در هنر هند 
و بوديزم ديده مى شــود؛ همان گونــه كه هنوز هم در هند 
اين گل مقدس اســت و در مراسم مذهبى كاربرد دارد و از 
گذشته تا به حال مقام مذهبى خود را همچنان حفظ كرده 

است.
6. چرخة تولد و رشــد وكمال درگل لوتوس ســمبل 
چرخة تولد و رشــد وكمال انسان اســت كه رو به مرتبة 

الوهى مى گرايد.

پى نوشت ها

1. اين مقاله برگرفته از پايان نامة كارشناســى ارشد نگارندة دوم با عنوان «بررسى نقشماية گل لوتوس در هنر ايران، هند و مصر» 
است كه در سال 1390 در دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.

Buddhism .2
3. آشوكا: (272 -232ق.م) امپراطور هند نوة چاندار گوپتا، مؤسس سلسلة موريا (حدود321-184ق.م)، بود. درواقع، آشوكا را مى توان 
بانى و مروج دين بودايى دانست؛ زيرا وى با كمال جرئت به آن فلسفة زاهدانه و متقى جنبة دنيوى و مثبت بخشيد و آن را مذهبى 

عملى قرار داد.
4. نيروانا: معروف ترين لفظ خاص آيين بودايى است كه نفس اداى آن، رهايى، اشراق و تنوير گوتاما بودا را به ياد مى آورد. نيروانا در 
متون كهن بودايى چون نيكاياها (Nikaya به زبان پالى) و آگاماها (Agams به زبان چينى) راهى عملى براى زدودن نگرانى و 
اضطراب انسان در زندگى و نيل به مشهود و رهايى است. برخى نيروانا را به صفاتى چون شعف، آرامش و لذت نيز آراسته اند؛ ولى 
واقعيت اين است كه لفظ نيروانايى به خودى خود نمى تواند داراى چنين صفتى باشد. در نيروانا نه رنج است نه خوشى. نيروانا از لحاظ 
لغوى به معناى خاموشــى اســت و خاموشى بعدى مثبت يا منفى ندارد. در نيروانا خوشى يا ناخوشى، زيبايى يا زشتى و وجود يا عدم 
معنى ندارد؛ زيرا نيروانا نه عدم است و نه وجود. وجود و عدم هر دو جنبه هايى است كه در ارتباط با جهان واقع معنا مى دهد و نيروانا 
وراى آن هاســت. در مقام نيروانا، حقيقت مطلق بر سالك مكشوف راه درمى يابد كه اين جهان و هرچه در آن است، هيچ گاه نبوده، 

هيچ وقت نيست و هيچ زمان نخواهد بود و كسى كه به اين مرتبه صعود مى كند از هر بندى رهاست (برگرفته از ذكرگو، 1377).
Jainism .5

6. نماد غيرشــمايلى: منظور نمادهايى است كه به طور انتزاعى به معبود اشاره دارند كه مهم ترين آن ها در هنر بودايى عبارت اند از: 
چرخ دارما، گل نيلوفر و شير.

 (kornak) 7. چرخ دارما: از سه قسمت اصلى چرخ، دسته و پايه تشكيل شده است. اين نماد چرخ در معبد سوريا واقع در كورناك
هند مورخ 1240 ميالدى بوده و از جنس سنگ است.

8. نماد نيمه شمايلى: نمادهايى است كه ظاهر شمايلى (تصوير يا مثالى از ايزد كه مورد نيايش قرار گيرد) ندارد؛ اما اشارة مستقيم به 
معبود در قالب فيزيكى و مادى دارند. نمادهاى بارز نيمه شمايلى در هنر بودايى عبارت اند از استوپا ، تخت خالى و جاى پا.

9. استوپا: عبارت است از يك بناى منور و مرتفع برج مانند مخروطى شكل كه قبة نوكدارى در رأس آن قرار گرفته و هريك از اين 
37استوپاها را يكى از مؤمنان به شكرانة انجام عمل خير يا خدمات مقدسى بنا كرده است و اين جزو اعمال ثواب براى هر فرد است 
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كه در طول عمر خود به ساختن يك استوپا موفق بشود (برگرفته از ناس، 1372).

منابع شكل ها و تصويرها
.(http://par3e.mihanblog.com/post/categoryl) :1تصوير
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