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ارزیابـی نمادیـن نقوش جانـوری سفال نیشابـور
(قرون سوم و چهارم هجری قمری)
سحر چنگیز*،1دکتررضارضالو
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی -نگارگری ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2استادیار گروه باستان شناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

چکیده

(تاریخ دریافت مقاله ،89/9/7 :تاریخ پذیرش نهایی)90/4/5 :

سفالینه های نیشابور و نقوش آنها میتوانند حلقه ی رابطی میان دو دوره از شکوفاترین دورههای تاریخ هنر ایران -پیش و پس از
حمایت حاکمان سامانی از هنر و هنرمندان ،از مواردی بود که رش ِد سفالگری در نیشابور طی قرون سوم و چهارم
اسالم -محسوب شوند.
ِ
هجری قمری ،را موجب شد .همهی نقوش نیشابور؛ کتیبهای ،هندسی و جاندار از پیشینهی ارزشمندی در تاریخ هنر ایران برخوردار هستند
طراحی نقوش جانوری است .این نقوش از نظر فرم ،ساختار ،مبانی
خالقیت انسان در عرصهی سفالگری نیشابور،
و از زیباترین جلوههای
ِ
ّ
زیباشناسی و اعتقادی تکامل زیادی یافتهاند و نمایانگر باورها و اعتقادات مردم آن روزگاران می باشد .باتوجه به اینکه بیشتر نقوش جانوری
ضمن
سفال نیشابور متعلّق به پرندگان و تزیینات وابسته به آنهاست ،دراین مقاله ،به دو دستهی پرندگان و غیر پرندگان تقسیم شدند.
ِ
تأثیرپذیری مستقیم از نقوش ماقبلاسالم ،نیز شرح داده می شود .بااینکه تزیینات و قدرت
تحلیل ساختاری هر نقش ،مفهو ِم نمادین و
ِ
ِ
نمادگرایی گذشته شده است ولی نه تنها تکرار نمادهایی از هن ِر پیش از اسالم ،چون ساسانیان ،بلکه
بیان سبک سامانی ،تاحدی جایگزین
ِ
ِ
حضور مفاهیم نمادین مختلفی را در نقوش جانوری سفال نیشابور می توان دید .وجود احادیث و پیامهای اخالقی -اعتقادی ،کنار نقش
گشایی نما ِد بعضی نقوش یاری کرد.
جانوران ،از مواردی بود که محقق را در گره
ِ
واژههایکلیدی
سفال نیشابور ،نقوش جانوری ،نماد ،سبک سامانی ،هنر ساسانیان.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09151590843 :نماب رS.Email: Sahar.chy@gmail.com ،0511-3928131 :
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مقدمه
سفالگری ایران ،طی دوره های مختلف ،بهعلّت تأثیرپذیری از
باورهای مذهبی ،جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و ...از نظر فرم و نقش
تحول چشمگیری یافته است .این تأثیرپذیری را در قرن های سوم و
ّ
چهارم هجری قمری ،در نواحی شرق -خراسان و ماوراءالنهر -به
وفور میتوان دید .در این دورهی زمانی ،سفالگر نیشابور با ذوق و
ِ
نقوش مرتبط با فرهنگ ،ادب ّیات و
سلیقه در آفرینش ،تزئین و تنظیم
پدیدههای اجتماعی زمان خود نوآوری نموده است.
با وجود تأثیرپذیری زیاد دوره ی سامانی از دوره ی ساسانی،
نمیتوان سبک هنری سامانی را از هرجهت جانشین سبک ساسانی
دانست ،در واقع با این که عناصر فراوانی -از دوره ی ساسانی-
ِ
تفاوت قابل
در آن باقی مانده است ولی دست مانده های تزیینی،
نکه جانمایه ی آن تغییر قاطعی کرده
مالحظه ای یافته و مهمتر ای 

است .در این زمان ،پویایی تزیین ،آن نیروی مقتدرانه ی خودآگاه
را ندارد ،بلکه دارای تکبری نسبت ًا خشک و بیروح است اما نیروی
محرکی دارد که از تب وتاب اندیش هایسریعاالنتقال بهر همند است.
سبک سامانی بیانی از برتری ظفرمندانهای است که با خداوند
پیوند دارد و از این رو جاودانه است .این تفاوت ،نتیج هی ناگزیر فتح
عرب بود .زبان بسیار شیوای عربی در ایران رواج یافت ،جوالنگاهی
برای شور و نشاطی شد که در زبان دشوار و مالل آور پهلوی
قابل تصور نبود و به جای پادشاه ساسانی که به نمایندگی خدا_یا
تقریب ًا به عنوان خدا_مطلق و فوق طبیعی بود ،در این زمان ،جهانی
مردم ساالرانه و واقعیت بنیاد وجود داشت که در آن مردم در برابر
پروردگار موظف به اجرای اعمال خاصی بودند ،اما جایگاه خدا به
نفع آزادی تغییر یافته بود(پوپ.)3151 ،1387 ،

روش پژوهش
تحقیق حاضر با استفاده از روش تاریخی -تطبیقی انجام گرفته
است .جمعآوری اطالعات با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و
مطالعهی تصویری نمون ههایی از آثار هنرهای تزئینی در گنجین ههای
خارج و داخل کشور صورت پذیرفته است .محور اصلی این تحقیق؛
نقوش جانوری است و سعی بر آن شد تا حد ممکن با شیو های
تهای هنری گذشتهی
منطقی این دسته از نقوش که متأثر از س ّن 
ایران میباشند ،مورد مطالعه قرار گیرند .برای دستیابی به این هدف
عالوه بر مشاهده و بررسی نمون ههایی از آثار نقوش تزئینی دورهی
اسالمی ،به مقایسه با نمون ههای پیش از اسالم نیز پرداخته شد.
در این تحقیق از میان تنوع نقوش سفال نیشابور ،به بررسی و
ِ
نقوش پیش از اسالم
تأثیرپذیریِ نقش و نمادهای جانوری آن ،از
و بهویژه هنر ساسانیان پرداخته شده است .در عین پژوهش به
سئواالتی از جمله :آیا این نقوش در برگیرندهی مضامین نمادین
خاصی هستند؟ آیا تأثیرات ساختار سیاسی -مذهبی در پیدایش و
خاصی در
شک لگیری این آثار تأثیر داشته است؟ آیا الگو و سنّت ّ
ترسیم نقوش رعایت شده است؟ پاسخ داده می شود.

پیشینهپژوهش
در خصوص مطالعات قبلی در این حوزه باید ذکر کرد؛ عمدهی
تحقیقات صورت گرفته در حوزهی سفال نیشابور ،مربوط به
کتیبههای کوفی و گاهی نقوش انسانی است .اما در خصوص
نقوش جانوریِ آن ،طبقهبندی جامعی صورت نگرفته و شاید تنها

منبعی که بتوان تصاویر بیشتری از نقش جانوران درآن یافت ،کتاب

"Wilkinson, "Period Islamic Early the of Pottery :Nishapur

باشد .امید است این نوشتار زمینهی بحث روی نقوش جانوری را

فراهم کند.
در این مقاله ،نقوش جانوری به دو بخش پرندگان ،غیرپرندگان
ی نقش جانور موردنظر ،به
تقسیم می شوند و همزمان با معرف ِ
بررسی نمادِ مربوطه نیز پرداخته میشود.
الزم به ذکر است؛ پرداختن به برخی از نمادها مستلز ِم نوع
ِ
خاص طراحی آن است ،به همین دلیل ،نقش و نماد هر جانور ،به
طور همزمان بررسی میشود.
1

نقش و نمادهای جانوری سفال نیشابور
از زیباترین جلو ههای ظهور خالق ّیت انسان در عرصه ی
سفالگری نیشابور ،طراحی و ساخت فر مهای جانوری است .نقوش
جانوری زمانی جدا و زمانی توأمان با دیگر نقوش سفالینه نظیر
یرفت .این نقوش ،عالوه بر نمایش
گیاهی ،هندسی و انسانی ب هکار م 
طبیعت اطراف ،در بردارندهی مفاهیم عمیقی از ذهنیاتِ
ِ
جانورا ِن
هنری سازندگا ِن خود است و اخبار موثق و مطمئنی از چند و
چو ِن اعتقادات ،ادبیات ،علوم و طرز تلقی آنها از جهان هستی اعالم
میدارد.
ارتباط این نقوش با مفاهیم ادبی در ،هم نشینی با نقوش انسانی
نهای ادبی ،پند و اندرزها و
است و به مرور ایام بر اساس داستا 
2
بهصورتسبکچکیدهنگاری طراحیگردید(کیانی،
باورهایمذهبی 
.)76 ،1379
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از جمله منابعی که نقوش و تزیینات نیشابور از آن گرفته شده،
نماد مذاهبِ مختلف می باشد ،برای مثال تعدادی سفالینه در نیشابور
با نقش صلیب و نقش ماهی دیده می شود .در واقع در قلمرو سامانیان
عالوه بر مذاهب اسالمی ،به دلیل روحیه تساهل و تسامح دولت ،امکان
حیات سایر ادیان و مذاهب نیز وجود داشت و سامانيان ،جامعهاي
مبتني بر آزادانديشي در عقايد را ايجاد كرده بودند.
همزمان با نماد مذاهب ،حضور مفاهیم اخالقی به وضوح روی
ظروف نیشابور قابل مشاهده است .میتوان گفت ،بیشترین درصد
فقها و محدثین و علمای قرون اولیهی اسالمی ،خراسانی و نیشابوری
بوده اند .علت این امر آن است که در آغاز ظهور اسالم ،در میان ملت
عرب ،به مقتضای بادیه نشینی و ابتدایی بودن سطح فرهنگ اجتماعی،
دانش و صنعتی وجود نداشت و آنان احکام شریعت را در سینهی
خود حفظ و آن را نقل میکردند .یکی از بهترین ابزار انتقال این مفاهیم،
سفال بود .تعداد زیادی از این احادیث ،روی ظروف هنرمند نیشابوری
گاه تنها ب هصورت کتیبه ،گاه با نمادی از حیوا ِن معرفی کنندهی آن پیام
و گاهی تلفیقی از هر دو قابل مشاهده است (تصویر .)1

ِ
حرکت پرنده،
این زمینه هنرمند توانسته با تغییری جزئی در شکل و
آن را ب هصورت تاز هتری جلوه دهد .از نقش پرندگان در سفا ل
نیشابور استفادهی زیادی شده است(فیروز .)79 ،1345 ،علت ِ
نقش
ِ
ِ
طبیعت نیشابور
مختلف
زیادِ پرندگان را هم میتوان به دلیل پرندگان
دانست و هم اینکه از گذشته ،پرندگان مختلف ،نماد و نشانهی خیلی
از مفاهیم تلقی میشدهاند .در این تحقیق باتوجه به دو مورد به این
نقش پرداخته شد :تأثیر اعضای بدن ،در تعیین نو ِع پرنده و تأثیر
عوامل تزئینی در ِ
نقش پرنده.
در واقع این نقوش بر اساس ویژگی هر پرنده طراحی شد هاند
و پرندگانی از جمله طاووس ،سیمرغ ،طوطی ،بلبل ،مرغابی(بط)،
کبوتر ،مرغ ماهیخوار(بوتیمار) ،خروس ،لک لک ،قرقاول و شانه به
سر(هدهد) به تعداد زیاد در ظروف نیشابور مشاهده می شوند.
با لها و ب هطورکلی اندام پرندگان ،با نقوش زیبای طراحی شدهی
روی آن ،نشاندهندهی خالق ّیت و توجه هنرمند ایرانی به جزئیات
یباشد .ذوق و خالق ّیت هنرمند ،زمانی بیشتر مشخص
و تزئین م 
تنوع و تفاوت تزئینات در تکتک اعضای بدن پرنده،
م
یشود که ّ
یتوان به
متناسب با نوع پرنده تغییر کرده است .از نقوش پرندگان م 
موارد زیر اشاره کرد:

طاووس

تصویر-1سفال نیشابور ،تکرار کلمه َبرکه ،دور ظرف.
ماخذ( :موزه آبگینه و سفال ایران)

یتوان به مفاهیمی نظیر
از جمله پیا مهای زیبای این ظروف م 
"سعادت ،سالمت ،ثروت و قدرت برای صاحب آن" و به ویژه به
کلمهی برکت ،که بسیار زیاد تکرار شده ،اشاره کرد (اتینگهاوزن و
دیگران.)137 ،1379 ،
با توجه به رشد علوم غریبه در اوایل دوره اسالمی و فرم ،اشکال
و اعداد موجود در ظروف نیشابور ،شاید بتوان ارتباطی با سفال و هنر
دورهی سامانی و طلسم و علوم غریبه پیدا کرد .این علوم ،علمی ناباور،
مطمئن و صحیح می باشد که در روزگاران قدیم جزء علوم حوزههای
علمیه ایران بوده و به طور خصوصی تدریس میشد ه است .در این
علوم حروف و اعداد خاصیت ویژهای دارند و ابزاری برای حفاظت
فرد در مقابل نیروهای شیطانی وجود دارد که " َمن َدل"  3نامیده میشده
است .ارتباطی که میتوان بین مندل و سفالینههای نیشابور برقرار
کرد ،فرم دایرهی آن است .اگر ما فرم دایرهی ظرف را به مثابهی
مندلی فرض کنیم ،آنگاه تمام نیروها و انرژیهای نقوش آن ،در
درون این مندل محصور گشته و به مشتری ظرف منتقل می شود که
می توان برکتُ ،یمن ،خوبی و به طورکلی صفات وفضائل نیک را از
جملهی این موارد ذکر کرد.
الف) نقش ونماد پرندگان
یباشد .در
تنوع م 
مه مترین ویژگی در طراح ِ
ی پرندگان ،موضو ِع ّ

از پرندگانی که به وفور روی سفال نیشابور دیده می شود،
گهاي مختلف ،نمادي از
نقش طاووس می باشد .این نقش در فرهن 
بهشت ،تولّد دوباره و ابد ّيت است .در فرهنگ و هنر اسالمي نقش
طاووس اشارتي به تجلّي جمال الهي و تمثيلي است از نفس انساني
كه خواستار بازگشت به موطن اصلي و ابدي خود است .به گفتهی
عطار نیشابوری ،طاووس مظهر بهشت پرستان و دربان و راهنمای
مردم به بهشت است .همانطور كه اين پرنده در دوران باستان در
آيين زرتشت ب هعنوان مرغي مقدس مورد توجه بوده است(خزایی،
 ،)139 ،1382استفادهی زیاد از این نقش ،در سدهی سوم و چهارم
ش ُیمنی
هجریقمری ،با جنبهی اعتقادی مرتبط بوده و نمادی از خو 
می باشد .این نقش در ظروف نیشابور ،بیشتر بهصورت پرندگاني
است كه رأس بدن و ُدم ،در يك نقطه بههم متصل شده اندُ .د ِم این
پرنده ،اغلب فرمی مثلثگونه با گوش ههاي گرد دارد .این پرندگان،
) هستند.به گفتهی
ی سه نقطه ای )
اغلب دارای تا ِج توپ ِ
ویلکینسون این تاج ،نمادی از طاووس می باشد (Wilkinson, 25
( )1973,تصویر .)2

تصویر  -2نمایی از نقش طاووس درسفال نیشابور.

مأخذ) Wilkinson, 1973 ,P.51, No 71a ( :

36
نشریههنرهایزیبا -هنرهای تجسمی شماره 47

پاییز 1390

روي ُد ِم این پرنده ،تزیيناتي وجود دارد؛ از جمله همان فرم مثلث
ك ،كه خود دارای تزئينات نقطه چين و آرایهی
ُدم ،ب ه صورت كوچ 
ِ
گياهي 4است .این آرایه که از هنر ساسانیان به ارث رسیده ،تحت نام
آرایهی ِ
برگ نخلی ،در تزیین و طراحی بسیاری از نقش جانورا ِن
نیشابور دیده میشود(تصاویر 3و .)4

تصویر-3آرایهی گیاهی ،هنر ساسانی.
مأخذ ( :سیری در هنر ایران  ،پوپ ،شکل )902

تصویر -4آرایه گیاهی ،هنر سامانی.
ماخذ( :جدا شده از ظروف سفال نیشابور)

سیمرغ

مفاهيم پيچيده و نمادين سيمرغ ،آن را به یکی از مه مترين
ِ
فرهنگ عرفاني ايران بدل كرده است ،چنانكه به اعتقاد
نشان ههاي
ّ
قالطير؛ چون مرغان ،كثرت خود را در آيينهی تجلي
عطار در منط 
حضرت حق ديدند ،به سيمرغ وحدت پيوستند .همهی مرغان براي
يكنند و گام نخست را براي رسيدن بدو
رسيدن به سيمرغ تالش م 
يگذارد و از
يدارند .لیكن هريك در اين وادي خونخوار گام م 
برم 
ِ
يكند و خود را از اين
يگردد ،الجرم عقبنشيني م 
خطرات آن آگاه م 
يدارد" .عرفان ايراني -اسالمي ،مه مترين
معركه به يك سو نگه م 
جلو هگاه سيمرغ است" (بیات.)30 ،1380 ،
دست های از ظروف مکشوفهی نیشابور دارای نقش مرغ و سیمرغ
یکند .این
است که یاد مر غهای ظروف نقره ی ساسانی را زنده م 
نقش ،میتواند عالوه بر مفهوم عرفانی ،نماد خوش ُیمنی را نیز در بر
داشته باشد .در تصویر ِ ،5
نقش سیمرغ بر روی یک بشقاب بزرگ
یشود.
نیشابور دیده م 

يترين شكل ممكن ترسیم شده
در این ظرف ،سيمرغ به تجريد 
ِ
سمت بال ،متمایل کرده است .تمامي
و دم خود را باز و سرش را به
پيكرهی اين پرنده با خطوط و سطوح ساده طرح شده است و فضاي
يشود .طراح
ميان بال پرنده با نقشی تزئيني ب هصورت منفي ديده م 
براي خلق اين موجود ،تنها به زيبايي توجه داشته و تناسب را در نظر
نگرفته است (خزایی .)29 ،1385 ،در طرح اين نقوش گاه فقط از دو
رنگ سفيدِ زمینه و ِ
نقش قهو هاي استفاده شده است .که همین تضاد
رنگی ،چشم را می نوازد.

طوطی

در برخی ظروف ،شباهت نزديكي در ترسيم نقش نوعي پرنده با
يشود ،اين پرنده احتما ً
ال طوطي
نقش سيمرغ (تصویر  )5مشاهده م 
یتوان از طراحي نوك بال ،دم بلند پرنده كه
است .اين شباهت را م 
کمی اغراق شده و حالت قرارگيري پرنده روي ظرف تشخيص داد.
در تصویر  ،6دو طوطي ،به موازات کادر دایرهشک ِل ظرف قرار
گرفت هاند .به اعتقاد عطار در منطق الطير؛ طوطي ،در طلبِ آب حيات
يبيند .آب حيات ،تمثيلي از
است و پادشاهي را در بندگي راه ظلمات م 
معرفت است و طوطي نشان آن گروه است كه در طلب علم از عالم
يمانند(فربود.)36 ،1382 ،
اصلي باز م 

تصویر  -6نقش دو طوطی.

تصویر -7طوطی کاکلدار.

ماخذ(Fehervari,2000,48( :

ماخذ(Pourjavady,2001,193( :

يشود .با
در تصویر  7نقش طوطي ،در ظرف ديگري مشاهده م 
اینکه ،اين نقش در ارتباط با پيكرهی مجاو ِر آن ،معنی مییابد ،ولي
يتوان تفاوت ترسيم اين نقش را با نقوش باال تشخيص
به راحتي م 
ِ
تزئينات آن،
ي كاک لدار است و در طراحی و
داد .اين پرنده ،طوط ِ
اغراق زیادی صورت نگرفته است.

بلبل

تصویر  -5سفالینهی نیشابور با نقش سیمرغ ،قرن چهارم ه .ق.

ماخذ)Grube, 1994,4 No 80 ( :

يشود و مانند ساير پرندگان
در تصویر  ،8نقش بلبل مشاهده م 
ِ
داراي تزئينات خاص و متفاوت و ُد ِم برگ نخلی است.
به فرمودهی عطار؛ بلبل ،پاي بند عش ِ
ق ُگل است و مظهر
جمال پرستان .بلبل از قديم االيام به سبب چهچهی د لانگيز و نغمات
موزونش در ادب ّيات شرقي و ب هخصوص ادب ّيات فارسي مقام بلند
داشته است .در لغتنامهی دهخدا از اين مرغ با نا مهاي مرغ بال ،مرغ
بهار ،مرغ چمن ،مرغ خوش خوان ،مرغ شباهنگ ،مرغ صبح ،مرغ
طرب و مرغ زنده خوان ياد شده است(فربود.)36 ،1382 ،
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تصویر  -8نقش بلبل.

در تصویر  ،11دسته ای پرنده رویِ لبهی ظرف دیده می شوند
و بیتاج(نر و ماده) هستند .به گفتهی
که به طور متناوب ،تا ج
ويلكينسون ،این پرندگان كبوتر میباشند (.)Wilkinson, 1973, 192
ش ُیمنی و صلح و دوستي است.
این نقش ،نمادی از خو 

مأخذ(Pourjavady,2001,190( :

بط  -مرغابی

در تصویر ،9ردیفی ازپرندگان ،در حال چرخش به دور کادر
دایره شک ِل ظرف می باشند .اين پرندگان با منقاري برآمده ،پاهايي
كوتاه و كوچك در تناسب با حجم بدن ،احتما ً
ال مرغابی هستند .بر
روي بال پرنده تزئينات پولك مانندي وجود دارد .تاجی غيرمعمول،
از پشت سر جانور به عقب كشيده شده است .این تا ِج سنگین ،فرمی
ترکیب شده از آرایهی گیاهی است .شاید هدف از ترسيم اين تاج ،تنها
ب ه دليل هماهنگي عناصر تصويري برای ایجاد تركيببنديِ پوياتر
باشد" .مرغابي ،به گفتهی عطار ،مظهر زاهداني است كه پيوسته در
يدانند.
كار شستوشو هستند و خود را نماد پاكي و درستكاري م 
يرود" (فربود.)36,1382،
برترين كرامت او اين است كه بر آب راه م 

تصویر -11کبوتران نر و ماده.

مأخذ)Wilkinson, 1973, 202, 44a( :

بوتیمار -مرغ ماهیخوار

مرغ ماهيخوار نيز از جمله پرندگاني است كه بر روي ظروف
نیشابور نقش شده است .در تصویر  ،12نسبت بدن با پاهاي پرنده
يتناسب و كوچك است .سر پرنده فقط با طرح چند
ب هطور فاحش ب 
دايره ،نشان داده شده و چیزی شبیه ماهی به دهان دارد .گویی اين
يباشد(فیروز،1345 ،
مرغ با لهايش را گشوده و در حال پرواز م 
 .)79-80در ردیف دایرههای لبهی ظرف ،ریتمی از خطوط مواج،
نقش شده ،که می تواند نمایشی بر آب باشد.
به گفتهی شيخ عطار ،بوتیمار پرندهی غ مخوار دريا است (فربود،
.)37 ،1382

تصویر  -9نقش مرغابی.

مأخذ)Wilkinson, 1973, 52, No 75( :

کبوتر

تنو ِع نقش کبوتر در ظروف نیشابور را ،گاه با س ِر بسيار
كوچك ،گاهی با تاج و گاه بسيار ساده ،كودكانه و عاري از
ِ
ظرف تصویر ،10تک پرندهایست
تزئينات میبینیم .عنصر اصلی
با سر فوق العاده كوچك؛ این پرنده ،كبوتر است .بال آن با
نقطه و بافت چشم طاووسيُ ،پر شده است .و مشابه خیلی از
ِ
برگ نخلي ،به دهان دارد كه تا پشت س ِر
نمونههای دیگر ،نيمه
آن ادامه دارد (.)Wilkinson, 1973, 192

تصویر  -12نقش مرغ ماهیخوار.
مأخذ( :فیروز ،1345 ،شکل ) 39

خروس

تصویر  -10نقش کبوتر.

مأخذ)Wilkinson, 1973, 202, No 47( :

خروس همراه با سگ ،از ياران ايزدسروش در مقابل ديوان و
جادوگران هستند .در اوستا نيز از خروس با صفت پیشگو ياد شده
است(کریمی .)16 ،1381 ،نقش خروس در هنرهاي تجسمي ايران
يتوان آن را
(مفر غهاي لرستان) از ديرباز حضور داشته است .و م 
نماد خورشيد و روز دانست(همپارتیان .)54 ،1384 ،این پرنده روی
سفال نیشابور ،نیز دیده میشود(تصویر .)13
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پاییز 1390

تصویر  -14نقش اسب ،قرن سوم هجری.
مأخذ( :فیروز ،1345 ،شکل )42

تصویر  -13نقش خروس.

مأخذ(Pourjavady, 2001,190( :

ب) نقش و نماد غي ِر پرندگان
یتوان به چهار گروه
در ظروف نیشابور ،نقش غیرپرندگان را م 
تقسی مبندیکرد:
 جانوران اهلی که در زندگی مردم نقش داشت هاند .این حیواناتبرای مردمان آن روزگار سودمند و وجودشان ضروری بوده
یتوان به نقش اسب ،گاو ،سگ ،بز ،شتر و ماهی
است .از این دسته م 
اشاره کرد.
یتوان به
 حیواناتی که نماد زیبایی و وقار هستند .از این دسته م نقش اسب ،آهو ،بز و  ...اشاره کرد.
 حیواناتی که نماد درند هخویی و قدرت هستند .از این دستهیتوان به نقش پلنگ ،یوزپلنگ و شیر اشاره کرد.
م
 نقش حیواناتی که جنبهی واقعی ندارند و بیشتر یک نقشیشوند.
تلفیقی-اسطور هایمحسوبم 

اسب

ِ
نقش اسب ،به موجبِ دستهبندیِ فوق ،جزء جانوران مفید و زیبا
ِ
نقوش نمادین قرار می گیرد .عالوه بر
و البته هم چون گذشته جزء
اسبِ ،
نقش اسبسوار نیز در این دوره به وفور دیده میشود.
علت این امر را میتوان -1 :عالقهی امیرا ِن سامانی و همچنین
عامهی مردم به شکار ،تیراندازی و اسبدوانی(ناجی)300 ،1386 ،
 -2تأثیر داستانهای حماسی -اسطورهای و ادبی زمان خود(کیانی،
نقوش شکار و سوارکا ِر ساسانیان دانست .با وجودِ
ِ
 )1379و -3
شباهت زیاد این نقوش به هن ِر ساسانیان ،ولی هنرمندِ دورهی
ی نقوش ساسانی ندارد.
اسالمی ،تمایل به بیان هیجان و قدرت بدن ِ
بر روي كاسهی كوچكي از قرن سوم هجري نقش يك اسب در
يكه تمام قسمت كف و قسمتي از
حال حركت طرح شده ،ب هطور 
لبهی كاسه را فرا گرفته است .بدن اسب با خا لهاي درشت پوشيده
شده كه شايد هدف ،نمايش اسب ابلق باشد .و احتما ٌ
ال ،اسب خا لدار
در تخ ّيل هنرمند ،با حيواناتي چون پلنگ به لحاظ قدرت ،برابري
ف ،نقش پرندگان و حيوانات
يكند(تصویر .)14در اطراف لبهی ظر 
م
يشود(فیروز.)87 ،1345 ،
ديگر نیز مشاهده م 

ِ
تزیینات ظریف و زیبایی چون چهار خط
اسبِ تصویر  ،15با
يها ب ه همراه گ ل و
عمودي متصل به گرد نبند(طوق) و منحن 
گ نخلي شكل همراه است .در واقع هنرمندِ ،
رنگ مشكي اسب
بر ِ
ِ
جزئيات نقاشي شده ،شكسته است .با نگاهِ کلی به
را بهوسيلهی
يبهره
یشود آنها از طراحي كالسيك ب 
بها مشخص م 
آناتومي اس 
نيستند .به طور مثال ،قرارگيري پاها در تصویر  ،14حالت يورتمه
ِ
خاص هنرمند ،شكلی
و حركت را القا می کند .که با د ّقت و تیزبيني
تخ ّيلي نمودار میشود .پرداختن به جزئيات از جمله مواردي است
يتوان آنها را در طراحي گوش ،مويِ روي پيشاني ،یالُ ،سم و
كه م 
همچنين در شكل دهانهی اسب ديد.

تصویر  -15نقش دیگری از اسب.

مأخذ(Wilkinson, 1973, P.53, No 86a( :

گاو کوهاندار

ندار در دو ظرف نيشابور
نقش موجودي شبيه به گاو كوها 
مشاهده شده است .در تصوير ،16فرم بدن حيوان به خوبي با كاد ِر
دايرههماهنگشدهاست.قسمتشكم(بخشوسطبدنحيوان)تقريب ًا
به شکل مستطيل طراحي شده و داخل آن کتیبهی كوفي وجود دارد.
شايد در س ِر حيوان شباهتي به اسب ديده شود ،ولي با مشاهدهی
يشود.
دو شاخ ،احتمال گاو بودن اين نقش بيشتر م 

تصویر  -16نقش گاو کوهاندار.
مأخذ( :قوچانی،1364،تصویر )36
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پيكرنگاري ظرف دوم ،صحن هاي از زندگي روستايي را به نمایش
يهمتا است (تصویر
میگذارد و در محصوالت سفالينهی ايراني ب 
ً
 .)17ممكن است اين صحنه به درخواست مالك ظرف (احتماال یک
كشاورز) نگاشته شده باشد.

تصویر -17کاسهی روستایی.

مأخذ)www.louvre.fr/islamic art( :

ندار بزرگ و وارونه كه بدنشان توسط گياهان،
دو گاو كوها 
زينت داده شده و ب هطور افقي دراز كشيد هاند ،ك ِل ظرف را پوشاند ه
است .دور گردنشان يوغ گاو آهن وجود دارد كه كوچك بودن آن
در ّ
تضاد با بزرگ بودن حيوان ،قابل توجه است .پويايي اين تصوير
با خطوط سياهي كه در حاشي ههاي تصوير قرار دارد ،توسط
سازندهی اين ظرف مؤكد شده است .تزئينات اين ظرف هم مثل
چند ظرف ديگر از عناصر ُگ لدار كوچك تشكيل شده كه با سبك
يپوشاند و به آن
خاصي ب هصورت مارپيچ تا انتهاي بدن گاوها را م 
يگويند .در واقع همان فرم اسليمي و مارپيچ در ديگر
لولهشكلنما م 
نگار ههاي دورهی اسالمي است که حضورش در چندين اسب و
حيوان از همين ظروف وجود دارد .گرچه روش تزئيني و همچنين
يهاي ممتاز اين اثر است اما موضوع آن،
رنگ آميزي از ويژگ 
هایِ
ِ
صحنهی گاو آهن و كشاورزي ،ب هدليل نادربودن صحنه نمايش
يهمتا میباشد (www.louvre.
زندگي كشاورزي در هنر اسالمي ،ب 
ندار با ماه
 .)fr/islamic artدر ستار هشناسي(طالع بيني) ،گاو كوها 
به هم پيوست هاند .حضور اين حيوان ،هم به فال نيك و هم بد گرفته
يشود .حرف (ک) كوفي در انتهای پوزهی یکی از گاوها ،نوشته
م
شده که ممكن است شكل ساده شدهی كلمهی بركت باشد و معمو ً
ال
يشود.
ب هصورت دعاي خير در ميان سفا لهاي نيشابور ديده م 

بز کوهی

ِ
نقوششبيهبز،گاهبهصورتتکنقش(تصویر
درسفالنيشابور،
 )18و گاه به تعداد زياد است ،كه گروهي نقش شد هاند.

طرز ترسيم آناتومي و تزئينات بدن بز در تصاوير مختلف تقريب ًا
يباشد .معمو ً
ال شا خها بلند و به حالت ني مدايره به قسمت
يكسان م 
عقب كشيده شدهاست ،بدن به دو بخش تيره و روشن تقسيم شده
يشود و سر و گردن ،قسمت روشن ،تنه و
كه از ناحيه گردن جدا م 
يدهند .در اين نقش ،مانند چندين نقش
پاها ،قسمت تيره را تشكيل م 
پرنده ،فرمي شبيه به شاخ كه از انتهاي گردن حيوان ،آويزان شده
وجود دارد و به رنگ روشن روي قسمت تیرهی بدن قرار گرفته
است .گویی هدف هنرمند ايجاد تعادل بین دو سطح تيره و روشن
است (تصویر .)19
در تصویر ،20بزی دیده میشود که با نقوش ديگر تفاوت بارزي
تحرك را
دارد و آن حركت گردن حيوان به عقب است .هنرمند اين ّ
ب هخوبي ب هنمايش گذاشته است.

تصویر  -21چهار بز.
تصویر  -20نقش بز.
مأخذ(Wilkinson, P.44, No 61( )www.louvre.fr/islamic art( :

در تصویر  ،21چهار بز ،اطراف چهار ضلع يك مربع ايستاد هاند.
مشابه اين نقشهای چهارتایی را میتوان در نقوش پیش از تاریخ
چون؛ پیکرهی چهار غزال و چهار گاو بالدا ِر دو جا ِم طالیی در
مارلیک مشاهده کرد.
يها و در شاخ آن قدرتي
بز ،مظهر فراواني ،ربالنوع روئيدن 
نهاي كهن ماه با باران و خورشيد با
جادويي پنهان بود .از زما 
خشكي و گرما رابطه داشته است و چون ميان شا خهاي پرپيچ
وخم بزكوهي و هالل ماه نيز رابط هاي وجود دارد ،از اينرو مردم
باستان معتقد بودند ،شا خهاي بزكوهي در نزول باران مؤثر
است(حاتم .)364 ،1374 ،با توجه به اینکه نقش بز در اغلب موارد،
کنار ِ
ِ
حرف (ک) یا ( َبرکه) نقش بسته ،هدف اصلي از طراحي اين
نقش در سفال نيشابور مفهوم بركت بوده است .البته تعداد زیاد بز
در ظروف را نیز می توان نشانه ای از گله و َرمهای که در اختیار
داشته اند ،دانست.

آهو

تصویر -19نقش بز.
تصویر  -18نقش بز کوهی.
مأخذ )Grube, 1994,No.115( :مأخذ( :کیانی)149، 1379 ،

در تصویر  ،22حيواني شبيه به آهو دیده میشود كه فرم طراحي
بدن شباهت زيادي با نقش بز دارد .در این نقش همانند نقش بز،
فرمي شبيه شاخ از گردن حيوان به داخل بدن ،آويزان و در گردن
حيوان طوقي متشكل از چندين خط ،طراحي شده است .در اینجا نیز
ِ
چرخش سر و گرد ِن حيوان ،به عقب ،به
هنرمند مانند تصویر  ،20با
جانور حرکت بخشیده است.
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تصویر -22نقش آهو.

ماخذ)Grube, 1994,No.37( :

شتر

شتر از گروه حيواناتي است كه براي زندگي مردم ضروري بوده
يشده است.
و بهخصوص در مناطق خشك ،برای سفر استفاده م 
در تصویر ،23اندازهی حيوان در كادر ،گوياي شخص ّيت حيوان
است .شتر در اين شکل كل فضا را اشغال كرده و هنرمند به اين
طريق عظمت ،سنگينوزنیُ ،كند حركت كردن و توانايي او را در
ِ
راحت شتر،
سفر و شرايط سخت كويري نشان مي دهد .انحناهاي
ِ
ِ
چرخش دايره هم تراز است .در اين ظرف از دو رنگ قهوهاي و
با
ي ،از ِ
رنگ قرمز استفاده شدهاست .در واقع رنگ
شهاي كوچك 
در بخ 
ِ
چرخش چشم را در كل
قرمز در سطح بدن جانور پخش شده و
تصوير موجب میشود.

تصویر-25نقشسگ.
ماخذ)Grube, 1994,No.60( :

پلنگ و یوزپلنگ
احتما ً
ال اين حيوان ب هخاطر فرم ،بافت ،طرح بدن و قدرت بدني زياد

ب هعنوان يك حيوان قوی مورد توجه بودهاست .در طراحي آناتومي
تهايي مشاهده
گهاي روي ظروف نيشابور ،شباه 
يوزپلنگ و پلن 
يشود ،مث ً
ال دم حيوان در مواردي با پيچشي به سمت باال و جلو
م
كشيده شده است(تصویر .)26پاها از هم باز و حالت يورتمه دارند
ي فيگور ،خا لها درشت ترسيم شد هاند .ب هطور كلي
و در قسمت ميان ِ
در اين نمون ه ،هنرمند با ريز و درشت كردن خا لها ،عقب و جلو بودن
ي هر چه تمام بهنمايش گذاشته است.
اندام حيوان را به زيباي ِ

تصویر  -26نقش پلنگ.
مأخذ(:کیانی،کریمی،1364،طرح )8

تصویر  -23نقش شتر.

مأخذ(Fehervari,2000, No.43) :

سگ و روباه

در ظروفی ،چهارپاياني شبيه سگ و روباه هستند که آنها هم ُدم
شها
برگ نخلی دارند .در تصویر 24كه شايد تصویر سگ باشد گو 
گتر طراحي شده و گياهي به دهان حيوان است
از حد معمول بزر 
كه نمون هاش در نقش پرندگان هم وجود دارد .بافت بدن حيوان از
نقاط ريز نامرتب تشكيل شدهاست .در ظرفی دیگر ،نقشی شبیه سگ
یا روباه ،به صورت زیر دیده میشود(تصویر.)25

يشدهاست.
از يوزپلنگ و پلنگ در ايران ،براي شكار استفاده م 
اين حيوان در نمون ههاي زيادي از تصاوير ،نظیر تصویر ،27در
یكه پاهايش روي خط كناري بدن اسب و
باالي بدن اسب ،ب هطور 
سواركار است ،قرار گرفته و هدف؛ محافظت و پشتيباني از شكارچي
ی قابلتوجه اين
در زمان شكار است ( .)Wilkinson, 1973, 21نكت ه 
است كه ،هيچ حالت درند هخويي در ترسيم اين حيوان ،مد نظر
هنرمند نبوده است.

تصویر -27نقش پلنگ بر باالی اسب.

مأخذ(Fehervari,2000, No.42 ( :
تصویر-24نقشسگ.

مأخذ)Wilkinson, 1973, P.52, No 80( :

بهطوركلي همهی شبهيوزپلنگان ،بازماندههايي از حيوانات
اساطيريِ تصوير شدهی هنر ايران در هزارهی اول پيش از ميالد
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هستند .و درحاليكه اين نقوش در اين دوره ،با ويژگيهاي اصلي خودِ
حيوان ،طراحي شدهاند ،در ايرا ِن گذشته ،اغلب با با ل و گاهي با سری
مانندِ پرنده ،تصوير شده اند .ولي بهطوركلي هدف؛ نمايش يك جانور
اساطيري و شيردال مانند بوده است ).(Wilkinson, 1973, 21-24

در نقش دیگری ،بد ِن جانور دارای نقطه و ِ
بافت فلسمانند می باشد.
دم جانور دوبار پيچيده شده و باالي سطح ظرف را پوشانده است.
ی
دركنار دم ،فر مهاي گياهي و تزئيني سبز رنگ وجود دارد .طراح ِ
ِ
صورت تمامرخ ،از نکات جالب در این نقش است.
چهرهی حيوان ،به
يتوان گفت؛ هنرمند ،با این نوع تصويرسازي ،نقش جانور
در واقع م 
را شبیه كاریکاتور ارائه كرده است(تصویر . )30

شیر

در تصویر  ،28نقش حيواني شبيه به شير با بافتي شبيه بدن پلنگ
وجود دارد ،كه كل سطح ظرف را پوشانده است.

تصویر  -30نقش دیگری از شیر.

ماهی

تصویر  -28نقش شیر.
مأخذ( :کامبخش فرد،1386 ،تصویر)168

این نقش با دو ِ
رنگ آبي و نارنجي اش ،تناسب و هارموني زيبايي
با فرم بد ِن جانور ،ايجاد كرده است .سر و فرم کلی بدن ،شبیه شیر
و بافت بدن که از لكههاي درشت و تيره ،داخل شطرنجيهايِ آبی
تشکیل شده ،شايد نشاندهندهی بافت بدن پلنگ و گونهای گربهسان
ی این حيوان ،قابل توجه است
باشد .نكتهاي كه در طراحي آناتوم ِ
فرم قرارگيري پاها و دم ميباشد .به طوریکه يكي از پاهاي جلويي
به همراه يكي از پاهاي عقب ،دم و همچنین س ِر جانور از یک رنگ
تشکیل شدهاند و دو پاي ديگر (يكي در قسمت جلو و ديگري در
قسمت انتهايي) با رنگي متفاوت و طراحي قابل توجه ،ديده ميشود.
با توجه به قرارگيري و جهت فرم پاها ميتوان حالت خاصي از
مجسم نمود .اين حركت در ظرفي از سيلك
حركت را براي حيوان
ّ
با نقش شیر (تصویر  )29هم ديده ميشود .گویی هنرمند دورهی
ي پيش از تاريخ در طراحي اين جانور بهره
اسالمی از شيو ه 
ی طراح ِ
برده است.

ماخذ)Grube, 1994,4 No 115 ( :

از ماهی ب هعنوان نمادي براي آب ،باران ،تازگي و طراوت استفاده
يشده است .ماهی ،تجسمی ازدریا و نشانهی باروری می باشد.
م
ب هطور كلي نقش ماهي حضوري سمبليك دارد و نوع و شيوهی
ِ
حركت موجود در آب است.
طراحي اندام ماهي تداعي كنندهی
نقش ماهی در تصویر  ،31در فرم و تزئينات به گون هاي چشمگير
تهايي
طراحي شدهاست و اين تزئينات در ظروف مختلف با هم تفاو 
دارند .در بعضي نمون هها ،واقعي با جزئياتي اغراقآمیز (الف و ب)
و در بعضي كام ً
ال انتزاعي و تجريدي (ج) ظاهر شد هاند ،كه نشان از
ديد باال و خالق ّيت هنرمند دارد.

(الف )

مأخذ(Pourjavady, 2001,190 ( :

(ب)
مأخذ( :فیروز ،1345،شکل )49

(ج)
تصویر -31نقش ماهی.
مأخذ(http//:islamicceramics.ashmolean.org ( :

جانوران تلفیقی و اسطورهای

تصویر  -29نقش شیر بر روی ظرفی از سیلک کاشان.
مأخذ( :بهنام)20 ،1347 ،

برخیازظروفنیشابور،ازنقوشینامتعارفتشکیلشدهاند.اين
موجودات عجيب و غريب ،معمو ً
ِ
ال تلفیقی از انسان و حيوان هستند.
اين نقوش سابقهی ذهني ديرين هاي را در فرهنگ بشري دارا هستند.
نكتهی قابل توجه در اين تصاوير آن است كه بينندهی اين تصاوير به
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ِ
موجودات تلفیقی ،تقریب ًا
يکن د .از
هيچ رو احساس ترس و وحشت نم 
در همه دورههای هنر ایران استفاده میشدهاست .در واقع هنرمند
با تلفی ِ
ق ویژگیهایِ خاص ،از چند جانور ،سعی درجمعآوری چند
نماد و مفهوم نمادین در یک جانور داشتهاست .همچنین نشان ههايي
يشود ،از جمله:
از جانوران اساطيري در تعدادي از نقوش ديده م 
ُد مهايي كه فرم برگ نخلي و ب هطور كلي فر مهاي گياهي دارند .كه
گ اشاره شد .البته اين نقش در چهارپايان ديگر و
نمون هاش در يوزپلن 
نطور دم بعضي پرندگان نیز وجود دارد (تصویر.)32
همي 

تصویر  -34نقش مخلوق خیالی.
مأخذ( :فیروز ،1345،شکل) 48

انسان خيالي تصویر  ،35سري مانند گاو و یا اسب شا خدار ،در
هر دستش شیئی شبيه بوتهی گل و به پا ،چکمه دارد .در زير دست
راست صورت فرشت هاي با بال و در زير دست چپ ،نقش يك ماهي
يشود .با توجه به وجود دو نقش فرشته و ماهی در این
ديده م 
ظرف ،احتما ً
ال هنرمند ميخواسته از آسمان (عرش اعال) تا انتهاي
تجسم فرشته
دريا را در اين وسعت كم بنماياند و از اينرو فقط به ّ
(نشانه آسمان) و ماهي (نشانه دريا) پرداخته است.

تصویر -32چهارپا با ُدمی گیاهی.
مأخذ( :رفیعی ،1377 ،تصویر )60

طهايي به روي گردن-احتما ً
ال همان
موجودخيال ِي تصوير ،32خ 
ِ
گداری رو به
شهایی شبيه اسب دارد و د ِم آن ،گياه بر 
يال -و گو 
گها متشکل از
باالست .كل بدن از نقاط ريز تشكيل شده و بافت بر 
یباشد.
خطوطمتقاطعم 
در نمون های از جانوران اسطورهای ،تزئينات يال حيوان به حالتي
سها دورتادور بدن حيوان را
زيبا و فلسمانند ،تصوير شده و فل 
پوشانده و داخل بدن ،خالي از هر نوع بافتي است (Wilkinson,
( )1973,21تصویر.)33

تصویر  -35كاسه سفالين ـ قرن چهارم هجري.
مأخذ( :فیروز ،1345،شکل )49

تصوير ،36نيز نقشی تلفيقی از س ِر انسان و بد ِن حيواني شبيه
اسب است .عده ای ،نقوش این ظرف را مرتبط با داستان معراج
ی وسط را ُبراق پیامبر دانستهاند.
پیغمبر اسالم و چهارپایِ ترکیب ِ

تصویر -33جانور اسطوره ای با فلسهایی دور تا دور بدن.

مأخذ(Wilkinson, 1973, P.53, No 86a( :

تصویر  ،34نقش دیگری از مخلوقی خيالي ست با دو شاخ
که موهايش آويزان و به سهدسته تقسیم شدهاست .صورتش سه
يكه
گوش و دهان و بين ِي آن با يك خط نقش شدهاست .ب هطور 
تها روي پهلو (کمر) قائم به
يباشد .دس 
ميسر نم 
تفكيك آنها از هم ّ
طرفين و پاها در محل زانو به طرف چپ خم شده است .در بدن هيچ
يشود و ب هطور كلي اين نقش با
نوع فرورفتگي يا برجستگي ديده نم 
ي روي ظروف تفاوت فاحش دارد (فیروز،1345 ،
صور انسان ِ
ساير ّ
.)95
5

تصویر  -36نقش تلفیقی سر انسان و بدن حیوان.

ماخذ)Grube, 1994,No.37( :

در تصویر  ،37فيگورهاي عجيب و غريبی-گروتسک -برگرفته
از تزئينات هنر بين النهرين دیده میشود .تاج انسا ِن وسط
ظرف ،نشان ههايي از پادشاهان ساساني دارد .در اين ظرف هم
مثل بسياري از ظروف نيشابور ،موضوع شكار ،مطرح است
(.)Piotrovsky,2004,68
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يتوان به پاهاي انسان و جانوران كه
يهاي آن ،م 
از دیگر ويژگ 
كهاي خرچنگ طراحي شده ،اشاره كرد .در اين ظرف دو
شبيه چنگ 
ً
جانور متفاوت وجود دارد كه احتماال جنبهی افسان هاي داشت هاند .در
سمت راست ظرف ،يك موجود تلفيقي گزنده وجود دارد .شايد آن،
سگ یا ُگرگ پا كوتاه باشد و در چپ ،يك گرب هسان كوچك است كه
شبیه سياهگوش میباشد .در زير آن نیز يك پرندهی بدون پا مشابه
سایر پرندگان سفال نیشابور دیده میشود.

ایندوجانورنامتعارف،دارایتزیيناتمتفاوتي،چون؛كمربندهاي
متشکل از خطوط و داير ههايي با عالمت ستار هاي ،هستند (تصویر
( 38الف) و (ب).

(ب)
(الف)
تصویر -38دو جانور تلفیقی ،جدا شده از سفال نیشابور.

مأخذ) Piotrovsky,2004,Fig.4( :

تصویر  -37نقش افسانهای.

مأخذ) Piotrovsky,2004,Fig.4( :

نتیجه
اینتحقیقنگاهیبهروندتأثیروبازتابهویتایرانی،ب هخصوص
عصر ساسانی در شک لگیری عناصر هنری اولین تم ّدن ایرانی-
اسالمی در سد ههای سوم و چهارم هجریقمری دارد .از بررسی
نقوش ذکر شده ،مشاهده میشود ،سفالگری یکی از رسان ههای
محبوب طبقهی متوسط بوده و در همهی آثار به آرایش و تزئین
حتی از نوع پیچیدهی آن تأکید میشده است .مه مترین نکتهی
مشترک میان تمامی نقش مایههای این آثار ،نگاه تجریدی -تزئینی
خالق هنرمند است که به بهترین شکل درهمهی نقوش نیشابور
چون ،نقش کتیبهای ،نقوش جاندار (انسانی ،حیوانی و گیاهی) و
نقوش هندسی نمود یافته و ب هخصوص تزئین ،جزء جدانشدنی
این نقوش است .دراین میان ،نقوش جاندار تداوم س ّنتهای هنری
ایران باستان و یکی از مهمترین حلقههای واسطه هنرایران قبل و
بعد از اسالم است .درمیان نقوش جانوری نیشابور ،نقش پرندگان
بیشتر از دیگر نقوش مورد توجه بوده که هم ب هدلیل تنوع گونههای
پرندگان درمحیط اطراف و هم نمادینه بودن بسیاری از پرندگان
چون طاووس ،سیمرغ ،کبوتر ،طوطی ،بلبل و  ...در دورهی اسالمی
و حتی پیش از اسالم است.
باتوجه به وجود احادیث و جمالت اعتقادی -اخالقی ،در کنار
نقش جانوران و شباهتی که بین فرم دایرهشکل ظروف و مندل وجود
دارد ،شاید یکی از مفاهیم عمیقی که بتوان از این نوشتار حاصل کرد
بدین شرح باشد؛ هنرمند سفالگر قصد داشته که نیروهای خوب
ش ُیمن را به صاحبا ِن ظروف بخوراند .این پیامها گاهی به
و خو 
صورت مجرد روی ظروف نیشابور دیده می شوند-کتیبه های
کوفی -و گاه ،چون این مجموعه با طراحی جانوران ،پیام و به

عبارتی دعای خیر و برکت برای دارندگا ِن ظروف طلبیده میشد.
گاهی دیده میشود که خط کوفی به صورت دایرهوار به دور ظرف
نوشته شدهاست که میتواند تداعی َمن َدل را کند .همچنین با توجه به
ترکیببندیهای متنو ِع ظروف نیشابور از تک نقش ،دو نقش و ...تا
ظروف انباشته از نقش و تزیین ،شاید بتوان ارتباطی بین تنو ِع اعداد
در سفال با علم اعداد -که در اوایل دورهی اسالمی ،توجه زیادی به
آن شده بود -پیدا کرد که بحث در این خصوص خود ،چندین مقاله
را می طلبد.
یتوان خالق ّیت و نوآوری هنرمند را از موارد زیر
درواقع ،م 
ب هطورضمنیدریافت:
ببندیهای بدیع (چه در ظروف کتیبهدار و چه در ظروف
ترکی 
دارای نقش جانوری)
ِ
چینش تک نقش تا انباشته از نقش
تنوع در
هماهنگی نقش با فرم دایرهشکل ظروف
اغراق و کاریکاتوریزه کردن
بیانتصویرسازانه
سادگی ترسیم خطوط و آزادی در طراحی
حس بخشیدن به جانوران ،بدون حالت درندهخویی
تنوع در طراحی پا ،چشم ،شاخ ،سروگردن ،بال و بدن
ت داخل و خارج از بدن جانور
تنوع و تزیین در باف 
ایجاد تضاد تیرگی-روشنی و توجه به فضاهای مثبت -منفی
ایجاد ریتمهای جالب (چون دو شاخ با دو پا)
نگاه اساطیری به جانوران
تنوع در اندازهی جانوران؛ به لحاظ کوچک ،بزرگی در طبیعت.
و ّ
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سپاسگزاري

از زحمات جناب آقای مح ّمد درویشی در انجام اين تحقیق تش ّکر و قدردانی ميشود.

پی نوشت ها
تنوع زیاد نقوش پرندگان در بین ظروف نیشابور ،به دو دستهی پرندگان و غیرپرندگان اشاره شده است.
 1بهدلیل ّ
 2بازنمایی ویژگیهای اساسی و بازشناختی اشیاء طبیعی مطابق با یک شیوهی قراردادی.
 3واژه "مندل "ریشهی سانسکریت دارد و به معنای "دایره" است .ج.توچی در کتاب خود"مندل"[مانداال] ،در مورد ترسیم یک مندل میگوید«:ترسیم یک مندل
کار سادهئی نیست .مانند برگزاری مناسکیست که مستلزم تناسخ (نوزایی) فرد است .مندل دارای جزییاتی است که این فرد باید با همهی هوش و حواس
به آنها بپردازد»(اردالن و دیگران.)134 ،1380،
ِ
4آرایهی گیاهی یا همان ِ
سرعت تمام ادامه مییابد .این گیاه از نقوش شاخص دورهی ساسانی
نقش گیاهِ آکانتوس؛ از نقوشی است که از دورهی سامانی با
است که بعدها قواعد اساسی گل اسلیمی در آن پیاده میشود .در نقوش دورهی سامانی نیز تکرار این گیاه را داریم ولی تزییناتش متفاوت میشود و در
بعضی کتب با نام آرایهی برگ نخلی هم ذکر شده است(پوپ.)3153 ،1387،
 5شايد بتوان علّت وجود شاخ را در تعداد زيادي از نقوش نيشابور در اين دانست :عموم ًا در ملل مختلف ،نقش شاخ حيوانات مورد احترام بوده و ارتباطي
مابين شاخهاي حيوانات و افكار انسانها بهوجود آمده و آن به تدريج مبدل به ارتباط ناگسستني مابين بشر و جهان باال گرديده است .از اين جهت بشر
هنگامي كه ميخواست براي قهرمان خود شخص ّيتي فوقالعاده و غيرعادي قائل شود وي را با شاخ نشان ميداد و اين موضوع را در هنر خود منعكس
ميكرد(حاتم.)361 ،1374 ،
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