صفحات 54 - 45

45

ی دوره ،17شماره ،4زمستان1391
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

نقوشِ موجوداتِ تركيبي در هنر سفالگري
دوران اسالمي ايران
سيدهاشمحسيني*

استاديار باستانشناسي و هنر دوران اسالمي ،دانشكدة علوم انساني پرديس نمين ,دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبیل ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/11/26 :تاریخ پذیرش نهایی)91/9/12 :

چکیده

پيش رو ،به بررسي و تحليل موجوداتِ
تركيبيهارپي ،اسفنكس و گريفون در هنر سفالگري دوران اسالمي ايران
تحقيق ِ
ِ
نقوش سفالينههاي اسالمي محسوب ميشوند .مهمترين
ميپردازد كه عليرغم تعداد محدود ،جز ِء زيباترين و اسرارآميزترين
ِ
اهداف اين تحقيق عبارتند از :ش��ناخت مفاهيم و منش��ا ِء كاربرد نقوش مزبور بعالوة قرون رواج و انواع س��فالينههاي حاوي
آنها در هنر س��فالگري دوران اس�لامي ايران .الزم به ذكر است كه تاكنون در رابطه با كاربرد اين نقوش در هنرهاي مختلف
اس�لامي ،نظريههاي گوناگوني مطرح ش��ده است ،اما اغلب آنها مصاديق مس��تدل و مستندي را در اين زمينه ارائه نكردهاند.
بديهي اس��ت كه اطالعات مس��تخرج از نمونههاي بكار رفته در هنر س��فالگري دوران اسالمي ايران ،ميتواند تاحدود زيادي
راهگشاي بسياري از ابهاماتِ موجود در اين زمينه باشد .از همينرو ،ابعاد مختلف تكنيكي و مفهومي كاربرد نقوش موجودات
تركيبي مزبور در تعدادي از س��فالينههاي دوران اس�لامي ايران ،بصورت مس��تند مورد بحث و تحليل قرار گرفته است .بنابر
ِ
عامل كاربرد اين نقوش ذكر كرد بلكه مجموعهاي از عوامل و
مهمتري��ن يافت��ة تحقيق ،عامل واحدي را نميتوان بعنوان تنها
ِ
منابع شناخته و ناشناخته در كاربرد آنها دخيل بودهاند كه مهمترين منابع شناخته شدة آنها مفاهيم بلن ِد عرفان اسالمي در
ِ
قالب انسان-پرنده ،بعالوة برخي صورتهاي فلكي و اساطير ايران باستان ميباشد.

واژههای کلیدی

موجودات تركيبي،هارپي ،اسفنكس ،گريفون ،هنر سفالگري ايران ،دوران اسالمي.
*تلفن ،09141556077 :نمابر.E-mail:Hhoseyny@uma.ac.ir ،0452-3222953 :
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مقدمه
نقوش تزيين��ي مورد اس��تفاده در هنره��اي مختلف دوران
اسالمي ،گسترهاي پهناور از طرحهاي گياهي ،هندسي ،كتيبهاي،
حيواني و انساني را دربرميگيرد .البته روح اصلي تزيينات اسالمي
بيشتر در طرحهاي گياهي ،هندسي و كتيبهاي بازتاب يافته است
و طرحهاي حيواني و انساني بيشتر با تاثير از تمدنهاي پيش از
اسالم مورد اس��تفاده قرار گرفتهاند .اما در كنار طرحهاي مزبور،
دستهاي از نقوش ،حد واسط بين طرحهاي حيواني و انساني نيز
وج��ود دارد كه ميتوان از آنها با عنوان نقوش موجوداتِ تركيبي
ياد كرد كه از زيباترين و درعين حال اس��رارآميزترين نقوش هنر
اسالميمحسوب ميشوند.
پيش رو ،بررس��ي و تحليل انواع اين نقوش
موض��وع تحقيق ِ
و زمينهها و مباني كاربرد آنها در هنر س��فالگري دوران اس�لامي
ايران اس��ت .بديهي است ش��ناخت ويژگيهاي نقوش موجوداتِ
تركيبي بعنوان بخش كوچك اما مهمياز عناصر تزييني س��فال
دوران اسالميميتواند راهگشاي بسياري از پرسشها و ابهامات
در زمينة منابع و انگيزههاي كاربرد آنها باش��د .در همين راس��تا،
تعدادي از نمونههاي شاخص سفالينههاي دوران اسالميايران كه
حاوي نقوش موجوداتِ تركيبي هس��تند ،با جستجو در موزهها و
مجموعههاي داخلي و خارجي انتخاب و پس از بررسي و توصيف

مش��خصات تكنيك��ي و تزييني هري��ك ،مهمتري��ن ويژگيهاي
س��اختاري نقوش ،مش��خص و در انتها دالي��ل و منابع احتمالي
كاربرد آنها مورد بحث و تحليل قرار گرفته است .همچنين جهت
تركيبي مورد بررسي ،طراحي و
ارزيابي دقيقتر ،هريك از نقوش
ِ
در جدول جداگانهاي مورد مقايسه قرار گرفتهاند.
به لحاظ سابقة تحقيق ،باتوجه به تعداد كمتر اين دسته از نقوش
تزييني هنر سفالگري ،تاكنون تحقيقي
در مقايس��ه با س��اير نقوش
ِ
تخصصي در اين زمينه صورت نگرفته اس��ت .كارهاي مشابه صورت
گرفته نيز اغلب يا سيرتحول آنها در هنرهاي پيش از اسالم را بررسي
نموده يا نمونههايي معدود از نقوش سفالگري اسالميرا در كنار ساير
هنرها البته با تحليلهايي ناقص ارائه كردهاند.
خاطر نشان ميسازد كه مفهوم نقوش موجوداتِ تركيبي در
اينجا شامل نقوش اساطيريِ اژدها و سيمرغ نمي شود زيرا هريك
از اين موجودات داراي س��ابقه ،منشاء و مفاهيم بسيار مفصلتر و
متنوعتري است كه بررس��ي آنها تحقيق جداگانهاي را ميطلبد.
به عب��ارت ديگر نقوش موجوداتِ تركيب��ي در اين تحقيق صرفا
شامل نقوش معروف به اسفنكس ،1گريفون 2وهارپي 3ميشود كه
واقعي مختلف باهم يا از
تركيب اجزاي بدن حيوانات
بدن آنها از
ِ
ِ
اجزاي بدن حيوانات مختلف با انسان تشكيل يافته است.

ِ
موج�ودات تركيبي در
 -1س�ابقة نق�ش
سفالگري قبل از اسالم ايران
هنرمندان ادوار پيش از تاريخ پس از تجربة نقاشي بر ديوارههاي
غارها ،ب��ا ثبت پيامهاي رمزآميز خود بر روي س��فال به بهترين و
گوياترين وجه و تنها با ترسيم چند خط ،مفاهيم و معاني را در قالب
نشانهها و عاليم مينشاندند .نقوش در اين دوره ،تقلي ِد صادقانهاي از
طبيعت اطراف و محيط زيس��ت است كه از درون و جان سفالگران
تراوش كرده اس��ت .ازجملة رايجتري��ن نقوش اين عصر ميتوان به
ِ
حالت شكار شده يا
نقوش حيوانات وحشي اشاره كرد كه اغلب در
محاصره شده توسط شكارچيان ترسيم شدهاند.
بسياري از محققين در رابطه با موارد استفادة اين نقاشيها نظريات
گوناگوني را مط��رح كردهاند كه به موجب يكي از آنها ،نقوش جنبة
سحر و افس��ون داشته و شكارچيان را در ش��كا ِر آسانتر موجودات
وحشي ياري ميكرده است(كامبخشفرد .)85-87 ،1383 ،بنابراين
باتوجه به هدف و موارد اس��تفادة اين نقوش ،موجوداتِ تركيبي در
س��فال ادوار پيش از تاريخ نسبتأ كميابند و هنر سفالگري در ادوار
مزبور از تخيلي بارور و مجموعه نقشهاي غني نشانهاي ندارد .البته
به ندرت اتفاق ميافتد كه هنرمند به چهارپايي مثل بز كوهي و يا
اس��ب ،بالهاي راس��ت يا خميده اضافه ميكند و يا به پنجة شير،
حال��ت چنگالهاي پرندة ش��كاري را ميدهد(كوبان-17 ،1345 ،

تركيبي س��فال پيش از تاريخ در
 .)13از مع��دود نمونههاي نقوش
ِ
ايران كه در كنار نقوش واقعي ترس��يم شدهاند ميتوان از نقش گاو
بالدار در تپة سيلك كاشان(تصوير )1و اسب بالدار بر روي سفالهاي
قبرستان ب قزوين(تصوير )2نام برد.
منقوش پيش از تاريخ در تپة
ِ
الزم به ذكر اس��ت كه نمونههاي نادري از پيكركها و نقوش
موج��وداتِ تركيب��ي بر روي آثار فلزي اواخر اي��ن دوره در ايران
تري��ن آنها ميتوان به بزه��اي بالدار در
بدس��ت آمده كه از مهم
ِ
مفرغي لرس��تان(گدار )57-58 ،1377 ،و گاوهاي بالدار بر
آث��ار
ِ
طاليي مكشوفه از مارليك(نگهبان )309 ،1378 ،اشاره
روي جام
ِ
كرد(تصاوير 4و.) 3
تاريخي ايران به نظر ميرس��د تحول بزرگي
با ش��روع دوران
ِ
در زمينة اس��تفاده از نق��وش موجوداتِ تركيب��ي بوجود آمده و
انواع مختلف آن بخصوص در هنرهاي معماري و فلزكاري ،مورد
اس��تفاده قرار ميگي��رد .نمونههاي متعدد اين نق��وش در قالب
اس��فنكس و گريفون در قس��متهاي مختلف مجموعه كاخهاي
تخت جمش��يد و در آثار فلزي همچون ريتونها و دس��تبندهاي
هخامنش��ي(تصوير ،)5بش��قابهاي نقرة ساس��اني(تصوير )6و....
امروزه قابل مش��اهده اس��ت ك��ه البتهاز بحث كنون��ي ما خارج
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تصویر -1نقش تركيبي گاو بالدار بر روي سفالهاي پيش از تاريخ تپه سيلك.
ماخذ( :اكبري)13،1387 ،

قبرستان ب.
تصویر -2نقش تركيبي اسب بالدار بر روي سفالهاي منقوش پيش از تاريخ
ِ
ماخذ( :كوبان)15 ،1345 ،

 -2معرفينمونهها

ميباش��د .اما متاس��فانه بايد گفت س��هم هنر س��فالگري از اين
تاريخي
نقوش تقريباً هيچ است بطوريكه در كل سفالهاي ادوار
ِ
ماد ،هخامنش��ي ،پارت و ساس��اني ،نمون��هاي از اين نقوش ديده
نميش��ود .البته نبايد فراموش كنيم كه طي ادوار مزبور ،كاربرد
نقوش تزييني از هر نوع بر روي ظروف سفالي نادر بوده و بالتبع
اين وضعي��ت در رابطه با نقوش موج��ودات تركيبي نيز مصداق
داش��ته است .توجه بيشتر به جنبة كاربردي سفال به جاي جنبة
تزيين��ي آن در اثر رونق گس��تردة هنر فلزك��اري در اين ادوار را
ميتوان از جمله داليل احتمالي اين امر نام برد.

-1-2هارپيها:
در فرهن��گ لغت دهخدا در تعريفِهارپي و مش��خصات آن آمده
است« :نام سه موجود عجيب الخلقة بالدار است .چهرة اين موجود به
چهرة زن ،بدن او به كركس ميماند ،ناخنهاي برگشته دارد و مرگ و
كشمكش شديد را تجسم ميدهد»(دهخدا ،1373 ،ذيلهارپي).
ِ
مطابق اين تعريف،هارپي داراي تن و رخسا ِر زن و بال و چنگال مرغ
ِ
بوده و نمادي منفي محسوب ميشده است .به لحاظ منشاء شناسي،

تصوی�ر -3دهن�ة اس�ب در
مفرغهاي لرستان با قدمت 3000
سال پيش ،در
موزة هنر لسآنجلس.
ماخذ( :درگاهاينترنتي موزه هنر
لسآنجلس) 4

تصوی�ر -5دس�تبند طالي�ي با
نق�ش دو گريفون متعلق به دورة
هخامنشي واقع در موزة بريتانيا.
ماخ�ذ( :درگاه اينترنت�ي م�وزه
بريتانيا )5

تصویر -4ج�ام مارليک با پيکرة
چهار گاو بال�دار با قدمت حدود
 2800س�ال پيش ،واقع در موزه
ملي ايران.
ماخذ( :اصالح عرباني)6،1374 ،

تصویر -6نقش تزييني گريفون
در ك�ف ذاخل�ي ي�ك بش�قاب
نقرهاي ساس�اني .واق�ع در موزة
برلين.
ماخ�ذ( :درگاه اينترنت�ي م�وزه
برلين)6
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موضوع ترکيبي زن -پرنده به صورت ظرف يا دس��تة ظرف مخصوص
هنر ايران -اورارتو ميباش��د و بعدها به هنر يوناني وارد ش��ده اس��ت.
مراسم به
موجود تركيبي مزبور در هنر يوناني و اورارتويي بعنوان نشانة
ِ
خاک سپاريِ مردگان كه روح مردگان را به دنياي ديگر ميبرد ،ديده
ميشود(گيرشمن.) ٣٣٨ ،1371 ،
باوجود سابقة كهن ايران در ايجاد و كاربرد اين نقش ،به نظر ميرسد
در هنر ايران بخص��وص طي دوران تاريخي ،نقش مزبور چندان مورد
اقبال نبوده است؛ بطوريكه نمونههاي زيادي از آن برجاي نمانده است.
اما برخالف دوران تاريخي ،نمونههاي متعددي از موجوداتِ تركيبي با
سر انسان و بدن پرندگان در هنرهاي مختلف اسالميايران ازجمله در
هنر سفالگريبرجايماندهاست.ازنمونههايمتداولكاربردنقشهارپي
ميتوان بههارپيهاي زوجي كه بصورت قرينه و پشت به هم كرده در
اطراف يك نقش گياهي يا نوار كتيبهاي طراحي شدهاند ،اشاره كرد .اين
نقوش معموالً داراي جنسيت مؤنث باهالهاي بر گرد سر و صورتهايي
زيبا با انداميظريف در زمينة نقوش اسليميميباشند و معموالً
در ظروف زرينفام ادوار س��لجوقي ،خوارزمشاهي و اوايل ايلخاني
مشاهده ميشوند.
اي��ن نوع ازهارپي را ميتوان در يك كاس��ة زرينفام س��اخت
ش��هر کاش��ان متعلق به اواخر دورة خوارزمشاهي(تصوير )7و نيز
در كاسة زرينفام ديگري متعلق به دوران ايلخاني در موزة طارق
رجب كويت مش��اهده ك��رد .فضاي داخلي ظرف اخير بوس��يلة
باندهايي از كتيبة نسخ به هشت قسمت تقسيم شده و در قسمت
باالي هر قس��مت نيز نقشهارپي با مش��خصات فوق قرار گرفته

تصویر -7سفالينه زرينفام از کاشان مربوط دوران خوارزمشاهي.
ماخذ( :عابددوست و كاظم پور)88،1388 ،

تصویر -8كاسه زرينفام مربوط به دوران ايلخاني .واقع در موزة طارق رجب كويت.
ماخذ)Fehrevari, 2000, No. 292( :

است(تصوير.)8
ع�لاوه بر اين الگو ،نوع ديگ��ري از كاربرد نقشهارپي بصورت
تكي و با جنس��يت مذكر مشاهده ميش��ود كه به لحاظ تكنيكي
در دس��تههاي زرين فام ،كوباچي و آبي -سفيد رواج داشته است.
در اين الگو ،نقشهارپي با اندام بزرگتري طراحي شده ،بطوريكه
گاه��ي تم��ام كف ظ��رف را دربرميگيرد .تنوع ب��دن پرندگان از
عقاب گرفته تا هدهد ،داشتن سرپوش بصورت كاله يا تاج و عدم
وجودهاله بر دور س��ر از ديگر تفاوتهاي اين الگو با الگوي قبلي
محسوب ميشود.
از نمونههاي الگوي اخير در يك كاسة زرينفام متعلق به دورة
س��لجوقي و احتماالً س��اخت كاش��ان واقع در گالري ساكلر قابل
مش��اهده است .نقش تزييني اين كاس��ه مشتمل بر عقابي بزرگ
با س��ر انس��ان به رنگ آبي كمرنگ در زمينة طاليي رنگ اس��ت.
قس��مت سر با موهاي بلند و ريش توام ش��ده و در باالي آن تاج
ش��اهي قرار گرفته اس��ت .عالوه بر بالهاي اصلي عقاب ،بالهاي
مضاعفي نيز بر روي آن باش��كوه تمام طراحي ش��ده است .جهت
نگاههارپي به طرف باال و القاكنندة تفكر و تعمق است(تصوير.)9
در مجموعة روتچيلد و بيني نيز يك بشقاب سفالي بزرگ از نوع
كوباچي ساخت تبريز در اواخر قرن  10يا اوايل  11ه.ق وجود دارد كه
نقش تزييني كف داخلي آن متش��كل از يكهارپي با كاله دو تكهاي
شبيه تاج هدهد در زمينة گل و بوته است .مشخصات كلي طرح مزبور
نيز با نقش هدهد مطابقت كرده و احتماالً هدف هنرمند از طراحي آن
تجسم ُهد ُهد حضرت سليمان بوده است (تصوير.)10

تصویر -9كاسة زرينفام به ارتفاع  7.8و قطر  17.3سانتيمتر در گالري هنري
آرتور ساكلر نيويورك.
ماخذ( :سايت اينترنتي گالري ساكلر)7

تصوی�ر -10بش�قاب كوباچي
ب�ه ارتف�اع  5.2و قط�ر 34
س�انتيمتر در مجموع�ة
روتچيلد و بيني.
ماخذ( :رفيعي)245 ،1377 ،
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ع�لاوه بر دو مورد فوق ،يك بش��قاب آبي -س��فيد در گالري
داخلي وجود دارد كه به
نقش تزييني يكهارپي در كف
ساكلر با ِ
ِ
نقش س��ر و بالها ،ساير قسمتهاي آن با رنگ تيره ،پوشش
جز ِ
داده ش��ده اس��ت .در كنا ِرهارپي مزبور نيز نق��وش گل و گياه به
رنگهاي آبي و تيره مشاهده ميشود .جدارة داخلي اين ظرف به
ِ
سبك يكسري از بشقابهاي آبي -سفيد صفوي معروف به صحن
و نيم صحن ،داراي تزيينات گل و گياه در داخل هفت قاب بزرگ
اس��ت كه حدفاص��ل آنها هفت قاب كوچكتر ب��ا خط ممتد آبي
رنگ قرار گرفته است(تصوير.)11
الزم به ذكر اس��ت ك��ه نمونههايي از پيكركهاي س��فالي دوران
اسالميبا بدن پرنده و سر انسان(مؤنث) نيز در موزة طارق رجب كويت
و مجموعة شخصي ديويد در كپنهاگ دانمارك نگهداري ميشود.

تصویر -11بش�قاب آبي -س�فيد در گالري س�اكلر به قطر  16.6سانتيمتر با نقاشي
لعاب يكهارپي.
زير
ِ
ماخذ( :سايت اينترنتي گالري ساكلر)8

تصوی�ر -12كاس�ه ب�ا نق�ش

كندة نوع گروس ب�ه قطر 71/1

س�انتيمتر در موزه هنر توكيو.

ماخ�ذ( :كامبخشف�رد،1383 ،
تصوير رنگي ش)172 .

تصوی�ر -13كاس�ة ب�ا تزيي�ن
نقش كنده مش�ابه به قطر 2.23
سانتيمتر .واقع در گالري هنري
ساكلر.
ماخذ( :س�ايت اينترنتي گالري
ساكلر)11

 -2-2اسفنكسها:
التيني
ب��ر طبق تعريف دهخدا« ،اس��فنکس اس��م خ��اص از
ِ
يوناني اسفيگس ...نام حيوان موهومي است که در
اس��فينکس و
ِ
مص��ر و يونان باس��تاني به هياکل مختلف مجس��م ميکردند .در
مصر ،اس��فنکس را به ش��کل ش��يري نقش ميکردند که سر او
بصورت س��ر دختري بود .محتم ً
ال اي��ن هياکل را به قصد تعظيم
تکري��م نيت که به زعم مصريها الهة حکمت و دانش بود ،برپا
و
ِ
ميکردند .در خرابههاي بالد باس��تاني مصر ،اسفنکسهاي بسيار
مش��اهده ميش��ود که از يک پارچه سنگ ساخته شده و از همه
بزرگت��ر را ابوالهول خوانند که در بين دو هرم واقع ش��ده و تنة
اين هيکل در زير ريگها مدفون و پوش��يده اس��ت و فقط سينه
و س��ر او خارج از ريگ مشاهده ميش��ود که 27گز ارتفاع دارد.
بعض خرافات دربارة اسفنکس متداول شده از آن جمله يونانيان
گفتهاند که اسفنکس جواب معمايي را از رهگذر ميخواست اگر
از عه��ده برنميآم��د وي را از باالي تخته س��نگي به دريا پرتاب
ميکرد .عاقبت مردي موس��وم به اُديپ به حل معما موفق آمد و
در نتيجه اسفنکس ،خود را از باالي تخته سنگي به دريا افکند و
از نظرها ناپديد شد»(دهخدا ،1373 ،ذيل اسفنکس).
تاري��خ قديميترين اس��فنكسها يا ابوالهوله��اي مصري به
اواس��ط هزارة س��وم پيش از مي�لاد بازميگردد .موج��ود مزبور
براي نخس��تين ب��ار در خاورميان��ه بر روي مهرهاي اس��توانهاي
آشوري(س��دة  11-13ق.م) و با گس��تردگي بيش��تري از س��دة
نهم به عنوان تنديسهاي محافظ معابد و قصرها ديده ميش��ود.
ويژگي كلي آن از مصر اقتباس شده ولي بالها را به آن افزودهاند.
به عقيدة جيمزهال ،ابوالهول نه در مصر بلكه در سوريه و آسياي

تصویر -14بش�قاب ب�ا نقش كنده
به قط�ر  23.2س�انتيمتر .واقع در
گالري ساكلر.
ماخ�ذ( :س�ايت اينترنت�ي گالري
ساكلر)12

تصویر -15پارچ س�فالي با تزيينات
س�يلوئت به ارتفاع 13.5سانتيمتر
واقع در موزة طارق رجب.
ماخذ)Fehrevari, 2000, No. 125(:
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صغير داراي س��ر زن ش��ده و به همين صورت به يونان رس��يده
اس��ت .موجود مزبور در اس��اطير و هنر يونان موجودي بدخواه و
موجب خرابي و بدبختي تلقي ميش��د .پرس��ش او از اُديپ براي
نخستين بار در نقاشيهاي روي ظروف سفالي سدة  5ق.م ديده
ميشود (هال.)20 ،1380 ،
نمونههاي��ي از قديميتري��ن موارد كارب��رد اين نقش در هنر
اي��ران قبل از اس�لام را ميت��وان در گنجينة زيويه(گيرش��من،
 ،)312 ،1371در مفرغهاي لرستان(گدار )73 ،1353 ،در تخت
جمشيد(هرتس��فلد )259 ،1381 ،و در محوط��ة نس��ا متعلق به
دورة اشكاني(دادور )164، 1387،مشاهده كرد.
نقش اس��فنکس از نقوش رايج در سفالينههاي با نقش كندة
قرون چهار و پنج ه.ق ايران از انواع معروف به گروس 4يا ش��املو
اس��ت که اغلب در كف داخلي کاس��ه يا بشقاب ديده ميشود .از
ديگر تكنيكهاي سفالگري اسالميكه بعضاً از اين نقش تزييني
5
به��ره بردهاند ميتوان از نقاش��ي زير لعاب معروف به س��يلوئت
(س��ايه نما) و نيز مينايي طي ادوار سلجوقي و اوايل ايلخاني نام
برد.
در ظ��روف گروس يا ش��املو ،نقش اس��فنكس اغلب با چهرة
انس��اني تمام رخ و كاله بر س��ر يا با پيشاني بند در زمينة نقوش
ِ
ً
اسليميمشاهده ميشود .كاله روي سر اسفنكسها معموال داراي
دو لبة آويزان در چپ و راس��ت است كه تا پايين گوشها امتداد
مييابد .از ديگر مش��خصات اين نقوش زيبا ميتوان به ُدم به هوا
افراشته ،ابروان پيوندي و چشمهاي بادامياشاره نمود .در بعضي
موارد ،نقوش��ي ش��بيه گردن بند بر روي گردن ي��ا مچ بندهايي
قالب گلهاي چندپر بر روي
بر روي دس��تها ،مداليونهايي در ِ
رانها و دواير مش��كي رنگي به موازات بيني در پايين چشمها و
گاهي بصورت سه تايي در قسمت شانه قرار گرفته است.
از نمونهه��اي اين نوع اس��فنكس ميتوان به كاس��ة با نقش
كن��دة نوع گروس متعلق ب��ه قرون چهار تا پنج ه.ق در موزة هنر
توكيو(تصوير )12و كاس��ههاي با تزيين نقش كندة مش��ابه يكي
متعلق به قرن پنج ه.ق و ديگري متعلق به قرن شش ه.ق مصادف
با دوران سلجوقي در گالري ساكلر(تصاوير13و )14اشاره كرد.
اما الگوي نقش اس��فنكس در تكنيكهاي سيلوئت و مينايي
كم��يبا الگوي ف��وق متفاوت اس��ت .بدين معنا ك��ه در ظروف
س��يلوئت ،اس��فنكسها اغلب در جدارة بيرون��ي ظروف بصورت
رديفي و پش��ت سرهم ،از نماي نيمرخ طراحي شدهاند .همچنين
دمها بر روي زمين قرار گرفته و قس��مت سر فاقد پوشش كاله يا
سربند بوده و جزييات صورت نيز مشخص نميباشد .از نمونههاي
بارز اين نقش ميتوان از پارچ سفالي با تزيينات نقاشي زير لعابِ
متعلق به قرن  6ه.ق در موزة طارق رجب نام برد(تصوير.)15
اس��فنكسهاي ظروف مينايي يك تفاوت اساس��يتري دارند
و آن داش��تن بالهاي كوچك عمودي در قس��مت شانهها است.
همچني��ن آنها بص��ورت زوج و متقارن روب��روي هم در دو طرف
يك نقش اس��ليمي ِ درختي قرار گرفتهاند .نقوش مزبور به عنوان
نقوش فرعي و كوچكتر از نقوش اصلي ترسيم شده و در قسمت

س��ر به جاي كاله ،پيشاني بند دارند .ميتوان گفت موهاي انبوه
مشكي كه از دو طرف صورت آويزان است ،جاي كالههاي الگوي
اس��فنكسهاي اول��ي را گرفته اس��ت .نمونة زيباي��ي از اين نوع
داخلي يك كاسة مينايي ساخت شهر كاشان
اس��فنكس در كف
ِ
در موزة بريتانيا نگهداري ميش��ود كه ب��ه قرن هفتم ه.ق (اوايل
ايلخاني)تعلق دارد(تصوير.)16
الزم به ذكر اس��ت كه نمونههاي مش��ابهي از نقش اسفنكس،
ساخت كارگاههاي سفالگري سوريه در موزة بريتانياي لندن قرار
همزمان اين نقش در قس��متهاي
دارد كه نش��ان دهن��دة رواج
ِ
غربيتر قلمرو اسالمياست.
-3-2گريفونها:
بر طبق تعريف دهخدا« ،گريفون(شيردال) حيوان افسانهاي است كه
تركيبي از جس��د شير ،س��ر و بال عقاب ،گوش اسب و تاجي شبيه به
آلت سباحة(ش��ناوري) ماهي دارد» (دهخدا ،1373 ،ذيل گريفون) .اين
موجود عجيبالخلقه داراي اصل و نسبي باستاني است كه نمونههايي
از آن در افسانهها و هنر بين النهرين ،مصر ،يونان ،هند و ايران مشاهده
شده است( .)Hawkins, 1986, 308اين شكل كه در ميان موجودات
مقدس در هنر خاورميانه تا دورة هخامنشي تداوم داشته ،در زمان حاضر

تصویر -16بخشي از كاسة مينايي متعلق به اوايل قرن 7ه.ق .واقع در موزة بريتانيا.
ماخذ( :درگاهاينترنتي موزة بريتانيا)13

تصویر -17كاس�ه با تزيين نقش كنده با نقوش دو شكارچي و گريفون در موزة لوور
پاريس.
ماخذ( :درگاهاينترنتي موزة لوور)14
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تصویر -18ابريق مينايي س�اخت كاش�ان با نقش گريفون متعلق به قرن هفت ه.ق
واقع در موزة برلين.
ماخذ( :درگاهاينترنتي موزة برلين)15

نيز در عاليم و نشانههاي برخي از نجبا باقي مانده است(هال.)65،1380،
به عقيدة جيمزهال ،گونة شيردال در خاورميانه ممكن است در
طي مهاجرت عظيم از شمال شرقي در نيمة اول هزارة دوم ظاهر
ش��ده باشد(همان .)64 ،هرودوت رشته كوهي به نام ايسهدونز در
شمال آسيا را منشاء گريفون معرفي كرده است .بر طبق اين نظر،
گريفون متعلق به س��يتها يا س��كاها ميباشد كه در شمال آسيا
س��اكن بودند و عقايد مربوط بهاين موجود در اثر مهاجرت آنها به
س��اير سرزمينها از جملهايران و يونان رسيده است .برخي ديگر
ريشة آن را از تمدن هند باستان و برخي نيز از تمدن بين النهرين
و مصر باستان ميدانند(جابر انصاري.)101، 1387 ،
نقش گريفون در س��فالينههاي اسالميايران در تكنيكهاي
نقش كندة لعابدار و مينايي طي ادوار س��لجوقي تا اوايل ايلخاني
مش��اهده ميشود .در نمونههاي دورة سلجوقي نقش مزبور اغلب
بصورت نقش كنده در كف ظروفي مثل كاسه و بشقاب در زمينة
نقوش اس��ليمي قرار گرفته اس��ت .جالبتري��ن نمونه از اين نوع
گريفون ،مربوط به كاس��ة نق��ش كندة لعابدار موج��ود در موزة
لوور پاريس اس��ت كه داراي نقوش ش��كار يك گريفون به دست
دو ش��كارچي اس��ت .همانگونه كه ميبيني��م نيزههايي از طرف
ش��كارچيها به بدن گريفون اصابت ك��رده كه ميتواند مرتبط با
بديمن بودن اين موجود باش��د .براي تزيين نقوش اصلي از لعاب
س��بز روش��ن و براي زمينه از رنگ لعاب سبز تيره استفاده شده
اس��ت .گريفون پاي سمت راس��ت جلو را باال برده و دهان عقابي
ش��كل خود را نيز به حال��ت حمله باز نموده اس��ت .تمام زمينه
را نقوش پيچندة اس��ليمي دربرگرفت��ه و حتي براي تزيين لباس
ش��كارچيها نيز از نقوش اسليميمش��ابهي استفاده شده است.
نكتة مه��م در مورد اي��ن گريفون ،نقش مدالي��ون در قالب گل
شش پر واقع بر روي پهلوي وي است كه در برخي از نمونههاي
اس��فنكس نيز مشاهده ميشود و ميتواند كاركردي شبيه طلسم
داشته باشد(تصوير.)17
در نمونههاي اسفنكسهاي مربوط به اوايل ايلخاني كه اغلب

در ظروف نقاشي روي لعاب موسوم به مينايي و در جدارة بيروني
ظ��روف ديده ميش��وند ،به نظر ميرس��د تغييرات��ي در رابطه با
ويژگيها و مفهوم گريفون رخ داده است .مهمترين اين تغييرات
را ميتوان باتوجه به يك ابريق مينايي س��اخت ش��هر كاشان در
قرن هفتم ه.ق كه امروزه در موزة برلين قرار دارد ،تشخيص داد.
در ابريق مزب��ور ،تصوير گريفونهايي كه در جدارة بيروني دهانة
ظرف ،نقاشي شدهاند متشكل از تنهاي قهوهاي رنگ بهاندام شير
و سري سفيد رنگ به شكل عقاب بعالوة بالهاي بسيار كوچكي
هس��تند كه حد فاصل بدن و سر قرار گرفته است .گريفونها دم
خ��ود را باال گرفته و ب��راي تزيين بدن آنها از اش��كال ضربدري
اس��تفاده شده است .باتوجه به اينكه قسمت دهانه يعني باالترين
قس��مت ظرف به ترس��يم گريفونها اختصاص يافته و در ترسيم
آنها ه��م القاي عظمت و صالبت ديده ميش��ود ،ميتوان نتيجه
گرف��ت كه طي اي��ن دوران كه مصادف با دوران ايلخاني اس��ت،
گريف��ون بالعكس دورة س��لجوقي داراي مفهوميمثبت يا خوش
يمن بوده اس��ت(تصوير .)18خاطرنشان ميس��ازد كه طي دورة
سلجوقي شاهد ساخت نمونههاي متعددي از عودسوزهاي فلزي
در قالب مجسمههاي مشبك گريفون نيز هستيم.

-3تحليل و نمادشناسي:
تاكنون نظريههاي گوناگوني در رابطه با منابع احتمالي كاربرد
نقوش موجوداتِ تركيبي در هنر دوران اس�لاميمطرح شده كه
از بازنمايي مفاهيم صور فلکي تا تاثير نمادهاي س��لطنتي دوران
سنتي
رايج نش��ات گرفته از تمهاي
ِ
ساس��اني و از تعابير محلي و ِ
فرهنگهاي يکجانشين و استپي تا تاثير گروههاي ويژة اجتماعي
را دربرميگيرد(خليلي 50، ١٣٨٤،و .)46اما هيچيك از نظريات
عيني اين منابع اشارهاي
فوق بطور دقيق و مشخص به نمودهاي
ِ
نداشته و صرفاً بطور عام مطرح شدهاند.
نگارنده معتقد اس��ت نميتوان يكي از موارد فوق را به عنوان
تنه��ا منبع تاثيرگ��ذار در كارب��رد اين نقوش مط��رح كرد بلكه
مجموعهاي از منابع كه برخي از آنها قابل شناسايي و برخي ديگر
نامعلوم اس��ت ،در اين امر مؤثر بودهان��د .در ادامه ،هريك از اين
ترتيب دستههاي نقوش،
منابع احتمالي را با ذكر نمودهاي آن به
ِ
مورد ارزيابي قرار ميدهيم.
در موجود تركيبيهارپي ،دقت به تركيب سر انسان به عنوان
جايگا ِه قرارگيري مغز و بالتبع انديش��ة بش��ري با بدن پرنده كه
مهمتري��ن ش��اخص آن بال و پرواز اس��ت ،ميتواند در تفس��ير
صحيحت��ر اي��ن موجود تركيب��ي ،مفيد و رهنمون باش��د .پرنده
در اغلب فرهنگهاي بش��ري ،نماد گس��تردة روح است بويژه در
هنگاميكه پس از مرگ به آس��مان صع��ود ميكند(هال،1380 ،
 .)39همچني��ن پرندههاي بلندپرواز بطور گس��تردهاي با خدايان
خورشيد همراهاند(همان .)60،بنابراين مهمترين عاملي كه باعث
ايجاد اين موقعيت نمادين براي پرنده شده ،بالهاي اوست كه در
نقوشهارپي ،بش ِر دوپا آنها را از پرنده وام گرفته است.
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ام��ا بال بر روي بدن انس��ان يا حيوان ،عالم��ت ايزدي و نماد
قدرت محافظت محس��وب ميش��ود .همچني��ن هنگاميكه بال
مربوط به پيام آوران و خدايان و بادها ميش��ود ،داللت بر سرعت
و تن��دي دارد و ممكن اس��ت حاكي از گذر س��ريع عمر باش��د.
وامگي��ري از بال پرندگان داراي س��ابقة طوالني در هنر جهان و
اي��ران بخصوص جهت ارائة خدايان(هرچند خدايان خواه بصورت
انس��ان خواه بصورت حيوان به ندرت بالدار هس��تند) ميباشد كه به
احتمال فراوان از خاورميانه به مناطق ديگر جهان رس��يده اس��ت .از
نمونههاي اين خدايان ميتوان به الكِشمي(دِوي) ،گارودا(عقاب -خدا)
و سوريا(خورش��يد -خ��دا) در هند و ل��ي كونگ(خداي تندر) در
چين اشاره كرد(همان.)30،
ِ
فرهنگ ايران نيز داراي قدمت بسيار
نقش انسانهاي بالدار در
طوالني اس��ت كه مهمترين نمودهاي آن در هنر هخامنشي و در
قالب نقش َفر َوهر نمايان ش��ده اس��ت .ميت��وان گفت هنرمندان
ايراني با اضافه نمودن دوبال بر دوش يك نقش انس��اني ،آن را به
موجودي ملكوتي و آسماني تبديل كردهاند .اما در رابطه با داليل
و مفاهيم كاربرد نقشهارپي در هنر دوران اس�لاميبخصوص در
سفالگري ميتوان تاثير برخي از منابع اسالميرا محتمل دانست.
در بين منابع مختلف اس�لاميبه نظر ميرسد مفاهيم عرفاني
ك��ه داراي نمادهاي پرنده ميباش��ند بيش��ترين تاثير را در خلق
اين نقوش داش��تهاند .گرچه م��رغ در ادبيات عرفاني بطور مطلق
به معني روح آمده اس��ت ،معذلك مرغهاي خاصي نيز در ادبيات
عرفاني وج��ود دارند كه هر يك رمزي از صفت يا حالي از احوال
است(س��جادي .)713 ،1370 ،از نمونههاي اين مرغان كه داراي
مرغان ملكوت
هر دو بُعد انساني و پرنده ميباشند ميتوان به شا ِه
ِ
اش��اره كرد كه منظور از آن پيامب��ر(ص) و در منطقالطير عطار
بطور خاص سيمرغ اس��ت(همان .)496 ،سيمرغ بخصوص رندي
است از روح القدس ملك جبرئيل و عقل فعال .از اينرو به سيمرغ
همان صفاتي متصف ش��ده كه كبوت��ر مادينة رمز روحالقدس در
مسيحيت داراست(اكبري.)6 ،1382 ،
همچني��ن در ادبيات عرفان��ي مرغ آتش خ��وا ِر خيالي به نام
سمندر وجود دارد كه رمزي است از عشق آتشين و شورانگيز كه
عاش��ق در راه وصل بدان ميسوزد و خاكستر ميشود .همچنين
گاهي كنايه از عارف كامل هم ميباشد(س��جادي،)487 ،1370 ،
كه تمام اين مفاهيم با نقوش تركيبيهارپي متناسب است.
عالوه بر مفاهيم عرفاني ،نقش پرنده با س��ر انسان را ميتوان
نمادي از فرشته يا پري هم دانست .بنابر تعريف« ،پري يا فرشته
متوهم صاحب پر است که اصلش از آتش است و به چشم
موجود
ِ
بعکس ديو که بدکار باشد .مقابل
نميآيد و غالباً نيکوکار اس��ت،
ِ
زنان جن که نهايت خوبرو باش��ند»(دهخدا،1373 ،
ديو .نوعي از ِ
ذيل پ��ري) .همچنين در تعريف ديگري كه از مترادف عربي اين
واژه يعني َملَك صورت گرفته آنرا بعنوان «جس��م لطيف نوراني
كه به اش��كال گوناگون متش��كل ميش��ود» (همان ،ذيل َملَك)،
توصيف كردهاند .همانگونه كه مالحظه ميشود خصوصياتي چون
صاحب پر ب��ودن ،خوبرو بودن و نوراني بودن اين موجودات(هالة

پرندگان تركيبي مزبور مطابقت مينمايد.
دور سر) با نقوش
ِ
الزم به ذكر است كه به نظر برخي از محققين ،اين موجوداتِ
ش��يعيان دوازده اماميبعنوان س��مبل حضرت
تركيب��ي در نزد
ِ
مهدي(ع) بكار رفته است( .)Calmeyer, 1972,175كهاين نظر
نميتواند درس��ت باشد زيرا ميدانيم كه يكي از مهمترين اصول
ارائة نقوش چهارده معصوم ،عدم ارائة تصوير صورت آنهاست ،در
حاليكه صورت اغلب اين نقوش به وضوح قابل تش��خيص اس��ت.
ازسوي ديگر اغلب آنها با نماد مؤنث بكار رفتهاند كه هيچ تناسبي
با اين نظر ندارد.
در رابط��ه با نقوش اس��فنکسها و گريفونها باوجود اختالف
برخي از اجزاي بدن ،اين موجودات يك وجه اشتراك مهم دارند
و آن برخورداري از تنة ش��ير است .بنابراين در تحليل اين نقوش
بايد پيش از هر چيز ديگري ،ويژگيهاي مهم اين حيوان شناخته
شود .در اغلب تمدنهاي كهن ازجمله در ايران ،شير بواسطة دارا
ب��ودن قدرت زياد ،مظهر نيرو و قدرت ،پادش��اه و مبارزه معرفي
حيوان مزبور نماد موجوديِ ايزد مهر در
ش��ده است .از همين رو
ِ
ايران باس��تان و چهارمين مرتبه از مراتب مهر و نخستين مرتبه
از مراتب اعلي بش��مار ميرفت(كرم��ي .)237 ،1381 ،همچنين
شير ،سمبل خورشيد و برکت و باروري نيز بوده است(صديقيان،
 ،)3 ،1386باتوج��ه به همين واقعيت و تاثير مفاهيم ايران پيش
از اس�لام به نظر برخ��ي از محققين ،تصاوير اس��فنکس بر روي
س��فالينههاي قرون مياني اس�لاميبعنوان سمبل خورشيد بكار
رفته است(.)Guratola, 2006,118
باتوجه به مطابقت برج فلكي اس��د ب��ا خانة آفتاب و مطابقت
برج فلكي مش��تمل
ِ
اغلب خصوصياتِ صورتها و چهرههاي اين ِ
بر«تم��ام باال و دراز ،فراخ بر ،پهن روي ،س��تبر انگش��ت ،باريك
دو ران ،بلن��د بيني ،فراخ دهان ،دندانش ي��ك از يك دور ،نيمة
برس��وش 6بزرگتر ،خوبروي ،گربه چش��م ،ميگون موي و شكم
آور»(دهخ��دا ،1373 ،ذيل اس��د به نقل از ابوريح��ان بيروني) با
اس��فنكسهاي روي س��فالينههاي اس�لامي ،نظر فوق ميتواند
درست باشد.
در مقايسة اسفنكسهاي دوران اسالمي(حداقل در سفالينههاي
بررسي شده) با اس��فنكسهاي پيش از اسالم نيز ميتوان گفت؛
اسفنكسهاي اس�لاميفاقد بالهاي عقاب ميباشند كه احتماالً
دليل آن هم ،ارتباط اس��فنكسهاي مزبور با صورت فلكي اسد و
در نتيجه عدم نياز به طراحي بالها بوده است.
اما در رابطه با گريفون يا شيردال كه به جاي سر انسان از سر
عقاب بهرهمند اس��ت تركيبي از دو حيوان نيرومند صورت گرفته
است .در ايران باستان ،عقاب بعنوان تيزپروازترين و قدرتمندترين
پرندة آسمان نشانگر عقايد مذهبي بوده و با بالهاي گستردة خود
نش��انة برتري ،حمايت و مظهر خداي توانايي بوده است .بنابراين
گريفون تركيب س��لطان آس��مانها با س��لطان زمين محس��وب
ميش��ود(كرمي .)235-236 ،۱۳۸۱ ،باتوجه به همين واقعيت،
تركيبي گريفون در دورة ساس��اني نمادي از قدرت عظيم
موجود
ِ
ش��اه ،نيروي فوقالع��اده و توانايي لش��كريان و همچنين نيروي

53
نقوش موجوداتِ تركيبي در هنر سفالگري دوران اسالمي ايران
ِ

محافظ و نگهبان بوده و بدين سبب موجود خوش يمني محسوب
ميش��ده اس��ت .گواه ِ اين مدعا ،وجود نق��وش متعدد آن بر روي
منس��وجات و ظروف اين دوره است .البته نبايد فراموش كرد كه
تماميادوار قبل از اسالم ،نماد خير و خوش
گريفون همواره و در
ِ
يمني نبوده است زيرا در دوران هخامنشي بعضي از شاهان را در
حال مبارزه و كشتن اين موجود ميبينيم(محبي.)107 ،۱۳۷۷ ،
در مقايس��ة گريفونهاي تصاوي��ر  17و  18با نمونههاي قبل

از اسالمي متوجه ميش��ويم همين مفهوم دوگانه در هنر دوران
اسالمينيز تداوم يافته است .البته در تصوير  17كه صحنة شكار
و كشتن گريفون را دربر ميگيرد ،گريفون به مانند اسفنكسهاي
گريفون تصوير 18
اسالميبدون بال طراحي شده است .هرچند
ِ
نيز نس��بت به گريفونهاي پيش از اس�لام داراي بالهاي بسيار
كوچكتري است كه به زحمت ميتوان آنها را تشخيص داد.

نتیجه
با توجه به مطالب ذكر شده ،در رابطه با منشاء كاربرد نقوش موجوداتِ
ي ايران ،مي توان گفت منابع مختلفي
تركيبي در س��فال دوران اسالم 
مشتمل بر مفاهيم عرفاني ،مذهبي و نجومي تا اساطير و نقوش تزييني
پيش از اسالم ايران را دربرميگيرد .گرچه ميزان دقيق تاثير هريک از اين
منابع را نمي توان به درستي مشخص کرد ،اما به نظر ميرسد مفاهيم
عرفاني و نجومي بيشترين تاثير را در اين زمينه داشته است.
عروج روح انسان از
از ديدگاه عرفان اس�لامي ،مفاهيم مرتبط با
ِ
اصل وحدت وجود كه از
زمين و پيوستن به يكتاي بي همتا يا همان ِ
مهمترين مباني عرفان اس�لاميمحسوب ميشود ،در رابطه با كاربرد
نقوشهارپي يا موجوداتِ تركيبي انسان -پرنده محتمل به نظر ميرسد.
هارپيمرتبطبامفاهيمعرفانيدارايجنسيتمذكرهستند.
البتهنقوش
ِ
ي و صورتهاي
در كنار مفاهيم عرفاني ،ميتوان از مفاهيم نجوم 
فلكي بعنوان مهمترين منبع خلق اين نقوش نام برد .يكي از مهمترين
عواملي كه ميتواند ما را در شناخت اين دسته از نقوش ياري كند دواير
ستارگان تشكيل دهندة صورتهاي
كوچكي است كه احتماالً بعنوان
ِ
فلكي مزبور بر روي اغلب آنها مشاهده ميشود .از نكات جالب در مورد
نقوش صور فلكي ،درهم آميختن اغلب آنها با نقوش اسليمياست كه
اين امر احتماالً ميتواند معطوف به سعد و خوش يمن بودن آنها باشد.
از مظاهر تاثيرگذاري موجودات اس��اطيري قبل از اسالم ايران نيز
ميتوان به نقش گريفون اشاره كرد كه نمونههاي آن در آثار معماري
و تزيينات فلزكاري قبل از اس�لام ايران فراوان ديده ميشود .البته به
نظر ميرسد نقش گريفون تا قبل از ورود مغوالن بيشتر حاوي مفاهيم
منفي و بعد از ورود آنها ،داراي مفاهيم مثبت بوده است كه علت اين امر
ميتواند ريشه در تفاوت نگرش آنها بهاين نقش داشته باشد.
عالوه بر منابع فوق ميتوان برخي از اين نقوش را با شخصيتهاي
قصهها و داس��تانهاي حيوانات (بعضاً قرآني همچون هده ِد حضرت
سليمان) كه هنرمند براي بيان بهت ِر مفهوم ،آنها را با سر انسان تصوير

كرده ،يا خيالپردازيهاي هنرمندانة وي از موجودات نامرئي چون جن
و پري مرتبط دانست.
پررونقترين قرون كاربرد اين نقوش در هنر سفالگري ايران ،قرون
پنج تا هفت ه.ق مصادف با ادوار سلجوقي ،خوارزمشاهي و ايلخاني بوده
است که مهم ترین کاربرد این نقوش طی ادوار مزبور ،رشد علم نجوم
و به تبع آن ،کاربرد صور فلکی بخصوص وجود دانشمنداني چون خيام
و خواجه نصيرالدين طوسي و نيز اعتقادات عميق اقوام مزبور به نقش
عرفاني متاثرازرشدمسلكهاي
ستارگاندرسرنوشتشانبعالوةمفاهيم
ِ
عارفانه و صوفيانه در این ادوار بوده است .همچنين باوجود رواج کاربرد
نقوش موجودات تركيبي در گونههاي مختلف سفالينة اسالمي ايران،
مي توان گفت نق��وش مزبور در انواع زرين فام ،مينايي ،نقش کنده و
نقاشي زير لعاب طي ادوار مزبور بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
يك نكتة مهم در رابطه با نقوش موجوداتِ تركيبي مزبور ،تفاوت
نحوة طراحي چهرة اغلب آنها بخصوص نقوشهارپي و اس��فنكس با
نمونههاي دوران قبل از اسالم است .بدين معنا كه در قبل از اسالم آنها
را با چهرههايي خشن و ستبر و در دوران اسالميبا چهرههايي دوست
زيبايي هرچه تمام
داشتني و مهربان و حتي گاهي معصوم و با ظرافت و
ِ
طراحي كردهاند.
نكتة مهم ديگر در مورد نقوش موجودات تركيبي ،عدم تاثيرگذاري
هنر چيني در خلق آنها عليرغم تاثير گستردة آن در شيوههاي ساخت
و تزيين ادوار مختلف هنر س��فالگري ايران در دوران اسالمياست كه
البته علت اين امر هم ،عدم رواج چنين نقوشي در هنر سفالگري كشور
چين است.
در جمع بندي نهايي ميتوان گفت گريفونها با تاثير كامل از ادوار
قبل از اس�لام ،اس��فنكسها با تركيبي از مفاهيم قبل و بعد از اسالم
وهارپيها بطور خاص تحت تاثير منابع اسالميدر هنر سفالگري دوران
اسالميايران شكل گرفته و بكار رفتهاند.

پینوشتها
1 Sphinx.
2 Grififin.
3 Harpy.
4 www.lacma.org/.
5 www.britishmuseum.org/.

6 www.smb.museum/.
7 http://www.asia.si.edu/.
8 http://www.asia.si.edu/.

 9متخصصان س��فال اسالمي ،س��فال با نقش كندة زيرلعاب را بر مبناي
تكني��ك و س��اخت آن به دو گ��روه كلي نوع آمل و آق كن��د و نوع گروس يا
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ش��املو تقسيم نمودهاند .در نوع آمل و آق كند ،نقوش كنده بر روي لعابهاي
رنگارنگ مانند س��بز ،زرد و ارغواني انجام گرفته و سپس محلهاي بخصوصي
از ظرف نقاش��ي مي شود .هدف از بكار بردن اين تكنيك جلوگيري از پاشيده
ش��دن يا فرار رنگها است .س��اخت نوع دوم يعني گروس يا شاملو تا اندازه اي
با نوع آمل و آق كند متفاوت اس��ت؛ بدين ترتيب كه ظروف س��فالين ابتدا با
پوش��ش لعاب گلي سفيد رنگ پوشانده شده و سپس نقاطي از سطح ظرف را
با نقوش كنده كه بيشتر شامل حيوانات ،پرندگان و نقش انسان است و گاهي
نوش��تة كوفي كه با گلهاي اس��ليمي طوماري تزيين يافته ،نقاش��ي كرده اند.
رنگهاي بكار رفته در آرايش اين گروه عموما س��بز ،زرد ،قهوهاي و گاهي قرمز
روشن مي باشد(توحيدي.)662-762 ،9731 ،
 10س��فالينة نقاشی زير لعاب معروف به سيلوئت( )etteuohliSمعموال
با دو رنگ آبي و س��ياه تزئين ش��دهاند .هنرمندان سفالگر اغلب از صحنههاي
رقص ،نوازندگي و ش��كار اس��تفاده كرده و با مهارت خاصي نقوش سياه را بر
روي زمينه آبي نقاش��ي كردهاند .ش��هرهاي ري ،كاشان ،جرجان و نيز بعضي
از مراكز سفالس��ازي ش��مالغرب ايران از مراكز عمدة س��اخت اينگونه س��فال
بودهاند(همان.)372 ،
11 http://www.asia.si.edu/.
12 http://www.asia.si.edu/.
13 www.britishmuseum.org/.
14 www.louvre.fr/en.
15 www.smb.museum/.
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