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چکيده
مطالعه ی تعامالت متقابل آثار هنرِی مرتبط با آیین های مختلف، یكی از مهم ترین مصادیق مطالعات تطبیقی جهت دستیابی به 
اطالعات تازه در خصوص تكوین و تحول این آثار در سرزمین های مختلف است. مصادیق چنین مطالعاتی نشان می دهند كه چگونه 
جریان های هنری در پی تكوین و توسعه ی آیین ها در جوامع، پدید آمده و گسترش می یابند و تا چه حد موجب كمیت و كیفیت های 
جدید هنری می گردند. تشابهات زیاد، فرم ها و نقوش معماری بودایی با آثار فلزی اسالمی، خصوصاً عودسوزهای سده های آغازین 
و همچنین معماری مقابر اولیه ی اسالمی، یكی از همین تعامالت متقابل است. مقاله ی پیش رو كوشیده است با استفاده از اسناد 
كتابخانه ای و به شیوه ی تاریخی-اسنادی و تحلیل محتوا و ارائه ی نمونه هایی مستند، و همچنین با بازشناسی این عناصر و مصادیق 
آن، احتمال وجود نمونه هایی از تأثیرات عناصر هنری وابسته به آیین بودا را بر روی هنر مناطق اسالمی، شناسایی و معرفی نماید. 
حاصل این بررسی، روشن كننده ی این حقیقت است كه عناصر به كار رفته در بدنه ی این عودسوزها تا حد زیادی برگرفته از نمادهای 
بودایی است. البته ریشه ی نقوشی همچون شیر، گل لوتوس و ... را باید در هنر پیش از اسالم )هخامنشی و ساسانی( كه به نحوی از 

انحا مورد تقلید هند واقع شده است جست.
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 با ظهور اس��الم و گس��ترش دامن��ه ی آن در نواحی ش��رقی و 
غربی، هنر س��رزمین های فتح ش��ده تا حد زیادی تحت تأثیر دین 
جدید و همچنین فرهنگ اس��المی قرار گرفت. فلزكاری كه از جمله 
هنرهای كهن مناطقی چون ایران )شامل افغانستان و عراق، به ویژه 
خراسان بزرگ(، سوریه، مصر و ... بود، اگرچه سنن پیشا اسالمی خود 
و تأثیرپذیری ه��ای برون مرزی را همچن��ان در پاره ای عناصر حفظ 
نمود، با این وجود شاهد تأثیرپذیری هایی از دین تازه گشت. در این 
می��ان، در بین آثار بج��ا مانده از این دوران )قرون اولیه اس��المی( و 
كاربرد خاص هر دس��ته از اش��یای متعّدد فلزی- با در نظر گرفتن 
تأثیرپذیری های خارجی و غیربومی آنان از سایر فرهنگ ها- می توان به 
مواردی خاص تر در مناطق یاد شده اشاره نمود. یك دسته از این اشیاء 

عودسوزهای فلزی است. 
    برخی از عودس��وزها یا بُخوردان های فلزِی سده های نخستین 
اسالمی، با كاربری ویژه ی خود، اغلب دارای فرم و قالبی هستند كه 
این موض��وع، مطالعه ی آنها را امری قابل تأم��ل جلوه می دهد. این 

اش��یای تزیینی و كاربردی، با اَش��كال متنوع در س��ده های آغازین، 
محتمل بر پذیرش تأثیراتی مستقیم و غیرمستقیم از نواحی باختری 
به خصوص س��رزمین هن��د، و فرهنگ و معماری بودایی اس��ت كه 
تطبیق و مقایسه ی آنها با این عناصر، می تواند بیانگر تأثیرات متقابل 
هنر اسالمی از سایر آیین ها باشد. این عودسوزها اصوالً قابل دستیابی 
از مراكز عمده ی فلزكاری اسالمی در نواحی یادشده بوده اند و جنس 

نمونه های در نظر گرفته شده، عمدتاً از مفرغ است.
    بدی��ن رو در ادامه، با ذكر پیش��ینه ای مختص��ر از فلزكاری 
اس��المی در قرون آغازین هجری و مراكز عم��ده ی آن، و از طرفی با 
پرداختن به مصارف ماده ی معطر عود و ظروف حامل آن )عودسوز ها(، 
وجود چنین تأثیراتی با ارائه ی نمونه هایی ملموس و عینی تر تشریح و 
تحلیل می گردند. در این راستا، احتمال یا عدم امكان تأثیرگذاری های 
فرهن��گ و هنر بودایی، به ویژه در حوزه ی معماری )اس��توپا( نیز بر 
برخی ابنیه ی اسالمی بررسی خواهد گردید و نفوذ پاره ای عناصر آن 
در فلزكاری )ساخت و تزیین بخوردان( مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

فل�زكاری اس�المی در س�ده های اوليه ی 
هجری

هنر فلزكاری در آغاز حكومت اس��المی )دو قرن نخست( و تحت 
حاكمیت امویان، آنچنان كه در سایر حوزه ها مثل سفالگری و معماری 
مش��هود اس��ت، رش��د قابل توجهی نكرد و آثار چندانی از خود باقی 
نگذاشت. بنا به عقیده ی برخی محققیِن هنر اسالمی »در حال حاضر ما 
از هنر فلزكاری، نساجی یا تذهیب كاری عهد اُموی-یعنی همین هنری 
كه بعدها به گونه ی خاص اسالمی ش��د- عمالً هیچ اطالعی نداریم« 
)رایس، 1381، 7( و آثار احتمالِی تولید شده نیز بنا به شرایط مكانی و 
زمانی از میان رفته و در دسترس نمی باشند. اما به تدریج و با گذشت 
زمان در بخش های مهم صنعتی اسالم، مانند نواحی آسیای مركزی، 
ماوراء الّنهر و خراس��ان، با بركناری حكوم��ت امویان و روی كار آمدن 
دولت عباس��ی، نفوذ فرهنگ هایی مثل فرهنگ ایرانی در آثار هنری 
جهان اسالم بیشتر شد. در پی این تحول، »ایالت های شرقی امپراتوری 
اسالمی در سده ی نهم م/سوم ه� ، به صورت یك حكومت خود مختار از 
بغداد به وجود آمدند. سلسله های محلی به ویژه سامانیان در سمرقند 
و بخ��ارا، و غزنویان در غزنین، دربارهایی تأس��یس كرد كه با بغداد به 
عنوان مركز فرهنگ و دانش رقابت می كرد. دستیابی این سلسله ها به 
منابع غنی فلزی و سنت های قوی و مستحكم این منطقه، نفیس ترین 
فلزكاری جهان اسالم را كه در محدوده ی این امپراتوری تولید می شد، 
تضمین كرد« )وارد، 1384، 56(. از جمله منابع غنی این دوران، نواحی 
شرقی تر به ویژه خراسان بود. هنر فلزكاری خراسان در دربار سامانیان 
و پس از آن و تحت عنوان "مكتب خراسان" به یكی از قطب های مهم 
صنعتی در میان مراكز عمده ی فلزكاری اسالمی همچون دمشق، قاهره، 

موصل، بغداد، هرات، غزنه و س��مرقند تبدیل شد كه بر اساس منابع 
موجود »بسیاری از فلزهای استفاده ش��ده ]در ادوار اولیه ی اسالمی[ 
از میان این ناحیه )خراس��ان( استخراج می شد كه از غنی ترین معادن 
موجود به شمار می رفت« )Khalili, 2008, 110(. این خطه با پرورش 
مراكز مهم فرهنگی و سیاسی زمان، پایه های هنری منطقه را در دوره ی 
خود و پس از آن مس��تحكم نمود. »ش��واهد و مدارك ادبی و تاریخی 
حاكی از آن است كه نیشابور و سایر شهرهای ایالت خراسان در قرون 
وسطی از مراكز مهم صنعت فلزكاری بوده اند« )دیماند، 1383، 140(. 
البته چنین وضعیتی در نواحی غربی تِر قلمرو اسالمی نیز حكمفرما بود 
و سایر مراكز نیز با بهره گیری از فرهنگ اسالمی، موجبات شكوفایی 
هنرها و صنایع را مهیا می نمودند. »در زمان سالطین ممالیك سوریه 
و مصر، ظروف فلزی عالی در دمشق و حلب و قاهره ساخته می شد و 
سازندگان آن در بدو امر از صنعتگران موصلی و بعداً خود اهالی این نقاط 

بودند« )همان، 148(.
فلزكاری اسالمی با ایجاد مراكز مهِم تولیدی و دارا بودن معادن غنی 
مواد اولیه، طیف نسبتاً گس��ترده ای از اشیاء و وسایل زندگی روزمره، 
اسباب درباری، ادوات جنگی، تجهیزات علمی و ... را شامل می گشت. 
»بیشترین اشیای فلزی باقیمانده پس از ظهور اسالم عبارتند از: تنگ، 
سینی، مشربه، قاب قرآن، شمعدان، جام های مفرغی، عودسوز، لگن، 
ظروف نقش دار برنجی و مسی« )احس��انی، 1368، 156(. این اشیاء 
و ادوات عموم��اً دارای تزیینات خارجِی قابل توجهی بودند و در مزیّن 
س��اختن آنها دقت و ظرافت خاصی مبذول می گشت. »فنون آرایش 

مقدمه
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ش��امل كندن، قلم زدن، دمشقی سازی1 و ترصیع، قلمزنی برجسته و 
برجسته كاری توپُر، مشبك كاری، قلمزنی سیاه قلم، مینا كاری و مطال 
كاری بود« )پوپ و اِِكرمن، 1387، 2877( كه در طرح، نقش، شیوه و 
سایر متعلقات تا حد بسیار زیادی دنباله رو فرهنگ و هنر مناطق و ادوار 
پیشین اسالمی به خصوص فلزكاری ساسانی بود. این امر تا بدان جاست 
كه گفته می شود »غالباً تشخیص اش��یای ]فلزی[ دوره ی ساسانی از 
دوران اولیه ی اسالمی امری مشكل است-به ویژه اینكه فرم اشیای اولیه، 
خواسته و دانسته ]از روی نمونه های متقدم[ مورد تقلید قرار گرفت« 
)Khalili,2008,110(. البته دامنه ی این اقتباسات به این نیز محدود 
نمی شد و سایر فرهنگ های همجوار را كه قابلیت تأثیرگذاری های بالقوه 
داشتند، دربرمی گرفت. آنچنان كه مستشرقین در این باره اظهار كرده اند: 
»جای هیچ گونه شگفتی نیست كه آثار فلزی تولید شده در اواِن شكل 
گیری هنر اسالمی، مضامین و تكنیك های هنر رومی، بیزانسی و قبطِی 
مدیترانه ی شرقی را در كنار نمونه های ساسانی در ایران و عراق، از نو و 
به گونه ای دیگر به كار گرفته باشد« )Atil et al.,1985,14(. الزم به 
ذكر است كه تأثیرات شرق دور نیز در این حوزه و در كنار موارد یاد شده، 

موضوع و نكته ای در خور توجه و قابل بحث است.

م�واد معّط�ر طبيع�ی: عود و پيش�ينه  ی 
استعمال آن

بخور عبارت است از بخار یا دود حاصل از تبخیر و یا سوزاندن موادی 
خوش��بو همچون عود، اسپند، چوب انار، س��رو، صندل، عنبر، ُكنُدر، 
لُبان )لوبان( یا تركیبی از آنها كه استعمالشان از گذشته رسمی رایج در 
میان اقوام و فرهنگ های مختلف بوده اس��ت. در میان این مواد، عود 
همواره جایگاه ویژه ای داشته است و سوزاندنش آن در مراسم مذهبی یا 
جشن ها، و در خانه ها و سایر اماكن به منظور معطر ساختن فضا و یا در 

خدمت سایر عقاید، مورد استفاده بوده است. 
بر اساس اطالعات موجود در فرهنگ ها: »عود، بیخ درختی است كه 
آن را می َكنند و در زمین دفن می كنند تا تغییر در وی پدید آید و عود 
خالص گردد ]...[ بهترین نوع عود آن اس��ت كه س��خت و سنگین 
 آن بسیار باشد و اما از جهت رنگ 

2
بوده، رطوبت آن ظاهر و ُدهنَیت

برترین آن س��یاه كبود است كه سفیدی در آن نباشد« )لغتنامه ی 
دهخدا، 1373، ج 10، 14490(. اما صرف نظر از نوع كیفیت این 
ماده، »عود اصوالً چوبی خوشبو است كه در برخی موارد با كندر یا 
عنبر مخلوط می ش��ده و دود حاصل از آن از س��وراخ های موجود 
در ظرفی كه مخصوص این كار س��اخته شده بود خارج می گشته 

.)Bloom & Blair,1997,120( »است
مطالعه در فرهنگ اقوام مختلف نشان می دهد كه اغلب تمدن ها از 
عود و مواد طبیعی جهت مراسم مختلف استفاده می كردند. »در مصر 
باستان، درختان تولید كننده ی عود، از سواحل عربی و سومالیایی به این 
سرزمین وارد می شد و در مراسم و آیین های عبادی و مذهبی استفاده 
می گش��ت. ]...[ بابلی ها در هنگام نیایش، از عود به میزان زیادی بهره 
می گرفتند. هندوها به ویژه سایواس ها از آن برای پیشكش های آیینی 
و بوداییان نیز آن را در مراس��م و تش��ریفات و همچنین آداب روزمره 

استعمال می نمودند. در چین، عود را در جشن ها و اجتماعات خاص به 
منظور بزرگداشت اجداد و خدایان خانه3 می سوزاندند و در ژاپن آن را 

بخشی از آیین شینتو می ساختند.
در یونان و از س��ده ی هشتم ق.م، تكه چوب ها و صمغ هایی خاص 
به عنوان هدیه یا خیرات و یا محافظت در برابر نیرو های ش��ر سوزانده 
می شدند كه این رسمی پذیرفته شده توسط اُرفیك ها4 بود. در روم نیز 
چوب های خوش��بو جای خود را به عود های وارداتی دادند كه پس از 
آن در قربانی های عمومی یا ش��خصی و در مراسم پادشاهی از اهمیت 
برخوردار ش��دند« )Britannica,vol.6,1995, 278(. موارد مزبور در 
خصوص كلیساهای دوران مسیحیت و قرون وسطی اروپا نیز به گونه ی 

خاص خود اجرا می شدند.
در ایران و از هزاره های پیش از میالد، كاربرد مواد معطر به خصوص 
عود، رایج بوده اس��ت كه تصاویر نقش برجس��ته و مهرها گویای این 
واقعیت اند. برای نمونه از دوران متأخرتر و زمان سلطنت هخامنشیان، 
نقوش برجس��ته ای در تخت جمشید مشاهده می شود كه در آن افراد 

عودسوزهایی را به پادشاه پیشكش كرده اند )تصاویر 1و2(.
در دوره ی اس��المی، مواد معطر جایگاهی ویژه یافتند و به عنوان 
مطبوع كننده ی فضای اماكن عبادی، به خصوص مساجد، به كار گرفته 
شدند. البته چنین عملی، امری ضروری با بار اعتقادی و مفهومی خاصی 

نق�ش  در  بخ�وردان  نمون�ه  تصوي�ر1- 
برجسته ی كاخ آپادانا در تخت جمشيد.

)Stierlin, 2006, 11( :مأخذ

تصوير2- عودسوزها، )بخشی از تصوير1(.
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محسوب نمی شد و صرفاٌ جنبه ی معطرسازی آن مّدنظر بود. آن طور كه 
گفته می شود در اسالم »عود آن اهمیت عبادی نیایش های مسیحیت 
را كه در آنجا از آن به طور عمده در جهت اكرام یا قربانی و یا همراهی 
نیایش استفاده می شد نداشت و اغلب برای خوشبو كردن هوا و افراد 
به كار می رف��ت« )Bloom & Blair, 1997,120(. كاربرد بخور یا دوِد 
حاصل از س��وختن مواد خوش رایحه، چیزی بود ك��ه از دوران صدر 
اس��الم و در ادامه ی سنت استعمال این مواد در فرهنگ های پیش از 
اسالم استمرار یافت و در ادوار بعدی گسترش بیشتری یافت. بنابر اقوال 
و اسناد: »در زمان پیامبر، محتمل است كه عود را قبل از نماز جماعت 
و در هنگامه ی آن در مس��جد می س��وزاندند، اما به طور یقین در زمان 
خلیفه ُعَمر )644م( این امر، رس��می جا افتاده تلقی می ش��ده است« 

 .)Baker,2004,106(
عالوه بر این، عود و بخار حاصل از آن در سده های آتی در مناطقی 
مثل مصر و شمال آفریقا و سایر اراضی اسالمی، در راستای كاربردهای 
مذهبی، جنبه های دیگری را در بر می گرفت. برای نمونه »در قاهره ی 
س��ده ی 14م، در روز دهم محرم )روز عاش��ورا( رس��م بر این بود كه 
تمامی خانه را عطرآگین می نمودند تا بدین وس��یله در برابر بیماری و 
چشم زخم مصون مانده و برای اهالی خانه تا سال آینده، طلب عافیت 

 .)Lutfi,1991,105( »نمایند
طبیعتاً چنین استعمال وس��یعی از این ماده ی طبیعی، نیازمند 
وس��یله ای بود كه بتوان در آن عود را س��وزاند یا جابجا نمود. از این رو 
ظروفی فلزی برای این كار ساخته شد كه عالوه بر نشاندن عود در خود، 
حاكی از ذوق، ابتكار و سلیقه ی هنرمند فلزكار در تزیین بدنه و شكل 
ظاهری نیز بود. این وسایل فلزی كه با نام عودسوز شناخته می شوند، 

ویژگی ها و انواع متفاوتی داشتند كه بدان پرداخته می شود.  

عودسوز های اس�المی: نخستين نمونه ها و 
انواع

عودسوز یا بخوردان كه با نام هایی مثل »آتشدان، بخورسوز، بُخوره، 
بوی سوز، عطرسوز، عود گردان، ُمجَمر، مجمره و منقل« )دهخدا، ج12، 
1373، 17945( از آن یاد ش��ده است، اصوالً ظرفی مخصوص جهت 
س��وزاندن مواد معطر به ویژه عود می باشد. عودسوزهای باقی مانده از 
قرون اولیه ی اس��المی )كه امروزه در موزه ها و گالری های كش��ورهای 
اسالمی و سراسر دنیا نگهداری می شوند(، غالباً اَشكال مختلفی دارند و 
همان طور كه ذكر شد، مواد و مصالح ساخت آنها از منابع غنی فلزی 
در نقاط مختلف مثل خراسان به دست می آمد. جالب توجه است كه 
در برخی مناطق دیگر، این عودسوز های اسالمی »همچون چراغدان های 
فلزی، از ناقوس كلیساهای مسیحی كه ذوب و قالب گیری شده بودند 
به وجود می آمدند كه این، خود نمادی از تفوق و برتری اس��الم بود« 

.)Baker,2004,107(
بخوردان های اسالمی، به خصوص در سده های آغازین )بر خالف 
انواع مختلف و متفاوت اروپایی یا خاور دورِ آنها(، عمدتاً دارای بخش های 
س��ازنده ی مشخصی هس��تند كه این قس��مت ها غالباً در پایان كار 
به یكدیگر متصل می گشت. اكثر این ظروف حامِل عود، از یك بدنه ی 

اصلی تشكیل شده بودند كه بر روی پایه هایی از جنس خود ظرف قرار 
می گرفت و درپوشی در قسمت باالیی آن تعبیه شده و دود حاصل از 
سوختن، از خلل و فرج این درپوش و بدنه متصاعد می شد. بخوردان های 
س��ده های اولیه ی اسالمی اكثراً دارای دسته ای بلند بودند كه بعضاً در 
انتها به زائده ای جانور ش��كل ختم می ش��د. البته در این میان، برخی 

عودسوزها، بدون دسته ساخته می شدند.
»جنس این قطعات از فلزاتی مثل مفرغ، برنج، نقره و گاه طال بود« 
)Americana,1963,193a( و در تزیین اكثریت قریب به اتفاق آنها، 
از تكنیك قلمزنی و مشبك كاری استفاده می شد. این عودسوزها بنا به 
شكل ظاهری و قسمت های تشكیل دهنده و همچنین بر اساس نظر 
برخی محققین در دو نوع »گنبد دار و یا در هیئت پرندگان و گربه های 
وحشی طراحی می شدند« )Gladiss et al.,2007,202(. البته الزم به 
ذكر است كه نمونه های جانوری، بیشتر مربوط به سده های متأخرترند 
و نمونه های دیگر نیز، خود، قابل تقسیم به انواع مختلفی می باشند كه 
با نظری در موارد بجا مانده، می توان آنها را در حالتی كلی چنین دسته 

بندی نمود:
- ظروف استوانه ای كوتاه با سه پایه، كه در طرح ها و فرم های متنوع 
هستند و معموالً تزیینی به ش��كل ُگل یا پرنده یا جز آن در رأس و بر 
روی درپوش خود دارند. این ظروف معموالً فاقد دسته اند )تصاویر3و4(. 
- ظرف های اس��توانه ای )هندس��ی( نس��بتاً بلن��د با كالهك 
نیم گنبدی و سه  پایه ی جانوری كه عمدتاً مرّصع كاری شده اند و 

دسته ندارند )تصویر5(. 

تصوير3- عودس�وز قبطی، اوايل س�ده های 
ميانه ی اسالمی، موزه ی برلين.

)Aga Oglu, 1945( :مأخذ

تصوي�ر4- بخ�وردان ريخته گری و س�وراخ 
شده، فلسطين.

)Baer, 1983,51( :مأخذ
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-عودسوز های گلدانی شكل با دهانه ای عریض و بدنه ای متخلخل 
)تصویر 6(.

- بخوردان های گوی مانند كه از دو نیم كره ی قابل اتصال و جدا 
شدن از یكدیگر تشكیل شده اند )البته این نوع از بخوردان ها بیشتر در 

سده های میانه ی اسالمی ساخته می شدند( )تصویر7(. 
- ظروفی به ش��كل حیوانات كه شامل گربه سانان )غالباً شیر( و 
پرندگان )خروس، كبوتر و ... ( می ش��دند )این دس��ته نیز همانند نوع 
پیشین، در ادوار میانی ساخته می شد و بیشتر در ایراِن دوره ی سلجوقی 

قابل مشاهده است( )تصاویر8-10(. 
- عودسوز های دسته دار، به همراه یك ظرفِ حامل ماده ی سوختی 
در قسمت تحتانی، و حجمی نیم كروی یا مدّور )به عنوان درپوش( در 

باال )تصاویر12-11(.   
- اما نكته ای كه در اینجا قابل بیان و پیگیری است، مسأله ی ساختار 
چندبخشِی عودسوزهای اسالمی، به خصوص انواع مربوط به قرون اولیه، 
و تطابق آنها با آثار هنرِی سایر تمدن های همجوار است. موضوع قابل 
بحث و تأمل در این حوزه، پیرامون تشابهات نزدیكی است كه میان آثار 
فلزی، و حوزه ی معماری اسالمی و غیراسالمی وجود دارد. آنچه در این 
میان حائز اهمیت می نماید، احتمال تأثیرپذیری های خارجی است كه 
آن چنان كه در بخش نخست نیز بیان گردید، خود، گستره ی وسیعی 
از س��رزمین ها و فرهنگ های همجوار را شامل می گشت. در اینجا بار 
دیگ��ر تأثیر فرهنگی خارجی و نمادهای هم��راه با آن در آثار، مّد نظر 
اس��ت كه این، همان آیین و هنر بودایی اس��ت. نكته ی قابل توجه در 
این رابطه، نه تنها استفاده از طرح ها و الگوهای تزیینِی وام گرفته شده 
از هنر بودایی، بلكه به طرزی پویاتر، در رونگاری و اقتباِس محتمل از 
فرم بناهای این آیین در فلزكاری اس��ت كه ش��كل بارز آن در وهله ی 
نخس��ت، اِستوپاهای بودایی را در ذهن مجسم می سازد. عودسوز های 
مفرغِی سده های آغازین اسالمی بهترین نمونه های موجود برای بررسی 

و تأمل در این ادعا است.

گسترش بوديسم در سرزمين های اسالمی و 
تأثير پذيری های غير بومی

 آیین بودا نیز همانند هر آیین دیگری، پس از تثبیت در جغرافیای 
خود به توسعه و گسترش در سرزمین های مجاور پرداخت. این آیین 
اگرچه سده ها پیش از میالد و اسالم پدید آمد، اما آثار بجا مانده از آن 
در س��ده های بعدی در مناطق اسالمی و برخی از آثار اسالمی مشهود 
است. »آیین بودا در دوره ی كوشانی 5 از سرتاسر هند )خاستگاه اولیه ی 
بودیسم( به سوی شمال و آن سوی هندوكوش گسترش یافت و جای 
پای خود را در غرب آسیای مركزی مستحكم كرد. امروزه مقابر بودایی 
متع��ّددی از این دوره برجا اس��ت كه تعدادی از آنها در تركس��تان و 
ازبكستان حفاری شدند. اما با این همه، افغانستان ]بخشی از خراسان 
بزرگ قدیم[ بود كه توانست به عنوان مدافع این آیین جدید تا زمان 
ظهور اس��الم باقی بماند« )Fehervari et al.,2005,127(. در 
این دوره ی تاریخی كه پیش از ظهور اسالم می باشد، »كوشانی ها 
در ناحیه ی افغانس��تان به س��مت ش��مال، تعداد زیادی استوپا و 

ی  ن ه�ا ا د ر بخو - 5 ير تصو
كاری ش�ده،  مرّصع  برنجی، 

ارتفاع: 19-21 سانتی متر،
موصل و سوريه، سده ی 13م 

و اوايل سده ی 14م.
مأخذ: )وارد، 1384، 83(

تصوير6- بخورس�وز مفرغی، 
س�ده ی 21م، اي�ران، دوره ی 
تزئين�ات كوفی،  س�لجوقی، 

ارتفاع: 61/5س.
)www.kandaki.com( :مأخذ

تصوي�ر7- بخورس�وز كروی 
برنجی، مشبك كاری، مرصع 
كاری ب�ا ط�ال و نق�ره، قط�ر: 
س�ده ی  دمش�ق،  15/2س، 
متروپوليتن. موزه ی  13و14م، 
)www.kandaki.com( :مأخذ

تصوير8- بخوردان مفرغی به 
شکل پرنده، سده ی 11و12م.
)www.akdn.org( :مأخذ

تصوير9- بخ�وردان مفرغی 
مرّصع كاری،

 ارتفاع: 28س، س�ده ی 11م، 
ايران.

)www.akdn.org( :مأخذ

بازشناس��ی تش��ابهات معماری بودایی ب��ا مقابر و عودس��وزهای مفرغِی 
سده های آغازین اسالمی
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صومعه ی بودایی بنا كردند كه فقط معدودی از آنها باقی مانده است. 
استوپای گولدارا6 )قرن دوم میالدی( در نزدیكی كابل فعلی در افغانستان، 
تقریباً دست نخورده باقی مانده است« )چینگ و دیگران، 1389، 211(. 
بقایای بودیسم و هنر آن در این كشور تا دوران اخیر نیز قابل مشاهده 
بود كه شاید یكی از مهم تریِن این مناطق را بتوان بامیان دانست. در این 
سرزمین عالوه بر وجود چندین غار كه توسط راهبان بودایی استفاده 
می شد، بقایای دو تندیس بزرگ از بودا نیز وجود داشت كه متأسفانه در 
سال 2001م توسط تالبان از بین رفت. در این میان، »آثار باقی مانده 
از س��ه اس��توپای بزرگ در ناحیه ی كابل و در گولدارا، ِشواكی7 و توپ 
دارا8 یافت شده است كه در اوایل دهه ی 1960م توسط فرانسویان احیا و 
بازسازی شدند« )Fehervari et al.,2005,127(. این ابنیه ی تاریخی 

نیز پس از مدتی توسط نیرو های تالبان صدمه دیدند )تصاویر13و14(.
عالوه بر بقایای معماری به جای مانده، »حفاری های فرانسوی ها و 
افغان ها در بِگرام9 و هادا10در نزدیكی جالل آباد و حفاری های ایتالیایی ها 
در غزنه، همگی نشان از آثار و اشیایی دارند كه تأثیر هنر بودایی را بر 
هنرمندان و صنعتگران مسلمان نشان می دهد. برای نمونه طرح های 
گیاهی و هندسی، شیرها و موجودات اسطوره ای كه تزیین كننده ی 
قاب بندی های عاجی بودایی اند و یا حكاكی های سنگی، همگی باری 
دیگر و زمانی دیرتر، در هنر اسالمی متجلی می شوند كه یا كامالً مشابه 

نمونه های بودایی اند و یا تعدیل یافته اند« )همان(. 
البته این تأثیرات، خود را در هنر فلزكاری اسالمی به نحو بارزتری 
جلوه گر می س��ازند، آن چنان كه تشابهات صوری میان عودسوزهای 
اسالمِی منطقه و استوپاهای با منشأ هندی، تا حّد زیادی بیان گر این 
رابطه ی متقابل اس��ت. رابطه ی مؤثری ك��ه در آن، به گفته ی برخی 
مستشرقین غربی، معماری اسالمی و به ویژه نوع مقبره ای آن نیز تحت 
تأثیر قرار گرفت و در سده های آغازین اسالمی در حوزه ای مجزا و قالبی 
كوچك تر )فلزكاری، ساخت بخوردان( به نحو خاصی الگو برداری شد. 

استوپاهای بودايی، مقابر اسالمی

فرهن��گ انگلیسی-سانس��كریت مونیئر-ویلیام��ز11 در ذیل 
واژه ی "اس��توپا" می نویسد: »دس��ته یا طّره ی مو، قسمت فوقانی 
س��ر، تاج، رأس، سر، ]و همچنین[ ُكپه یا پشته ای از خاك یا آجر 

تصوي�ر10- عودس�وز مفرغی، 
مرّصع كاری و قلم زنی ش�ده، 
ارتفاع: 45س، موزه ی هرميتاژ 

سن پترزبورگ.
 Loukonine & Ivanov,( :مأخذ

)2003, 107

برنزی،  بخ�وردان  تصوير11- 
سده ی 11م يا 21م، ايران.

 Pope, 1977, pl( مأخ�ذ: 
)1278C

تصوير12- عودس�وز مفرغی، 
مش�بك كاری و كن�ده كاری 
شده، ارتفاع: 12/4س، سده ی 

11م، اسپانيا.
www.metmuse�( :أأخ�ذ

)um.org

تصوي�ر15- نمونه ی يك اس�توپا از 
دّره ی سوات.

مأخذ: )رايس،1372 ،149(

تصوي�ر13- نماي�ی ديگ�ر از 
استوپای گولدارا. 

)www.columbia.edu(:مأخذ

تصوير14- اس�توپای ِشواكی، 
افغانستان.

)www.columbia.edu(:مأخذ
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و غی��ره« )Encyclopedia of Buddhism, 2004,803( ك��ه 
مفاهیم بخش اولیه می تواند برگرفته ش��ده از ش��خص بودا و نوع 
چهره و تزیین موی سر او باشد، و مضامین بخش دیگر )كپه یا ...( 

بیانگر نوع و شیوه ی معماری و ساخت بنایی خاص.
»اس��توپاها در ابتدا جایگاه دفن خاكسترهای افراد متشخص 
بودند. اما به تدریج جنبه ی ضریح به خود گرفتند و بعد حفره ای 
ش��اه نش��ین مانند، در یك طرف آنه��ا برای نگه��داری تندیس 
ایجاد كردند ]...[ این ش��كل در هندوستان ابداع شد و نخستین 
نمونه های آن به صورت تپه های مدّوِر كوتاه بود كه بر فراز آن یك 
طارمی می س��اختند« )رای��س، 1372، 150( )تصوی��ر15(. این 
بناه��ای مدفنِی تپه ای ش��كل، از عناصر متعددی ب��ا بار نمادین 
تشكیل می ش��دند. به طور كل »مشخصه ی ضروری و اصلی یك 
 -)Anda( "اس��توپا، گنبدی نیم كره ای شكل بود كه با نام "آندا
معنای اصلی آن تخم مرغ اس��ت- ش��ناخته می شد. در اوج این 
گنب��د تركیبی وج��ود دارد كه تی )tee( خوانده می ش��ود و در 
اغلب موارد توس��ط محافظی نرده مانند، احاطه می شد. در باالی 
"تی"، دكل یا "یاس��تی" )yasti( وج��ود دارد كه چندین تركیِب 
چترگون��ه را بر روی خود نگه م��ی دارد، نام بومی آنها "چاتراس" 
)chhattras( می باش��د« )ك��ول، 1388 ،40(. در معماری اكثر 
تمدن ه��ا، بناها غالب��اً تنها كاركردهای رای��ج معماری دارند، اما 
اس��توپاها گرچ��ه ظاهری معمارگون��ه دارند، لیك��ن باید آنها را 
"تندیس های معمارانه" نامید، زیرا بناهایی توپر هستند. »استوپا 
همانن��د اكثر ابنیه ی هندی، بیش از یك عملكرد دارد. این بنا به 
عنوان مكانی برای حفظ خاكس��تر مردگان مقدس و پرس��تش، 
نماد مرگ بودا یا نشانه ی آیین بودا است« )زارعی، 1384، 146(.     
اما بررس��ی فرم استوپاها در طی زمان نشان می دهد كه این 
آثار، بعدها ش��كل پیچیده تری به خود گرفتن��د و دارای پایه ای 
بزرگ و مرتفع به شكل مربع و استوانه ای بلند گشتند كه توسط 
گنبدی نیم كره ای احاطه می ش��د و سرمناره ای چتری نیز روی 
آنها قرار می گرفت. اس��توپاهای س��انچی، بارهوت و ِش��واكی از 
نمونه های اولیه ی این بناها می باش��ند و از نخس��تین موارد دیگر 
با پالن مربع شكل، استوپاهای علی مسجد، خیبرپاس، و گولدارا 

است.
همان طور كه در عنوان پیشین گفته شد، با گسترش و نفوذ 
بودیس��م و هنرهای مالزم آن در س��رزمین های اسالمی، بخشی 
از ای��ن آیین، هنره��ای مناطق غربی را تحت تأثی��ر قرار داد، به 
ط��وری كه در این باره برخی موّرخین و محّققین هنری در غرب 
)همچون Fehervari,2005( بر این عقیده اند كه همین بناهای 
منحصر بودایی )اس��توپاها(، به ویژه انواع مرب��ع گونه ی آنها، در 
معماری اس��المی آغازین به نوعی مورد تقلید واقع گش��ته است. 
بدین صورت مقایس��ه ی ظاهرِی بناهایی از این دس��ت با ابنیه ی 
اولیه ی اسالمی و مشاهده ی تش��ابهات ظاهری آنها، بعضاً موجب 
پ��اره ای اظهارنظره��ای غیرعلمی در خصوص گرت��ه برداری های 
مس��لمانان از ش��اخصه های معماری بودایی گردیده اس��ت. این 
در حالی اس��ت كه باید در نظر داش��ت، برای یافتن منشاء چنین 

تشابهاتی می بایست ریشه ی آن را در آثار معمارِی پیش از اسالِم 
ایران، به خصوص در فضاهایی همچون چهارطاقی های ساس��انی 
جس��ت. در واقع برخی از مصادیق چنی��ن فرضیه هایی برای این 
محققین، مقبره ی امیر اس��ماعیل س��امانی در بخارا و یا مقبره ی 

سلطان سنجر در مرو بوده است. 
مقبره ی امیر اس��ماعیل س��امانی در بخارا، نمون��ه ای از این 
دست می باشد كه در اوایل دوره ی اسالمی ساخته شده است. این 
بنا به عقیده ی برخی »بنای عجیبی اس��ت از یك دوره ی فترت و 
بس��یاری از اَشكال معماری را در مرحله ی ابتدایی نشان می دهد 
كه بعد از دوره ی س��لجوقیان در تمام ایران انتشار یافت. مثاًل در 
اینجا طریقه ی جدیدی در قراردادن گنبد روی بنای مربعی شكل 
دیده می ش��ود و نمونه ی چندی��ن نقش آجری در درون و بیرون 
بنا دیده می ش��ود. این مقبره، هم ش��امل خصائص معماری قبل 
از اس��الم اس��ت و هم دارای خصایص جدید می باش��د كه بعدها 
جزء اصول معم��اری ایران می گردد« )ویلس��ون، 1366، 138(. 
این مقبره با ش��كل مكعبی خ��ود، در هر وجه دارای دری هاللی 
اس��ت و عالوه بر گنب��د اصلی، در چهار گوش��ه ی باالیی، دارای 
چهار گنبد اس��ت. ضمن اینكه ب��ر روی گنبد اصلی نیز عنصری 
ش��بیه كاله فرنگی قرار دارد. الزم به یادآوری است كه تشابه فرم 
ظاهری و بیرونی این بنا با استوپاهای بودایی، دلیل بر وام گیری 
این ویژگی ها نیس��ت، زیرا این مقبره به غیر از ریش��ه ی ساسانی 
خود، اصوالً از نظرگاه كاركرد معماری با استوپاها متفاوت است و 
آن چنان كه گفته ش��د، استوپاها بناهایی تو پر هستند، در حالی 
كه مقابر اسالمی در حقیقت نوعی كاربرِی معمارانه از فضا دارند. 
نكت��ه ی دیگر اینكه از نظرگاه آنه��ا، این تأثیرگذاری ها حتی در 
دوره ه��ای بعدی نیز پابرجا مانده و س��نت معماری بودایی در آینده 
نیز به روند تأثیرات خود ادامه داده اس��ت. چنانچه مقبره ی سلطان 
سنجر در مرو )به تاریخ پس از 552ه�/ 1157م( كه فرمی مشابه دارد، 
موجب ارائه همان عقیده گشته است. این بنا كه از جمله بزرگ ترین 
مقابر گنبدپوش به شمار می رود »دارای فضایی مربع شكل به اندازه ی 
17متر و دیوار هایی به ضخامت 5 متر اس��ت و قطر گنبد آن نیز به 
17متر می رسد« )Chmelnizkij et al., 2007, 366( و بنا به نظر 
برخی محققین در س��اخت اجزای آن، اث��رات معماری بودایی را 
می توان باز ش��ناخت كه البته چنانچه بیان گش��ت، این مس��أله 

صحیح نمی باشد.  
ب��ه هر صورت، این ارتباط نزدیِك ظاهری میان اس��توپاهای 
بودای��ی و مقاب��ر اس��المی، چیزی اس��ت كه در فرم و س��اختار 
عودس��وزهای مفرغ��ی آس��یای مركزی ك��ه در اوای��ل دوره ی 

اسالمی ساخته شده اند، متجلی و تكرار می شود.

بررسی نمونه ها )عودسوز ها( و بازشناسی 
تشابهات

   در اینجا شش نمونه از عودسوز های اولیه ی اسالمی مورد بررسی 
واقع شده اند كه دو گونه ی آنها، نیم كروی؛ و چهار مورد، از انواع چهار 

بازشناس��ی تش��ابهات معماری بودایی ب��ا مقابر و عودس��وزهای مفرغِی 
سده های آغازین اسالمی
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گوش با درپوِش نیم كره هستند. ابتدا انواع نیم كره بررسی می گردند.

دسته ی نخست:
نمونه ی اول

این قطعه )تصویر16( از مفرِغ ریخته س��اخته و با طرح های 
مشبك كاری و حكاكی شده تزیین شده است و دارای سه بخش 
می باش��د. قسمت زیرین شامل ظرفی كم ارتفاع و مدّور است كه 
بر روی سه پایه ی مشابِه پای حیوانات قرار گرفته و در داخل آن 
عود می ریخته اند. دس��ته ی لوله ماننِد طویل آن، در سطح باالی 
خود نقش طومارِی مش��بك كاری ش��ده ای دارد و در بخش های 
انتهایی اش به یك طرح لوتوس مانند منتهی می شود. جوانب این 
ظرف، مسطح است و درپوِش بلنِد نیم كره ای به وسیله ی لوال به 
ظرف زیرین متصل گش��ته كه در باالی خود یك گنبد كوچك تِر 
نیم كره ای دیگر دارد و در رأس آن، چیزی شبیه چترِی مضاعف 
قرار گرفته اس��ت. بخش فوقان��ی و تحتانی درپ��وش دارای نوار 
تزیینِی عریضی اس��ت كه ش��امل شش ترنج مدّور می شود كه به 
صورت تناوبی با س��تاره های ش��ش پَر و دس��ته ای نقاِط دایره وار 
مزیّن گش��ته اند و تا حدودی مش��بك كاری ش��ده می باشند. در 
باالی این نوار، س��ه ترنج كوچك تر ق��رار دارد كه دارای الگوهای 
حكاكی س��اده و نقاط كوچك هستند. چهار حفره ی دایره ای نیز 
در گنبد كوچك تر رأِس این وس��یله مش��اهده می ش��ود. به نظر 
برخی محققین »ش��كل ظاهری و طرح های تزیینی این عودسوز 
ك��روی، تمامی خصوصیات مكتب فلزكاری خراس��ان را در خود 
دارد و به احتمال قریب به یقین متعلق به دوره ی س��امانی-اواخر 
  .)Fehervari et al.,2005,131( »سده ی 4ه�/10م- می باشد

نمونه ی دوم
عودس��وز كروی نمونه ی دوم، بزرگ تر و به لحاظ ساختاری، 
پیچیده تر )از نمونه ی پیشین( است )تصویر17(: بدنه ی كشیده 
ش��ده به سمت باال در این وس��یله، توسط نقش سه شیر بر روی 
زمین ثابت ش��ده اند. در یك سوی بدنه، دسته ای طویل و سنگین 
متصل ش��ده است و در باال، درپوش��ی گنبدی شكل قرار گرفته 
ك��ه بر روی آن لوتوس��ی وجود دارد كه در حال ش��كوفه كردن 
اس��ت. از یاد نبری��م كه گل لوتوس یكی از نمادهای غیرش��مایلی 
هنر بودایی اس��ت كه البته س��ابق بر این در ایران و در بناهایی 
مثل تخت جمشید وجود داشته و به كار برده شده است. در این 
عودسوز، بدنه ی باریك ش��ونده توسط دسته ای نوارهای عمودی 
تزیین شده است. درپوش بزرگ این عودسوز توسط لوال و محور 
به بدنه متصل گش��ته اس��ت. ظرف دارای لبه ای نازك و مسطح 
اس��ت كه به دایره ای ش��یب دار در داخل می رس��د. این دایره با 
خطی ممتد و طرح شكس��ته، تزیین گشته است- شبیه خطوِط 
زیگ��زاِگ بدنه. این طرح، بخش گنبد ماننِد مركزی را كه بر روی 
آن لوتوسی ش��كوفا وجود دارد احاطه می كند. دسته در بخشی، 
مربع ش��كل اس��ت كه اطراف آن را مشبك كاری فرا گرفته و در 
انتهای خود نیز به ش��كل حباب یك المپ در می آید كه بر روی 

آن درپوش��ی كوچك به شكل س��ِر شیر قرار دارد و در نهایت، به 
شكلی صفحه مانند، بزرگ و عریض ختم می گردد. 

»در اینج��ا تزیینات س��اده ی خطوط شكس��ته ی زیگزاگ و 
مش��بك كاری بر روی بدنه، درپوش و دس��ته؛ طرح های جناغی 
و گل لوت��وِس در حال باز ش��دن، همگ��ی از ویژگی های ظروف 
دوره ی س��امانی اس��ت« )همان،132(. اما با وج��ود این، كاربرد 
شیرهای فلزی به عنوان نقاط تكیه گاه، اشاره به تاریخی متأخرتر 
و احتماالً به  اوایل دوره ی غزنوی دارد، یعنی نیمه ی دوم س��ده ی 

11م )همان(. 
از ای��ن نكته نی��ز نباید غفلت كرد كه ش��یر یكی از نمادهای 
غیر و شمایلی بودایی است كه می توان نمونه ی عالی كاربرد آن را 
در س��تون سرنات مشاهده كرد. با این حال در قضاوت كلی نباید 
این مس��أله را نیز نادیده گرفت كه نماد شیر و یا لوتوس پیش از 
آنك��ه از هنر بودای��ی هند وارد هنر ایرانی ش��ود، در ایران وجود 
داش��ته اند و حتی در هنر بودایی نیز مؤث��ر افتاده اند- از جمله 

برداشت های پادشاه آشوكا در كاخ پاتالی پوترا.
نمونه های دیگر عودس��وزهای اسالمی، یعنی انواع چهارگوش 
آنها )دسته ی دوم(، حتی قابل توجه تر هستند و قرابت و شباهات 

صورِی بیشتری را با استوپاهای بودایی نشان می دهند.

تصوير16- عودس�وز مدّور، مفرغ مشبك كاری شده با تزئينات حکاكی شده، موزه ی 
طارق رجب كويت، ارتفاع:22/5س، قطر:28س.

)Fehervari & others,2005,130( :مأخذ

تصوير17- عودس�وز مدّور، مفرغ مشبك كاری شده با تزئينات حکاكی شده، موزه ی 
طارق رجب كويت. 

)Fehervari & others,2005,131( :مأخذ
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نمونه ی اول

اولی��ن نمونه از موزه ی طاِرق َرَجب، ظرفی بزرگ اس��ت كه 
فرمی جالب توجه دارد و تزیینات آن خاص تر هستند )تصویر18(. 
بخش روی س��طح این اثر، شامل دس��ته ای از ُرزت هاست كه بر 
روی اَشكال مربع شكل كوچكی قرار گرفته اند و به حالت مشبك 
و ب��ا جزئیاتی حكاكی ش��ده در آمده اند. در نزدیكی ظرف اصلی، 
پرنده ای كوچك به حالت نشس��ته تعبیه شده كه شبیه طاووس 
است. تقریباً در میانه ی دسته، میله )تیغه(ی فلزی مدّوری دسته 
را از س��ه جانب احاطه می كند. در انتهای دس��ته و در جایی كه 
آن، حالت عمودی به خود می گیرد، دو زائده ی ش��اخ ماننِد ساده 

و یك قالب كوچك مدّور وجود دارد.
درپوِش مخصوِص باز و بس��ته ك��ردن قطعه حتی پیچیده تر 
اس��ت: این بخش از اثر، مربعی است با خطوط زیگزاگ )خیزابی( 
مشبك كاری ش��ده كه به دور آن می گردند. بازكننده ی درپوش، 
وس��یله ای به ش��كل طاووس است. در گوش��ه های بخش مرتفع 
باالی��ی، طاووس ه��ای بزرگ تری وجود دارن��د و در پایه، طرحی 
مش��بك قرار گرفته كه ش��بیه به بخش باالیی ظرف اس��ت. این 
قس��مت، بخش مركزِی گنبدی ش��كل و مش��بك كاری شده را 
احاطه می كند و بر روی خود، طاووس دیگری را حمل می نماید.      

نمونه ی دوم
در موزه ی طارق رجب، عودس��وِز مربع ش��كل دیگری وجود 
دارد )تصوی��ر19(. بخش زیرین، زوایای��ی گرد دارد، در حالی كه 
قاب های میان این گوش��ه ها، با نوعی گره بی پایاِن بودایِی كشیده 
و باریك تزیین ش��ده اند. بخش گنبدِی باالیی، بافتی هندسی و 
مشبك بر روی قسمت تحتانی خود دارد و در باالی كار، لوتوسی 
ش��كوفا قرار می گیرد. »این درپوش به مجموعه ای مش��ابه تعلق 
دارد و بنابراین قابل انتس��اب به ش��رق ایران یا آسیای مركزی و 

تاریخ قرون 9 تا اوایل 11م است« )همان،133(.

نمونه ی سوم
این قطعه، احتماالً از بزرگ ترین عودسوزهای شناخته شده ی 
اسالمی تا به امروز است )تصویر20(. شیء حاضر، در قسمت های 
مختلفی ریخته گری ش��ده است و س��پس این قطعات به یكدیگر 
متصل گشته اند. عودسوز مزبور دارای تزیینات مشبِك گسترده ای 

است و جزئیات دیگِر تزیینی آن، حكاكی و قلمكاری شده اند. 
این عودس��وز دارای ش��ش بخش اس��ت: بدنه، گنبد، دسته، 
تكیه گاه پیش��ین دسته، چهار پایه ی نگه دارنده و چهار شیر در 
چهار زاویه ی بدنه. بدنه ی چهارضلعی دارای دسته ای طویل است 
كه در یك وجه به آن متصل ش��ده است. این قطعه بر روی چهار 
پایه ی حیوانی شكل قرار می گیرد. در قسمت باالیی، گنبد بزرگی 
وجود دارد كه بر رویش یك س��ر مناره ی چتری شكل قرار گرفته 
و در هر كدام از زوایای بدنه ی مس��طح باالیی، یك سِر شیر واقع 
شده است. حواشی و باالی این ظرف دارای تزیینات مشبك كاری 

شده ی گسترده می باشد.
كتیبه ی این اثر، در هر سه قاب )صفحه( امتداد یافته و در هر 
سه جانب، دارای ترنجی مدّور است كه پیكره ای نشسته )بودا؟( 

تصوير18- عودس�وز چهارگوشه با درپوش گنبدی شکل، مفرغ مشبك كاری شده با 
تزئينات حکاكی شده، موزه ی طارق رجب كويت.

)Fehervari & others,2005,132( :مأخذ

تصوير20- عودسوز برنزی، افغانستان، سده ی 10م، موزه ی طارق رجب كويت، ابعاد بدنه: 
25×25س، وزن: حدود9/47 كيلوگرم.

)www.kandaki.com( :مأخذ

تصوير19- عودسوز مفرغی، 
ب�ا  ش�ده  كاری  مش�بك 
تزئين�ات حکاكی ش�ده، به 
هم�راه نقش گره ب�ی پايان 
بر روی بدن�ه، موزه ی طارق 

رجب كويت.
Fehervari & oth�(  أأخ�ذ:

)ers,2005,134
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را نشان می دهند. متن نوشته بدین قرار است:
- الِعزَّ و االِقبال و ...
- الُدولَت و الَسعادت

الَم و الَسعادت - و السَّ
كتیب��ه و جزئی��ات ح��روف به ص��ورت قلمرن��ی و حكاكی 
می باشند. كتیبه ظاهراً از انواع عادی و مرسوم ثنا و ستایش است 
كه بر روی فلزكاری س��ده های آغازین و میانه ی اس��المی مكرراً 
تكرار شده است. اما با این حال، بنا به نظر َملكیان شیروانی، این 
نوشته از انواع عادی نیس��ت، بلكه گونه ای دعا محسوب می شود 

كه خیر و بركت الهی را برای دارنده ی آن می طلبد.
بخش رویی بدنه ی ظرف و در اطراف گنبد، تزیینات طومارِی 
و گل دار گس��ترده ای را كه به صورت مش��بك كاری در آمده اند، 
نش��ان می دهد. در دو س��مت گنبد، كتیبه های كوفی مش��اهده 
می شود كه به داخل متمایل شده اند. آنها كلمات و عبارتی مشابه 
را تكرار می كنند: الیُمن وَ الیَس��یر. »این نیز بخش��ی از دعا است 
و نمونه های مش��ابه آن در ظروف مفرغی��ن دوره های آغازین در 
 .)Melikian-Chirvani,1982, 29( »خراسان دیده شده است

گنبد مدّور عودس��وز، ش��كلی به اندازه و متناس��ب )با سایر 
اجزاء( دارد و بر روی نوك آن، س��ر مناره ای چتری ش��كل قرار 
گرفت��ه كه به وضوح نش��ان دهنده ی چتر اس��توپاهای بودایی و 
سایبان لوتوس شكل اس��ت. در آنجا برگی بزرگ و مشبك كاری 
ش��ده نیز وجود دارد كه نقش لوالی باز شونده با انگشت را بازی 
می كن��د. تزیینات گنبد كاماًل در حالت مش��بك كاری و در چهار 

بخش مساوی تقسیم شده است.
این عودس��وز با قسمت های س��ه گانه ی اصلی خود كه شامل 
بدنه، گنبد و چتری است، به لحاظ شكل ظاهری یادآور استوپای 
گولدارا اس��ت )نك: تصویر 13(. »ش��كل چتری، به نحو خاصی 
روشن كننده ی این واقعیت است كه بی شك هنرمند یا هنرمندان 
سازنده، عامدانه و آگاهانه از شكلی استفاده كرده اند كه برایشان 

آشنا بوده است« )همان، 138(.
آن چنان كه پیش تر اش��اره شد، ملكیان شیروانی معتقد بود 
كه »عودسوزهای مدّور ممكن است از روی استوپایی الگوبرداری 
ش��ده باش��د كه در نزدیكی هرات وجود داش��ته است. جزئیات 
تزیینِی هر كدام از این ظروف، همگی نشان از ویژگی های مكتب 
خراسان را دارند، به ویژه از دوره ی سامانی. یكی از این ویژگی ها، 
كارب��رد ب��رگ نخلی های پنج پر اس��ت« )هم��ان، 34(. در واقع 
تعداد ظروف فلزی زیادی از س��ده های آغازین در دست است كه 
چنین برگ هایی را نش��ان می دهند. ای��ن نقوش بر روی چندین 
لوحه ی مرمری حكاكی ش��ده نیز مش��اهده می شوند كه در غزنه 
كش��ف شده اند و تا دوره های اخیر در موزه ی ملی كابل نگهداری 
می ش��دند. بسیاری از این اش��یاء نیز حیواناتی را در حال دویدن 

نشان می دهند.
پیكره ه��ای نشس��ته كه در مركز س��ه وجه بدن��ه و بر روی 
گنبد نیز نش��ان داده ش��ده اند، از دیگر نش��انه های تأثیرات هنر 
بودایی هس��تند كه به طرز بارزی مشابه مجسمه ها و نقاشی های 

بودایی اند. »این پیكره های نشس��ته "پادش��اهان بر تخت جلوس 
ك��رده" نیس��تند، یعنی چیزی ك��ه در ظروف س��فالی و فلزی و 
مینیاتور های س��ده های بعدی نش��ان داده شده است، بلكه صرفاً 
بودیس��توه می باش��ند. این چنی��ن بازنمایی های��ی البته عجیب 
نیست، چرا كه هنرمندان این دوره های تاریخی هر روزه با چنین 
نقاشی ها و پیكره هایی مواجه می شدند. طرز نشستن و حالت این 
پیكره ها كاماًل مغایر با حالت ش��اهزادگان یا حّكام اس��ت. آنها در 
حالتی موسوم به padmasana نشسته اند و دست راستشان به 
صورت bhumisparsa اس��ت. آنچه كه در اینجا مطرح می باشد 
این نیس��ت كه هنرمندی كه این عودسوز را ساخته است تعامداً 
پیكره های بودیس��توه را در اثر خود وارد نموده است؛ بلكه مسأله 
اینجا است كه وی پیكره هایی را طرح كرده كه برایش آشنا بوده 

   .)Fehervari et al.,2005,138( »اند

 نمونه ی چهارم
 .)Atil et al.,1985,58( این اثر منسوب به مصرِ سده های 8 و 9م است
این وسیله نیز همانند نمونه های پیشین، بدنه ای مربع شكل دارد 
كه بر روی سر چهار شیر قرار گرفته و با پنجه های حیوانات تزیین 
شده است. در باال، گنبد در مركز قرار گرفته و چهار گنبد كوچك تر 
در اطراف آن )تصویر21(. در باالی گنبد بزرگ و گنبدهای كوچك، 
گل لوتوِس در حال شكفتنی وجود دارد كه بر روی آنها عقاب هایی 
نشسته اند. در حال حاضر تنها دو نمونه از این عقاب ها باقی مانده 
اس��ت. دسته ی دراز این عودسوز در انتها به سر یك بز كوهی ختم 
می شوند، اما بدنه ی تحتانی آن كه حكم نگه دارنده را دارد، در حال 
حاضر مفقود شده اس��ت. این ظرف دارای تزیینات مشبك كاری 
شده ی همه جانبه ای است كه در هر وجه آن، شبكه ای هندسی یا 

به بیان بهتر و دقیق تر، سبدبافی مشاهده می شود.
اتیل در این باره گفته اس��ت: »چنی��ن ظرفی گرچه به نظر، 
از بنایی دیگر الگوبرداری ش��ده اس��ت، اما بنایی بجا مانده از این 

تصوير21- عودسوز برنزی، افغانستان، سده ی 10م، موزه ی طارق رجب كويت، ابعاد بدنه: 
25×25س، وزن: حدود9/47 كيلوگرم.

)www.kandaki.com( :مأخذ
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فلزكاری اسالمی در سده های آغازین هجری عالوه بر حفظ سنت ها، 
پایبندی به فرهنگ اصیل اسالمی و بازنمایی ویژگی های آن در سطح 
آثار خ��ود؛ در پاره ای عناصر همچنان متأث��ر از فرهنگ های خارجی 
همچون تمدن های پیش از اسالم )ساسانی و هخامنشی(؛ هنر رومی، 
بیزانس و قبطی؛ هنر شرق دور و ... می باشد. آیین بودایِی برخاسته از 
سرزمین هند، از جمله موارد قابل ذكر و جالب توجه در خصوص این 

تعامالت است. 
عودس��وز )بخوردان( های فلزی اسالمی، در انواع و اَشكال مختلف 
مثل 1- نمونه های كوتاه با س��ه پایه؛ 2- ظروف استوانه ای هندسی با 
كالهك نیم گنبدی و سه پایه ی جانوری؛ 3- انواع گلدانی؛ 4- نمونه های 
گوی مانند )كروی(؛ 5- موارد حیوانی یا جانوری؛ 6- نمونه های دسته دار 
به همراه درپوش و گنبد، قابل طبقه بندی هستند. اینها در واقع ظروفی 
متخلخل و با تزیینات خاص )عمدتاً قلمزنی و مشبك كاری شده( به شمار 
می آیند كه در كنار خصلت كاربردِی خود، از لحاظ فرم و شكل ظاهری 
نیز قابل مطالعه و بررسی می باشند. در این میان، برخی تأثیرپذیری های 
غیر بومی را می توان در آنها بررسی نمود و از طریق تطبیق بازشناخت.

- عودسوزهای فلزی به جز در موارد خاص )عودسوز های كروی و 
جانوری(، ظروفی هستند كه غالباً از سه بخش عمده )بدنه ی اصلی، 
درپوش و پایه ها( تشكیل می شوند كه به لحاظ فرم و ساختار، از جهاتی، 
بازنمودی از بناهای آیینِی هندی )استوپاهای بودایی( می باشند. گنبِد 
نیم ك��ره ی قرارگرفته بر روی بدنه، بدنه ی چهارگوش��ه و تزیینات و 
عناصری مثل چتری، گل لوتوس، و ... بر روی آن، از عناصر مش��ترِك 

به كار رفته در هر دو زمینه اند. البته در این میان باید متذكر ش��د كه 
این تشابهات ریشه در هنر ایرانی به ویژه هنر قبل از اسالم، یعنی دوران 
هخامنش��ی و ساس��انی نیز دارد و در حقیقت مطالعه ی تطبیقی این 
آثار، می بایست تأثیر هنر پیش از اسالم را بر هنرمند به ویژه در دوران 

هخامنشی مد نظر قرار داد.
- به طور كلی می توان گفت كه عودس��وزهای مفرغِی سده های 
آغازیِن سرزمین های اسالمی )ایران، سوریه، مصر و ...( در كنار تشابهات 
صوری خود در فرم، س��اختمان و نم��ای ظاهری؛ در طرح و نماد های 
بودایی-هندِی به كار گرفته شده در سطح خارجی بدنه نیز امكان وجود 
چنین تأثیراتی را به خوبی بیان كرده و بروز می دهند. مواردی مثل گل 
لوتوس، گره بی پایان، چرخ سرنوشت، سواستیكا، تختگاه، سایبان و ...؛ 
حیواناتی مثل شیر، طاووس و ... ؛ و همچنین پیكره های نشسته در حالت 
چهار زانو با هاله ای در دور سر، همگی نشان از برخورد دو فرهنگ یاد 
شده و تأثیرپذیری های متقابل دارند. كما اینكه عناصر اسالمِی منطقه 
همچنان در آثار دیده می شوند و هیچ گاه در برابر نگاره ها و نمادهای 
وارداتی رنگ نمی بازند. خطوط كوفی بدنه ی عودسوزها، دعاهای طلب 
خیر و بركت، حیواناتی چون بز كوهی، عقاب، شیر بالدار و نقش مایه ی 
بال، هر یك حاكی از ثبات و تداوم سنت ها و داشته های ایرانی-اسالمِی 

آثار ذكر شده است.
- تشابهات ظاهری مقابر اسالمی نظیر مقبره ی امیر اسماعیل سامانی 
)بخارا( و یا مقبره ی سلطان سنجر )مرو( با استوپاهای بودایی و عود سوزهای 

اسالمی را باید در هنر پیش از اسالِم ایران و دوره ی ساسانی بازجست.

نتيجه

دوره باقی نیست كه نشان دهنده ی استفاده ی این عودسوِز گالری 
فریر از آن باش��د. اگرچه پالن بیزانس��ی دارای پن��ج گنبد قابل 
انتساب به سده ی 9م است ... با وجود این، تنها بنای قابل قیاس، 
مقبره ی امیر اس��ماعیل س��امانی در بخارا از اوایل س��ده ی 10م 
است« )همان(. در واقع اولین و نزدیك ترین نمونه  مقبره ی امیر 
اسماعیل س��امانی در بخارا است، اما آنچه در اینجا در پی نشان 
دادن آن هستیم، مدل برداری از الگوی استوپای گولدارا است. در 
این زمان واضح اس��ت كه این عودسوز فلزی از نمونه ای مشابه یا 
نمونه های دیگر از اس��توپاهای بودایی در افغانس��تان تقلید شده 
اس��ت. »اِوا بائر در واقع نخس��تین كس��ی بود كه اصل و منش��اء 
مصری این عودس��وز را مورد تردید قرار داد و منش��اء اصیل این 

 .)Baer,1983,46-47( »وسیله را آسیای مركزی دانست
در حالی كه هر دو عودسوز به نظر متعلق به مكتب خراسان 
می آین��د، این س��وال مطرح اس��ت ك��ه آنه��ا در كدامین مركز 
س��اخته ش��ده اند؟ زیرا این مكتب خود دارای سه مركز احتمالی 
ب��وده ك��ه عبارتند از: هرات، نیش��ابور و مرو كه ب��ه آنها غزنه را 
نی��ز می توان اف��زود. حفاری های ایتالیایی ه��ا در غزنه از چندین 
ش��یء فلزی رونمایی كرد كه برخی از آنها و س��ایر ظروف فلزِی 
مكشوفه ی محلی، توس��ط موزه های مختلف در افغانستان ضبط 
ش��د. »البته مدركی قطع��ی مبنی بر مركزیت داش��تن غزنه در 

فلزكاری وجود ندارد؛ ب��ا این وجود، فرم معماری گونه ی این دو 
ظرف كه از اس��توپای گولدارا واقع در كابل الگو برداری شده اند، 
اش��اره به كارگاهی ش��رقی تر از هرات و مرو و نیشابور دارد. آنها 
به احتم��ال زیاد در مكانی نزدیك به مرك��زی بودایی مثل غزنه 
س��اخته ش��ده اند. علی رغم ادعاهای اولیه، به وی��ژه از جانب اِم. 
مارشال )Marchal,1974,7-18(، ملكیان شیروانی در خصوص 
امك��ان وجود چنین مركزی در غزن��ه، ابراز عدم قطعیت می كند 
)Melikian-Chirvani,1982,76-77(. البته می توان این نكته را 
نیز خاطر نشان كرد كه مدرك و سندی تاریخی یا باستان شناسی 
برای به چالش كشیدن این تئوری موجود نیست. ِجیمز آلِن بیان 
نموده است كه »غزنه می توانسته مركز فلزكاری بوده باشد، البته 
تا زمان غارت و چپاول به وس��یله ی غوریان در 1-1150م/ 545 

 .)Allan,1982, 20( »�ه
براس��اس تاریخ احتمالی این دو عودس��وز، بی شك قطعه ی 
متعلق به گالری فریر اثری قدیمی تر اس��ت كه به احتمال زیاد از 
دوره ی س��امانی و قرون 9و10م می باشد. نمونه ی موزه ی طارق 
رجب به دلیل نوشته ی شكسته اش به دورانی متأخرتر از نمونه ی 
پیش��ین تعلق دارد و احیاناً متعلق به دوره ی اخیر غزنوی اس��ت، 
اما یقیناً دوران قبل از غارت شهر توسط غوریان در اواسط سده ی 

.)Fehervari et al.,2005,140( 12م
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