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مطالعه نقشمایههای هندسی سفالینههای
دوران میانی اسالم
خدیجه شریفکاظمی* ،1فخرالدین محمدیان ،2سید رسول موسوی حاجی
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 1دانشجوی دکترای باستانشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران.
 2دانشجوی دکترای باستانشناسی ،دانشکده هنر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 3دانشیار گروه باستانشناسی ،دانشکده هنر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/3/5 :تاریخ پذیرش نهایی)96/2/17 :

چکیده

نقوش تزیینی ،بخش جدایناشدنی از هنر ایرانی است .نقوش سفالینهها که بسیاری از آنها با نقشمایههای هندسی تزیین
یافتهانــد ،همــواره بیانگــر دیدگاههــا ،مفاهیــم نمادیــن و ارتباطات فرهنگــی جوامع در زمانهای گذشــته بوده اســت .در هنر
متعالی اسالمی ،هندسه جایگاه واالیی دارد ،چرا که اشکال آن میتوانست بهصورت غیرمستقیم ،تجلیگاه مفاهیم اسالمی
باشد .در حقیقت این فرایند ،در پیوند معنادار و عمیق میان عرصههای مختلف هنری از جمله ،هنر سفالگری و علم هندسه
جلوه نمود .در پژوهش حاضر تالش شده ،عناصر بصری نقشمایههای هندسی در سفالینههای دوران میانی اسالمی ،مورد
بررســی و تحلیــل قــرار گیــرد .روش انجام این پژوهش به شــیو ه توصیفی -تحلیلی اســت .یافتهاندوزی اطالعات با اســتناد به
منابع کتابخانهای و با مطالعه نمونه ســفالینههای مجموعههای هنری ،صورت پذیرفتهاســت .نتایج مطالعات حا کی از آن
اســت که نقوش هندســی بهکار رفته بر روی ســفالینههای این مجموعهها ،بیانگر دقت در نظم هندسی و نمادپردازی در آنها
ی اســت .اشــکال و خطوط هندســی بهکار رفته در این نقوش
بوده و طرح این نقوش نیز ،با علوم ریاضی و هندســه قابل ارزیاب 
در ترکیببنــدی بصــری ،بهویژه الگوهای هندســی متقارن و تکرارشــونده ،از هماهنگی و نظم ویــژهای برخوردارند .همچنین
گ در کنار نقوش هندسی ،بافت متنوعی را بر سطح ظروف سفالی پدید آورده است.
بهکارگیری رن 

واژههای کلیدی

نقوش هندسی ،سفال ،نماد پردازی ،دوران میانه اسالمی.

*نویسنده مسئول :تلفن ،056-32238047 :نمابر.E-mail: khadijehshrf@gmail.com ،056-32238162 :
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مقدمه
هنــر تزییــن در ایــران ،برخاســته از اندیش ـههای فرهنگــی حا کــم
بــر ذهــن هنرمنــدان و گاه ذهن خالق هنرمند اســت .در ســدههای
اولیــه اســامی ،هنرمنــدان ایرانی با تلفیــق ایدهها و افکار برخاســته
از دیــن اســام و دورههــای تاریخــی ،بهویــژه دوره ساســانیان ،در
فراینــد ســاختار هنــری خود ،به مفاهیم ارزشــمندی دســت یافتند.
دانــش ریاضیــات و هندســه توســط انســان برای كشــف روابــط بین
پدیدههــا و همچنین نظمبخشــی به فضای پیرامــون خود ،بهوجود
آمــده اســت .بهکارگیری نقــوش هندســی ،یکی از دیرینــه روشهای
تزیین در صنعت ســفالگری اســت .الگوهای هندسی بر پایه مفاهیم
و بــا خالقیــت منظــم در ترکیببنــدی شــکلهای هندســی پدیــدار
میشــوند .هنــر ســفالگری در نمایــش مفهومــی ایــن الگوهــا ،ســهم
وافری داشــته اســت .هنر ســفالگری ایرانــی در ایــن دوران ،به دلیل
تأثیرپذیــری از باورهــای مذهبی ،جنبههای اقتصــادی و اجتماعی،
به لحاظ فرم و نقش به ّ
تحوالت چشمگیری دست یافت.
در اواســط دوره اســامی ،هنر سفالگری به رشــد بالندهای رسید و
ساخت سفالینهها با طرح و روشهای گونا گون رو به گسترش نهاد.
هنرمنــدان ســفالگر در ایــن دوره از عــدم وجــود نقوش بر ظــروف خود
پرهیــز نمــوده و تمامی ســطح ظرف را بــا طر حهای گونا گون پوشــش
میدادنــد .در این میان ،نقوش هندســی در ایجاد تفکیک و تقســیم
سایر نقوش بهعنوان یک روش منسجم ،سهم بسزایی داشت .نقوش
هندســی چون دیگر نقوش ،توســط هنرمندان ســفالگر مورد بهره قرار
گرفــت و آنهــا به خلق تزییناتی که عنصر اصلی آنها اشــکال هندســی و

نقــوش انتزاعی بود ،میپرداختند .محل ترســیم نقوش هندســی ،در
نقاطی از ظروف صورت میگرفت که از زوایای بیشتری قابل مشاهده
باشــند .در ایــن پژوهــش ،نقــوش هندســی ،مهمتریــن گونههــای
رایج ســفالی ســده میانی اســامی (ســدههای پنجم تا هشــتم هـ.ق)
ماننــد؛ ســفال مینایی ،1زرینفام ،2اســگرافیاتو ،3ســیلوهته 4و ســفال
بــا نقاشــی زیر لعــاب ،5مورد ارزیابی قــرار گرفتهاند .ســاختار طر حهای
نقوش ســفالی در میان گونههای یاد شــده ،با اســتفاده از شکلهای
هندســی ســاده مانند؛ دایره ،مربــع ،و مثلث و خطوط مســتقیم اجرا
شــده و بــا ترکیبــی هماهنــگ ،تکــرار و در هــم آمیختــن ،بهشــیوهای
منظــم تصویــر شــدهاند .پژوهــش پیــشرو در نظــر دارد بــا بیــان انواع
نقوش هندســی بر سفالینههای مورد بررســی ،به توصیف جنبههای
بصــری بهمنظــور تحلیــل و شــناخت ایــن نقشمایههــا ،بپــردازد.
این پژوهش ،با بهرهگیری از رویکرد توصیفی -تحلیلی انجام گرفته
اســت .گــردآوری اطالعات با اســتفاده از منابع کتابخان ـهای به جهت
پیشــینه پژوهــش ،روش میدانــی بــه دلیــل مشــاهده و عکسبرداری
برخــی نمونههــای ســفالی صــورت گرفته اســت .ظروف ســفالی مورد
تحقیق ،از مجموعههای هنری مانند موزه دفینه ،6رضا عباسی و ملی
و سایر مجموعههای هنری جهان انتخاب شدهاند .بسیاری از نقوش
ســفالی به لحــاظ ترکیببندیهای بصری و هماهنگــی در بهکارگیری
طر حهــای هندســی ،قابل ارزیابی و بررســی اســت .بنابرایــن در ادامه
فرایند این پژوهش ،با ثبت ّکمی و کیفی نمونههای مورد مطالعه ،به
تحلیل ویژگیهای بصری و هندسی نقوش آنها پرداخته شده است.

هندسه و کاربرد دانش آن در هنرهای اسالمی
در لغتنامــه ،واژه هندســه بــه معنــی انــدازه و شــکل آمده اســت
(دهخدا ،1377 ،ذیل واژه هندسه) .هندسه واژهای عربی در مقابل
واژه یونانی « ،»Geometryبه معنای اندازهگیری است .اعراب ترجمه
این واژه را به واژه پارســی«اندازه» برگرداندند .هندســه ،دانشی است
از علــوم ریاضــی کــه در میان متفکــران تمدنهــای گذشــته ،همواره
مــورد توجــه بوده اســت و تمدنهای کهنــی چون؛ بابــل ،هند ،مصر
و یونــان ،هرکــدام در تکامــل آن نقــش داشــتهاند (صادقــی،1388 ،
 .)13آنچــه به نام هندســه شــناخته میشــود ،در دو بخش گنجانده
شــده اســت؛ هندسه نظری و هندســه عملی .هندســه نظری درباره
خطوط و ســطوح احجام ســخن میگوید ،پس همان دانش هندسه
بــر روی کاغذ اســت .هندســه عملی ،درباره دانش هندســه بر اشــیاء
چون؛ چوب ،فلز و آجر اســت (فارابی .)77 ،1348 ،در دوره اســامی،
عالقــه مســلمانان بــه ریاضیــات ،بهویــژه هندســه و اعــداد ،بهطــور
مســتقیم به اصل تعالیم اســام که همانا توحید باشد ،پیوند خورده
اســت .تقسیمبندی دانش حساب توســط بوزجانی بهکار گرفته شد
و همــو ،برهانهــای خــود را بر اســاس هندســه و شــکل تعریــف کرده

اســت (بوزجانــی .)21 ،1369 ،شــواهدی بــر انتقــال مفاهیــم تئــوری
ریاضــی در بهکارگیــری آن در انجــام کارهــای هنــری وجود نــدارد .ا گر
جلســاتی در رابطــه با دانش تئوری وجود داشــته ،توســط قشــر مرفه
جامعه برگزار میشد (با فرض اینکه صنعتگران بیسواد بودهاند) .در
کتاب «اعمال الهندسه» از ابوالوفا جوزجانی (ریاضیدان سده چهارم
هـ.ق) اشاره شده که در عصر او ،جلسات منظمی میان ریاضیدانان
و صنعتگران برگزار میشـ�د ( .)Bier, 2008a, 493هنرمندان مســلمان
معتقد بودند که اصول ریاضی و هنر ،در هنر اسالمی بهطور هماهنگ
قاب��ل مش��اهده اس��ت ( .)Baykusoglu, 2009, 4یــادآوری ایــن نکتــه
قابل تأمل است؛ توجه به دانش ریاضیات در اجرای نقوش هندسی،
اصلی جداییناپذیر است.
در قــرون اولیــهی اســامی ،بســیاری از دیدگاههــای فلســفی،
همچون فلســفههای یونانی بر نقشمایههای هنر اسالمی تأثیرگذار
بــوده اســت .نقشمایههای هندســی به گونهای طراحی میشــدند
کــه قابلیــت تکــرار داشــته باشــد .بــه همیــن دلیــل ،تمامــی تکرارهــا
در هــم جفــت میشــوند .بســیاری از ایــن نقــوش ،در نــگاه نخســت
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بســیار متفــاوت و متمایــز از یکدیگر بهنظر میآیند ،امــا در عین حال
شــباهتهای زیــادی میان آنها وجــود دارد (بــروک .)32 ،1387 ،در
ســده دوم ه ــ.ق ،حا کمــان عباســی حمایــت خــود را در بهکارگیــری
ترجمههــای یونانی ،در زمینههای علمی همچون دانش هندســه و
فلس��فه اع�لام نمودند ( .)Bier, 2008a, 497از ســده چهــارم هـ.ق به
بعد ،با اتکاء به دانش هندســه ،طر حهای اسالمی بسیاری در هنر و
معماری اسالمی شکوفا شد و به مدت چهار قرن ادامه یافت .افزون
بر دانش ریاضیات ،علم نجوم بر موضوعات تصویرشــده طی سده 5
تا  7هجری ،تأثیرگذار بود.
در ایــن زمــان ،پرداختــن بــه موضوعــات کیهانی بهدلیــل حضور
ریاضیدانــان و منجمــان بــزرگ تمــدن اســامی همچــون؛ ابوریحان
بیرونــی ،عمرخیــام ،ابوســهل کوهــی و ابوالمظفــر اســفزازی بــود کــه
در قــرون چهــارم تــا هفتــم ه ــ.ق میزیســتند .مهمتریــن تأثیــر توجه
بــه مباحــث نجومــی ،بهر هبــرداری از مقیــاس در هندســه و اعداد در
ریاضیات اســت (رازی .)263-262 ،1349 ،در قرون چهارم تا هفتم
ه ــ.ق ،هنرمنــدان و صنعتگــران بــا کمــک ریاضیدانــان و بهرهگیــری
از دانــش آنهــا ،طر حهای هندســی متقــارن و تصویر نقــوش با حفظ
قرینگی را در تمدن اسالمی پدید آوردند.
از اوایــل ســده نهم هـ.ق ،هنرمندان مســلمان شــروع به طراحی
تزیینات در الیههای ّ
متعدد نمودند و این جاذبه در هر سه حوزهی
هنــری؛ خوشنویســی ،نقوش گیاهــی و نقوش هندســی تجلی یافت
(بانر .)30 ،1389 ،موارد یاد شــده ،نشــان از ارتباطی دو ســویه میان
هنــر اســامی مبتنی بر دانش هندســی و فرهنگ جامعــه ایرانی طی
دورههای مختلف اسالمی دارد.

هنر سفالگری در سدههای میانی اسالم
نقوش هندسی ،یکی از متداولترین نقوش تزیینی در دورههای
پیش از تاریخ ،تاریخی و اســامی بوده که بر ســفالینهها نقش بســته
است .هنر سفالگری به دلیل وحدت و هماهنگی ویژه خود و با وجود
شــکلگیری روشهای متنوع تزیینی در شــهرهای سرزمین اسالمی
تحــت یــک چارچوب کلی به نمایش درآمده اســت .تکامل اســلوب
هنری بعد از اسالم ،ترکیبی از منابع هنری ساسانی و بیزانس شرقی
اســت و نقوش دوره اســامی تا انداز ه بســیاری از این دورهها برگرفته
شده است« .با ظهور اسالم در ایران ،صنعت سفالگری رو به دگرگونی
گذاشت تا آنکه بخش بزرگی از شیوههای ساسانی متروک ماند و این
تولیدات جلوه دیگری یافت که آمیزهای میان عناصر سفال اسالمی
ی بود» (محمدحســن .)148 ،1366،در دورههای
و ســبکهای ایران 
نخســتین اســامی ،بــر روی ســفالینههای بــدون لعــاب و همچنیــن
در اواخــر قــرن ســوم ه ــ.ق ،همزمان بــا ابــداع تكنیك لعابپاشــیده،
نقوشــی بــا خطــوط ســاده ،هندســی و اســلیمی بــه تصویــر درآمــد.
حکومتهــای ایرانــی در قــرن ســوم ه ــ.ق ،از دســتگاه خالفــت
اعــراب مســتقل شــدند .حکومتهایــی ماننــد؛ طاهریــان ،صفاریان
و ســامانیان ،ســبک هنــری ویــژهای ملهــم از دوره ساســانی در
شــهرهای مختلــف بهوجــود آوردنــد (عباســیان .)89 ،1370،بــا این

رونــد ،رفتــه رفتــه فرهنــگ کهــن ایرانــی احیــا شــد و ایــن فراینــد در
آثــار هنــری آن دوره تجلــی یافــت .همزمــان بــا جریانــات سیاســی و
اجتماعــی ،هنــر ســفالگری نیز رونــق تازهای یافــت (کیانــی و کریمی،
 .)46 ،1364بــه نظــر میرســد تزییــن ظــروف ســفالی بــا اشــکال
هندســی از قــرن پنجم هـ.ق در ایران به اوج شــکوفایی خود رســید.
ســدههای میانــی دوره اســامی ،از نظــر سیاســی و فرهنگــی از
ادوار مهــم تمــدن اســامی ایــران اســت و برخــی محققــان قــرون
پنجــم تا هشــتم هـــ.ق را ،بــه عصر طالیی صنعت ســفالگری نســبت
دادهاند« .در این دوره ســفالگری ،در میان ســایر صنایع اســامی از
جایــگاه ویــژهای برخوردار بــود .تا جاییکه در ارتباط نزدیک با ســایر
رشــتههای هنری همچون هنرهای صناعی چون فلزکاری ،نگارگری
و کتابآرای��ی قرار گرفت» ( .)Hillenbrand, 1994, 142-145در دوره
ســلجوقی ،هنرهای گونا گون به تعالی و پیشــرفت رســید .چنانکه،
در کمتــر دورهای از تاریــخ ایــران بــدان حــد رســیدهبــود (باســورث،
 .)158 ،1380گونه سفال نقشکنده با تزیین نقوش هندسی از اواخر
دوره غزنــوی رواج مییابد .بیشــترین کاربرد نقوش هندســی در بازه
دوره میانــی اســامی و بهویژه دوره ســلجوقی قرار میگیــرد .افزون بر
ایــن ،شــیوههای هنری ایــن دوره ،توســعه روزافزون هنر ایــران را در
سدههای بعد رقم میزند.
تکنیک ســاخت ســفال مینایــی در اواخر دوره ســلجوقی و اوایل
دوره ایلخانــی بــه عرصــه ظهــور رســید .تزیینــات ظــروف مینایــی بــر
روی لعــاب صــورت میپذیرفــت و بــرای تثبیــت رنگهــای نقــوش،
ظــرف بــرای حرارت مجدد به كــوره انتقال مییافــت .همچنین یکی
از دورههــای موفــق تولیــد ســفال زرینفــام در ایــران بــه ایــن دوره
یگــردد .لــذا بــا توجــه بــه دشــواربودن تکنیــک ســاخت ســفال
بــاز م 
زرینفام ،این گونه سفالی ،زمینه بستر مناسبی برای اجرای نقوش
متنــوع بــود .لعاب زرینفام ،نوعى لعاب براق بــا جالى فلزى بود که
گاه درخشــش طال گونــه داشــت (کیانــی و کریمــی .) 44 ،1364 ،این
لعــاب ،داراى ویژگیهاى منحصر به فرد و چشــمگیرى اســت که آن
را برجســته نموده است .کاشان ،ری و ساوه ،مهمترین مرا کز سفال
مینایــی و زرینفــام در دوره میانــی اســام اســت .بیشــتر محققان بر
این عقیدهاند که سفالینههای ارزشمند مینایی و زرینفام مختص
طبقه ممتاز و برخی از اقشار متوسط جامعه بوده است .چرا که این
ظروف ،مورد اســتفاده درباریان بــوده و بازتابدهنده طبقه ممتاز و
مرفه جامعه است.
در میان ظروف متعلق به دوره ســلجوقی با تکنیک اســگرافیاتو،
قطعــات ســفالی لعــابدار به رنگ ســبز بــا طر حهای مارپیچــی پیدا
ش��د ه اس��ت ( .)Schnyder, 1968, 194ایــن ظــروف ،از قــرون اولیــه
تــا دورههــای متأخــر ،گســتره شمالشــرقی ،ســواحل دریــای خــزر،
شــمالغرب و غــرب و جنوبغربــی ایــران را در بر میگیــرد .یکی دیگر
از بــا ارزشترین نمونههای ســفالی در میان ســفالینههای لعابدار،
ظــروف ســیلوهته اســت .ایــن ظــروف ،از تحــول جدیــد نمونههــای
نقشکنــده و پــس از کشــف خمیــره چینــی بهوجــود آمــد .جزییــات
نقوش در آن با دقت و ریزهکاری اجرا میشد .بنابراین سفالینههای
سیلوهته را میتوان نمونه اولیه تولید سفالینههایی با سبک نقاشی
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زیر لعاب دانســت .در این گونه ســفالی ،انواع نقوش با ترکیببندی
ش��عاعی برآن ترس��یم میش��د ( .)Fehervari, 1998, 38-40این گروه
ســفالی مختــص بــه طبقــه اجتماعــی خاصی نبــوده و بــرای طبقات
پایین جامعه نیز ساخته میشد.
حملــه مغــول اثــرات قابل توجهــی در تاریخ ســفال ایــران برجای
گذاشــت .پس از مدتی ،ســاخت ســفالینههایی با تزیین زیرلعابی در
ایــن دوره آغــاز گردید .به ســبب ترمیم و بازســازی بناهــای ویران در
این عصر ،تولید کاشــی زرینفام فزونی مییابد ،اما ســادگی نقش آن
هرگز به جایگاه بلند پیشین خود ،باز نمیگردد .این تغییرات سبکی
در رابطه با ســفال زرینفام ،مینایی و ظروف با نقاشــی زیرلعابی نیز
قابل مشــاهده است (روحانی .)64 ،1393 ،سنت سفالسازی دوره
ً
ایلخانی در اواخر ســده ششــم ه ــ.ق و اوایل قرن هفتم ه ــ.ق ،تقریبا
بــدون تغییــر ادامه یافــت .تغییرات در اشــکال ،نقــوش و مضامین با
توجه به ارتباطات نزدیک با شرق دور بهوضوح قابل مشاهده است
(شــاطری .)14 ،1388 ،هنرمندان دوره ایلخانی با افزودن و کاســتن
برخی نقوش ،تصاویر کم و بیش متفاوتی را خلق کردهاند.
ســفالینه با تزیین نقاشــی زیر لعاب از اوایل دوره اســامی بهویژه
در قرون سوم و چهارم هـ.ق در مرا کز سفالگری شمال و شمالشرقی
ایران مرســوم بوده است .اما در دورههای سلجوقی ،خوارزمشاهی،
ایلخانــی و تیمــوری ،تحول تــازهای در تکنیک این نــوع طروف پدید
آمــد .به این ترتیب که ســفالگران دورههای یاد شــده به جای لعاب
ســرب از لعاب قلیایی برای پوشــش ســفال بهره گرفتند .اســتفاده از
لعــاب قلیایــی برای پوشــش و همچنین خمیر شیشــه برای ســاخت
ظــروف ،هنرمنــدان ســفالگر را قــادر ســاخت کــه تزیینــات زیبایــی را
در زی��ر لع��اب ش��فاف بهوج��ود آورن��د ( .)Grube, 1976, 177بنابراین
ســفالگران ایرانــی در ســدههای میانــی دوره اســامی ،اغلــب رمــوز
سفالگری را آموخته بودند و از جهات بسیاری مانند تکنیک و تزیین
در این هنر دشوار و دقیق ،مهارت کافی را بهدست آورده بودند.
در بررســی ســفالینههای دوره اســامی ارتبــاط تنگاتنگــی میــان
شــکل و محتوا ،طرح و نقش و با ماهیت هنری که اســاس و جوهرۀ
آن دوری از طبیعــت و عــدم اهتمــام در تجســم جلوههــای متغییر و
ناپایــدار جهــان اســت وجــود دارد .هنرمنــد مســلمان بر آنســت تا در
خلق نقوش تنها بخش و جزیی از یک کل را تجسم بخشد .انتخاب
نقوش هندسی ،اسلیمی و استفاده کمتر از نقوش انسانی و وحدت
ایــن نقــوش در یــک نقطــه ،تأ کیــدی بــر ایــن اصــل اســت .باورهای
مذهبــی ،آ گاهــی از هنــر ســفالگری شــرق دور و پیروی از شــیوههای
ســنتی و کهــن نیــز در فراینــد ایجــاد نقــوش ســفالی ایــن دوره نقــش
بهسزایی ایفا نمود.

تحــول و گســتردگی نقشمایههای هندســی بر
ظروف سفالی
در تاریــخ هنــر نقشانــدازی بــر ســفال ،نقوش هندســی حضوری
همیشــگی دارنــد .همــواره میتــوان نقــوش هندســی را بــر بدنــه
ظــروف ســفالی ،حتــی بــه شــكل یــك كادر مــدور ســاده مشــاهده

نمــود .نقــوش هندســی کیفیــت و جوهــرهای دارنــد کــه بــا توجه به
گسترشپذیریشــان ،همیشــه زندهانــد و جوهــرهی کیفــی همــهی
اشــکال هندســی بــه هدفــی مرکــزی گرایــش دارد (مکینــژاد،1392 ،
 .)102همچنیــن ،هندســه الگوی میانجیگــری را در میان طر حهای
تزیینی بر ســفالینهها ایفا میکند .شــکل هندســی موردنظر به نقشه
ً
اصلــی و زمینــه کــه فرضــا یــک دایــره بــزرگ محیطــی اســت ،منتقل
میشــود (حمزهلــو .)89 ،1381 ،عالقــه بــه محصورکــردن نقــوش در
اشکال هندسی در اواخر دوره ساسانی در گچبریها و پارچهبافیها
دیــده میشــود (پــوپ .)78 ،1383 ،چنانچــه قوسهــای درهــم
بافته ،دایرهها و نقوش تقســیمبندی شــده ،مشــخصهی بسیاری از
گونههای تزیینی هنر سفالگری شده است (پوپ.)1703 ،1387 ،
نقــوش هندســی ،ســهم چشــمگیری در تزییــن ظــروف ســفالی
دارند .بهطور کلی اشــکال هندســی که در تزیینات هنر سفال ایرانی
بهکار رفته عبارتند از؛ مثلث ،مربع ،دایره ،مستطیل ،هشت ضلعی،
پنجضلعی و . ...هنرمندان ایرانی دورههای اسالمی ،در پیدایی این
اشــکال و تداخــل آنها ،به موفقیتهای چشــمگیری دســت یافتند.
خط به عنوان تقســیمکننده فضای ســطوح ،محدودههای مجزایی
را بــرای جایگیــری دیگــر نقــوش ،لحــاظ میکنــد .در تزیین حاشــیه
ظــروف ،افــزون بر خــط ،از نقوش هندســی نیــز بهــره میبردند .یکی
دیگــر از روشهــای کاربــرد نقوش تزیینی ،تقســیمات هندســی بوده
اســت .یعنــی بــر ظروفی کــه نقوش انســان و حیوان و گیاهــان در آن
جای میگرفته ،با نقوش هندســی از دیگــر نقشها جدا میکردهاند.
همچنیــن ترکیبهــای شــعاعی ،دوایر مماس و طر حهــای مدور گاه
با صفحات شــعاعی یا بخشهای تقســیمبندی شــده ،ترکیب یافته
اســت .از این رو ،نقوش هندسی شــامل طر حهای ویژهای است که
میتوان آنها را به سادگی ،محدود یا گسترده نمود.
نقــوش زیگزا گــی ،انــواع دایرههــا ،نیمدایرههــا ،دوایــر متداخــل،
دوایر متحدالمرکز ،لوزیها ،نوارهای متقاطع ،شطرنجیها ،خطوط
حلزونیشــکل ،رشتههای بافته ،خطوط شــعاعی ،خطوط جناقی،
خطوط مواج ،خطوط فنری و چرخ از جمله نقوش هندسی هستند
که بر سفالینههای دوره اسالمی به کار میرفتهاند .نقوش دیگر شامل
ترکیبهای هندســی؛ دایره ،دالبریهای دوگانه ،پیوسته و متناوب
گلبرگهایــی کــه از دایرههــای متقاطــع بهوجود آمــده و گلبرگهای
منفرد میباشــد .طر حها و تزیینات هندســی به صورت هاشــورزده،
پیچخورده ،نقطهچین و یا شــطرنجی و با ترکیببندیهای شعاعی
و متناوب و متقارن انجام میگرفت.
«در میــان نقــوش هندســی ســدههای میانــی دوره اســامی،
بیشــترین ســهم بــر عهــده شــکل دایــره و تقســیمات آن میباشــد.
ظــروف دایــرهای شــکل بــا تقســیمات مــدور ،بهطــور محســوس یــا
نامحسوس ،هماهنگی الزم را در طرح و نقاشی و شکل ظروف برقرار
کردهانــد .ریتــم ،تکرار ،ترســیم دوایــر ،تقــارن ،تا کید بر نقطــه مرکزی
دوایر و شعاعهایی که از دایره خارج میشوند ،میتوانند تقسیمات
زیــادی را بهوجــود آورنــد کــه از ویژگیهــای تصویری ایــن دوره بوده
اســت» (ورجاوند .)۷۲ ،۱۳۸۴ ،در ســدههای میانی اسالمی ،نقوش
هندســی با تمرکز در قســمت میانی ظرف ســفالی بهصورت گسترش
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یافته و یا بر بدنه آن تصویر میشــد (پوپ .)1449 ،1387 ،همچنین
انــواع نقــوش هندســی بر ســفالهای مینایــی و زرینفــام ،در جهت
تكمیــل و پركــردن فضاهــا ســطوح ،مورد اســتفاده قرار گرفته اســت.
ً
«نقــوش دالبــری لبه ظــروف كــه تقریبا در همــه آنها دیده میشــود،
انــواع لوزیهــا و مثلثهــا كه گاه متداخــل هســتند ،از جمله نقوش
هندســی اســت كــه بــر بســیاری از ایــن ســفالها تكرار شــده اســت»
(محمدحســن .)198 ،1366،بنابرایــن نقشمایههــای هندســی در
هنر اســامی دارای مفهومی ویژه و نشانگر ذهن خالق و قدرت بیان
هنرمند سفالگر است.

ح و نقش هندسی
مفهوم زیباییشناسی در طر 
نقوش هندسی در هنرهای اسالمی دارای مفهومی ویژه و نشانگر
ذهــن خــاق و قــدرت بیــان هنرمنــد اســت .موضــوع مهــم از لحــاظ
زیباییشناسی همانا کیفیت است نه کمیت (حمزهلو.)89 ،1381 ،
تناســب از اصلیترین اجزای تعریف جمال و زیبایی در هنر اســامی
اســت .بســیاری از طر حهــای هندســی بــا در نظر گرفتــن جنبههای
تزیینــی ،نمادیــن و معنــوی ،برخاســته از باورهــای اســامی اســت.
نقــوش تزیینــی گاه بهصــورت نقــوش منظم هندســی و گاه با نقوش
ســاده طبیعــی بــه زیبایــی معنــوی دیگــر هنرهــا کمک کرده اســت.
ً
الگوهای اســامی ممکن اســت صرفــا بهعنوان جنبــه تزیینی در نظر
گرفته شود و در عین حال ،میتواند تجربهای بر زیباییشناختی هنر
و علم در وحدت یگانه باشد .بسیاری از پژوهشگران ،آمیختگی این
دانــش را بــا هنرهای اســامی در رابطهای دو ســویه و مکمل ارزیابی
نمودهاند.
ً
طر حهای هندســی صرفا جنبه تجریدی نداشــت ه و به احتمال از
مفاهیم مذهبی برگرفته شــدهاند (ویلسون .)22 ،1388 ،هنرمندان
مســلمان ،اشــکال هندســی را بــا توجه بــه عقاید مذهبی ،به شــکل
بصری مورد اس��تفاده قرار دادن��د ( .)Baykusoglu, 2009, 4در واقع،
رابطه میان فلسفه ،ریاضیات و مذهب از سابقهای طوالنی برخوردار
بوده و حتی به دورههای پیش از ظهور اسالم باز میگردد.
طر حهــای اســامی گاه بــا تفکــرات اســامی همچــون بازآفرینــی
فرآیندهــای کیهانــی آفریــدگار؛ بیکرانگــی ،آهنــگ ،وحــدت در عیــن
کثــرت و کثــرت در عیــن وحــدت بــه همــراه اتصال مبــدأ و معــاد تأثیر
پذیرفتــه و خــود از طریــق طر حهــای هندســی و اســلیمی همــراه بــا
ترکیبهای خیالی و فراطبیعی از دورههای پیش از اسالم ،به همراه
نمود برخی مظاهر ســنتی دوران ساســانی نشــأت گرفتهاند .نقش و
حجمهای هندسی در دوره اسالمی ،بیشترین سازگاری را با تعالیم و
قوانین اسالمی داشته است (شکاری نیری .)13 ،1385 ،نقشهای
هندســی بینهایت گســترشپذیر ،نمادی از بعد باطنی اسالم است
و این مفهوم صوفیانه «کثرت پایانناپذیر خلقت ،فیض وجود است
کــه از احــد صادر میشــود :کثــرت در وحــدت» (نصــر.)143 ،1366 ،
بنابرایــن نقــوش هندســی بــر ظــروف ســفالی یک طــرح کلــی را بیان
میکند نه تمرکز بر یک نقش خاص.
الگوهای هندسی در هنر اسالمی ،اغلب به عنوان نقوش تزیینی

و بــدون مفهوم تفســیر شــدهاند ،هرچند که وجهههــای ریاضیگونه
آن در قالــب هنــر اســامی بــا زیبایی ،شــکل ،الگــو و ســاختاری دیگر
ب��ه نمای��ش درآمدهان��د ( .)Bier, 2008b, 67آفرینــش اشــکال ،بــا
بهکارگیــری اعداد و هندســه ،الگــوی ازلی را که از عالــم نمادها (عالم
ُمثل) منعکسشــده ،به کمک فرا میخواند .از طریق هندسه است
کــه شــخصیت و هویــت اعــداد آشــکار شــده و در حیــن حــال ،بــرای
شــناخت فرآیند کیهانی طبیعت ،مفاهیم دیگری نیز فراهم میشود
(معمارزاده .)202 ،1386 ،همهگیر شدن الگوی هندسی در مکانها
و زمانهــا ،الگویــی روشــن و ّ
اهمیــت بــه چیــزی باالتــر از جنبههــای
تزیینــی آن اســت .جالــب اســت کــه تزییــن اشــکال هندســی در هنر
اســامی ،تابــع اتمــام اســت .یعنــی ،نقــوش هندســی در ابتــدا نقش
کاملــی بــه حســاب نمیآید ،بلکــه از طریــق مراحلــی پیدایی حاصل
نمــوده و ســپس بــه تکامــل میرســد .ایــن چنین اســت کــه هنرمند
بــا یــک فنــاوری خــاص از مرحلــه اولیه بــه یک الگــوی کامل بــا تکرار
طرحــی ویــژه و پیچیده دســت مییابد .در هندســه از طریــق فرایند
ً
تکرار ،شکلی به شکلی دیگر تبدیل میشود .الگوها لزوما سنجیدنی
نیســتند ،هرچنــد به نتیجه متقابل پیشــرفت نقش وابســته اســت.
درک تزیینات هندسی ،چیزی ورای آن تزیینات است .آنها به ظاهر
در فضایــی محــدود تصویرشــده و در باطــن به بینهایت میرســند.
به نظر الگوهای هندســی برای نشــاندادن چیــزی بزرگتر از صورت
منفرد آن اس��ت ( .)Bier, 2008a, 504اتینگهاوزن ،توجه به تمامیت
نقــوش تزیینــی را بهتــر از توجــه بــه عناصر جزئــی میدانــد .او کلیتی
یکپارچه را درنظر گرفته ،سپس به دنبال تعیین روشهایی است که
چگونه هنرمندان ،ترکیبات گســترده را برای جلوگیری از زمینههای
عــاری از نقــش ،که بهنظر تأثیــرات نامطلوبی را بر طرح میگذاشــت،
بهکار میگرفتن��د ( .)Ettinghausen, 1979, 18گلمبک نیز هنرمندان
را به داشتن ّ
ذهنیت پارچهباف در هنگام طراحی نسبت داده است
( .)Golombek, 1988, 31گرابــر نیز نقــوش تزیینی را به عنوان ابزاری
واسـ�طهای ،برای سـ�ایر تزیینات در نظر گرفته است (Grabar,1992,
 .)108به اعتقاد گرابر ،دلیل شکلگیری هنر اسالمی و ظهور فرهنگ
اســامی ،بالندگی مربوط به گسترش هندســه و جهانیشدن اصول
هندس��ی است ( .)Bier, 2008a, 504بنابراین ،هنرمندان اسالمی به
مفهوم هندســهای که از شــکلهای طبیعی گرفته شــده بود ،واقف
بودنــد .چرا که هــدف از نقوش تزیینی ،تالشــی برای بازنمایی ســایر
اشــیا ماننــد؛ میوههــا ،گلهــا ،گیاهــان و ماهــی و غیره اســت .آنها با
خلــق نقــوش اســامی ســعی داشــتند تصویر منظــم جهان را نشــان
دهند و این شــکل منظم و هماهنگ آن از اشــکال هندسی و ریاضی
بهره گرفته شده بود.

مفاهیم نمادین نقشمایههای هندسی
نقشهــای تزیینــی هندســی گســترشپذیر ،در واقــع ،الگوهــای
تكرارشونده هستند .در هندسه مقدس اسالمی اعداد هر کدام معنا
و اعتبار خاصی داشتند .در هنر تزییناتی کاربرد هندسه آشکار است.
نقش هندسی که اهل فن آن را گره 7مینامند ،بافتهای گونا گونی
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از شــکلهای منظــم هندســی اســت (نوایــی .)272 ،1383 ،اجرای
طــرح و نقــش بــر ســفال اســامی ،از مهمتریــن مراحــل كار هنرمنــد
ســفالگر اســت .ابــزار الزم برای ابــداع این طر حها ،یــک خطکش غیر
مدرج و یک پرگار بود .تصویرنمودن نقوش با کمک هریک از اعداد،
مفهوم بصری خاصی را به بیننده القاء میکند.
عــدد یک میتوانــد اصل وحدت مطلق را ارائــه دهد و اغلب نماد
خدا شــناخته میشــود .یک ،از نظر شــکلی بیانگر نقطه اســت .عدد
دو ،اصل دوگانگی و نیروی کثرت و تعدد را عرضه میکند و در مفهوم
صوری خود خط را مینمایاند .ســادهترین شــکل کاربرد آن ،متقارن
و متعادلبودن فضاها اســت .عدد ســه ،نشــانه ثلیث و اصل آفرینش
اســت .بــا اتصــال نقاط مرکز ســه دایــره ،یک مثلــث بهوجــود میآید.
مثلث یکی از نقوش اساسی در هنر اسالمی و نماد خودآ گاهی انسان
اســت .عدد چهار از نظر شــکلی مربع است و نماد زمین ،چهار فصل،
چهــار دروازه بهشــت ،جهــات و عناصــر چهارگانــه (لولــر.)20 ،1368 ،
مربــع ،با رســم خطــوط متقاطــع دور از مرکــز و در محیط یــک دایره و
ش ـشضلعی بــا اتصال مرا کز پنج دایره بهدســت میآید .شــش گوش
حاصل در دایره نماد بهش��ت اس��ت ( .)Baykusoglu, 2009, 8دایره،
نماد الهی و آســمانی اســت .دایره درون مرکز است و با حرکت دوارنی
خود ،بیننده را به درون خود متمرکز میکند (آیتاللهی.)171 ،1380 ،
ع محاط شــده ،در یک
بیشــتر طر حهایــی که بر الگــوی مبنایی از مرب 
دایره بنا میشــوند .با محاطکردن مربع درون دایره ،روشی هندسی
بــرای تقســیمات متناســب فرعــی مســاحت نقش و خطوط مشــبک
الگــو بهدســت میآیــد (عصــام و پارمــان .)21 ،1377 ،همــه جهــان و
شــکلهای هندســی در دایره جای میگیرد .اعداد و اشکال هندسی
همگی بر مفاهیم و نمادهای کیهانی اشاره میورزد.
ً
یکی از تصاویر هندســی که منحصرا از نسبتهای طالیی درست
شده است ،پنجضلعی منتظم در دایره است .پنجضلعی و دهضلعی
در مرکز نگارههای ایرانی بهکار گرفته شــده اســت (آیتاللهی،1380 ،
 .)202پنجضلعیهــا ،برگرفتــه از اشــکال بلــور ماننــد اســت که شــکل
هندســی آن ،توســط هنرمنــدان صنعتگــر ایرانــی دریافــت شــده بود
( .)Bier, 2008a, 496عدد شش ،در هندسه متناظر نخستین شکل
کامــل اســت .در احجــام مکعب را میســازد که از ایســتاترین اشــکال
است (اردالن.)26 ،1390 ،
این شــکلهای اصلی هندسی در الگوهای ،دایره ،مربع ،مثلث،
ســتاره و چنــد ضلعی مورد اســتفاده قرار میگیــرد .تمامی طر حهای
اســامی بــا یکــی از اشــکال ،شــروع میشــوند .همچنیــن طر حهــای
هندســی بــا توجــه بــه پیچیدگــی و طراحــی متفــاوت در ســتارههای
چندپــر و چندضلعیهــا و همچنیــن اشــکال ســاده قــرار میگیرنــد
(.)Baykusoglu, 2009, 7
برجســتهترین ویژگــی طر حهــای هندســی ،نقــش ســتاره و گل
چندپــر اســت .یــک ســتاره با شــکل هندســی منظم در هنر اســامی
نمــاد تابــش را در همــه جهــت بــا مرکزیــت یــک نقطــه مرکــزی ،بــه
نمایــش میگــذارد .ســتارهها بهطــور منظــم  ،10،12 ،8 ،6یــا  16تایی
و بــا بخشــی از یک دایره به بخشــی برابر کشــیده میشــوند .طراحی
نقــش یک ســتاره بــزرگ در وســط و ســتارههای دیگر به همــراه دیگر

اشــکال هندســی در اطراف آن است .مرکز ســتاره ،مرکز دایره و نقاط
دیگــر آن بــر محیــط دایره مماس اســت .عالوه بر این ،طــرح روزت یا
ســتاره چندپــر ،زیباترین موتیف در هنر اســامی اســت کــه بهعنوان
یک س��تاره ششضلعی مشاهده میش��ود (.)Baykusoglu, 2009, 8
دایــره ،از مهمتریــن نقــوش بهکار رفتــه در نمونه ســفالینههای مورد
بررســی اســت .ایجــاد فضــای هندســی محدود بــا این شــکل ،آغازگر
نقــوش تزیینــی دیگر بر زمینه ســفال اســت .همچنین طــرح چهارپر
و ســتاره چندپــر ،از جملــه طر حهایــی اســت کــه در برخــی از نقوش
ظروف سفالی مورد مطالعه در این تحقیق ،قابل مشاهده است.

یافتههای تحقیق
طــی انجــام ایــن مطالعه 20،ظرف ســفالی کــه بــا نقشمایههای
هندســی تزییــن یافتهانــد ،جزئیــات بصــری آنهــا در ویژگیهــای
محدوده نقــوش ،ترکیببندی ،تعادل ،تقارن ،مرکزگرایی ،تناســب،
ریتم و حرکت مورد بررســی قرا گرفــت .همچنین تفکیک ویژگیهای
ریاضیگونــه و انتخــاب مهمتریــن رنگهــای کاربــردی هماهنــگ بــا
اصــول ترکیببنــدی نقــوش هندســی ،در پنجگونه تکنیــک متفاوت
ســفالی متعلق به دوره میانی اســامی ،انتخاب شــده و مورد تحلیل
قــرار گرفتهانــد .بررســی ســاختار طر حهــا و نقــوش هندســی در ایــن
سفالینهها ،در ویژگیهای ذیل خالصه میگردد؛
محدوده اجرای نقوش :محدوده ،فضایی است که عناصر بصری
در آن قــرار میگیــرد .بــه بیان دیگر ،محدوده فضای اثــر را به دو بخش
بیرونی و درونی تقسیم میکند (پهلوان .)19 ،1387 ،بهطور کلی اغلب
نقوش هندســی طراحی شــده در این سفالینهها ،در فضایی دایرهای
شــکل گنجانــده شــده اســت .محــدوده اجــرای نقــوش طر حهــای
هندســی در این ظروف ،به ســبب ،فرم ظرف و شــکل دایرهای آنها ،از
نقطه مرکزی ظروف تا حاشــیه آنها را شــامل میشود .در یک نمونه از
ظروف ،تصویرســازی نقوش هندســی در ســطح بیرونی ظرف ســفالی
انجام شــده اســت .بنابراین با توجه به گونههای متفاوت ســفالی ،از
لحاظ جایگیری نقش ،در یک گروه قرار میگیرند.
ب بندی نقوش :عناصر بصری بنا بر نقشی که در ترکیببندی
ترکی 
دارنــد و بر اســاس نوع رابطهشــان با یکدیگر ،در یــک اثر هنری واحد
ارزیابی میشوند(جنســن .)21 ،1390،این فراینــد ،مبتنی بر ترتیب،
تنظیم و سازماندهی نقوش برای دستیافتن به یک قالب منسجم
است .اصل ترکیببندی شامل :تعادل ،تضاد ،نقطه تمرکز ،حرکت،
تناســب و ریتم است (پهلوان .)26 ،1387 ،همچنین وجود وحدت
در یک ترکیببندی ،به کیفیت و نظم در یک اثر هماهنگ بســتگی
دارد ،هرچنــد قــدری تنــوع نیــز برای حفــظ توجه بیننده الزم اســت
(جنســن .)22 ،1390 ،بنابرایــن اصول ترکیببندی با ســازماندهی و
تعیین روابط اجزاء نســبت به یکدیگر ،به وحدت ،هماهنگی و تنوع
نقوش در این سفالینهها میانجامد.
تعادل :یکی از مهمترین ویژگیهای هنرهای سنتی ،ایجاد تقارن
در اشــکال اســت؛ چرا کــه موجب تعــادل میگــردد (مکینــژاد،1392 ،
 .)104تقارن ،جنبه تکمیلکننده و کمالگرایی دارد .تقارن ،احســاس

93
مطالعه نقشمایههای هندسی سفالینههای دوران میانی اسالم

ثبــات ،مقاومت و پایداری به بیننده انتقال میدهد (الئورو پنتا ک،
 .)108 ،1391ایجاد یک ساختار موزون در این ظروف سفالی ،با ایجاد
یــک تعــادل متقــارن قابل بررســی اســت .نقــوش مــورد بررســی از نظر
تقــارن ،در مــوارد ذیــل قابــل دســتهبندی هســتند کــه در توصیف هر
ظرف سفالی ،نوع تقارن بهکار رفته در آن مشخص شده است.
 -۱تقــارن انعکاســی :در ایــن تقــارن ،نقــش بــه صــورت معکوس
حول یک محور مرکزی تکرار میشــود .بیشــترین نقوش هندســی در
دوره اسالمی از این نوع طرح بهره گرفته شده است.
 -۲تقــارن دورانــی :مرکز نقش مهمی در این تقارن دارد .اشــکال
حول یک محور مرکزی و با تکرار انجام میشود.
 -۳تقــارن معکوس :نقوش حول یک مرکــز با زاویه  180درجهای
چرخانده و طرح اصلی بهدست میآید.
 -۴تقــارن ترکیبــی :در ترکیبهــای چندتایــی (دوتایــی و چهــار
تایی) که محور و مرکز اهمیت زیادی مییابد.
ی مرکزگرایــی ،مســئله
مرکزگرایــی هندســی :مهمتریــن ویژگ ـ 
ّ
بیزمانــی اســت .با وجود مرکزهــای متعدد ،یک مرکــز اصلی اهمیت
حیاتــی پیــدا میکنــد و هویــت مابقــی بــه مرکــز اصلــی بســتگی دارد.
در هنرهــای ســنتی بــه وفــور از نقــوش گیاهــی و هندســی اســتفاده
میشــود (مکینــژاد .)102 ،1392 ،نقطــه تمرکــز با توجه بــه رنگ ،نور
و بافــت در شــدت و اندازههــای گونا گــون بــر کیفیــت ترکیببندی و
اصــل هماهنگــی نقــوش تأثیرگذار اســت (پهلــوان .)29 ،1387 ،این
ســفالینهها ،بــه لحــاظ شــکل دایــرهوار و شــروع نقش با یــک نقطه،
بیشترین توجه را به اصل مرکزگرایی نشان دادهاند.
تناسب :مقیاس یا تناسب با مفهوم ریاضی ،در پیادهکردن نقوش
هندسی ّ
اهمیت و کاربرد بسیاری دارد .تقسیمبندی سطح در تعیین
نســبتهای متعادل برای دریافت رابطهای نسبی میان اجزاء نقوش
یا اجزاء به کل تصویر بهکار میرود .تناســبات منظم در ترکیببندی،
هماهنگــی بیشــتری در اثر هنــری بهوجود مــیآورد (پهلــوان،1387 ،
 .)35در تمامی ظروف مورد مطالعه در این پژوهش ،تناســب ،مهم
ترین اصل را در اجرا و ساختار نقوش هندسی بر عهده داشته است.
ریتم یا نقوش تکرارشونده :استفاده از نقوش هندسی بهصورت
منظــم یا غیرمنظم موجب گســترش نقــش میگردد .با تکــرار عناصر
بصری«ضرباهنــگ» یــا همــان ریتم حاصل میگــردد .ریتم و حرکت،
دو عنصــر الینفــک بــوده و حرکــت زمانــی را ایجــاد میکنــد (حلیمی،
 .)210 ،1381ریتــم در وزن ،آهنــگ و جهــت حرکت ،بــه هماهنگی در
ترکیببندی کلنقش کمکمیکند(پهلوان.)37،1387،تکرار نقوش
در این ظروف ســفالی در نقاط و فواصل یکســانی انجام شده است.
حرکــت :توجــه بــه دو عنصــر تکــرار و ریتــم ،حالــت ســکون را در
هنرهــای ســنتی از میــان میبــرد (مکینــژاد .)107 ،1392 ،بنابراین،
در برخی از تصاویر ترســیم شــده ر ظروف ســفالی مورد نظر ،برخی از
خطوط حالتی پویاتر و برخی دیگر حالت ایستاتر را القا میکند.

ترکیب بندی رنگ و نقش
رنگ ،مهمترین و پر محتواترین ُبعد هنر است (آیتاللهی،1390 ،

 .)139کنــش رنــگ در یک ترکیب هنری ،به ســه عامــل؛ کنش روانی
رنــگ ،تطابــق و تضــاد رنگ با شــکل و محل رنگ در گســتره اصلی و
تضــاد رنــگ با جای خــود بســتگی دارد (همــان .)145 ،تأثیر رنگ در
ترکیب هنری و هندســی این نقوش تصادفی صورت نگرفته است .از
دیرباز ،هنرمندان از تأثیر رنگها برای بیان اندیشه خویش استفاده
نمودهاند .رنگها ،نشــانه نمادگرایی کیهانی هســتند و گاه با ارزش
مذهبــی ،مورد اســتفاده قرار میگیرند .در ایجاد طر حهای هندســی
نقــوش ســفالی ایــن پژوهــش ،از رنگهای مختلفی اســتفاده شــده
اســت .بــا این حال ،رنــگ اصلی بهکار رفته در آنها شــامل رنگهای؛
آبــی ،ســبز ،زرد طالیــی ،خردلــی و قرمــز اســت کــه در ادامــه بحــث،
مفاهیم نمادین هریک شرح داده میشود.
رنگ آبی ،آرام و درونگرا است .بیننده را به سوی خود میکشد.
از میان اشــکال هندســی با دایره هماهنگ است ،چرا که آبی حرکت
دورانــی ایجاد میکند .رنگی موافق با وضعیت و متوازن با خط افقی
اســت .ا گر آبی عمودی گردد ،از ســردی و آرامــش خود میکاهد و به
اعتدال میگراید .رنگ دایره آبی است .رنگ آسمان و آسایش بوده،
از مثلــث و مربــع پرهیــز دارد (معمــارزاده .)278 ،1386 ،رنــگ آبــی،
نشــانهی دریا و آســمان ،رنگــی بینهایــت ،از رحمت ابــدی خداوند
است (.)Holm, 2001, 100
ســبز ،رنــگ تعقل ،تفکــر و آرامش خردمندانه اســت .نمــاد صبر و
بردبــاری اســت .در تطابــق بــا خط ،خط قطــری اســت و در تطابق با
شــکل ،لــوزی یا چهارگوشــی بــا دو زاویه تند و دو زاویه بســته اســت.
همچنین با شــکلهایی کــه از برخورد دایره و مثلــث بوجود میآید،
هماهنــگ میشــود (معمــارزاده« .)280 ،1386 ،رنــگ ســبز ،رنگــی
مورد عالقه پیامبر ،و نمادی از زندگی و در نتیجه بیانکننده بهشت
اســت» ( .)Holm, 2001, 100رنــگ ســبز در اســام نشــانه ســعد و
رحمت الهی است (شوالیه و گربران.)352 ،1388 ،
رنــگ زرد از لحــاظ بصــری ،پرتوافکنــی شــدیدی دارد و فزاینــده
نیــرو اســت .رنــگ اســراف و پرحــرارت اســت .ایــن رنــگ در تطابق با
شــکلهای هندسی ساده ،همسنگ مثلث است .دایره با این رنگ
در تضاد اســت .رنگ زرد ترکیب یک گســتره بر رنگهای دیگر پیشی
میگیــرد .ســطحی اســت و از ژرفا پرهیــز میکند (معمــارزاده،1386 ،
 .)276زرد ،رنگ طال و خورشــید اســت با خاصیتی جادویی (شوالیه
و گربران.)351 ،1388 ،
رنــگ ســرخ ،نمــودار اندیشــههای منطقــی اســت .خــط قطــر را
نشــان میدهــد و در تطابــق با شــکل ،گویــای فرم مربــع ،چهارگوش
و متوازیاالضــاع اســت .بنابرایــن مربــع بــا ســرخ هماهنــگ اســت
(معمارزاده.)281 ،1386 ،
-1الگوی هندسی با تقارن ترکیبی از نوع چهارتایی و دوتایی
از نقطــه مرکــزی ظروف ســفالی شــماره  2 ،1و  3با نقش هندســی
چهارپــر بهصــورت متقــارن در دســتههای چهارتایــی ترســیم شــده
اســت .تمرکــز اصلی این ســه ظــرف روی ایــن نقش قــرار میگیرد .در
تصویــر ،1میــان هــر دو گلبــرگ ،دو بــرگ کوچکتــر بهطور متقــارن با
جهتی معکوس ،انتشار دیگر نقوش هندسی را در این ظرف ،متوقف
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نموده است .استفاده رنگ زرد برای نقش چهارپر در میان زمینهای
ســبزرنگ بر ســطحیبودن نقــش و پرانرژی بودن و بازشناســی طرح
اصلی از زمینه تأ کید میورزد .محدودنمودن نقش درکاســه ســفالی
شماره  ،2با نقوش اسلیمی و رنگ زرد تیره با تأ کید بر سطحیبودن
نقش تصویر شــده اســت .نقش چهارپر در محدوده مربع نقطهچین
و گســترش نقــش بــه الگوهــای اســلیمی در محــدودهای بــه شــکل
قطــره و اســتفاده از رنگ ســبز و ســیاه در ظرف ســفالی شــماره  3نیز
ژرفــای بیشــتری را بــه بیننــده منتقل میکنــد .این بافــت ،جذابیت
بصــری را در بیننــده القا میکنــد .افزون بر تعادل ،تناســبی منظم در
ترکیببندی نقوش این سه ظرف سفالی مشاهده میگردد.
تمرکــز بصــری در ظــروف ســفالی شــماره  4و  5بر نقش یــک دایره
و ســپس در چهار ســوی آن چهار دایره با تقارن تصویر شــده اســت.

نقش دایره در ظرف ســفالی شــماره  ،4ترکیبی از نقوش اســلیمی در
قالب دایره است .نقش چهار نیمدایره منقوش اسلیمی و حاشیهای
مزیــن با خط نســخ ،فضای تصویــری ظرف را محدود نموده اســت.
ظرف ســفالی شــماره  ،5نیز با زمینهای نقطهچین ،تقارن چهارتایی
هندســی ایــن ظــرف را محدود کرده اســت .ریتم منظمــی با فواصل
یکنواخــت در هر دو ظرف ســفالی وجــود دارد کــه هماهنگی خاصی
میــان نقش و تعامل عناصر بصری ایجاد نموده اســت .عنصر حرکت
در ظــرف ســفالی شــماره  5بــا زمینه نقطهچین کمرنگ شــده اســت
و ســعی شــده حالتی ایســتا و غیرپویا بــه تمامیت نقش هندســی آن
ببخشــید .رنــگ آبی بهکار رفته در ظرف ســفالی شــماره  ،4به لحاظ
نمادشناســی ،با نقش هندسی دایره ،همسویی خاصی دارد .نقش
هندســی ســفال شــماره  5بــا رنــگ زرد ،رنگپــردازی شــده اســت.
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تصویر-4کاسه مینایی ،ساوه ،سده  7هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)

تصویر-5بیرون کاسه زرینفام ،استخر سده 4هـ.ق ،موزه ملی ایران.
ماخذ( :روحفر)20 ،1388 ،

تصویر -6کاسه زرینفام ،کاشان ،سده  7هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)

تصویر -7بشقاب زرینفام ،کاشان ،سده  6-7هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)
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اســتفاده از رنــگ زرد طالیــی بر زمینــه نقش ،بافت متنوعــی را ایجاد
نموده اســت .رنگ زرد از نظر نمادشناسی ،رنگی پر حرارت و متضاد
بــا دایــره اســت .در این تصویر ســاختار دایــره به صــورت چندضلعی
تغییر پیدا کردهاست.
عنصــر بصــری با نقش هندســی چهــار بــازو تمامی ســطح ظروف
ســفالینههای شــماره  6و  7را در برگرفتــه اســت .فضــای میانی چهار
بازو نیز با نقوش خطی و اســلیمی نقشپردازی شده است .در اینجا
شاهد تناسب در نقش هندسی با مفاهیم ریاضی هستیم که از طریق
تقارن چهارتایی در اطراف ظرف نمایان شدهاست .در این تصاویر،
رنگ آبی با ســاختار دایرهای نقــوش و خطوط منحنی آن هماهنگ
است ،هرچند نقوش مثلثی و موازی و عمود برهم با رنگهای دیگر
مشــاهده میشــود .رنگ آبی در سفال شــماره  ،6با محدودکردن در
چهــار بازو و اســتفاده از نقش هاشــورخورده ،منجر بــه عمقنمایی و
تفکیک نقوش شــده اســت .ظرف شــماره  ،7بافت یکنواختی از نظر
ترکیب رنگ و نقش ،به نمایش گزارده است .بهطور کلی ترکیببندی
در نقــوش ســفالی شــماره  6و  7بــا عناصــر تعــادل ،تناســب و ریتــم
یکنواخت قابل ارزیابی اســت .در ســفالینههای دوره اسالمی ،نقش
چهارپر یا دو بازوی متقاطع ،به عنوان نماد خورشــید بهکار میرود.
-2الگوی هندسی با تقارن دورانی
در ایجــاد الگــوی هندســی بــا تقــارن دورانــی در محــدوده دایــره
شــکل ،نقطه مرکــزی توجه بصــری را فراهم مینمایــد .نقطه مرکزی

در آرایــه طر حهای هندســی نقوش در شــیوه تقارن دورانــی ،در مرکز
هریک ،توجه مخاطبان را به سوی خود جلب میکند .در این الگوی
ســاختاری هندســی ،ســه گروه از نقوش ســفالی قابل ارزیابی است.
نقوش هندســی در ظروف ســفالی شماره  8و 9و  ،10هرسه با یک
نقطه مرکزی آغاز شــده و با هشــت ترک از خطوط دورانی ،مرکزگرایی
تصویر هویت یافته است .در این نقوش استفاده از رنگ زرد در ظرف
سفالی شماره  8حالت عمقنمایی را از ظرف زدوده و سطحیبودن
شــکل هندســی آن را بیان میکنــد .بافت زمینه این ظرف به شــکل
توربافت بر زمینه سفید است .استفاده از رنگ آبی در ظروف سفالی
شــماره  9و  ،10بــا اجرای نقوش هندســی بهصــورت تقارنی در فضای
دایــرهای شــکل ،همســویی و هماهنگــی را میان ســاختار این نقش
ایجــاد کرده اســت .اســتفاده از خطــوط دورانی حول محــور مرکزی،
حالت چرخهای را بهوجود آورده که تداعیکننده حرکت و پویایی در
ترکیببنــدی دیداری کل نقشمایه اســت .بافت ظروف شــماره  9و
 10به صورت نقطهگذاری بر زمینه است که با کیفیت بصری ویژهای،
نقش هندسی متقارن را از زمینه جدا نموده است.
مرکزگرایــی تصویر در ظروف ســفالی شــماره 11و  12و  13بهصورت
دایرهای کوچک در قســمت کف ایجاد شــده است (در ظرف سفالی
شــماره  ،12مرکــز دایــرهای شــکل بــا نقــش حصیربــاف بــه صــورت
تکرارشــونده و بــا گســترش نقــش از آن صــورت پذیرفتــه اســت) .در
ظروف ســفالی شــماره  11و  12خطوطی دورانی حول محور مرکزی با
تعــداد  8و  12تــرک امتداد یافتهاند .ظرف ســفالی شــماره  ،11با رنگ

تصویر-8کاسه ،آقکند ،سده  5و  6هـ.ق.
ماخذ( :گروبه)112 ،1384 ،

تصویر -9کاسه،سلطان آباد  ،سده  7هـ.ق
ماخذ)Lane, 1971, Fig. 5( :

تصویر -10کاسه زرینفام ،کاشان ،سده  6هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)

تصویر -11کاسه ،اسگرافیاتو ،گرگان ،سده 5هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)

تصویر -12کاسه مینایی ،ری ،سده  6هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه ملی ایران)

تصویر -13دیس سفالی ،گروس ،سده 5هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه رضاعباسی)
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زرد و سبز تزیین شده که به نوعی یادآور شکل هندسی مثلث است.
کاربــرد ایــن دو رنــگ در ایــن ظــرف ســفالی ،بافــت متمایــزی را ارائه
نموده است .بافت بازوهای سبزرنگ ،با نقش هاشوری تزیین یافته
و به نوعی عمق کمی را نشــان میدهد .کاســه ســفالی شــماره  ،12با
دو رنــگ آبی و قرمز تزیینیافته و با محدوده اجرای نقوش هندســی
دایــره هماهنگــی کامــل دارد .دو نــوع بافــت بــا اســتفاده از نقــش
نقطهگذاری و نقش اســلیمی سطح یکنواخت و کمعمقی را بهوجود
آورده اســت .گســترش نقــوش هندســی بــا تناســبات ریاضیگونه در
ظرف سفالی شماره  13بهگونهای دیگر ،نمایش داده شده است12 .
نقش برگمانند به رنگهای خردلی و قهوهای ،مماس بر یک دایره
ســبز رنگ و در لبه ظرف با نقش هندســی مثلثی شکل به رنگهای
خردلی و ســبز به تصویر درآمده اســت .در این ظرف نقش یک پرنده
کا کلی به رنگ زرد خردلی در بافت زمینه با نقوش اسلیمی سبز رنگ
ترســیم شــده ،بــه نحوی که بازشناســی پرنــده در میان ایــن رنگها
را اندکــی دشــوار نمــوده اســت .بــا توجــه بــه مفاهیــم نمادشناســی
رنگ ،شــکل هندســی دایــره و مثلــث با رنگ ســبز هماهنگــی ایجاد
میکنــد در واقــع این رنگ با شــکلهایی که از برخــورد دایره و مثلث
بهوجــود میآیــد ،هماهنــگ میشــود .اســتفاده از رنــگ قهــوهای با
ایجــاد عمقنمایــی در مقابــل رنــگ زرد ،کنتراســت قابــل توجهــی را
همانند ظروف فلزکاری برای ظرف سفالی شماره  13نشان میدهد.
خطــوط دورانــی منقــوش در ایــن ظــروف ســفالی اثــر اشــعههای
خورشــید را به یاد میآورد .اســتفاده از این ترکها ،ظاهری متفاوت
به ظرف بخشیده است .اجرای نقش با خطوط دورانی در میان آثار
ســفالی دوران میانی اســامی ،به عنوان طر حهای نمادین شناخته
میشــود .نمادگرایی خورشــید به همــراه تصویر مرکزی که بیشــتر به
شکل یک پرنده ،جلوه نموده یکی از موتیفهای محبوب در این دوره
بوده و از این دوره به بعد ،افزایش مییابد (شایستهفر.)27 ،1386 ،
در مرکز سفالینههای شمارههای  14و 15و  ،16نقش تزیینی چهار
پر ترســیم شــده است .نقش چهار پر در دیس سفالی شماره  14در بر
زمینــه زرد رنگ نقشپردازی شــده اســت .ســایر نقوش هندســی در
حاشیه و دیواره ظرف ،توجه بصری را به سمت خود معطوف میکند.
نقش مرکزی ســتاره چهار پر در ظرف  ،15به نحوی اســت که فضایی
پیوســته و انشــعاب یافته مابین این نقش و ســایر اشــکال هندســی

تصویر-14دیس ،اسگرافیاتو ،آمل ،سده 5و  6هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)

ایجــاد کــردهاســت .این شــیوه در ظرف ســفالی شــماره  16نیــز قابل
مشــاهده است .استفاده از شکلهای هندسی نیمدایرهای نارنجی
و سبزرنگ در پنجضلعیهای با سر مثلثی شکل و نواری مواج در لبه
خارجی دیس ســفالی شــماره 14در زمینهای زردرنــگ ،ترکیببندی
متناســبی را پدید آورده اســت .گســترش اشــکال هندسی پس از گل
چهارپر در دیس سفالی شماره  15با نقوش قطرهای شکل و اسلیمی
در چهار محور و با دو رنگ خردلی و سبز ایجاد شده و کیفیت بصری
آن در بافت پیچیده به تصویر درآمده است .در کاسه سفالی شماره
 ،16بــا نقــوش اســلیمی متقــارن بــا دو رنــگ آبی و ســبز تزییــن یافته
است .رنگ زمینه سفید ،جذابیت نقوش را ملموستر نموده است.
ترکیببنــدی ایــن ظــروف ،بــا مفهوم ســاختار مــوزون وحدت در
کثــرت و کثــرت در وحــدت در الگوهــای هندســی و بــا ویژگــی تقــارن
دورانی تجلی یافتهاند.
-3الگوی هندسی با فرم تقارن معکوس
نقــش دو پرنــده کــه بــا شــکلهای هندســی؛ دایــره ،مســتطیل،
مثلث و لوزی با تقارن معکوس  180درجهای در محدوده یک دیس
ســفالی تصویــر شدهاســت .کاربرد لعــاب ســبزرنگ و نقشاندازی به
شــیوه نقطهچیــن بــر زمینــه شــیری ،کیفیت بصــری نقــش پرندگان
را مبهــم نمــوده اســت .میان دو نقــش از پرندگان معکــوس ،دوخط
افقی با نقش تزیینی مواج تصویر شده است .این بافت مواج در لبه
ظرف نیز بهکار رفته اســت .رنگ ســبز بر زمینهای شــیری رنگ یادآور
اشکال هندسی دایره و مثلث است .توازن و تعادل با الگوی متقارن

تصویر-17دیس سفالی ،اسگرافیاتو ،آمل ،سده  6هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)

تصویر-15لگنچه ،اسگرافیاتو وشامپلووه ،آقکند ،سده
 6و  7هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)

تصویر -16کاسه مینایی ،ری ،سده  6هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه ملی ایران)
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معکــوس ،هماهنگــی بصــری الزم را در این ظرف ســفالی پدید آورده
اســت .با توجه بــه نقش اصلی این ظرف ،بــا ویژگی تقارن معکوس،
گسترش نقش در این الگوی هندسی وجود ندارد.
-4الگوی هندسی با نقوش تکرار شونده
تصویرســازی اشــکال هندســی منقوش ،در ظروف ســفالی شماره
 19 ،18و  ،20بــا ریتــم تکرارشــونده ،اجــرا شــده اســت .ایــن نمایــش
تجســمی ،فرمی آهنگین ،موزون و ایســتا را القا میکند .در تصویر ،18
با ایجاد مرکزگرایی پیرامون دایره میانی و با تعادلی بلور مانند 9 ،دایره
با ترکیببندی متناســب ترســیم شــدهاند .دایرههــای خردلی رنگ با
تأثیرگذاری بیشــتری نســبت بــه حاشــیه دایرههای ســبز در زمینهای
قهوهای رنگ ،اندکی عمقنمایی را به فضای تصویری القا کردهاست.
ظرف سفالی شماره  ،19با ایجاد تعادل مرکزی یک ششضلعی در کف

تصویر -18لگنچه ،اسگرافیاتو وشامپلووه ،آقکند ،سده
 6و  7هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)t

ظرف ،و تعادل متقارن در حاشیه ظرف ،تزیین یافتهاست .در سفال
شماره  ،20دایرههای دربردارنده نقوش اسلیمی ،تقارنی بلورگونه را در
تمام ســطح ظرف ایجاد نموده است و حاشیه ظرف با خطوط مورب
حالــت دورانــی را بهوجــود آوردهاند .در ظرف شــماره  18مرکزیت دایره
با نظم هندســی ،توجه بصری کمتری نســبت به ظرف سفالی شماره
 19دارد .تعــادل متقــارن در ظــرف شــماره  18در لبــه ظــرف بــا نقــوش
دندانــهدار و رنگهــای یکــی درمیان ســبز و خردلی نشــان دادهشــده
است .بافت سطوح این سه ظروف ،با توجه به اشکال هندسی منظم
و رنگهــای متناســب ،در آنها کیفیــت نقوش با عمقنمایــی ،تنوع و
جذابیت بصری قابل مشاهده است.
تفکیــک ویژگیهــای ترکیببنــدی نقــوش هندســی در پنچ گونه
ســفالی متعلق به دورههای میانی اســامی ،در جدولی مورد تحلیل
قرار گرفته است.

تصویر-19پیاله ،ری ،سده  6هـ.ق.
ماخذ( :آرشیو موزه دفینه)

تصویر-20کاسه ،اسگرافیاتو و شامپلووه ،سده  6هـ.ق.
ماخذ)Jenknis, 1983, pic17( :

جدول -1-1ترکیببندی نقوش هندسی در گونههای متنوع سفالی.

سفال گونه

سفال اسگرافیاتو و
شامپلووه

سفال سیلوهته

سفال سلطانآباد

ترکیبی

تقارن دوتایی

تقارن دوتایی

تقارن چهارتایی

تقارن دوتایی

ــــــ

دورانی

خط دورانی حول
محور مرکزی با شمار 8
و 12تایی و استفاده از
نقوش گسترشپذیر

خط دورانی حول
محور مرکزی با شمار 8
و 12تایی و استفاده از
نقوش گسترشپذیر

خط دورانی حول
محور مرکزی شمار 8
و 12تایی و استفاده از
نقوش گسترشپذیر

ــــــ

معکوس

ــــــ

ــــــ

ویژ گیهای
ترکیببندی

تقارن

سفال زرینفام

سفال مینایی

خط دورانی حول
محور مرکزی شمار
 8تایی و استفاده از
نقوش گسترشپذیر

نقش پرنده متشکل
از فرمهای هندسی
دایره مستطیل و
مثلت و لوزی

ــــــ

ــــــ

مرکزگرایی

نقطه -دایره -چهارپر

نقطه -دایره -چهارپر

نقطه -دایره -چهارپر

چهارپر

نقطه -دایره

تناسب با مفاهیم
ریاضی

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد
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ادامه جدول.1

سفال گونه
سفال زرینفام

سفال مینایی

نقوشتکرار شونده

ــــــ

اشکال ،شش ضلعی و
پنج ضلعی

تعامل رنگ و اشکال
هندسی

استفاده از رنگ آبی و
قرمز نقوش ،هماهنگ
با شکل دایره -ارائه
نقش با عمقنمایی
اندک

استفاده از رنگ آبی و
قرمز نقوش ،هماهنگ
با شکل دایره -ارائه
نقش با عمق نمایی
اندک

ویژ گیهای
ترکیببندی

سفال اسگرافیاتو و
شامپلووه

سفال سیلوهته

سفال سلطانآباد

شکل دایره و نقوش
اسلیمی

ـــــــ

ـــــــ

استفاده از رنگ
زرد و سبز نقوش،
غیرهماهنگ با شکل
دایره -ارائه نقش با
فاقد عمقنمایی
در سفال شامپلوه
استفاده از رنگ سبز
نقوش در زمینه سیاه
ایجاد عمقنمایی

استفاده از رنگ آبی
و مشکی نقوش،
هماهنگ با شکل
دایره و ارائه نقش
با ایجاد کنتراست و
عمقنمایی

استفاده از رنگ آبی
و نقوش ،هماهنگ
با شکل دایره -ارائه
نقش با عمق نمایی
اندک

نتیجه
نقوش هندســی بهطور آشکار ،آ گاهی و دانش هنرمندان سفالگر
دوران اســامی را نشــان میدهــد ،کــه بهخوبــی توانســت ه بــا ایجــاد
تناســبات هندسی میان این نقوش ،آثار ممتاز و برجستهای را پدید
آورد .الهامپذیــری از طبیعــت تأثیــر فراوانی در شــکلگیری و دریافت
طر حها و نقوش هندسی بر سفالینهها داشته است .بهنظر میرسد،
هنرمنــدان ســفالگر طر حهــا و الگوهای ریاضی و هندســی را افزون بر
دریافــت تجربــی و موروثی بــودن آن ،در مجالس درس دانشــمندان
نیــز فراگرفتهاند .این مهم بیانگر آن اســت که هندســه ،علوم ریاضی
و نجــوم همــواره در زندگــی مــردم جریــان داشــته اســت و حکایــت از
شــناخت ،آ گاهی ،توجه ،عالقه و نیز شــاید اعتقادات اقشــار مختلف
جامعه آن دوره نسبت به تأثیر ستارگان بر زندگی آنان و عالقمندی به
مفاهیم نمادین دارد .مطالب ارائه شده نشان میدهد که هنرمندان
ســفالگر دوره میانه اســامی ،با آ گاهی به علم ریاضیات و هندســه و
شــناخت ترکیببنــدی رنــگ لعابهــا ،نقــوش تزیینی ســفالینهها را
ســازماندهی و نظم میبخشــیدند .در واقع هندســه ،جایگاه و سهم
ویــژهای در آثــار هنــری و در زندگی مردمان آن دوران داشــته اســت.
نکتــه حائــز اهمیت اینکه ،کاربرد هندســه و ترکیبــات آن و همچنین
کاربرد رنگها در ســبکهای مختلف ســفالگری آن دوره تا حدودی
متفــاوت مینمایــد .ایــن تمایــزات در جدول 1قابل مشــاهده اســت
با وجود تفاوتهایی در نقوش هندسی بهکار رفته این سفالها،
میتــوان شــباهتهایی را بــا توجــه به مفاهیــم نقوش آنهــا دریافت.
در این ســفالینهها ،شــکل هندســی دایره با مفهوم نمادین کمال و

وحدت ،ستاره چهارپر با مفاهیم گسترده از جمله پیوستگی زندگی،
خورشید و نمادهای کیهانی و دیگر اشکال چون لوزی و ششضلعی
منتظــم ،بــرای تزیین ظــروف بهکار رفتهانــد .از عوامل اشــترا ک آنها،
مرکزگرایی است .در واقع نه تنها مرکز ثقل ،بلکه نماد مفهوم روحانی
حرکــت کثــرت به وحــدت را تبییــن میکند .ایــن معانی ،آمیــزهای از
تعلقــات هنرمنــد اســت که ریشــه در اعتقــادات و فرهنــگ او دارد .از
ویژگیهــای هندســی این نقوش ،تکرار الگوها بــا انجام ریتم و تقارن
است .در واقع تکرار عامل تکثیر و حیات و تقارن نیز موجب تعادل و
ایجاد آرامش و ثبات اســت .همچنین ســفالگر ،تمامی سطح داخلی
ظروف ســفالی را به عنوان سطح اجرای ایدهپردازی نقوش هندسی
ب ـهکار گرفتــه و هیچ بخشــی از ظرف را بدون نقشپــردازی رها نکرده
اســت .در ترســیمبندی نقوش هندسی ظروف سفالی این پژوهش،
عنصــر بصــری تضــاد ،نقشــی نداشــته بنابرایــن ،الگوهــای هندســی
نقــوش ،از هماهنگــی قابــل قبولی برای تصویرســازی بهــره بردهاند.
اســتفاده از رنــگ در ایــن ظروف ســفالی ،به عمقنمایــی و جذابیت
بصری بافت آن کمک کرده اســت .نکته قابل توجه دیگر ،در ارتباط
با انتخاب رنگ و لعاب بهکار رفته در ســبکهای مختلف ســفالگری
اســت کــه رابطــه مســتقیمی بــا جایــگاه اجتماعی نــوع ســفال دارد.
در نتیجــه تولیــدات ســفالی در قــرون وســطی دوره اســامی ،بازتاب
عالقه و اعتقادات مشــترک جامعه ایرانی نســبت به نقوش هندســی
و مفاهیــم آنهــا ،با توجه بــه درنظر گرفتن طبقــات اجتماعی؛ ممتاز،
متوسط و پایین است.
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پینوشتها
1 Mina’i.
2 Luster Painted.
3 Sgraffito.
4 Silhouette.
5 Underglazed Painting Ware.
 6مجموعــه موزههــای بنیــاد (دفینــه) در بلــوار میردامــاد تهــران ،خیابــان
دامنافشــار و درب ورودی در خیابان دفینه قرار دارد .خزانههای سفالی مورد
مطالعــه ،در یکــی از بخشهــای ایــن موزه اســت .ســفالهای ایــن مجموعه از
کاخها و مجموعههای خصوصی به مؤسسه بنیاد منتقل شد.
 7گره ،مجموعهای از اشــکال مختلف هندســی اســت که بهطور هماهنگ
و با نظم خاص در زمینهای مشــخص در کنار هم بهکار رفته اســت (سامانیان،
.)7 ،1387
فهرست منابع
اردالن ،نادر ( ،)1390حس وحدت ،علم معمار ،تهران.
آرشــیو عکــس و کاربرگهــای ســفالینههای مجموعــه موزههــای بنیــاد
مستضعفان(دفینه).
آرشیو عکس سفال موزه رضا عباسی.
آرشیو عکس سفال موزه ملی ایران.
آیتاللهی ،حبیباهلل ( ،)1380تاریخ هنر ،نشر بین المللی مهدی ،تهران.
آیتاللهی ،حبیباهلل ( ،)1390مبانی رنگ و کاربرد آن ،سمت ،تهران.
باســورث ،ک.ا ( ،)1380از فروپاشــی دولت ساســانیان تا آمدن ســلجوقیان،
پژوهــش دانشــگاه کمبریج ،جلد چهارم ،گردآورنده ریچــارد .ن .فرای ،ترجمه
حسن انوشه ،امیرکبیر ،تهران.
بانــر ،جــی فرانســیس ( ،)1389ســه ســنت خــود تشــابهی در تزیینــات
هندســی(قرن هفتــم و نهم هجــری) ،ترجمهی مهســا خوارزمی ،رضــا افهمی،
کتاب ماه هنر ،شماره  ،139صص .30 -38
بروک ،اریک (  ،)1387نقوش هندســی اســامی ،ترجمهی بهروز ذبیحیان،
مازیار ،تهران.
بوزجانی ،ابوالوفاء ،محمد بن محمد ( ،)1369هندسه ایرانی ،برگردان سید
علیرضا جذبی ،سروش ،تهران.
پهلــوان ،فهیــم ( ،)1387ارتبــاط تصویــری از چش ـمانداز نشانهشناســی،
دانشگاه هنر ،تهران.
پــوپ ،آرتــور اپهــام ( ،)1383شــاهکارهای هنــر ایــران ،ترجمــه پرویــز ناتــل
خانلری ،علمی و فرهنگی ،تهران.
پــوپ ،آرتــور اپهــام ( ،)1387ســیری در هنر ایــران از دوران پیــش ار تاریخ تا
امروز ،جلد چهارم ،ویرایش سیروس پرهام ،علمی و فرهنگی ،تهران.
جنســن ،چارلــز ( ،)1390تجزیــه و تحلیل آثار هنرهای تجســمی ،ترجمه بتی
آوا کیان ،سمت ،تهران.
حلیمــی ،محمــد حســین ( ،)1381اصــول مبانــی هنرهــای تجســمی ،چاپ
ششم ،افست ،تهران.
حمزهلو ،منوچهر ( ،)1381نقوش ظروف ســفالی ایران در دورهی سلجوقی،
کتاب ماه هنر ،شماره  45و  ،46صص .86-89
دهخــدا ،علیا کبــر ( ،)1377فرهنــگ لغت دهخــدا ،زیر نظر محمــد معین و
جعفر شهیدی ،ج  ،14چاپ دانشگاه تهران ،تهران.
رازی ،محمد بن زکریا ( ،)1349االســرار ،ترجمه حســنعلی شیبانی ،دانشگاه
تهران ،تهران.
روحانی ،حمیدرضا ( ،)1393گونهشناســی کاســههای سفالین سلطانآباد
در عصــر ایلخانی از طریق تحلیل و تطبیق شــکل بدنــه و تزیینات ،مجله نگره،
شماره  ،31صص .61-75
روحفر ،زهره ( ،)1388پژوهش در ساخت لعاب زرین فام در ایران؛ با تا کید
بر رســاله ابوالقاســم عبداهلل کاشانی ســدههای  7-8هجری قمری ،پایاننامه

دکترا ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
ســامانیان ،صمــد ( ،)1387هندســه نقــوش اســامی ،آموزشهــای فنــی و
حرفهای ،چاپ اول ،موسسه فرهنگی هنری شقایق روستا ،تهران.
شاطری ،میترا ( ،)1388سفالگونه نقشکنده در ِگالبه ،سیر تحول و جایگاه
آن در روابــط فرهنگــی ،اقتصــادی ایــران دوره اســامی بــا تکیــه بــر یافتههــای
سفالین منطقه الموت ،پایاننامه دکترا ،دانشگاه تهران ،تهران.
شایســتهفر ،مهنــاز ( ،)1386نقشمایههــای تزیینــی ســفالینههای دوره
ایلخانی موزه ایران باستان ،کتاب ماه هنر ،شماره  ،27صص .22-29
شــکاری نیــری ،جــواد ( ،)1385عرفان نظری و نقوش هنرهــای کاربردی در
معماری اسالمی ،کتاب ماه هنر ،شماره  91و  ،92صص .8 -19
شــوالیه ،ژان و گربــران ،آلــن ( ،)1388فرهنــگ نمادهــا ،ترجمــه ســودابه
فضائلی ،جیهون ،تهران.
صادقــی ،صدیقــه ( ،)1388هندســه ،کتاب مــاه علوم و فنون ،شــماره ،118
صص .13 -23
عباســیان ،میرمحمد ( ،)1370تاریخ ســفال و كاشــی در ایران از عهد ماقبل
تا كنون ،گوتنبرگ ،تهران.
شهــای هندســی در هنــر
عصــام ،ســعید و پارمــان ،عاشــیه ( ،)1377نق 
اسالمی ،ترجمه مسعود رجب نیا ،سروش ،تهران.
فارابی ،ابوالنصر محمد ( ،)1348احصاءالعلوم ،برگردان حسین خدیو جم،
انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
کیانی ،محمدیوسف و کریمی ،فاطمه ( ،)1364هنر سفالگری دوره اسالمی
ایران ،چاپ اول ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،تهران.
گروبــه ،ارنســت ( ،)1384ســفال اســامی(جلد هفتــم از گزیــده دهجلــدی
مجموعه هنر اسالمی) ،ترجمه فرناز حایری ،کارنگ ،تهران.
الئور ،دیوید و پنتا ک ،استیون ( ،)1391مبانی طراحی ،ترجمه محمد تقی
فرامرزی ،الهیتا ،تهران.
لولــر ،رابــرت (  ،)1368هندســه مقــدس ،ترجمــه هایــده حائــری ،علمــی و
فرهنگی ،تهران.
محمدحسن ،زکی ( ،)1366تاریخ صنایع ایران ،ترجمه محمدعلی خلیلی،
چاپ دوم ،اقبال ،تهران
معمــارزاده ،محمــد ( ،)1386تصویــر و تجســم عرفــان در هنرهای اســامی،
دانشگاه الزهرا ،تهران.
مکینــژاد ،مهــدی ( ،)1392مرکزگرایــی ،تقــارن و تکــرار در هنرهــای ســنتی
ایران ،فصلنامه کیمیای هنر ،سال  ،3شماره ،10صص .99-108
نصر ،سید حسین ( ،)1366علم در اسالم ،ترجمه احمد آرام ،سروش ،تهران.
نوایی ،کامبیز ( ،)1383نکاتی پیراون نقوش اسالمی ،کنگره تاریخ معماری
و شهرسازی ،ج ،2تهران.
ورجاوند ،پرویز ( ،)1384کاوش رصد خانه مراغه ،امیرکبیر ،تهران.
ویلســون ،اوا ( ،)1388طر حهــای اســامی ،چــاپ دوم ،ترجمــه محمدرضــا
ریاضی ،سمت ،تهران.
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