
خود را متعهد به رعايت آن مي دانسته است، همانند تفاوت در وضع و حال ضحاک، با توجه به سن و 
سال و اتفاقاتي که بر او حادث مي شود. 

با محاسبه درمي يابيم كمترين مساحت تصاوير از آن فريدون است و بيشترين پرداخت به شخصيت 
ضحاک ارتباط مي يابد. 

تصويرگران بيشترين سطح را به دو تصوير («با اشتباه كندرو، فريدون در قصر ضحاك بر تخت 
مي نشيند» و «كابوس ضحاک») اختصاص داده اند كه دليلي است بر تأكيد نگارگران بر اهميت نقاط اوج 

داستان ضحاك و فريدون.
روند روايت بصري اين داستان مسير دايره واري را طي مي کند. اگر تصوير اول را که پدر ضحاک درون 
چاهي سرنگون قرار گرفته است بچرخانيم (سر وته کردن تصوير) حلقة چاه با کمي تسامح تقريبًا در 
جايي قرار مي گيرد که ضحاک درون غاري به بند کشيده شده است. هر دو در شکل دايره مانند تيره اي 
زندگي خود را به پايان مي رسانند و باال و پايين رفتن جايگاه ضحاک در ميانة کادر در طول روايت 
ريتم بصري خاصي را آشکار مي سازد. استوري بورد اين داستان اين گونه رسم شده و فرازوفرود 
چنين بوده است و چون نگارگران متعددي کار را اجرا کرده اند در بررسي اين سيزده نگاره با هم اين 
امر نيز مشخص گرديد که نگارگران با هم هماهنگ عمل کرده اند و ديگر آنکه اگر هرکدام بنا به سليقه 
چيزي افزوده اند باز هم به سرپرستي يک نگارگر (سلطان محمد نقاش) توانسته اند به يک سري نگاره در 
شکلي کلي و منسجم دست يابند که از منظر تصويرسازي همسو و منطبق با روايت و متن است و بي 

شک اين کّل منسجم و يکپارچه را مديون برخي عناصر بصري مشترک بوده اند:
۱.  دو درخت سرو

۲. جاي گيري ابيات متعدد در نگاره ها که عمدتًا در باالي کادر يا نواري باريک تر نزديک پايين کادر قرار 
دارند (و يا اين حالت برعکس است)

۳. چهرة جاافتادة ضحاک با خصوصيات يکسان در اجزاي صورت که او را تبديل به شمايلي قابل 
شناسايي مي نمايد.

۴. مارهاي روييده بر شانه هاي ضحاک که از عناصر مهم بصري اين نگاره ها هستند و در تبديل شدن 
ضحاک به شمايل از تاثيرگذارترين عناصرند، با رنگ کهربايي تصوير شده اند.

۵. فريدون و تبديل شدن شخصيت وي به شمايل قابل شناسايي با در دست داشتن گرز گاوسر که 
عنصر بصري مربوط به فريدون است، به جز نگاره هاي ٨ و ١١).

۶. نقش ستارة  شش پر به همراه شش ضلعي هاي اطراف آن که در تزيينات بناي قصر ضحاک ديده 
مي شود.

۷. رنگ لباس ضحاک که در همة نگاره ها آبي، نارنجي و يا ترکيبي از اين دو رنگ است.
 هرچند به واسطة ُبعد زماني از آن هم انديشي فرهنگي مربوط به زمانة نگارگران دور شده ايم، اما 
هنوز مي توان با تکيه بر داشته هايمان با اين آثار ارتباط برقرار کنيم و از روي تصاوير، شرح ماجرا 
را دريابيم. اگر چه نتوانيم همانند مصوران اين آثار از اتفاقاتي که در زمين و آسمان رخ مي دهد باخبر 
باشيم، گويي آنها بر هرآنچه مي گذرد چشمي گشوده دارند و چون فرهنگ ايراني چندان قايل به تغيير 

قضا نيست. از اين رو آنان نيز بيشتر مشاهده گرند، تماشاگر اتفاقاتي که رخ مي دهد. 
مرتبط با اين مقاله موضوعاتي براي مطالعه و پژوهش بيشتر براي محققان پيشنهاد مي شود:

ـ حاالت چهرة ضحاک در نگاره هاي مختلف؛
ـ نشانه شناسي ديوها و فرشتگان موجود در برخي نگاره هاي اين داستان و تطبيق با نشانه هاي 

شخصيت هاي نگاره ها؛

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي
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ـ بررسي تعابير و تفاسير موجود براي ديوان و فرشتگان؛
منظر  از  ضحاک  به دار آويختن  نگارة  در  غريب  موجودات  به  شبيه  ابرهاي  شکل  بررسي  ـ 

نشانه شناسي.
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نماي رو به روي لوح به دست آمده 
منطقة  پايگاه  مأخذ:  از شادياخ. 

تاريخي نيشابور.

رمزگشايي لوح سفالي کشف شده از 
محوطة اسالمي شادياخ نيشابور 
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رمزگشايي لوح سفالي کشف شده از 
محوطة اسالمي شادياخ نيشابور 
 عباس شيخي* ليال غفارپور**

چكيده
نمادها در دورة اسالمي نسبت به دوره هاي پيش از اسالم کارکرد گسترده تري يافتند. دليل اين امر شايد 

تغيير مذهب و نگرش آييني بود که در جهان اسالم اتفاق افتاد. 
در دورة  ســلجوقيان، که يکي از گهربارترين دوره هاي رونق علم، هنر و اقتصاد در ايران بوده است، علم 
نجوم نيز بسيار پيشرفت کرد، به طوري كه تأثير آن را بر بسياري از هنرهاي اين دوران مي توان ديد. اين 
مقاله به بررسي يك سند سفالي منحصربه فرد مربوط به دوران سلجوقي مزين به نقوش انساني و جانوري 
در ارتباط با مفاهيم نجومي مي پردازد. اين لوح كه در كاوش هاي باستان شناسي اخير (١٣٧٩-١٣٨٤) شادياخ 
نيشابور به سرپرستي رجبعلي لباف خانيکي به دست آمده است يکي از عجيب ترين يافته ها در زمينة نجومي 

و يكي از مهم ترين اسناد دوران سلجوقي در ارتباط با اتمام پديدة خورشيدگرفتگي است.
اين مقاله در پي پاسخ به دو پرسش است:

- نقوش به کار رفته در لوح سفالي مکشوف چه کارکردهاي مفهومي و آييني داشته اند؟
- کاربرد لوح سفالي به دست آمده در زمان مورد نظر چه بوده است؟

هدف کلي پژوهش بررسي نقوش مفهومي به کاررفته در لوح سفالي و تحليل و تطبيق آن ها با نقوش مشابه 
است و روش تحقيق به صورت تحليلي و استقرايي است و شيوة  گردآوري مطالب ميداني (رجوع به اصل 

اثر) و کتابخانه اي است.
به نظر مي رسد اين لوح سفالي نشانه هاي نماديني جهت اتمام پديدة خورشيدگرفتگي دارد و در ريختگري 

فلزات کاربرد داشته است.

 واژگان كليدي  
نيشابور، شادياخ، لوح سفالي، نقشمايه.

    Email: sheikhi637@gmail.com      (مسئول مكاتبات ) کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر نيشابور، استان خراسان رضوي  
                     Email: leyla1897@gmail.com          کارشناس ارشد باستان شناسي، دانشگاه محقق اردبيلي، شهر اردبيل، استان اردبيل  
 

    تاريخ دريافت مقاله : ٩٢/١٢/٢٦ 
    تاريخ پذيرش مقاله : ٩٣/١٢/١٥ 



مقدمه
علم نجوم در دوران اسالمي به دليل تأثيراتش در زندگي 
مسلمانان در زمينه هاي ديني از جمله آگاهي از زمان طلوع و 
غروب خورشيد و كاربرد آن در زمينة غيب گويي و آگاهي 
از  از سعد و نحس بودن روزها و شب ها به عنوان يكي 
مهم ترين و در عين حال كاربردي ترين علوم در اين دوران 
مورد توجه همة اقشار جامعه از جمله علما، صنعتگران و 
هنرمندان قرار گرفت، به طوري كه هريك در حيطة كار خود 

به آن توجه کردند و از آن سود جستند.
محوطة  در  باستان شناسي  بررسي هاي  و  حفاري ها 
اسالمي شادياخ١ نيشابور توسط هيئت ايراني به سرپرستي 
آقاي لباف خانيكي در طي شش فصل از سال ١٣٧٩ تا 
سال ١٣٨٤ و كشف مواد باارزش فرهنگي از جمله بقاياي 
مي دهد  نشان  گچبري  و  فلزات  شيشه،  سفال،  معماري، 
شادياخ شهري به غايت صنعتي بوده و مردمانش با صنايع 
روز از جمله شيشه گري، سفال سازي، معماري، فلزکاري، 

نقاشي، گچبري آشنايي داشتند.٢
دوران سلجوقي، با توجه به ثبات سياسي و اقتصادي 
به وجودآمده، زمينه براي رشد و شكوفايي علوم و هنرها 
مختلف فراهم شد. در اين ميان علم نجوم و مفاهيم آن با 
وجود دانشمنداني در اين دوران همچون خيام در تمامي 
شهرهاي ايران از جمله در شادياخ نيشابور بسيار مورد 
توجه قرار گرفت، به طوري كه كشف قطعاتي از ظروف 
سفالي منقوش به نقش پرندگان و حيوانات از اين محوطه 
نشان مي دهد كه هنرمندان در اين منطقه از عناصر نجومي 
و مفاهيم آن به عنوان عنصري تزييني براي مزين ساختن 
سطح آثار خود و در عين حال انعكاس انديشه و ديدگاه هاي 
ديني و مذهبي خود و صاحب اثر استفاده مي كرده اند. عالوه 
بر اين، در ميان اشياي به دست آمده از شادياخ لوح سفالي 
مشاهده مي گردد که منحصر به فرد است و داراي نقوش 
بروج فلکي و نمادهاي ديگر از جمله پرنده و اژدهاست. 
بقاياي  از  به گفتة گروه حفاري شادياخ  اين قطعة سفالي 
کورة شيشه گري به دست آمده است و با توجه به جنس 
از  هيچ يك  در  آن  از  مشابهي  مورد  کنون  تا  سفالي اش 
از  برخي  هرچند  است،  نشده  يافت  اسالمي  محوطه هاي 
اين قطعه در ظروف فلزي هم عصر خود به وفور  نقوش 
ديده مي شود. پرسش هايي كه در ارتباط با اين لوح سفالي 

مطرح است:
۱. نقوش به کاررفته در لوح سفالي مکشوفه چه کارکردهاي 

مفهومي و آييني داشته اند؟
۲. کاربرد لوح سفالي به دست آمده در زمان مورد نظر چه 

بوده است؟

اهداف پژوهش
١.بررسي نقوش به کاررفته در لوح سفالي و تحليل و تطبيق 

با نقوش مشابه و استخراج معاني مفهومي آن ها.

٢.بررسي لوح سفالي از نظر فيزيکي جهت پي بردن به راز 
کاربرد آن در دورة مورد نظر.

روش تحقيق
اين تحقيق به شيوة کيفي انجام شده است. نحوة گردآوري 
اطالعات به صورت ميداني (رجوع به اصل اثر در مخزن 
موزه نيشابور، رجوع به محل کشف آن)، کتابخانه اي و 

مصاحبه با تيم باستان شناسي شادياخ است.

پيشينة تحقيق
شادياخ  باستان شناسي  کاوش هاي  اينکه  به  توجه  با 
گزارش  در  تنها  است  گرفته  صورت  اخير  سال هاي  در 
توصيفي فعاليت هاي باستان شناسي در شادياخ نيشابور 
که در آرشيو اداره کل ميراث فرهنگي خراسان رضوي 
موجود است به محل کشف اين لوح اشاره شده و هيچ گونه 
تجزيه و تحليلي در رابطه با اين اثر صورت نگرفته است. 
تنها موارد مشابه دو عدد لوح گلي است که آن هم فقط از 
لحاظ ساختار فيزيکي تا حدي مشابه به لوح مورد مطالعه 

است و واتسون (۲۰۰۴: ۱۵۴) به آن ها اشاره کرده است. 

دوران سلجوقي
با ظهور سلجوقيان با توجه به ثبات و آرامشي كه در ايران 

١.شادياخ محوطه  اي است مربوط 
جنوب  در  كه  اسالمي  دورة  به 
غرب  و  جديد  نيشابور  شرقي 
نيشابور قديم (كهن دژ) قرار گرفته 

است.
گزارش هاي  به  شود  ٢.رجوع 
حفاري شادياخ نوشته شده توسط 
محمود  و  خانيكي  لباف  آقاي 
پايگاه  (آرشيو  شهري  بختياري 
شمال  در  مستقر  تاريخي  منطقه 

شرق كشور).

رمزگشايي لوح سفالي کشف شده از 
محوطة اسالمي شادياخ نيشابور 

تصوير١. نماي عمومي و حفاري هاي انجام شده در شادياخ. مأخذ: 
نگارندگان.
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آن زمان به وجود آمد تحوالت فراواني در زمينة علوم، 
صنايع و هنر رخ داد. يكي از اين علوم نجوم و مفاهيم آن 
است كه تأثيرات فراواني بر هنر دوران سلجوقي گذاشته 
بود، به طوري كه مي توان تأثيرات آن را در كتاب آرايي، 
معماري، موسيقي، سفالگري و به ويژه در هنر فلزكاري آن 
دوران مشاهده كرد. هنرمندان در اين دوران در كنار توليد 
اشياي فلزي با تزيينات نجومي اقدام به ساخت اشياي فلزي 
همچون اسطرالب و ساعت نجومي مي كردند و به اين طريق 
نياز جامعه را در حوزة مسائل ديني و اعتقادي برطرف 
مي ساختند. با توجه به كثرت آثار فلزي به دست آمده از 
سرزمين هاي  ميان  در  كه  مي شود  مشخص  خراسان 
سلجوقي كه در اين عرصه برجسته بودند استان خراسان 

در پيشاپيش همه قرار داشت (محمدحسن، ١٣٧٧: ٢٥). 
از جمله هنرهاي ديگري كه در اين دوران نسبت به 
دوران گذشته رشد و ترقي بسيار كرد هنر سفالگري است. 
هنرمندان فعال در اين زمينه در كنار توليد ظروف سفالي 
به تقليد از دوران گذشته در برخي شيوه ها از جمله توليد 
به شيوة قالبي به اوج شكوفايي خود رسيدند. اين شيوة 
تزيين از اوايل اسالم تا دورة ايلخاني مرسوم بود ولي اوج 

ترقي آن به دورة سلجوقي متعلق است (كريمي و كياني، 
١٣٦٤: ١١). در پي حفاري هاي انجام شده در نيشابور و 
به دست آمدن قالب هايي براي ساخت ظروف مشخص شد 
كه اين شهر يكي از مراكز اصلي توليد ظروف به شيوة 
قالبي بوده است (كامبخش فرد، ١٣٤٩: ٥١). در نمونه هاي 
محوطة  از  به دست آمده  قالبي  شيوة  به  منقوش  سفالي 
شادياخ، هنرمندان در تزيين سفال خود از نقوش مختلف 
گياهي، هندسي، حيواني، پرندگان و كتيبه ها استفاده كرده اند 
(غفارپور، ١٣٨٩: ٦٥- ٧٣). با توجه به گسترش علم نجوم 
در اين دوران و اهميت فراواني كه طبقات مختلف جامعه به 
نجوم و مفاهيم آن در زندگي خود مي دادند، مي توان گفت 
بسياري از اين نقوش به تأثير از نجوم و مفاهيم آن بر روي 

آثار سفالي نقش شده است. 

بروج دوازده گانه و خانة سيارات
فلكي  از چهار صور  از شادياخ  به دست آمده  لوح سفالي 
جوزا، سرطان، اسد و سنبله تشكيل شده است كه بر اساس 
كتاب التفهيم ابوريحان بيروني اين چهار برج، خانه عطارد، 
ماه و خورشيد هستند. سيارات به كاررفته در احكام نجومي 

تصوير ٢. خانه هاي ستارگان برگرفته از کتاب التفهيم ابوريحان 
بيروني. مأخذ: بيروني خوارزمي، ١٣١٨: ٣٩٦

تصوير٣. نماي رو به رو و پهلوي لوح به دست آمده از شادياخ. مأخذ: 
پايگاه منطقة تاريخي نيشابور.

 تصوير٤. برج جوزا(دو رخ) نماد ماه خرداد، (بخشي از تصوير ٣)، 
مأخذ: همان

تصوير ٥. برج جوزا، بخشي از آبريز برنجي،  دورة سلجوقي،  مأخذ: 
Allen, 1982: 50



٢ تا ٣ ميلي متر است و گويا با حرارت بسيار پاييني پخته 
در  چنانچه  سفالينه ها  ظاهري  لحاظ  از  زيرا  است،  شده 
درجة پايين پخته شوند مثًال حرارت هاي بين (٦٠٠ تا ٨٠٠) 
درجه سانتي گراد رنگشان به قرمزي مي گرايد و چنانچه 
در درجه حرارت باال (بين ٩٠٠ تا ١٢٠٠) درجه سانتي گراد 
پخته شود رنگشان به سفيدي مي زند، ولي در لوح مورد 
نظر تغيير رنگ محسوسي به چشم نمي خورد. از لحاظ 
تکنيک ساخت به شيوه قالب زده ساخته شده و در پشت 
تعبيه شده و  با نقش هاي روي آن  لوح دسته  اي مخالف 
در حقيقت الحاقي است و گويي براي گرفتن لوح استفاده 

مي شده است.

 نقوش نجومي روي لوح
۱. برج جوزا

در مفاهيم نجومي برج جوزا يا توامان كه در ايران باستان 
 (٩٤  :١٣٨٢ غريب،  (عليزاده  مي ناميدند  پيكر  دو  را  آن 
سومين عالمت منطقة البروج است. جوزا صورتي از نيم كرة 

عبارت اند از: زحل، مشتري، مريخ، شمس، زهره، عطارد و 
ماه و به هرکدام از آن ها برج يا برج هايي نسبت داده شده 
است كه به معني خانه يا منزل آن سياره است (تصوير ٢). 
در احکام نجومي اين خانه ها در زميةه آگاهي از طوالع و 

تعيين کميت عمر مولود مورد استفاده بوده اند.
خانة شمس: برج اسد 

خانة قمر: برج سرطان 
خانة عطارد: برج سنبله و جوزا 

خانة زهره: برج ميزان و ثور 
خانة مريخ: برج عقرب و حمل

خانة مشتري: برج قوس و حوت
خانة زحل: برج جدي و دلو 

 بررسي شكل ظاهري لوح
لوح سفالي شادياخ ابعاد مربع شکلي دارد و ارتفاع آن ٨ 
سانتي متر، عرض آن در قسمت باال ٨ و قسمت پايين ٩ 
سانتي متر است. ضخامت و برجستگي نقوش آن نيز از 

رمزگشايي لوح سفالي کشف شده از 
محوطة اسالمي شادياخ نيشابور 

 تصوير ٦. برج سرطان نماد ماه تير، (بخشي از تصوير ٣)، ماخذ: 
پايگاه منطقة تاريخي نيشابور

تصوير٧. برج سرطان، بخشي از آبريز برنجي،  دورة سلجوقي. مأخذ:  
Allen, 1982: 50

 تصوير ٨. برج اسد نماد ماه مرداد (بخشي از تصوير ٣)، ماخذ: پايگاه 
منطقة تاريخي نيشابور 

 تصوير ٩. برج اسد، بخشي از آبريز برنجي، دورة سلجوقي. مأخذ: 
Allen, 1982: 50
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شمالي در منطقة البروج و خانة سيارة عطارد است. در لوح 
مذكور برج جوزا به صورت دو پيكرة ايستاده، كه هركدام 
از آن ها با يك دست خود چخماق يا عصايي را گرفته اند، 

نشان داده شده است (تصوير٤).

۲. برج سرطان
سرطان چهارمين عالمت منطقة البروج است. سرطان خانة 
ماه و از صورت هاي بروج شمالي در منطقة البروج است. 
برج سرطان در لوح مكشوفه از شادياخ به صورت نقش 
يعني  ماه  هالل  كه  حالي  در  مدور  قاب  درون  خرچنگي 
سيارة حاكم بر اين برج را بر باالي سر خود نگه داشته 

است(تصوير ٦).

۳. برج اسد
از  و  منطقة البروج و خانة خورشيد  پنجمين عالمت  اسد 
صورت هاي شمالي در منطقة البروج است. برج اسد بر روي 
لوح سفالي به صورت نقش شير، كه خورشيد با شعاع هايي 
در باالي آن قرار گرفته، نشان داده شده است (تصوير٨).

۴. برج سنبله
عذرا يا سنبله ششمين عالمت منطقة البروج و دومين خانة 
سيارة عطارد است. نقش برج سنبله، به صورت پيكره  اي كه 
به حالت چهارزانو نشسته در حالي دو بازوي خود را به 
سمت باال خم كرده و در هر دست خود يك خوشة گندم را 

نگهداشته، نشان داده شده است(تصوير ١٠).

۵. صورت فلكي تنين (اژدها) 
يكي از صورفلكي در نجوم كهن «صورت فلكي اژدها»، 
[در عربي «تنين» يا «ثعبان» كه در فارسي بدان «هستبهر» 
فلكي  صورت  اين  دارد.  نام  مي گفتند]  نيز  «هشتبهر»  يا 
هشتمين صورت فلكي بزرگ در آسمان است كه با انحناي 
مارگونه در نيمكرة شمالي آسمان قرار گرفته است (قائمي، 
١٣٨٩: ١٣). برخي از پژوهشگران بن ماية شكل گيري اژدها 
را هراس از پديده هاي طبيعي مانند آتشفشان، توفان، زلزله 
دانسته اند. در بسياري  ماه گرفتگي  و خورشيدگرفتگي و 
 Magini,)از فرهنگ ها از جمله در فرهنگ يوناني و رومي
 (Andrews, 2000: 63)24 :2001) در آراي چينيان باستان

 تصوير١٠. برج سنبله نماد شهريور ماه، (بخشي از تصوير ٣)، ماخذ: 
پايگاه منطقة تاريخي نيشابور 

 تصوير١١. برج سنبله، بخشي از آبريز برنجي، دورة سلجوقي. 
 Allen, 1982: 50 :مأخذ

 تصوير١٢. نقش اژدها نماد خورشيد و ماه گرفتگي، (بخشي از 
تصوير ٣)، ماخذ: پايگاه منطقة تاريخي نيشابور

تصوير ١٣. صورت تنين (اژدها)، مأخذ: صوفي، ١٣٨١: ٤٠



پديدة طبيعي كسوف را به بلعيده شدن خورشيد به وسيلة 
اژدهاي فلكي مربوط مي دانستند. اسكيمو ها بر اين باورند 
كه به هنگام خورگرفت و مه گرفت، نيروهاي بدكار و بخيل 
به آسمان مي روند تا با خدايان مهربان به ستيز بپردازند. به 
همين سبب، جلوي نور خورشيد و ماه را مي گيرند (بربريان، 
١٣٧٦: ٥٦). در باور بوداييان و هندوان، عامل ايجاد خسوف 
و كسوف ديوي به نام Rahu است كه در قطعة سغدي١ از 
آن به صورت ryw ياد شده است. اين ديو، كه در نجوم و 
ستاره شناسي هندي به شكل سر اژدهاست، ظاهراً خورشيد 
و ماه را تصرف مي كند و باعث خسوف و كسوف مي شود 
(زاهدي، ١٣٧٧: ١٨٣). در باورهاي ايراني يكي از مهم ترين 
نيروهاي اهريمني اهي٢ است كه در فارسي مار يا اژدها 
نام دارد و در كوه مسكن دارد. ديوها يا نيروهاي زيردست 
اهريمن را به ياري خود مي طلبد. رعد سياه بوران و طوفان 
را با هزار پيچ و تاب بر فراز قله ها مي پيچد و مانند ديواري 
به سوي آسمان باال مي رود (عرب گلپايگاني، ١٣٨٨: ٢٥٩) 
و در نهايت نور و باران را مي ربايد. بر اساس آنچه گفته 
شد، در فرهنگ هاي مختلف و در برخي ملل اسالمي از جمله 
ايرانيان، به هنگام خورشيدگرفتگي يا ماه گرفتگي، خورشيد 
يا ماه به کام اژدهاي فلکي مي روند (بريور، ١٣٦٥: ١٦ـ١٧). 
به اين علت در هنگام خورشيدگرفتگي يا ماه گرفتگي بر بام 
خانه ها طشت مي زده اند تا اژدها ماه يا خورشيد را آزاد كند 

(نظامي، ١٣٧٤: ٢٠٠).
دو اژدها بر روي لوح به گونه  اي نقش شده است كه 
هنرمند سازنده آن در عين حال توجه به مفهوم كسوف 
تالش كرده نوعي قرينگي را كه از اصول هنر اسالمي است 
بر روي لوح ايجاد كند (تصوير ١٢). عالوه بر اين هنرمند 
با ايجاد پيچ وتاب هايي در امتداد بدن اژدها توانسته است 
اين اژدها را به شکل اسليمي هاي قسمت مياني لوح، كه حكم 
پركننده را در اين اثر دارند، نشان دهد. الزم به ذكر است 
با توجه به نقش دو پرنده (نمادهاي خورشيد و ماه) و غلبه 
يكي بر ديگري مي توان گفت هر دو اژدها موجود در روي 

لوح اشاره به اتمام پديده خورشيدگرفتگي دارند. 

۶. نقش پرندگان
از نقوش ديگر بر روي لوح سفالي نقش دو پرنده است كه 
به عنوان نقش اصلي در كنار ساير نقوش بر روي لوح به 
كار برده شده اند (تصوير ١٤). اين نقش صرفًا جنبه تزييني 
نداشته بلكه مربوط به مفاهيم نجومي و بيان گر توسل 
است.  بوده  طبيعي  خطرهاي  با  مبارزه  براي  نيرويي  به 
نمونه هاي مشابه اين نقش از مكان هاي مختلف به دست 
آمده كه تقريبًا تمامي آن ها مربوط به قرن پنجم و ششم 

هجري است (تصاوير ١٥ تا ٢١).
و  مرغ ها  برخي  التفهيم  كتاب  در  بيروني  ابوريحان 
پرندگان را به سيارات مختلف نسبت داده است: پرندگاني 
مانند اَله و باز و خروس و قمري به خورشيد و بط و كلنگ 

و مردارخوار و بوتيمار و هر مرغي سطبر و او را است 
ماكيان و گنجشك و دراج به ماه نسبت داده شده اند (بيروني، 
١٣١٨: ۳۷۸-٣٧٧). اله در فرهنگ لغت ها عقاب معرفي شده 
است (دهخدا، ١٣٧٧: ٣٢٨٢). در باورهاي باستاني عقاب 
مرغ خوش يمن و مقتدر و نشانة فّره و فرمندي بوده است 

كه با خداي خورشيد ارتباط داشته است. 
از  بزرگتر  درازگردن  و  كبودرنگ  پرنده  اي  كلنگ 
بال هاي وسيع  و  نوك تيز  و  منقار قوي  داراي  كه  لك لك 

رمزگشايي لوح سفالي کشف شده از 
محوطة اسالمي شادياخ نيشابور 

تصوير١٤. پرندگان عقاب و کلنگ(درنا) نمادهاي خورشيد و ماه 
 (بخشي از تصوير ٣) 

تصوير١٥.درپوش سفالي به  دست  
آمده از عراق قرن (قرن ٥  و ٦ ق). 
مأخذ: ديماند، ١٣٨٣: تصوير ١٢٧ 

ظرف  از  تکه  اي  تصوير١٦. 
سفالي  به دست آمده از سوريه

Frick, 1993: 232 :مأخذ

 Tabbaa, :تصوير ١٧. كاسة متعلق به قرن ١٢ م- موزة كابل مأخذ
1987: 100

١. دست نوشته  اي از سغديان دربارة 
احوال و چگونگي موقعيت دوسياره 
اورمزد و كيوان(= مشتري و زحل) 
و حوادث و اثرات ناشي از سعد و 
نحس آنان در زندگي آدمي است. 
در اين قطعه كه تأثير نجوم بابلي 
و هندي در آن كامال آشكار است 
به شيوة خاص  از كسوف  سخن 
خود مي رود (زاهدي، ١٣٧٧: ١٨٢).
2. ahi
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تصوير١٩. مرغابي و عقابمأخذ: تصوير ١٨. بخشي از تصوير ١٧
Allen, 2012:46

تصوير ٢٢. نقش اسليمي در ميانة  لوح و حاشيه(پايگاه منطقة تاريخي 
نيشابور)

تصوير٢٠.         مرغابي و عقاب مربوط 
به سال ٦٨٤ ق  مأخذ: همان 

تصوير ٢١. بشقاب سفالي مربوط 
به قرن پنجم هجري قمري (١١ م) 
 موزة كليولند،مأخذ: محمدحسن، 

١٣٧٧: شكل ٨٧

اين، برخي  بر  معرفي شده است (همان: ١٨٥٠٠). عالوه 
دائرة المعارف هاي فارسي درنا و كلنگ را برابر دانسته اند، 
در حالي كه فرهنگ معين درنا را نام تركي حواصيل (هرون )١ 

و آن را متفاوت از كلنگ مي داند (معين، ١٣٨٨: ٢٠٧٩). 
روي  پرندگان  ظاهري  شكل  به  توجه  با  بنابراين، 
لوح سفالي و پرندگان موجود در کتاب التفهيم ابوريحان 
دانست.  كلنگ  را عقاب و  پرنده  اين دو  بيروني، مي توان 
نقش شدن اين دو پرنده در بين دو برج اسد و سرطان 

به عنوان خانه هاي خورشيد و ماه بيان كنندة آن است كه 
اين دو پرنده نمادي از روشني و تاريکي هستند و درگيري 
آن ها در کنار نقش شدن اژدها اشاره  اي به غلبة روشنايي 

بر تاريکي و برطرف شدن کسوف دارد. 

۷. نقوش اسليمي
در دوره اسالمي نقوش تزئيني گردان به دو دسته اسليمي ها 
يعني  اسليمي  تسميه  وجه  مي شدند.  تقسيم  ختائي ها  و 
منسوب به اسالم، و در رابطه با ختايي نظرغالب اين است 
که انسان در برداشت از طبيعت به خطا رفته و خطا کرده 
که به خطايي (ختايي) از آن تعبير مي شود. ختايي ها شامل 
گل ها، غنچه ها، ساقه ها و برگ ها هستند و اسليمي ها شامل 
سر اسليمي، بند اسليمي و سربند اسليمي است. روي لوح 
مورد نظر نقوش اسليمي اجرا شده که شامل بند اسليمي 
و سر اسليمي هاست. بند اسليمي تمام سطح لوح را گرفته 
و به نوعي تمامي عناصر ديگر تابلو را به وحدت مفهومي 
مي رساند. اين نقش در آرايه هاي اسالمي و هنرهاي سنتي 
اين لوح، از بند اسليمي براي  به وفور ديده مي شود. در 
پيوند اجزا استفاده شده و به نوعي هنرمند از پيچش آن 
در جهت القاي مفهوم منظومة شمسي بهره گرفته است. 
سر اسليمي ها نيز به صورت اسليمي دهن اژدري نشان داده 
شده است که هنرمند سازنده به اين طريق سعي داشته 
تأکيد بيشتر بر پديدة طبيعي کسوف داشته باشد (تصوير 

.(٢٢
كاربرد لوح

لوح به دست آمده تنها نمونه  اي است که با ترکيب نقوش 
پيام و مفهومي را ارائه مي کند، بدين مضمون که در دورة 
سلجوقي خورشيدگرفتگي رخ داده و اين لوح به اتمام اين 
کوزه،  به عنوان  را  آن  نبايد  و  دارد  اشاره  طبيعي  پديدة 
بشقاب يا ظرف تلقي کرد، زيرا نمونه هاي مشابهي از آن با 
همين ترکيب نقش ها به دست نيامده و تنها مي توان نمادهاي 
روي اين لوح را به صورت مجزا از يکديگر در آثار ديگري 
نيز مشاهده کرد. اما نمونه هاي مهر هاي استامپي مشابه 
لوح سفالي به دست آمده از شادياخ از نواحي شرق ايران 
کامًال  اندازه  و  آمده است که در روش ساخت  به دست 
با لوح مورد بحث مطابقت دارد (تصوير٢٤). بنا بر گفتة 
واتسون مهرهاي استامپي از اين نوع مي تواند در تعدادي از 
صنايع مختلف از شيشه سازي تا ريخته گري فلز و چيزهاي 
 Watson,) .ديگري از قبيل آجرسازي مورد استفاده باشد
154 :2004). شايان ذکر است لوح مذکور با توجه به اينکه 
چهار برج از بروج فلکي را شامل مي شود قاعدتًا و به دليل 
شکل شمسه گونه  اي (تصوير٢٥) که در باالي آن قرار دارد 
با دو لوح (يک لوح شامل صور فلکي ميزان، ثور، عقرب، 
حمل و ديگري شامل حوت، جدي، دلو، قوس) (تصوير ٢٦) 
ديگر کامل مي شده و جمعًا اين سه لوح دوازده برج فلکي را 

Heron-1نمايش مي داده اند. 



رمزگشايي لوح سفالي کشف شده از 
محوطة اسالمي شادياخ نيشابور 

همچنين با بررسي هاي انجام شده در آثار فلزي دورة 
سلجوقي معلوم مي شود که آثار فلزکاري اين دوره بسيار 
باظرافت و استادانه ساخته شده اند و کاربرد نقوش صور 
فلکي در اين دوره به وفور در آثار فلزي و همچنين اشيايي 
مانند اسطرالب و اسباب ستاره شناسي مشاهده مي شود. 
ضمن اينکه نمونه هاي مشابهي از نوع طراحي هاي نقوش 
اسليمي و شمسه به کاررفته در آن در دواتدان هاي دورة 
سلجوقي (تصوير ٢٧) و قلمدان ها و ابريق ها مورد استفاده 
قرار مي گرفته است.صنعت فلزکاري سلجوقي را مي توان 
مانند دوران قبل به دو روش متفاوت و اساسي تقسيم کرد:

الف. روش دواتگري، چکش کاري با اشياي ساخته شده 
از ورق هاي مس، آهن، برنج و به ندرت از طال و نقره؛

ب. روش قالبي و روش ريختگري با اشياي ساخته شده 
نقره  و  طال  احتماًال  و  مس  از  به ندرت  و  برنج  مفرغ،  از 

(احساني، ١٣٧٦: ١٧٤). 
نشانة فلزکاران سلجوقي شاهين است که بر روي طعمه اش 
که پرندة کوچکتري است نشسته و منقار خود را در بدن 
آن فرو کرده است. همان طور که نشانة فلزکاري دورة 

صفوي شيري است که بر گردة گوزني حمله برده و در 
حال دريدن آن است (برگرفته از سايت هنر آرت، دانشنامة 

بزرگ هنر ايران: فلزکاري دوران سلجوقي).
بنابراين، لوح مکشوفه در حقيقت اثري براي قالب فلزي 
ريخته گري بوده که نقش منفي را به قالب مي داده و آن 
قالب ريخته گري براي ساخت ظروف فلزي استفاده مي شده 
است. براي همين در طراحي و ساخت آن بيشتر توجه به 
نقش شده و در فرم کلي خصوصًا در قسمت هاي لبه و 
پشت آن سهل انگاري در ساخت وجود دارد؛ گويا اين اثر 
فقط براي يک بار قالب گيري ساخته شده و به همين علت 

هم در دماي پاييني پخته شده است.
يادآور مي شويم که قطر برجستگي نقش اين لوح از ٣ 
ميلي متر تجاوز نمي کند و با ظرافتي که دارد با ظروف فلزي 
اين دوره که داراي تزييناتي بسيار ظريف و ضخامت مشابه 
هستند قابل قياس است. در واقع هنرمند فلزکار يا خود آشنا 
به مسائل نجومي بوده و يا به سفارش يک منجم اين کار 
را کرده است و قالب منفي را از جنس فلز، که معموًال چدن، 
برنز، مفرغ و فلزات زودگداز است، از روي همين لوح که 

تصوير٢٥. قسمتي از ترنج بر روي لوح سفالي

تصوير٢٣. تصوير پشت و روي لوح سفالي به دست آمده از شادياخ 
 مأخذ:   نگارندگان. 

Watson,  2004: 154  :تصوير٢٤. مهر استامپي از جنس گل ، ماخذ 
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نتيجه
پس از بررسي لوح سفالي شادياخ اين نتايج به دست آمد:

۱. نمادهاي به کاررفته در اين لوح شامل دو گروه مي شوند. گروه اول نمادهاي صور فلکي هستند که 
در بسياري از آثار اين دوره نمايان مي شوند. گروه دوم نمادهايي هستند که با ترکيب با نمادهاي گروه 
اول پيام اتمام خورشيدگرفتگي را مي رسانند. قابل توجه است که اين نمادها به صورت مجزا معاني 
متفاوتي خواهند داشت و همين امر باعث شده تا اين لوح به سندي در رابطه با اين پديده تبديل گردد. 
ضمنًا در دورة اسالمي ارتباط با عالم معنا که در آسمان متجلي مي شده يکي از معاني رسيدن به کمال 
وحدت در کثرت بوده است، لذا هنرمند سازندة اين لوح به خوبي با علم نجوم آشنائي داشته يا آن را به 
سفارش يک منجم ساخته است. همچنين با به کارگيري نمادهاي جانبي در اين اثر از جمله قرارگرفتن 
اژدها به عنوان نماد خورشيدگرفتگي در جهت مخالف برج اسد و سرطان و پرندگان عقاب و کلنگ(درنا) 
به عنوان نمادهاي خورشيد و ماه هنرمند توانسته غلبة روشنايي و نور خورشيد را بر تاريكي که همان 

اتمام خورشيدگرفتگي است به وضوح بيان كند.
۲. پيرامون کاربرد لوح سفالي مکشوفه با توجه به نمونة مشابهي که واتسون به آن اشاره داشته 
است و هم چنين مطابقت ابعاد، ضخامت و شکل ظاهري آن ها ـ بدين صورت که هر دو داراي نقش 
قالب زده و هر دو داراي دستگيره  اي در پشت آن هستند و نشانة گرفت وگير پرندگان عقاب و درنا که 

 تصوير٢٦. تصوير تفکيک شده از کتاب التفهيم ابوريحان بيروني از 
تصوير٢

تصوير ٢٧. دواتدان فلزي مربوط به قرن ششم و هفتم هجري، ماخذ: 
موزة  متروپليتن 

نقش مثبت دارد ساخته تا بتواند با آن ظرفي منحصربه فرد 
و داراي مفهومي که بيان شد بسازد. 

سخن آخر اينکه نظر به گزارش هاي حفاري شادياخ 
در رابطه با محل پيدا شدن اين لوح، در ميان نخاله هاي 
انباشته در جلوي کوره (لباف خانيکي و بختياري شهري، 

١٣٧٨-١٣٨٠: ٤٠) اين احتمال وجود دارد که در آن دوران 
با توجه به دماي کورة شيشه گري که به (١٤٠٠-١٧٠٠) 
درجة سانتي گراد مي رسيده است. به منظور ذوب فلز نيز 
جهت ريخته گري از آن استفاده مي شده و کوره دومنظوره 

بوده است.



در حقيقت در آثار فلزي اين دوره مرسوم بوده است ـ به اين نتيجه رسيديم که لوح مذکور ابزاري 
براي ساختن قالب هاي ريخته گري جهت فلزات دوران سلجوقي بوده، و به دليل وجود چهار صورت 
فلکي و نيم شمسه  اي در باالي لوح، براي نگارندگان محرز شد که اين لوح قسمتي از يک مجموعة قالبي 
بوده، که در حقيقت دوازرده برج فلکي را نمايش مي داده و براي ساخت يک اثر فلزي به کار مي رفته 
است، بدين صورت که فلزکاران آن دوره براي ساخت ظروف به روش ريخته گري احتياج به قالب فلزي 
با نقش منفي داشته اند لذا ابتدا قالب سفالي مي ساخته و سپس از روي قالب سفالي قالب دوم خود را 
که در حقيقت نقش منفي داشته و از جنس فلز (مفرغ، برنز و...) بوده تهيه مي کرده اند و ظرف نهايي را 

به شيوة ريخته گري درون اين قالب به وجود مي آورده اند. 
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Symbols have broader functions in the Islamic era in comparison to the pre-Islamic time, the 
cause of which may be the change of religion and spiritual approach that occurred in the Islamic 
world.
During the Seljuq era, which was one of the most significant times of the prosperity of science, 
art and economy in Iran, the astronomy developed as well, so that its influences on numerous 
arts from this era can be seen. This paper studies a unique terracotta document from the Seljuq 
era, decorated with human and animal motifs in terms of astronomical notions.
This tablet which was unearthed during the recent archeological excavations of Shadyakh (1379-
1384 SH),headed by Mr. RajabaliLabbafKhaniki, is one of the strangest findings in terms of 
astronomy and one of the most important documents of the Seljuq era in terms of theending of 
solar eclipse.
In this paper we tried to discover the facts with regards to the motifs of this terracotta tablet, and 
we faced the two following questions:
-What spiritual and conceptual functions did the motifs of the discovered tablet have? 
-What was the function of the terracotta tablet in the mentioned period?
The overall goal of this research is to study the conceptual motifs of theterracotta tablet and 
to analyze and compare them with similar motifs.This study used the analytical-observational 
method,based on field research (referring to the original work)and library sources.
It seems that this terracotta tablet bears symbolic signs to completelunar or solar eclipsesand it 
was used in metalcasting.

Keywords: Neyshabour, Shadyakh, Terracotta Tablet, Motifs.
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