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چكيده
کتيبه هاي داراي صورت در قرون ميانه دنياي اسالم با شکل هاي مختلف به خصوص در اشياي فلزي به 
کار رفته اند. مسئله اصلي اين است که  نگاه به آنها بيشتر به شکل نوعي خوشنويسي تفنني يا جزيي از  
نقش واق بوده و هيچ گاه به شکل جامع و دقيق به نمونه هاي گوناگون و تفکرات احتمالي بانيان و هنرمندان 
توجه نگرديده  است. هدف اين پژوهش بررسي خاستگاه، مضامين و فرم هاي گوناگون آن جهت پي بردن 
به داليل احتمالي استفاده از اين نوع خطوط و بررسي نام هاي گذاشته شده بر روي اين کتيبه ها است. 
بر اين اساس سوال هايي مطرح گرديد: ١. طبقه بندي شکلي کتيبه هاي  داراي صورت در آثار غير معماري 
چگونه است؟ ٢. مضامين کتيبه هاي داراي صورت چيست و آيا ارتباطي بين فرم و مضمون در اين کتيبه ها 
و داليل استفاده از آن وجود دارد؟   روش تحقيق با رويکرد توصيفي- تحليلي بوده و جمع آوري اطالعات 
نيز بصورت اسنادي مي باشد. نتايج پژوهش نشان مي دهد عنوان «کتيبه هاي صورت دار» براي نامگذاري 
اين خطوط مي تواند مناسب تر بوده و به پنج دسته تقسيم بندي مي شوند: کتيبه هاي صورت دار۱. پرنده 
نما ۲. انسان سر۳. جانورنما ۴. ترکيبي ۵. متحرک. در بررسي مضامين، دو مضمون اصلي شامل مفاهيم 
و عبارات مذهبي و دعاهاي مرتبط با طالع خوش، درکنار دو مضمون فرعي شامل امضا و نام هنرمند و 
اشعار خاص مشخص گرديد. همچنين هماهنگي فرم با مضمون طالع بيني و خوش يمني و نيز نام مبارک 
پيامبر در بسياري از نمونه ها شناسايي شد. علي رغم نمونه هاي به تازگي معرفي شده در شوش و بصره،  
مي توان نيشابور را به عنوان خاستگاه اين نوع از کتيبه ها در جهان اسالم معرفي کرد که زمانش به استناد 
سکه ها به قرن ٨ ميالدي (نيمه دوم قرن دوم هجري) تا زمان سامانيان و به احتمال بيشتر به پيش از 

سامانيان بازمي گردد. 
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مقدمه
نظر به اکراه هنرمندان سرزمين هاي اسالمي به بازنمايي 
به  تزييني  نقشمايه هاي  از  بسياري  در  زنده  موجودات 
با  خصوص در قرون ميانه اسالمي، خطوط شکل گرفته 
فراطبيعي،  موجودات  و  جانوران  انساني،  صورت هاي 
موضوعي قابل توجه در بررسي هاي هنر و معماري اسالمي 
است. اين خطوط بيشتر در  فلزکاري استفاده   شده اند اما 
نمونه هاي فراواني نيز در تزيينات سفالي، به خصوص در 
قرون اوليه اسالمي و در نيشابور قابل مشاهده است. با اين 
حال تاکنون کمتر پژوهشي مختص به اين نوع از کتيبه ها 
انجام گرفته است. مسله اصلي در اين پژوهش بررسي آنها 
فارغ از در نظر گرفتن آن به عنوان نوعي از خطوط تفنني 
يا زير مجموعه اي از نقوش واق بوده تا بر اين اساس با 
توجه به ويژگي هاي فرمي، مضموني و زماني کتيبه ها به 
تفکرات احتمالي بانيان و هنرمندان نزديک شويم. هدف اين 
پژوهش بررسي خاستگاه، مضامين و فرم هاي گوناگون آن 
جهت پي بردن به داليل احتمالي استفاده از اين نوع خطوط 
ها  کتيبه  اين  روي  بر  شده  گذاشته  هاي  نام  بررسي  و 
است. بر اين اساس سوالهايي مطرح گرديد: ۱. طبقه بندي 
شکلي کتيبه هاي  داراي صورت در آثار غير معماري چگونه 
و  چيست  صورت  داراي  کتيبه هاي  مضامين   .٢ است؟ 
آيا ارتباطي بين فرم و مضمون در اين کتيبه ها و داليل 
روشن  اهميت  ضرورت و  دارد؟   از آن وجود  استفاده 
كردن موارد مبهم در ارتباط با کتيبه هاي داراي صورت 
و اصالح اطالق هاي نادرست در کارکرد و ديگر ابعاد اين 
نوع از کتيبه ها را مشخص مي کند تا مسير مطالعات آينده 
در بکارگيري اين نوع از کتيبه ها را بخصوص در تزيينات 

معماري۱  روشن نمايد. 

روش تحقيق
انجام پذيرفته  اين پژوهش با رويکرد توصيفي- تحليلي 
کتابخانه اي  بصورت  متن  اطالعات  جمع آوري  است. 
کتب،  مقاالت،  از  تصاوير  تهيه  جهت  و  بوده  اسنادي  و 
مجموعه هاي آنالين موزه ها و مجموعه هاي معتبر جهاني  
شامل موزه هاي متروپليتن، لور، بريتانيا، کليولند، ارميتاژ، 
آلبرت، مجموعه ديويد و  هنر اسالمي قاهره،ويکتوريا و 
گالري فريه و ساکلر استفاده شده و براي يک نمونه خاص 
نيز از ظرفي در موزه رضاعباسي عکاسي انجام شده است. 
فلزي داراي کتيبه  جامعه آماري شامل اشياي سفالي و 
صورت دار، مربوط به قرون ابتدايي تا قرن هفتم هجري 
(۱۳ ميالدي) در جهان اسالم مي باشد که بعد از  شناسايي 
نزديک به ۵۰ نمونه در منابع مورد جستجو در مجموع  ۲۸  
نمونه از آن  پس از  حذف نمونه هاي مشابه  مورد بررسي 
قرار گرفته  است. انتخاب نمونه ها با توجه به ۵ طبقه بندي 
مقاله حاضر  داراي صورت در  کتيبه هاي  از  انجام شده 
و  نيز معرفي نمونه هاي جديد بوده است. همچنين کيفيت 

تصاوير و وجود اطالعات دقيق تر از زمان و متن کتيبه ها 
گرفته شد.  نظر  در  نمونة معرفي شده  انتخاب ۲۸  براي 

تجزيه و تحليل داده ها بصورت کيفي و کمي مي باشد.

پيشينه تحقيق
تاکنون تحقيقات اندکي  مختص به کتيبه هاي  داراي صورت 
انجام گرفته  است، ولي محققان ايراني در ذيل موضوعات 
مربوط به درخت سخنگو و نقش واق، بطور مختصر به آن 
پرداخته اند. از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد. 
حسين کمندلو و محمدعلي رجبي (۱۳۹۴) در مقاله اي که در 
شماره ۲۰ نشريه خراسان بزرگ با عنوان «بررسي کتيبه 
و درخت سخنگو در هنر فلزکاري خراسان سده هاي ۶ و 
۷ هجري قمري» چاپ کردند؛ به ريشه يابي نقش درخت 
سخنگو و صورت هاي اين درخت در هنر فلزکاري خراسان 
پرداخته اند و ضمن معرفي کتيبه هاي صورت دار با عنوان 
کتيبه سخنگو آن را نزديک به تعريفي که از درخت سخنگو 
و سحر صادقي  طاهري  عليرضا  دانسته اند.  وجوددارد، 
(۱۳۹۶) در مقاله اي که در شماره ۵۴ نشريه باغ نظر، با 
عنوان «بررسي ساختار و مفصل بندي ترکيب انسان-خط 
نگاري در هنرهاي صناعي دوره سلجوقي» چاپ کرده اند؛ 
از  تعدادي  روي  بر  که  کتيبه هايي  دادن  قرار  مصداق  با 
ظروف فلزي دوره سلجوقي نوشته شده، نحوه اتصاالت 
بررسي  کلي  حالت هاي  در  را  کتيبه ها  به  انساني  نقوش 
کرده اند. محققان خارجي نيز  بيشتر در ذيل مباحثي که 
مربوط به ظروف سفالي و يا فلزي مي شود، به صورت 
مختصر يا گسترده  به آن اشاره کرده اند از جمله مهمترين 
اين پژوهش ها کتاب کوتاه ديويد رايس (١٩٨٨)٢ است که 
با عنوان «جام ويد در موزه کليولند» از انتشارات مزدا، به 
بررسي کتيبه هاي داراي صورت در اشيا و در نمونه هاي 
جديد تر پرداخته و يک نمونه از اين نوع کتيبه ها را نيز در 
کرده است.  معرفي  باکو  در  قلعه اي  از  معماري   تزيينات 
پژوهش مهم بعدي متعلق به ريچارد اتينگهاوزن است که 
او نيز در خالل بررسي "جام ويد» در جلد دوم ژورنال 
آرس اورينتال۳ (۱۹۵۷)، به طبقه بندي و گونه شناسي هاي 
کتيبه هاي صورت دار پرداخته است و نظرات رايس را عنوان 
و تکميل کرده است.  از جمله کارهاي مختصر مي توان 
به مقاله ارنست هرتزفلد اشاره کرد که  با معرفي قلمدان 
برنزي در شماره ۱ جلد سوم ژورنال  آرس ايسالميکا۴  
اين قلمدان  (۱۹۳۶)، به بررسي نقوش و کتيبه هاي روي 
پرداخته است. همچنين عبداهللا قوچاني با خواندن کتيبه هاي 
روي آبريزهاي سفالي در جلد سيزدهم پژوهشنامه بنياد 
آسيا۵ (۱۹۹۹)، اشاره کوتاهي به اين کتيبه ها مي کند. آدولف 
مصر۶  بنياد  پژوهشنامه  در  نيز   (۱۹۵۶-۱۹۵۵) گرومن 
بطور مختصر چند نمونه از اين کتيبه ها را معرفي مي کند. 
ولي آنچه پژوهش حاضر را از تحقيقات انجام شده متمايز 
مي کند؛ بررسي دقيق و معرفي نمونه هاي جديدي از اشيايي 

1.R. Hillenbrand, ,The Ghurid 

Tomb at Herat, in Cairo to 

Kabul: Afghan and Islamic 

Studies, eds W. Ball and L. 

Harrow (London, 2002), 123-

143

اين  براي  استفاده  مورد  کتاب    .٢
 ١٩٨٨ سال  در  دوم  چاپ  پژوهش 
نخست  چاپ  درصورتيکه  بوده 
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مي باشد.
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است که کتيبه هاي  داراي صورت در آن قابل مشاهده است. 
همچنين تقسيم بندي انواع مختلف  آن، بررسي مضامين و 
تطبيق با فرم ها را مي توان عوامل متمايز کننده اين پژوهش 

دانست. 

درخت سخنگو و ارتباط آن با کتيبه نويسي
گياهان و باالخص درختان از آغاز پيدايش تاکنون، براي 
درخت  همچون  عناويني  و   بوده   توجه  درخور  آدميان 
مقدس، درخت زندگي و يا درخت زاينده همواره در تفکرات 
و عقايد بشر جايگاهي خاص داشته است. تاجائيکه در منابع 
اسطوره اي مي توان آفرينش انسان از گياه را شاهد بود. 
گيومرث  نطفه  «از  شده،  بيان  آفرينش  اسطوره هاي  در 
که بر زمين ريخته مي شود، پس از چهل سال شاخه اي 
است.  برگ  پانزده  و  دوساق  داراي  که  مي رويد  ريواس 
اين دو ساقه گياه بصورت َمشيه و َمشيانه، نخستين زوج 
آدمي درمي آيند و (روان) بگونه اي ميُنوي در آنان داخل 
مي شود» (آموزگار،٥٤،١٣٨٨). در کتاب عجايب المخلوقات 
آمده؛ جزاير واق واق متصل به جزاير زانج است. مالک آن 
يک زن بوده که چهار هزار خدمه زن براي ملکه خدمت 
از هزار و هفتصد جزيره تشکيل شده است.  مي کردند و 

گفته شده وجه تسميه آن به واق واق بدليل درختي بوده 
مي شده  شنيده  واق واق  شبيه  صدايي  آن  ميوه  از  که 
بطوريکه اهل آنجا با اين صدا انگار به پرواز درمي آمدند 
(قزويني،۱۲۰،۶۷۹). اينکه گياه مي تواند چارچوب انساني به 
خود بگيرد و تبديل به انسان شود، عالوه بر اسطوره ها و 
متون، در هنر نيز خود را به شکل درخت سخنگو يا واق 
نشان مي دهد. اين باور همواره توسط هنرمندان مختلف 
تفکر  اين  پايه  بر  مورد توجه بوده و تصويرسازي هايي 
سر  شکل  به  ميوه اي  با  درختاني  گرفته است.  صورت 
انسان و يا حتي فرم کامل بدن انسان که از آن آويزان 
تيره هاي مختلف  از درخت،  انسان  زايش  است. عالوه بر 
جانوران واقعي همچون بز، شير، خرگوش، مار و همچنين 
موجودات افسانه اي همانند اژدهايان و ديوان، در کنار انواع 
پرندگان نيز از درخت زاييده مي شوند. اين درخت زاينده به 
نام واق واق يا درخت سخنگو شناخته شده است. فردوسي 
نيز در کتاب شاهنامه، حکايت «ديدن اسکندر درخت گويا 
را» مطرح کرده و به معرفي درخت سخنگو، مي پردازد؛..

درختي ايدر دو بن گشته جفت/که چون آن شگفتي نشايد 
نّر اوي / سخنگوي و با شاخ  نهفت يکي ماده و ديگري 
...(فردوسي، ١٣٨٥، ٣٨٣) در شاهنامه  با رنگ و بوي  و 

تصوير۲. اسليمي ترکيب شده با اصل واق، قلمدان مسي مرصع کاري شده با نقره، اوايل ۱۳ ميالدي (اوايل قرن ۷ هجري )، هرات 
 Melikian Chirvani,1982:70  :مأخذ

تصوير۱. اسکندر در حال گفتگو با درخت واق واق، تصويري از شاهنامه دموت، ۰۴۳۱ -۰۳۳۱ميالدي)۰۳۷-۰۴۷هجري (،دوره ايلخانيان، 
F1935.23  ،  Url1 مأخذ:  آبرنگ،مرکب و طال بر روي کاغذ، گالري فرير شماره دسترسي: ،واشنگتن



دوره ايلخاني نيز اين درخت با سرهاي انساني زن و مرد و 
همچنين سر حيواناتي مانند خرگوش، بز، روباه و خروس 

تصوير شده است. (تصوير١)                             
ضرورت  يک  از  نقاشي  در  واق  اصل  «اختراع  درواقع 
در  حيوان  و  انسان  چهره  حضور  ضرورت  برخاست، 
نقاشي ايران که به لحاظ فقهي و کالمي چندين سده بود 
حرمت پيدا کرده بود»(آژند، ٨،١٣٨٨). به مرور زمان نقش 
درخت سخنگو يا درخت جزيره واق واق به اصل واق در 
و  تنه  داراي  درخِت  يک  فرم  از  و  تبديل شد  ايراني  هنر 
شاخ و برگ، به اسليمي هاي تزئيني که سرهاي انساني و 
جانوري را در البه الي خود نگه داشتند، تغيير پيدا کرد. 
چنين اسليمي هايي بر روي رسانه هاي مختلف هنري مورد 
قديمي ترين  از  يکي  احتمال  به  قرارگرفته است١.  استفاده 
اشيايي که اسليمي هاي ترکيب شده با اصل واق را بر روي 
خود داشته و قابل تاريخ گذاري است قلمداني مربوط به اوايل 

قرن ۱۳ ميالدي (۷ هجري) در هرات (خراسان) مي باشد 
که نقش اسليمي با سرهاي جانوران مختلف بر روي آن 
قابل مشاهده است. (تصوير۲) برخي پژوهشگران بر اين 
باورند که نقش واق، تحولي در کتيبه نويسي ايجاد کرده 
بصورتيکه خطوطي همانند خط نسخ يا کوفي با سرهاي 
انساني و حيواني ترکيب و آراسته شدند (طاهري،١٣٩٠، 
٥١).  اين درحاليست که در نمونه هاي سفالي يافت شده 
از نيشابور، شوش و بصره که حدود قرن٨ و ٩ ميالدي 
( ٢ و ٣ هجري) تاريخ گذاري مي شود (جدول ٢)، شاهد 
ابداع کتيبه هايي با نقوش پرنده، جانور و يا انسان در دوره 
اسالمي هستيم که ؛ اگر ُمقدم بر اصل واق در تزئينات اشياء 

نبوده باشند دست کم همزمان با آن اتقاق افتاده اند. 

نام گذاري صحيح کتيبه ها
چنين  ابداع  ايراني  پژوهشگران  برخي  اينکه  به  باتوجه 

جدول ١. عناويني که محققان براي اينگونه کتيبه ها بيان کرده اند. مأخذ: نگارندگان

عنوان کتيبه هامأخذ

( Pope & Ackerman : 1938,1774)
Figural Naskhi

Figural Kufic

 (Grohmann :1955-1956,117)Fancy Letters

 (Ettinghausen : 1957,357)

(ترجمه دکتر يعقوب آژند، ۵۱،۱۳۷۶)
Figural Script

نوشته هاي جانورگونه و انسان گونه

 (Kuhnelt : 1966,91)

(ترجمه هوشنگ طاهري،۸۹،۱۳۸۷)
Animated

کتيبه هاي ناطق

(Chirvani : 1982,194)Animated Script

 (Atil & Chase & Jett : ١٩٨۵,٩ )Animated Inscription

(Schimmel : 1990,32) 

(ترجمه هرمز عبداللهي، رويين پاکباز، ۲۱۵،۱۳۷۹)
Animated letters

کتيبه هاي سخنگو

 (Ghouchani :1999,150 )Animated Script

 (Blair : 2014,102 )Animated Script

 (Pancarog
,
lu : 2017,505 )Calligraphic Inscription

کوفي مصور(سفادي ترجمه مهناز شايسته فر، ۱۴،۱۳۸۱)

کتيبه  سخنگو(کمندلو و رجبي، ۷۹،۱۳۹۴)

کتيبه هاي انسان نما و جانورسان (خضري و چارئي، ۳۸،۱۳۹۵)

ترکيبات انسان-خط(طاهري و صادقي، ۴۸،۱۳۹۶)

کتيبه هاي تزئيني(گوران و نجفي و طاووسي، ۶۳،۱۳۹۷)

 ١.  قابل ذکر است که اينگونه نقوش 
از درخت سخنگو يا واق در معماري و 
گچبري هم بسيار مورد استفاده بوده 
ولي در اين پژوهش مجال پرداختن به 

اين رسانه ها وجود ندارد.

بررسي خاستگاه، فرم و مضمون  در 
کتيبه هاي داراي صورت / ١٣١- ١٤٩ 



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

کتيبه هايي را درنتيجه تکامل و گسترش نقش واق يا همان 
درخت سخنگو دانسته اند، آنها را به عنوان کتيبه هاي سخنگو 
ناميده اند. يکي از داليل اين نامگذاري، تطبيق فرم ساختاري 
درخت سخنگو يا به گمان برخي همان درخت افسانه اي واق 
با چنين کتيبه هايي است. اين کتيبه ها در منابع مختلف ايراني 
به نام هاي ديگري ازجمله، کتيبه هاي انسان نما، جانورسان 
و کتيبه هاي تزئيني عنوان شده که در جدول ١ به ترتيب 
درحاليست  اين  شده است،  معرفي  مختصر  بطور  زماني 
همچون   عناويني  ايراني  غير  پژوهشگران  بيشتر  که 
کتيبه هاي متحرک١ ،   حروف تفنني(خيال انگيز)٢ ويا واژه 
صورت دارد٣  را براي معرفي اينچنين کتيبه هايي استفاده 
کرده اند. در ترجمه برخي از اين منابع معتبر، ازجمله کتاب 
خوشنويسي و فرهنگ اسالمي از آنه ماري شيمل، مترجم 
واژه  ي سخنگو را جانشين اين عبارات کرده است (پاکباز و 
عبداللهي،۲۱۵،۱۳۷۹). نکته قابل توجه آن است که با وجود 
صورت دار بودن اين کتيبه ها نمي توان به شکل قطعي آنها 
را سخنگو ناميد چون اعمال گوناکوني غير از سخن گفتن 
در اين کتيبه ها قابل شناسايي است (تصوير ۳)، از جمله  در 
يک نمونه که صورت هاي انساني روبه روي همديگر قرار 
گرفتند، دهان ها بسته و غنچه مانند بوده و نگاهشان هم به 
مخاطب يا شخص سوم است (تصوير۳،آ و تصوير۵، ۴). 

در موارد ديگر نيز شاهد هستيم که فرم هاي انساني اعمالي 
غير از سخن گفتن ازجمله تيراندازي (تصوير٥، ٢و٨)، ساز 
زدن، رقصيدن و نوشيدن انجام مي دهند(تصوير۳،ب،پ،ج). 
همچنين به غير از  نقوش انساني، جانوران مختلفي نيز  در 
اين کتيبه ها ديده مي شوند که در بيشتر موارد درحال دويدن 
و يا گازگرفتن بدن خود يا ديگر حيوانات تصوير شده اند 
مي رسد  نظر  به  که  ٨و٩و١٠)  تصوير٥،  (تصوير٣،د،ي. 
ارتباط خاصي با علم نجوم و طالع بيني  يا ديگر مفاهيم 

دارد که در بخش بعدي بيشتر به آن پرداخته مي شود. 
با اين وجود، بنا به دالئل ارائه شده، ازجمله ١- عدم وابستگي 

قطعي چنين کتيبه هايي به درخت سخنگو ٢- سخن نگفتن 
متفاوت   رفتارهاي  و  اعمال  انجام  انساني ٣-  فيگورهاي 
جانوران  و  پرندگان  از  فيگورهايي  حضور  فيگورها٤- 

واقعي و افسانه اي ٥- عدم استفاده از عنوان سخنگو 
نام  کاربرد  مي رسد  نظر  به  ؛  خارجي  معتبر  منابع  در 
(سخنگو) براي معرفي چنين کتيبه هايي دقيق نبوده و عنوان 
کامل و جامع (کتيبه هاي صورت دار) را براي آنها مي توان 
پيشنهاد کرد. کتيبه هاي صورت دار انواع مختلفي دارند که 

در ادامه به طبقه بندي آنها پرداخته مي شود.
  

طبقه بندي انواع کتيبه هاي صورت دار
خطوط  به  و  دارند  مختلفي  انواع  صورت دار  کتيبه هاي 
کوفي، نسخ و ثلث بر روي اشيا به کار رفته اند. اين کتيبه ها 
به شکل هاي گوناگون با فرم هاي انساني يا جانوري ترکيب 
کتيبه هاي  انواع  است  بهتر   ، تنوع  اين  باوجود  شده اند، 
صورت دار را تفکيک و طبقه بندي کرد تا بهتر بتوان آنها 
را مورد پژوهش قرارداد. رايس در کتاب خود، کتيبه  هاي 
صورت دار را به ۳ دسته تقسيم مي کند.  گروه اول، کتيبه هاي 
متحرک٤ ، که در آنها حروف از بدن انسان تشکيل شده است. 
گروه دوم، کتيبه هاي انسان سر۱ ،که حروف افراشته در آن 
به سرهاي انساني ختم مي شوند و گروه سوم، کتيبه هاي 
حيوان بستر۲ که در آن فيگورها يي از حيوانات و پرندگان 
براي پر کردن زمينه بکار رفته اند (  Rice, 1988 : 22) عالوه 
بر آن، اتينگهاوزن نيز کتيبه هاي فيگورال را تفکيک مي کند. 
وي ابتدا کتيبه هاي متحرک و انسان سر را معرفي مي کند 
سپس کتيبه هاي به شکل پرنده۳ را نام مي برد که بر روي 
Ettinghausen,1957:356-) .اشياء سفالي ديده مي شود

357). علي رغم طبقه بندي خوبي که اتينگهاوزن انجام داده 

به  خاص  بطور  وي  درنظرنگرفته است؛  را  مواردي  ولي 
کتيبه هاي  به شکل پرنده اشاره مي کند درحاليکه کتيبه هاي  
به شکل جانور نيز بر روي سفال ديده  مي شود. همچنين 
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نمونه

کتيبه 
صورتدار

کل ...؟؟ِغبطهمما َعمل سهيلاحمدمتن

مشخصات

کاسه سفالي ، تپه 
مدرسه (نيشابور)، قرن 

۸-۱۰ ميالدي(۴-۲ 
هجري)، موزه باستان 

شناسي تهران.
,Wilkinson  :مأخذ

 118 :1973

کاسه سفالي، 
نيشابور ، قرن ۹ 

ميالدي(۳هجري) ، 
موزه متروپليتن به 
شماره دسترسي 

  63.16.2
Url 6 

کاسه سفالي، عراق 
بصره، قرن ۹ 

ميالدي(۳هجري) 
، موزه متروپولين، 
شماره دسترسي 

63.159.4
Url7

سيني سه پايه با حلقه 
گل، شوش، قرن ٩ 
و ١٠ ميالدي(٣و٤ 

هجري)، موزه لوور 
پاريس، شماره 

 MAOS. دسترسي
343

Url8 

قطعه اي از يک 
ظرف، شوش، قرن 

٩ و ١٠ ميالدي(٣و٤ 
هجري)، ، موزه 

لوور پاريس، شماره 
 MAOS دسترسي

305
Url9 

نمونه

کتيبه 
صورت دار

  

ذکر اهللا نور االيمانالعز و السعادهبرکهحاکميت از آن خداستمتن 
عمل شاذي النقاش

 في شهور سنة
 سبع و سّمائة

مشخصات

کاسه سفالي، نيشابور، 
قرن ۹ و ۱۰ ميالدي(٣و٤ 

هجري)، ، موزه 
متروپولين، شماره 
دسترسي 38.40.110

Url10  

کاسه سفالي، 
نيشابور،اواخر ۱۰ و اوايل 
۱۱ميالدي(۴و۵هجري)، 
گالري هرمانک، نيويوک.

مأخذ:
 23:

Ettinghausen,1957

کاسه سفالي، احتماًال 
نيشابور، قرن ۱۰ 
ميالدي(۴هجري)، 
گالري شخصي 
Ettinghausen

 Ettinghausen :مأخذ
,1957,24

کتيبه عربي ترکيب شده 
با سر پرنده بر روي 

ُمهر، قرن ۱۲ ميالدي (۶ 
هجري)
مأخذ:

/۱۹۵۵,Grohman
۱ ,Pl:IV,۱۹۵۶

قلمدان برنجي مرصع 
کاري با نقره و مس، 
نواحي شرق ايران يا 

افغانستان، اوايل قرن ۱۳ 
ميالدي(۷هجري)، فرير 

گالري، واشنگتن دي سي، 
شماره دسترسي 

F۱۹۳۶,۷
Url۱۱ 

جدول ٢. نمونه هايي از کتيبه هاي صورت دار- پرنده نما قرن ٨ تا ١٣ ميالدي/٢ تا ٧ هـ . ق. مأخذ: نگارندگان 

بررسي خاستگاه، فرم و مضمون  در 
کتيبه هاي داراي صورت / ١٣١- ١٤٩ 



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

کتيبه هاي ترکيبي، در تقسيم بندي وي اعمال نشده اند. در 
اين پژوهش با جمع آوري انواع اشياي سفالي و فلزي که 
داراي کتيبه هاي صورت دار هستند؛ يک تقسيم بندي پنج گانه 
پيشنهاد مي شود که در جداول ۲ تا ۶ بصورت مجزا تفکيک 
بيشتر  بر  زماني  نظر  از  که  اول  معرفي شده اند.گروه  و 
گروه هاي ديگر ُمقدم است، به عنوان کتيبه هاي صورت دار- 
پرنده نما مشخص مي شود. کتيبه هايي که در آن، گاه يک 
حرف بطور کلي با فرم پرنده جانشين شده و گاه حروف 
به سر، يا سر و گردن پرنده ختم و انتزاع زيادي در فرم 
آنها ديده مي شود. کتيبه هاي صورت دار پرنده نما بيشتر بر 
روي نمونه هاي سفالي نيشابور قرون ۸ تا ۱۰ ميالدي (۲ 
تا ۴ هجري) کار شده است، اگر چه در مناطق و زمان هاي 

ديگري به غير از نيشابور نيز ديده مي شوند.(جدول ۲) گروه 
دوم به کتيبه  هاي صورت دار- انسان سر تعلق دارد در اين 
گروه، سرهاي انساني بصورت جفت روبه روي هم قرار 
گرفتند و يا يکديگر را دنبال مي کنند گويي يک صف تشکيل 
داده و کامًال منظم در انتظار ايستاده اند. اين نمونه ها اکثر از 
جنس فلز بوده و بيشتر به قرن ۱۳ ميالدي (۷ هجري) تعلق 
دارند. (جدول ۳)گروه سوم شامل نمونه هايي مي شود که 
در آن، کتيبه هاي صورت دار- جانورنما قابل مشاهده است. 
در اين گروه، گاهي حروف به سر جانور ختم مي شود و 
گاهي هم کل يک کلمه به شکل جانور درآمده است. ذکر اين 
نکته ضرورري است که منظور از جانور، حيوانات واقعي 
و يا موجودات افسانه اي مانند هارپي، اسفنکس، اژدها و 

                
نمونه

        
 

 

کتيبه 
صورت دار

      

    

         

     العز و والدوله و متن کتيبه
السرور

   العز و االقبال و الدوله 
و السعاده

      و العنايه و البقاء 
لصاحبه

العز و البقاء و الشکر / والثناء 
والدهر

والغناء / و النصر علي 
االعدا / 

داء السالمه العا

العز واالقبال والدوله والسعاده 
و 

الشفاعه و القناعه و العافيه و 
النظامه و الکرامه و الدوامه و 

الشکر و الشاکره و البقا

العز و البقاء والحمد والثنا 
والجود و السخاء و البر و 

العطا لصاحبه

مشخصات

آبريز، برنج مرصع 
کاري شده با 

نقره، هرات، ۱۲۰۰ 
ميالدي(۵۹۶هجري)، 
موزه بريتانيا، شماره 
موزه  1848,0805.2

Url12             

رينگ استند، برنج مرصع 
کاري شده با نقره، 

خراسان، اواخر قرن ۱۲ 
و اوايل قرن ۱۳ ميالدي(۶ 

و۷ هجري) ، گالري 
Jameel، شماره موزه 

M.872-1927
                 Url13  

آبريز، برنج مرصع کاري 
شده با نقره، ايران، ۱۲۴۰-
۱۲۲۰ ميالدي (۶۳۷-۶۱۷ 
 ، Jameel هجري)، گالري
شماره موزه ۱۸۹۷-۳۸۱

Url14 

کاسه پايه دار، مفرغ مرصع 
شده با نقره،هرات، اوايل قرن 

۱۳ ميالدي      (۷هجري)
مأخذ: خضري و چارئي، 

۱۳۹۵،۳۲

پارچ، برنج مرصع کاري شده 
با نقره، مزوپوتاميا،موصل، 

نيمه اول قرن ۱۳ 
ميالدي(۷هجري)، شماره 
l13223/lot.116 دسترسي
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جدول ٣. نمونه هايي از کتيبه هاي صورت دار - انسان سر قرن ١٢ تا ١٣ ميالدي/ ٦ تا ٧ هـ . ق. مأخذ: نگارندگان.
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2.Inhabited

3.Ornithomorfic



غيره است. در اين پژوهش يک نمونه کتيبه جانورگون در 
تپه سبز پوشان براي اولين بار شناسايي شده که مانند 
نمونه هاي پرنده نما، انتزاع زيادي در فرم آن ديده مي شود. 
بنابراين نمونه هاي اوليه کتيبه هاي پرنده نما و جانورنما 

همزمان و از نظر سبکي نيز شباهت دارند. (جدول ۴ ) 
از  ترکيباتي  که  مي شود  نمونه هايي  شامل  چهارم  گروه 
سه گروه قبلي را تشکيل داده اند و در کل آن را به عنوان 
اين  در  مي کنيم.  معرفي  ترکيبي  صورت دار-  کتيبه هاي 
جانوري  و  پرنده  فرم هاي  و  انساني  سرهاي  نمونه ها 
از  نمونه هاي سفالي  به جز  که  استفاده شده اند  همزمان 
هنرمند سمرقندي (تصوير ۸)، مابقي بر روي اشياي فلزي 
بکار رفته  است. (جدول۵)  در گروه پنجم، شاهد نمونه هاي 
تکامل يافته اي از کتيبه هاي صورت دار هستيم. کتيبه هايي 
که فرم کامل سر و بدن انسان و جانور و پرنده را توامان 

درحال  انساني  بدن هاي  فرم  داراي  که  کتيبه هايي  دارند. 
حرکت بوده بصورتي که انگار يک تصوير متحرک و يک 
داستان انيميشن را شاهد هستيم. البته در چنين ظروفي 
و  دقيق  جانوري،  و  انساني  فرمهاي  و  حروف  آنقدر 
بگوييم  اگر  ترکيب شده اند که صحيح تر است  هنرمندانه 
شده اند.  (تبديل)  جانوري  و  انساني  فرمهاي  به  حروف 

(جدول۶).

مضمون کتيبه ها و داليل احتمالي آنها
با توجه به مضمون استفاده شده در کتيبه هاي صورت دار 
با  تفنني از خطوط و  تنها شکلي  ، به نظر نمي رسد آنها 
مفاهيمي  رساندن  درصدد  گويا  باشند،  تزييني  کاربرد 
براي مخاطبان بوده و حامل پيامي هستند. دو مضمون 
اصلي شامل مفاهيم و دعاهاي ديني  اسالمي و نيز آرزو 

نمونه

کتيبه 
صورت دار

؟؟يمنمتن  کتيبه

مشخصات

قطعه اي از يک کوزه سفالي، تپه 
سبزپوشان (نيشابور) ۸-۱۰ 

ميالدي(۲-۴ هجري).
مأخذ:

 Wilkinson,1973:352 

Fig:107

پارچ، سفال پوشيده شده با 
لعاب آبي، مجموعه خليل روبنيو، 

نيويورک مأخذ:
Ettinghausen,1957 :23

Fig:35

سيني، برنج مرصع کاري شده 
با نقره و مس، گالري هيرمانک، 

نيويورک, مأخذ:
 ،Ettinghausen,1957:,8

. Fig:28

جدول ٤ . نمونه هايي از کتيبه هاي صورت دار – جانور نما احتماًال قرن ٨ تا ١٠ ميالدي/ ٢ تا ٤ هـ . ق. مأخذ: نگارندگان
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و  دعاهاي مرتبط با طالع خوش، در کنار مضامين فرعي 
ديگر در کتيبه هاي صورت دار اشياي مورد بررسي قابل 
شناسايي  مي باشند. در نمونه هاي اوليه سفالي نيشابور ، 
واژه «احمد» را در ميانه ظرف و در مرکز توجه مي توان 
مشاهده کرد که در ۱۵ ظرف شناسايي شده اند (قوچاني، 
۱۳۶۴: ۱۹) و همگي به شکل کتيبه هاي صورت دار پرنده نما 

کار شده اند(جدول ۲).
 بيشتر پژوهشگران احتمال بيشتر را به استفاده از اين نام 
W).در قالبي غير از درج امضاي هنرمند در نظر گرفته اند

و  (عطايي  و   (ilkinson,1973:99;Watson,2004:211

وجود  احتمال  اين  نگارندگان  نظر  به  ديگران،۱۳۹۱: ۷۶) 
دارد که هنرمند نام پيامبر اسالم، حضرت محمد (ص) را 
مدنظر داشته است. در تمايز نام احمد و محمد در تفسير  
آيه ۶ سوره صف از قرآن مجيد آمده: «در رواياتى كه در 
مساله معراج وارد شده بسيار مى خوانيم كه خداوند پيامبر 
اسالم را در شب معراج بارها به عنوان «احمد» خطاب كرد، 
و شايد از اينجا است كه مشهور شده نام آن حضرت در 
آسمانها «احمد» و در زمين «محمد» (ص) است»(مکارم 
شيرازي و ديگران، ۱۳۷۳، ۷۸). بنابراين اين احتمال وجود 
با  آن  ترکيب  و  پيامبر  براي  احمد  نام  انتخاب  که  دارد 

جدول ٥. نمونه هايي از کتيبه هاي صورت دار – ترکيبي قرن ١٢ تا ١٣ ميالدي/ ٦ تا ٧ هـ . ق. مأخذ: نگارندگان

نمونه
صورت دار

کتيبه 
ترکيب

ترکيب انسان سر 
و جانورنما

ترکيب انسان سر و 
پرنده نما و جانورنما

ترکيب انسان سر و 
ترکيب انسان سر و جانورنماترکيب انسان سر و جانورنماجانورنما

متن کتيبه

عليک بمطبوخ 
النبيذ فانه حالل 
اذا لم يخطف 
العقل والفهما

الدوله و السعاده و و السالمه و العز
السالمه

العز و االقبال و الدوله و 
السالمه و السعاده

العز و االقبال و الدوله و 
السالمه و العافيه و العنايه و 
القناعه و الشفاعه و النصره و 
الناصره و الزياده و الشاکره 
و الشکرو النعمه و الرياضه و 
و الراحه و الرحمه و الزياده 
و التامه و التاييد و الديانه و 
الدوامه و الکفايه و البقاء دائم 

لصاحبه

صات
شخ

م

آبريز سفالي با 
لعاب الزولي، 
ايران احتماًال 
نيشابور، قرن 
۱۲ ميالدي(۶ 
هجري)، موزه 
رضا عباسي. 
مأخذ: عکاسي 
شده توسط 
اميرحسين 

صالحي

پارچ، برنج مرصع کاري 
شده با نقره، هرات، 

۱۲۰۰ ميالدي    (۵۹۶ 
هجري)، شماره موزه 

a.1885,0711.1
Url15 

گالب پاش، برنز 
مرصع کاري شده 

با نقره، نواحي 
شرق ايران يا 

افغانستان،
۱۲۰۰ ميالدي(۵۹۶ 
هجري)، ، مجموعه 
ديويد، شماره 35 

 Url16

قلمدان مسي مرصع کاري 
شده با نقره، هرات، اوايل ۱۳ 

ميالدي(۷هجري). مأخذ:
 ،Melikian Chirvani

۷۰،۱۹۸۳

قلمدان برنجي مرصع کاري 
با نقره و مس، نواحي شرق 
ايران يا افغانستان، اوايل 

قرن ۱۳ ميالدي(۷هجري). ، 
فرير گالري، واشنگتن دي سي 

F۱۹۳۶,۷ شماره دسترسي
Url11



طراحي کتيبه اي پرنده شکل را بايد به ديده روشي براي 
نگريست.  آسمان ها  به  پيامبر  معراج  مفهوم  به  نزديکي 
استفاده از کتيبه هاي صورت دار براي اسامي و نوشته هاي 
مقدس، زماني تقويت مي شود که نمونه مشابه آن را به 
تقريب همزمان، در دنياي مسيحيت نيز مي توان مشاهده 
کرد. تقدس اين نوع خطوط در مسيحيت از آنجاست که 
نوشته  کتيبه هاي صورت دار  با  نيز  کلز۱  انجيل  سراسر 
نمونه هاي  از  برخي  در   (Lewis,1980:159).شده است
ديگر نيز در مرکز ظرف عبارت هاي ديني مانند حاکميت از 
آن خدا است ديده مي شود (جدول ۲) که نشان از اهميت 
کتيبه هاي  با  ديني  عبارت هاي  و  مقدس  نام هاي  نوشتن 
پرنده  نما در قرون اوليه اسالمي است. توجه به نوشتن 
تا  نما  پرنده   صورت دار  کتيبه هاي  با  دعايي  عبارت هاي 
قرون بعد ادامه مي يابد، تاجاييکه بر روي ُمهري از قرن 
االيمان  نوُر  اهللا  ذکر  عبارت  ميالدي)   ۱۲) هجري  ششم 
(Grohman,1955-1956,Pl:IV)و  شده است  استفاده 
کاربرد آن در ُمهر، نشان مي دهد اين نوع کتيبه هاي پرنده 
نما با مضامين دعايي در زندگي اجتماعي مردم نيز رايج 

بوده است (جدول٢).
دومين مضمون اصلي که پرکاربرد ترين آن نيز محسوب 
خوش يمني،  به  مربوط  واژه هايي  و  دعاها  مي شود، 
طالعِ خوش و سالمتي است که در انواع کتيبه هاي صورت دار 
ديده مي شود و نزد پژوهشگران هنر شناخته شده است. 
اولين استفاده گسترده از اين مضمون در ظروف سفالي 
نيشابور، چه در کتيبه هاي صورت دار و چه در کتيبه هاي 
غير صورت دار بوده که در حاشيه يا مرکز ظرف نقش 
بسته است و واژه هايي چون برکت، يمن، سرور، سعادت 
بر روي آنان تکرار شده  است. بيشتر کتيبه هاي صورت دار 
شناخته شده قرن دوازده ميالدي (شش هجري) و بعد از 
آن بجز موارد اندکي که در ادامه به آن اشاره مي شود؛ 
حاوي مضاميني در آرزوي سعد و خوش يمني هستند 
(جدول هاي۲و۳و۴و۵). نکته قابل توجه آن است که عالقه به 
طالع سعد نه تنها در مضمون کتيبه ها، که در نقشمايه هاي  
استفاده شده در اشيا نيز ديده مي شود: ۱- نقشمايه هاي 
نقشمايه هاي   -۲  (  ۴ (تصوير  کتيبه ها  دهنده  شکل 
قسمت هاي ديگر شي به دو صورت نقشمايه هاي واق و 

جدول ٦. نمونه هاي از کتيبه هاي صورت دار – متحرک قرن ١٢ تا ١٤ ميالدي/ ٦ تا ٨ هـ . ق. مأخذ: نگارندگان.
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کتيبه 
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ديگچه احتماال برنزي 
مرصع کاري شده 

با مس و نقره، 
هرات، ۱۱۶۳ ميالدي 
(۵۵۸هجري)، موزه 

ارميتاژ، شماره موزه 
CA. Url 17 -۱۲۶۸۷

کاسه پايه دار برنجي 
مرصع کاري شده 

با نقره، ايران، ۱۲۳۰ 
ميالدي (۶۲۷ هجري)، 
شماره موزه ۴۴,۴۸۵

Url4

شمعدان پايه دار، برنج 
مرصع کاري شده 

با طال و نقره، مصر، 
۱۲۹۰ ميالدي(۶۸۹ 

هجري)، موزه 
هنراسالمي ، شماره 

موزه ۴۴۶۳
Url3 

قمقمه آب برنجي مرصع 
کاري شده با نقره، احتماال 

سوريه، ميانه قرن ۱۳ 
ميالدي(۷ هجري)، فرير 
گالري، واشنگتن دي سي، 
F1941.10 شماره موزه

Url5

کاسه پايه دار 
برنجي مرصع کاري 
شده با نقره و طال، 
سوريه يا مصر،۱۳-
۱۴ ميالدي (۸-۷ 
هجري)، کتابخانه 

ملي پاريس، شماره 
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Url18
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يا نقشمايه هاي غير نقش واق (تصوير  ۴  ، د). دليل عالقه 
به طالع بيني در اين فرم ها، از به کارگيري صور فلکي در 
ساخت نقشمايه هاي ذکر شده مشخص مي شود . يکي از اين 
نقشمايه هاي پر کاربرد، نقش اژدها و يا ماري بزرگ بوده 

که درحال گاز گرفتن موجود ديگر و يا قسمتي از بدن خود 
است (تصوير۴  ) و به احتمال به افسانه مار محافظ زمين، 
اسطورة خورشيد گرفتگي و ماه  گرفتگي و درنهايت با طالع 
خوب و بد مرتبط است (Hartner,۱۹۳۸:۱۳۱) . مطالعات 

۱۲۳۴

۵۶۷۸

۹۱۰۱۱

تصوير ٤.   نقشمايه هاي شکل دهنده کتيبه ها با صور فلکي و نمونه هاي متناظر آن در نسخه خطي صورالکواکب مأخذ:  طراحي 
نگارندگان بر اساس نقوش کتيبه هاي صورت دار در   .  ١ : صورت فلکي شکارگر، نسخه خطي صورالکواکب الغ بيک، مجموعه 
کتابخانه کنگره آمريکا، صفحه ٢٤٠، Url٢١. ٢ : طراحي بخشي از کتيبه صورت دار بر قمقمه آب برنجي مرصع کاري شده با 
نقره، احتماال سوريه، ميانه قرن ١٣ ميالدي(٧هجري)، فرير گالري، واشنگتن دي سي، شماره موزه F١٩٤١,١٠. Url٥:  ٣ : صور 
با نقره، هرات، ١٢٠٠  از کتيبه صورت دار بر آبريز، برنج مرصع کاري شده  : طراحي بخشي  فلکي دو پيکر، ، صفحه ۱۸۸، ٤ 
ميالدي(٥٩٦هجري)، موزه بريتانيا، شماره موزه Url12 .1848,0805.2: ٥: صور فلکي اژدها، ، صفحه۵۴، ٦ : طراحي بخشي از 
کتيبه صورت دار بر قلمدان برنجي مرصع کاري با نقره و مس، نواحي شرق ايران يا افغانستان، اوايل قرن ١٣ ميالدي(٧هجري)، 
فرير گالري، واشنگتن دي سي شماره دسترسي F١٩٣٦,٧ Url١١: ٧ :  صور فلکي شکارگر، احتماال ايران، اواخر قرن ١٦ و اوايل 
١٧م(١٠-١١ هجري)، موزه Ashmolean Museum Oxford، شماره دسترسي   EA1978.2576 Url19: ٨ : طراحي بخشي 
از کتيبه صورت دار بر کاسه پايه دار برنجي مرصع کاري شده با نقره، ايران، ١٢٣٠ ميالدي(٦٢٧هجري)، شماره موزه  ٤٤,٤٨٥.
Url٤: ٩ : طراحي بخشي از کتيبه صورت دار برسيني، برنج مرصع کاري شده با نقره و مس، گالري هيرمانک، نيويورک مأخذ:

Ettinghausen,1957,8، Fig:28  ١٠ : طراحي بخشي از کتيبه صورت دار بر کتاب کلز، صفحه ٢٩، ٨٠٠ م(١٨٤هجري)، کالج 

دوبلين. شماره موزه اي  Url20:MS58_029r. 11:  طراحي بخشي از سطل احتماال برنزي مرصع کاري شده با مس و نقره، هرات، 
CA:Url١١٦٣ ميالدي(٥٥٨ هجري)، موزه ارميتاژ، شماره موزه ١٢٦٨٧-  ١٧



پژوهشگران نشان مي دهد داليل استفاده از صور فلکي در 
بسياري از موارد، چه در تزيينات معماري و چه در تزيينات 
اشيا قرون ميانه اسالمي به تمامي مرتبط با موضوع طالع 
بيني هستند و به هيچ وجه براي نشان دادن يا تعيين يک 
زمان نجومي از تاريخ ساخت اثر نمي باشند(ibid:119) اين 
موضوع در مورد سر هاي حيوانات استفاده شده در نقوش 
واق نيز صادق است و آنها نيز حاوي مفاهيمي از طالع 
بيني هستند (اولد، ۱۳۸۸: ۱۹۹-۱۹۶). از اين رو فرم هاي 
برخي از نقشمايه هاي شکل دهنده کتيبه ها و نيز  تمامي 
قسمت هاي ديگر شي که به دو صورت نقشمايه هاي واق 
و يا نقشمايه هاي غير نقش واق هستند به مفاهيم طالع 
بيني ارتباط پيدا مي کنند. به طور کلي مفاهيم طالع بينانه در 
طول قرون وسطي معاني مشترکي در بين اديان مختلف 
ازجمله اسالم، مسيحيت، يهودي و حتي بت پرستان داش

از  استفاده کنندگان  نظر  ته است(Hartner,1938:143).از 
اشياي داراي نقشمايه ها و نوشته هاي طالع بيني، قدرتي 
کيهاني در برابر بد يمني ها و اتفاق هاي بد در اين اشيا وجود 
داشته که صاحبانش را در مقابل اين اتفاقات حفظ مي کرد 
(Carboni,1997:7) بنابراين باتوجه به مضمون کتيبه ها 
در اشياي مورد بررسي که راجع به سعادت و برکت و طالع 
سعد است ، مي توان چنين ادعا کرد که  فرم و مضمون 
کتيبه هاي صورت دار و تزيينات قسمت هاي ديگر اشيا در 
اينجا به طور کامل در ارتباط هستند و هر يک کمک مي کنند 
تا هدف اصلي هنرمند و باني هنر شکل بگيرد. هماهنگي 
مضمون طالع سعد با فرم هاي تزييني به کار گرفته شده 
به خصوص در آثار فلزي قرون ۱۱ و ۱۲ ميالدي (۵ و۶ 
هجري) و با استفاده از گونه هاي مختلف کتيبه هاي صورت 
دار قابل شناسايي است. عالوه بر مضامين اصلي که ذکر 
شد، مضمون فرعي اما مهم ديگري وجود دارد که حاوي 
شعري خاص است (تصوير ٥ ). در ۳ ظرف سفالي موجود 
در موزه هاي رضا عباسي، مجموعه ديويد در کوپنهاک 
و موزه دار االثار اسالميه کويت که به ترتيب توسط زنده 
شناسايي  بلر  شيال  و  واتسن  اليور  قوچاني،  عبداهللا  ياد 
مشاهده  مي توان  را  متفاوتي  صورت دار  کتيبه  شده اند، 
 Ghouchani,1999:141; Watson,2004:136;) کرد 
يک  از  ظروف  اين  ساخت  در   .(Blair,2014:101,102

قالب با کيفيت بسيار باال و با لعاب هاي مختلف استفاده 
اهل سمرقند معرفي مي کند  را  آن خود  هنرمند  که  شده 
(Watson,2004:136) مضمون کتيبه هنرمند سمرقندي 
ايراني قرن ۱۰/۴  ابوالفتح ُبستي شاعر  از  يک بيت شعر 
است که دورتادور اين ظرف مي چرخد (تصوير  ۵ ، ب،ج 
علي  ابوالفتح  الدين  نظام   .(Ghouchani,1999:141)  (
بن محمد بستي اهل ُبست خراسان، در ناحيه اي که اکثر 
جمعيت آن آيين َحَنفي داشتند، بوده است. وي ايده شعر را 
از متون ابوَحَنفي برگرفته و آن را بصورت شعر درآورده 
است(ibid).   ُبستي در حديث شاگرد ابوحاتم محمد بن 

ِحبان بود. اما از آنجا که به تصديق راي ابوحنيفه و دين 
محمد بن کرام پرداخته است او را در فقه پيرو ابوحنيفه و در 
اصول، دنباله رو کراميه دانسته اند (زمردي،۱۹۹،۱۳۷۸). بر 
روي اين کتيبه، حرف «ل» در دو واژه «حالل» و «عليک» 
با سرهاي انساني ترکيب شده است و انتهاي حرف الف 
در«اذا» به شکل سر حيوان وحشي مانند نمونه هاي صور 

فلکي در حال گاز گرفتن حرف بعدي است.
سرهاي انساني اين کتيبه، برخالف بيشتر نمونه هاي فلزي 
که انتزاعي بودند، واقعگرايانه تصوير شده اند و جزئيات 
دقيق تري از چهره را با مو و کاله و اجزاي صورت نشان 
مي دهند. در ميان کتيبه صورت دار ترکيبي، فرم بدن پرنده 
و شمايلي از جانوران را نيز مي توان مشاهده کرد. درواقع 
کتيبه هاي  که  است  نادري  مثال هاي  از  يکي  ظرف  اين 
صورت دار را بر روي رسانه اي غير از فلز در دوران بعد 
از نيشابور را نشان مي دهد. شيال بلر با توجه به متن کتيبه 
و عنوان خاصي که هنرمند سمرقندي در امضا براي خود 
عنوان کرده نتيجه مي گيردکه هنرمندان در قرن ششم اغلب 

سالقرنتعداد 

نيمه دوم قرن ۸ و ۷۴
۷۵۰-۸۵۰ نيمه اول قرن ۹

۸۵۰-۹۰۰نيمه دوم قرن ۶۹

۹۰۰-۹۵۰نيمه اول قرن ۶۱۰

۹۵۰-۱۰۰۰نيمه دوم قرم ۲۰۱۰

۱۰۰۰-۱۱۰۰قرن ۳۱۱

جدول٧. تعداد سکه هاي يافت شده از تپه مدرسه مأخذ: نگارندگان 
براساس Wilkinson. 1987:54  تا قبل از قرن ١٢ ميالدي (٦ 

هجري).

بررسي خاستگاه، فرم و مضمون  در 
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به خوبي تحصيل کرده و در علوم مذهبي سنتي و همچنين 
Blair,2014:101-) ديده اند.  آموزش  خوشنويسي  هنر 

102)   مضمون فرعي ديگر کتيبه هاي صورت دار، تاريخ 

و امضاي هنرمند است. ظرفي از نيشابور اولين نمونه اي 
است که نام هنرمند با کتيبه "مما عمل سهيل" (قوچاني، 
۱۳۶۴: ۲۳۰) و با استفاده از کتيبه هاي پرنده نما نوشته 
برنجي مرصع کاري  قلمدان  در   (تصوير ۶).  است  شده 
شده با نقره به تاريخ ۶۰۷ هجري (۱۳ ميالدي) که براي 
 ,Herzfeld آخرين وزير خوارزمشاهي ساخته شده است
با کتيبه"  اتمام کار  نام هنرمند و تاريخ   (( ۳۹-۱۹۳۶:۳۶
و   و سّمائة»  في شهور سنة سبع  النقاش  عمل شاذي 
از کتيبه هاي صورت دار پرنده  نما آمده است  با استفاده 
(تصوير ۷ ) . قلمداني ديگر مربوط به اوايل قرن ۱۳ ميالدي 
(۷ هجري) در هرات (خراسان) يافت شده است که عالوه 
بر نقش درخت واق بر روي آن و کتيبه صورت دار ترکيبي 
بر ديواره آن، امضاي هنرمند نيز بصورت واژه هايي با سر 
انساني ترکيب شده است و عبارت "عمل شاذي نقاش» را 

نشان مي دهد. (تصوير۲)  

خاستگاه کتيبه  صورت  دار و معرفي نمونه هاي جديد
بدون شک نيشابور شناخته شده ترين مکان براي خاستگاه 
اشياي داراي کتيبه هاي صورت دار است ولي باتوجه به 
نمونه هاي جديد يافت شده از مناطق ديگر و همچنين نمونه 
به  دقيق تر  بطور  است  دار جانورنما الزم  کتيبه صورت 
بررسي خاستگاه اين کتيبه ها بپردازيم. نمونه هاي نخستين 
و  مدرسه  تپه  محوطه هاي  از  ظروفي  اسالم،  دنياي  در 
تپه سبز پوشان از نيشابور و نمونه هايي يافت شده در 
شهر هاي ديگر  است که به تازگي در موزه هاي دنيا معرفي 
شده اند. نمونه هاي نيشابور از نوع پرنده نما و جانورنما با 
انتزاع باال هستند که نمونه هاي پرنده نما کامال شناخته شده 
بوده و برخي از آنها در جدول ۲ نمايش داده شده  است 
ولي نمونه  جانورنماي نيشابوري براي اولين بار در اين 
پژوهش معرفي مي گردد (تصوير ٨ ). اين نمونه قطعه اي 
از يک کوزه سفالي حفاري هاي تپه سبزپوشان است که 
باوجود کوچک و ناقص بودن، کتيبه صورت دار جانورگون 
بر روي آن قابل مشاهده است. در اين کتيبه، صورت ها 
شامل دو چشم و يک دهان در قسمت بااليي حروف جاي 

تصوير ٥  :  (آ)؛ آبريز سفالي با لعاب الجوردي، ايران احتماًال نيشابور، قرن ١٢ ميالدي(٦هجري)، موزه رضا عباسي. مأخذ: عکاسي 
توسط نگارندگان. (ب)؛ آبريز سفالي بدون گردن، شرق ايران، قرن ١٢-١٣ ميالدي(٦-٧ هجري)، مجموعه ديويد، کوپنهاک مأخذ: 

 Ghouchani,1999:141،(ج)؛ طراحي از کتيبه صورتدار ترکيبي منقوش بر آبريز. مأخذ: نگارندگان. متن کتيبه (٢٠٠٤:١٣٧,Watson)

(آ)

(ب)

(ج){َعَلْيك بَمطبوخ النَِّبيذ َفِإنَُّه ... َحَالل إِذا َلم يخطف اْلعقل والَفهما}



گرفته و فرم هاي جانوري را نشان مي دهد
در منابع مختلف تاريخ دقيقي براي ظروف نيشابور در 
محوطه هاي مورد نظر بيان نشده ولي باتوجه به برخي 
شواهد مي توان زماني نزديک به آثار مرتبط با کتيبه هاي 
صورت دار اوليه را بدست آورد. هيئت اعزامي از موزه 
جايگاه  بررسي  به  ويلکينسون  به سرپرستي  متروپليتن 
سياسي ،اقتصادي ،علمي و هنري نيشابور در صدر اسالم 
پرداخته اند. در نتيجه اين بررسي ها، محوطه هاي مختلفي 
گرديدند.  کاوش  سبزپوشان  تپه  مدرسه،  تپه  ازجمله 
ويلکينسون براي اليه هاي مختلف سبز پوشان تاريخ دقيقي 
را در  اين محوطه  گفته است  اينکه  نکرده مگر  را معلوم 
سده ۶ هجري (۱۲ ميالدي) ترک کرده اند (بلر،۸۹،۱۳۹۴) 
اما سکه هاي بدست آمده از سبزپوشان و تپه مدرسه را 
باتوجه   .(Wilkinson,1987: 221,54) کرده  مشخص 
اسناد در مشخص کردن  از اصلي ترين  اينکه سکه ها  به 
بررسي  به   ٧ جدول  در  هستند،  محوطه ها  زمان هاي 
گاهنگاري محوطه تپه مدرسه بر اساس سکه هاي بدست 
آمده در پيش از سده ۶ هجري (۱۲ ميالدي) مي پردازيم. 
مربوط  ۷۴سکه  که  مي دهد  نشان  بررسي  اين  داده هاي 
يعني  ميالدي  نهم  قرن  اول  نيمه  و  قرن هشتم  اواخر  به 
اواخر قرن دوم و نيمه اول قرن سوم هجري  ٢٦ سکه 
مربوط به قرن دهم ميالدي، بوده است و تنها ٣ سکه به 
قرن يازدهم تعلق دارد (نمودار ١). بنابراين شکوفايي اين 
محوطه ها بيشتر به نيمه دوم قرن ۸ و قرن ۹ ميالدي  (نيمه 
دوم قرن ۲ و نيمه اول قرن ۳ هجري) و پيش از سامانيان 
مربوط است.  عالوه بر اين، ويلکينسون داده هاي ديگري 
پيرامون تعداد سکه هاي يافت شده از تپه سبزپوشان ارائه 
از  حاصل  بررسي  که   (Wilkinson,1987:221)داده
داده کاوي آن نيز، نتايج مشابهي را نشان داد. عالوه بر 
نمونه هاي کشف شده از نيشابور، دوظرف مربوط به حدود 
قرن ٩ و ١٠ ميالدي (قرن ٣ و ٤ هجري) از حفاري هاي 
منطقه شوش بدست آمده و يک ظرف منسوب به بصره و 
به تاريخ حدودي قرن نهم کشف شده است. ظروف بدست 
آمده از شوش که در موزه لوور نگهداري مي شوند شامل 
يک سيني سه پايه سفالي است که دورتادور آن با يک حلقه 
از گل يا برگ تزئين شده و در مرکز آن کتيبه اي نوشته 
شده که حروف آن با فرم هايي از بدن پرندگان ترکيب شده  
(تصوير ٩ ) و مورد بعدي قطعه  از يک ظرف سفالي است. 
که کلمه « ُکل» در آن به شکل سر يک پرنده با منقار بلند 
تصوير شده است. (تصوير ١٠ ) نمونه منسوب به بصره 
يک کاسه سفالي در موزه متروپولين است که به قرن ٩ 

ميالدي (٣ هجري) و منطقه عراق تعلق دارد.
تزئين  لکه ها و خطوط مشکي رنگ  با  اين ظرف  حاشيه 
شده و در مرکز آن کتيبه اي نوشته شده است. متن کتيبه 
باتوجه به چيزي که در مشخصات موزه اي آن بيان شده 
« ِغبِطه» به معني شادماني خوانده شده و به نظر مي رسد 

تصوير ۶ . کتيبه صورت دار پرنده نما با نقش پرنده در حرف 
(ع) و مضمون نام سازنده از نيشابور ، قرن ۹ ميالدي (۳هجري)، 

:Url6  63.16.2 موزه متروپليتن به شماره دسترسي

تصوير ٧. امضاي هنرمند و تاريخ به شکل کتيبه صورت دار 
پرنده نما، به تاريخ ۶۰۷ هجري (۱۳ ميالدي)، فرير گالري، 

Url11: F1936.7 شماره دسترسي
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تصوير ۹ . سيني سه پايه با حلقه گل، شوش، قرن ۹ و ۱۰ ميالدي(۳و۴ 
Url8:MAOS. 343  هجري)، موزه لوور پاريس، شماره دسترسي

تصوير۱۰ . قطعه اي از يک جام، شوش، قرن ۹ و ۱۰ ميالدي(۳و۴ 
Url9: MAOS 305  هجري)، موزه لوور پاريس، شماره دسترسي

تصوير۱۱. کاسه سفالي، عراق احتماال بصره، قرن ۹ ميالدي 
Url7 63.159.4 (۳هجري)، موزه متروپولين، شماره دسترس

که دو بار تکرار شده باشد و حروف غ و ط با شکل سر و 
گردن پرنده تصوير شده است (تصوير ١١ ). باوجود نمونه هاي 
به  منسوب  و  شوش  در  نيشابور،  از  خارج  موجود  اندک 
ساختار  و  سازماندهي  اصول  در  سبکي  شباهت  بصره، 
نمونه هاي اين مناطق با نمونه هاي نيشابور ديده مي شود. به 
طوريکه کتيبه هاي صورت دار اين مناطق نيز پرنده نما بوده و 
مانند بيشتر نمونه هاي نيشابور در مرکز ظرف و در زمينه اي 
روشن کار شده اند؛ بنابراين با توجه به کميت باال (بيش از 
۲۰ مورد توسط نگارندگان در منابع مختلف شناسايي شد) و 
تنوع بيشتر نمونه هاي نيشابور و نيز تقدم احتمالي نمونه هاي 
نيشابور نسبت به ديگر مناطق، مي توان نيشابور را خاستگاه 
استفاده از اين گونه کتيبه هاي صورت دار در جهان اسالم 
معرفي کرد که به زمان سامانيان و به احتمال بسيار بيشتر به 
حدود قرن ٨ و ٩ ميالدي (نيمه دوم قرن دوم هجري و نيمه 
اول قرن سوم هجري) و پيش از حکومت سامانيان تعلق دارد.  

نمودار۱. ارزيابي درصد فراواني تاريخ سکه هاي يافت شده از  تپه مدرسه. مأخذ : نگارندگان



نتيجه
در مطالعاتي که تاکنون پيرامون اينگونه کتيبه ها در اشيا انجام گرفته، از آنها به عناوين مختلف ازجمله 
کتيبه سخنگو ياد شده است، ضمن احترام به اين عنوان  با توجه به داليل ارائه شده، ازجمله عدم وابستگي 
قطعي چنين کتيبه هايي به درخت سخنگو، سخن نگفتن فيگورهاي انساني و انجام َاعمال و رفتارهاي 
متفاوت پرسوناژها، حضور فيگورهايي از پرندگان و جانوران واقعي و افسانه اي و عدم استفاده از 
عنوان سخنگو در پژوهش هاي منابع معتبر غير ايراني؛ به نظر مي رسد عنوان «کتيبه هاي صورت دار» 
براي آنها  مي تواند مناسب تر باشد. باتوجه به گوناگوني کتيبه هاي صورت دار در طول زمان و نياز به 
گونه شناسي دقيق آنها، پنج دسته در بررسي اشياي مختلف شناسايي گرديد: کتيبه هاي صورت دار۱- 
پرنده نما۲- انسان سر۳- جانورنما۴- ترکيبي۵-  متحرک که در اين ميان کتيبه هاي پرنده نما و يک 
نمونه کتيبه جانور نما از گونه هاي اوليه بوده و نمونه هاي تکامل يافته  متاخر، کتيبه هاي متحرک هستند. 
در بررسي مضامين نيز دو مضمون اصلي شامل مفاهيم و دعاهاي ديني و نيز مضمون آرزو و  
دعاهاي مرتبط با طالع خوش، در کنار دو مضمون فرعي شامل امضا و نام هنرمند و مضمون اشعار 
خاص مشخص گرديد. نکته قابل توجه هماهنگي مضمون با فرم در تعدادي از کتيبه هاي صورت دار 
بود به طوريکه در کتيبه ها با مضمون آرزو و دعا هاي مرتبط با طالع خوش، فرم هاي صور فلکي که 
مفهوم خوش يمني و طالع بيني داشتند در نقشمايه هاي شکل دهنده کتيبه ها و نقشمايه هاي قسمت هاي 
ديگر اشيا مشاهده شدند. در کتيبه هاي پرنده نما در نيشابور نيز تعداد قابل توجي ظرف با نام احمد در 
مرکز ظرف کار شده بودند که از نظر نگارندگان انتخاب نام احمد با توجه به شهرت نام پيامبر اسالم به 
احمد در آسمان ها و ترکيب آن با طراحي کتيبه اي پرنده شکل را بايد نوعي هماهنگي بين فرم و مضمون 
و روشي براي نزديکي به مفهوم معراج پيامبر به آسمان ها نگريست. بر اين اساس هر دو مورد اشاره 
شده در هماهنگي فرم و مضمون بخشي از تفکرات بانيان، و هنرمندان را مشخص مي کند.  با توجه به 
کميت و گوناگوني بيشتر و تقدم احتمالي نمونه هاي نيشابور نسبت به نمونه هاي به تازگي معرفي شده 
در شوش و بصره، مي توان نيشابور را خاستگاه استفاده از اين گونه کتيبه هاي صورت دار در جهان 
اسالم معرفي کرد. تاريخ توليد اين کتيبه ها در نيشابور  بر اساس سکه هاي بدست آمده در دو محوطه 
سبز پوشان و تپه مدرسه به قرن ۸ ميالدي (نيمه دوم قرن دوم هجري) تا زمان سامانيان و به احتمال 

بيشتر به پيش از سامانيان تعلق بازمي گردد.
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Although Islamic artists were reluctant to represent living creatures in many decorative motifs, 

especially in the Islamic Medieval Ages, the script formed with human faces, animals, and mythical 

creatures remains a significant subject in the study of Islamic art and architecture. These scripts are 

mostly used in metalwork, but there are many examples in pottery decorations, especially in the 

early Islamic centuries and in Nishapur. So far, no research has been done on figural inscriptions, 

but researchers have addressed this field when working on other subjects such as talking tree, waq 

waq motifs, and some special objects. To our knowledge, Richard Ettinghausen’s classification 

and typologies of the figural inscriptions in the study of a container from the Cleveland Museum 

known as the Wade Cup is the strongest research in this field. The main issue in this article is the 

study of these inscriptions, regardless of whether it is considered as a kind of recreational scripts or 

a subset of waq motifs, and by looking at the formation, thematic and temporal characteristics of 

the inscriptions becoming more familiar with possible thoughts of patrons and artists. This study 

aims to accurately name this type of inscriptions based on the analysis of samples and their origin, 

themes, and various forms, which in turn helps to find out the reasons for using this type of script. 

Questions: What is the formal classification of figural inscriptions in non-architectural works at the 

time of study? What is the figural inscriptions meaning in art media such as pottery and metal and is 

there a connection between the shape and the idea behind it? A descriptive-analytical approach has 

been used in this study. All the information was collected from library documents. The statistical 

population includes pottery and metal objects with figural inscriptions, from early centuries to the 

seventh century AH in the Islamic world and the early European samples. Sample selection was 

done according to the 5 classifications presented in this article and also the introduction of new 

samples to help reach the research goals. Research results showed that figural inscriptions can be 

divided into five categories: figural inscriptions 1- ornithomorphic, 2- human head, 3- zoomorphic, 

4- a hybrid, and 5- animated inscriptions. Ornithomorphic and one of the Zoomorphic inscriptions 

are from the early species, and animated inscriptions are evolved examples. In the study of themes, 

two main themes including religious concepts and wishes and prayers related to good fortune, 

along with two sub-themes including the signature and name of the artist and special poems were 

identified. As an interesting point, a correlation between the theme and the form was observed 
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in several figural inscriptions, so that in the wishes and prayers related to the astrology theme’s 

inscriptions, the constellations with the concept of auspiciousness and astrology in the motifs 

was observed. Also, in the ornithomorphic inscriptions in Nishapur, a considerable number of 

vessels had the name «Ahmad» engraved in the center of the vessel. In our opinion, the name 

Ahmad was chosen as it is one of the Prophet Mohammad
,
s names, and its combination with 

the bird-like design should be seen as a kind of correspondence between form and theme and 

the Prophet
,
s ascension to the heavens. Both of these cases mentioned above show a correlation 

between the form and theme and thoughts and ideas of the artists. In the Islamic field, due to the 

greater quantity, diversity, and the possible precedence of Nishapur specimens over the recently 

introduced specimens in Susa and Basra, Nishapur can be the origin of the use of such face 

inscriptions in the Islamic world. The date of production of these inscriptions in Nishapur, Based 

on the coins obtained in the Sabz Pushan area and the Tepe Madrasa the production date of these 

inscriptions in Nishapur dates back to the second half of the second century AH to the time of the 

Samanids and most likely to the pre-Samanids.

Keywords: Waq, Figural inscriptions,  Talking inscription, Metal working, Pottery, Nishapur
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