
کاسة سفالي با نقش حملة چيتا بر 
اسب، دورة ساماني، نيشابور ، ماخذ:

 Fehervari, 2006:51



شماره۲۲ تابستان۹۱
۵۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 استمرارنقشمايه هاي ظروف سيمين دورة ساساني 
برنقوش سفالينه هاي دورة ساماني نيشابور

مجيدآزادبخت  *  دکترمحمود طاووسي**

چكيده
ساخت اشياي فلزي و سفالين از دوران پيش از تاريخ تا به امروز همواره مورد توجه انسان ها بوده است، 
چراکه درواقع، اين گونه هاي هنري تجلي گاه باورها و اسطوره ها و انعکاس جهان بيني حوزه هاي تمدني 
و عرصة  معناآفريني و شکوه ناميراي فرهنگ هاي بشري به شمار مي روند. نقوشي که بر اين آثار نقش 
بسته، معرف و بيانگر ميراثي مادي و معنوي هستند که اين هنرها در آن فضا و زيست بوم باليده  اند. در 
دورة  ساساني در انواع هنرها، به ويژه ساخت و پرداخت ظروف سيمين، شاهد بلوغ چشمگيري هستيم 
که الهام بخش دوره هاي فرهنگي و هنري پسين و همچنين دورة  اسالمي اند. علت انتقال اين مضامين از هنر 
ساساني به هنر اسالمي حضور هنرمندان غيرمسلمان ساساني و همچنين هنرمندان تازه مسلمان ساماني 
در نيشابور است. در سده هاي نخستين اسالمي، به دليل منع استفاده از ظروف سيمين، هنر سفالگري غنا 
و ارزشي بيش از پيش يافت و هنرمندان نقش مايه هاي ارزشمند ظروف فلزي دورة  ساساني را با حفظ 
ارزش هاي مکتبي بر سفالينه هاي دورة  ساماني به زيبايي و ظرافت تام و تمام دوباره جان بخشيده اند. 
فرضية  اين نوشتار بدين نحو قابل تدوين است که نقوش شکل گرفته بر سفالينه هاي اين دوره استمرار 
همان نقوش ظروف زرين و سيمين دورة  ساساني در دورة  اسالمي است که اين بار در فضايي متعالي 
و معنوي به پشتوانة انديشه  ديني و اهتمام به ظرفيت هاي مدني و فرهنگ بومي ايران مشتاق رهايي از 
استيالي خالفت عربي به عرصة  هنر ايراني- اسالمي باريافته است. روش تنظيم مطالب توصيفي، تحليلي 

و تاريخي و شيوه  گردآوري مطالب و داده ها کتابخانه اي است.

 واژگان كليدي 
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مقدمه
فلزکاري آن، هنري درباري  به ويژه  هنر ساساني، و 
است. احتماًال در کنار کاخ هاي سلطنتي کارگاه هايي براي 
ساخت اين اشياي فلزي گران بها و تجمالتي وجود داشته 
است. در اين کارگاه ها از نقره براي ساخت ظروف مختلف 
استفاده مي کردند.  براي زراندود کردن ظروف  از طال  و 
ظروف توليدشده عالوه بر جنبة  مصرفي داراي تزيينات نيز 
بوده که بر زيبايي شکل و صورت ظروف مي افزوده است. 
در اوايل اسالم به دليل منع استفاده از طال و نقره ساخت 
سفالينه ها رواج پيدا کرد. در دورة  ساماني شرايطي در 
ايالت خراسان پديدار شد که دانشمندان، متکلمان، فالسفه، 
فقها و هنرمندان توانستند با آزادي کامل در حيطة  فرهنگي 
و علمي خود به فعاليت بپردازند. مي توان به راحتي رد پاي 
بسياري از تفکرات و عقايد حاکم بر جامعة  اسالمي اين 
دوره را که در نقوش سفالينه ها تجسم يافته اند بررسي کرد. 
در حقيقت، اين نقوش حاصل تجديد انديشه و آراي متفکران 
و انديشمندان به دست هنرمندان آن روزگارند. پاره اي از 
اين نقوش پيشينه اي بس کهن دارند و بيانگر کهن الگوهاي 
اولية بشري و اساطير ناب فرهنگ ايراني اند که در بسياري 
از آثار فلزي به جامانده از دوران تاريخي و به ويژه عهد 

ساساني نيز ديده مي شوند. 
اين پژوهش بر پاية  مستندات تاريخي و اسنادي نگاهي 
تحليلي دارد به فهم عقالنيت حاکم بر نقش مايه هاي تنيده و 
دميده در جان سفالينه ها و اشياي فلزي عصر ساماني با الهام 
و اقتباس از الگوي هنر سيمين ساساني، و هدف آن بررسي 
و تحليل روشمند و انتقادي تأثيرگذاري نقوش اشياي فلزي 
ساساني بر سفالينه هاي ساماني است و همچنين بررسي 
باورهاي  و  فرهنگي  و  هنري  تسلسل سنت هاي  و  تداوم 
ملي ايران در خلق و پردازش آثار هنري اين دوره. بدين 
سبب، تحقيق پيش رو در صدد ارائة  شناختي دقيق تر و 
کامل تر از تأثيرگذاري نقوش ظروف سيمين ساساني بر 
ظروف سفالين ساماني است. يافتة  نخستين نويسنده آن 
است که تأثيرگذاري هنرهاي دوران باستان بر هنر اسالمي، 
در  به  ويژه  و  بر ظروف سفالين دورة  ساماني  به ويژه 
زمينة  مضامين نقش شده بر سفالينه ها، موضوعي است 
که، به رغم بررسي هاي اندک و پيشينة  مطالعاتي محدود آن، 
در ادبيات هنر اسالمي- ايراني مي تواند برجستگي و نمود 

ويژه اي داشته باشد.
اهم پرسش هاي اين مقاله عبارت اند از:

۱. داليل انتقال مضامين نقوش ظروف سيمين ساساني به 
سفالينه هاي ساماني چيست؟

۲. مهمترين موضوعات انتقال يافته از ظروف سيمين ساساني 
به سفالينه هاي ساماني چيست؟

در زمينة  تأثير هنر ساساني بر هنر اسالمي، با توجه به 
تداوم سنت هنري قبل از اسالم در دورة  اسالمي، تحقيقات 
اندکي انجام شده است. در بررسي ادبيات هنر دورة  باستان 

و هنر ايراني ـ اسالمي چند جنبة  اصلي برجسته و مشهود 
است: 

در  غربي  مشهور  خاورشناسان  و  محققان  برخي  الف. 
چشمي  گوشه   اسالمي  و  ايراني  هنر  به  خود  تحقيقات 
داشته اند. اين افراد، با درنظرداشتن پيش فرض ها و مباني 
و مبادي معرفتي غربي، جز در موارد معدود و محدود به 
تحليل دقيق و جزئي و تفصيلي تأثير نقش مايه هاي زرين و 
سيمين ساساني بر سفالينه هاي ساماني نپرداخته اند و کليات 
مورد ادعاي آنان خالي از اشکال و ايراد نيست. اين پيشينه، 
بر هنر دورة   ايران  از اسالم  تأثير هنر پيش  به  ناظر  که 
اسالمي آن است، در جايگاه و منزلت واقعي خود ارزشمند 
و محتاج نقد و بررسي مستقلي است که از چارچوب اين 

نوشتار بيرون است.
ب. برخي از محققان داخلي به شکل کلي و اجمالي به موضوع 
تأثيرپذيري هنر ايراني پرداخته اند، اما در حد تفصيل به ندرت 
محققي يافت مي شود که به بررسي دقيق، روشمند، جامع و 
تحليلي اين موضوع پرداخته باشد. در اين ميان، محققاني 
شهميرزادي،  ملك  طاووسي،  محمود  آژند،  يعقوب  چون 
سيف اهللا کامبخش فرد، عباس زماني و محمدتقي احساني در 
بخشي از تحقيقاتشان به تأثيرپذيري هنر عصر اسالمي از 
هنر پيشين و باستان پرداخته اند. همچنين مهرداد همپارتيان 
و محمد خزايي در مقاله  «نقوش انساني بر سفالينه هاي 
نيشابور» به بخشي از موضوع حاضر پرداخته اند که در 

نگارش اين مقاله مدنظر بوده است.
اين مقاله در چند گفتار تدوين شده است: در گفتار نخست، 
فلزکاري در دورة  ساسانيان بررسي شده و در آن مشخصات 
هنري دست ساخته هاي سيمين ساساني بحث شده است. در 
گفتار دوم، اوضاع فرهنگي و هنري دورة  سامانيان مطرح 
شده است که شامل دو جستار با عناوين «مشخصات هنري 

تصوير۱-جام بانقش سيمرغ،دوران ساساني،موزة بريتانيا، ماخذ: 
گيرشمن، ۱۳۵۰: ۲۱۹ 
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سفالينه هاي ساماني» و «موضوعات هنري نقش بسته بر 
نيز  سفالينه هاي ساماني نيشابور» است. در گفتار سوم 
داليل مؤثر بر انتقال مضامين از هنر ساساني به آثار هنري 
ساماني ارائه شده و در نهايت گفتار چهارم به تحليل و 
بررسي تأثير مضامين نقوش اشياي سيمين ساساني بر 

سفالينه هاي ساماني پرداخته است.

فلزکاري در دورة  ساسانيان
«پيروزي اردشير بر اشکانيان مقدمه  آغاز دورة  حکمراني 
امپراتوري  توسط  مرکزي  آسياي  و  غرب  بر  بلندمدت 
ساسانيان بود» (احساني، ۱۳۸۲: ۱۰۴).  سلسله  ساساني، 
مقتدرترين  از  ايران،  به  اعراب  هجوم  تا  پارتيان  از  پس 
سلسله هاي ايراني است که در طول چهار قرن حکومت تأثير 

ژرفي در تکوين مليت، فرهنگ و هنر ايران داشته اند.

سيمين  و  زرين  ظروف  صناعي،  هنرهاي  محدوده   در 
ساساني مهارت و سليقة  هنرمندان اين عصر را نمايان 
مي سازند. اين ظروف بخشي بسيار مهم از هنر درباري 
ساساني را تشکيل مي دهد. اين ظروف به سبب ظرافت و 

نفاست در خارج از مرزهاي ايران نيز مورد توجه بوده اند.
در ساخت مصنوعات فلزي دورة ساساني نقره بيش از 
فلزات ديگر مورد توجه بود، ولي طال و مفرغ نيز استفاده 
و  مي کردند  تقليد  سيمين  ظروف  اين  از  مردم  مي شد. 
اين ظروف را از مفرغ و شيشه يا از سفالينه هاي لعابدار 
مي ساختند. شکل هاي منتخب براي ساخت اين ظروف بايد 
متناسب با شکوه دربار ساساني و کاربرد آن ها مي بود. 
از: بشقاب بزرگ  اين آثار عبارت اند  معروف ترين اشکال 
برگشته و مضّرس، کوزة  لبه هاي  با  مدّور  مدّور، سيني 
بيضوي با پاية  بلند شيپوري شکل و گلدان گالبي شکل با 

تصوير۲- سيني نقره،صحنة جلوس خسرواول (۵۷۹-۵۳۱م)، دوران 
ساساني،موزة ارميتاژ، ماخذ: زماني، ۲۵۳۵: ۱۵۶

دوران  شکار،  درحال  شاپوردوم  بانقش  سيمين  تصوير۳-سيني 
ساساني، نگارخانه فريرآرت، مأخذ: فريه، ۱۳۷۴: ۷۰

تصوير۴- ظرف نقره باتصويرجانوري خارق العاده، دورة ساساني، 
www.depts.washington.edu :مأخذ

تصوير۵-سفالينه بانقش دوپيکره،دوران ساماني،نيشابور، مأخذ: 
همپارتيان، ۱۳۸۴: ۴۷ 



گردن بلند نامنظم. عالوهبر تنوع در اشکال ظروف فلزي 
اين دوره، نقوش تزييني آن ها نيز موضوعات گوناگوني 
دارد. «موضوعات مهم تزيين اين ظروف شامل: صحنه هاي 
شکار، جلوس شاه، اعطاي منصب و ضيافت، رامشگري، 
و  گل ها  و  پرندگان  مذهبي،  ويژگي هاي  با  صحنه هايي 
اين  اکثر   .(۲۳  :۲۵۳۵ (زماني،  است»  افسانه اي  حيوانات 
موضوعات، به  ويژه داستان بهرام گور و نوازنده  او آزاده، 
در فلزکاري و پارچه بافي و سفالگري و ساير رشته هاي 
هنري دوران اسالمي مورد توجه قرار گرفت. در اين دوره، 
هنرمند عالوه بر استفاده از نقوش پيشينيان به پااليش و 
همچنين خلق نمونه هاي تازه اي از نقوش جانوري به ويژه 
نقش مايه هاي پرندگان دست زد. «نقوش حيواني، که اغلب 
نقش ترکيبي دارند، مجموعه اي از جام ها را تزيين مي کنند. 
يکي از اين حيوانات پرندة  اساطيري ايراني سيمرغ است 
که در ترکيب آن شير و سگ و شاهين و طاووس با هم 
در يک جا گرد آمده اند (تصوير ۱). پرندگاني ديگر چون 
آثار  از  نيز زينت بخش برخي  و...  طاووس، کبوتر، عقاب 

سيمين ساساني شده اند» (گيرشمن، ۱۳۵۰: ۲۱۹).

مشخصات هنري دست ساخته هاي سيمين ساساني
در طراحي ظروف نقره  ساساني هدف فلزکاران آراستن 
پادشاهان  دربار  درخور  و  متناسب  نقوشي  با  ظروف 
ساساني بوده است. در برخي از نقوش نيز طبيعت پردازي 
بر  تأکيد  ظروف  اين  نقوش  بيشتر  در  مي شود.  ديده 
قرينه سازي و پويايي، که از مشخصات و ابداعات هنرمندان 
ساساني است، ديده مي شود. همچنين در بسياري از نقوش 
آثار سيمين دورة  ساساني، به ويژه حيوانات اساطيري، 
تأثير هنر هخامنشي ديده مي شود، زيرا ساسانيان خود 
را ميراث دار هنر هخامنشي به شمار مي آوردند. هنرمندان 
از  که  را،  قاطعيت  و  نيرو  و  تسلط  و  هيجان  ساساني 

تلفيق  با هنرهاي تزييني خود  اين دوره بود،  ويژگي هاي 
کرده و در صحنه هاي هنري آثار بي نظيري را به وجود 
آورده اند که ويژة  اين دوره شناخته مي شود. «در بيشتر 
ظروف سيمين ساساني، نقش اصلي تصوير شاه است. شاه 
بزرگ تر  باستان،  مانند حجاري هاي دوران  در صحنه ها، 
و باشکوه تر از ديگران در ميان مجلس نقش شده است» 
(همان: ۲۰۴). درواقع، هنرمند عهد ساساني با بهره گيري از 
ژرف نمايي مقامي بر جالل و عظمت پادشاه صحه گذارده 
است (تصوير ۲). جام ساساني مانند نقش برجسته خاصيت 
نمايشي و روايي دارد و چون در کارگاه سلطنتي ساخته 

شده است شکوه پادشاه را تجليل مي کند.
هنرمند ساساني در تجسم صحنة  شکار و نخجيرگاه از 
ترکيبي منتشر و فشرده بهره جسته است. اين فشردگي 
و تزاحم فضا با کثرت جانوران و اندازة  بزرگ تر پادشاه 
تشديد شده است و تنگي عرصه را بر حيوانات مختلف به 
نمايش گذاشته است. شاه با لباس فاخر به صورت سواره 
يا پياده با ابزار جنگي خود به شکار مشغول است و کل 
صحنه در مجموع مفهومي عام از قهرماني پادشاه را به 

تصوير۶-کاسة سفالي،دوران ساماني،نيشابور،موزة متروپوليتن، 
 www.metmusuem.org :نيويورک،مأخذ

دورة  نقره،  صراحي  تصوير  جزئيات  از  بخشي  ۷ب-  تصوير 
ساساني، مأخذ: همان 

  www.depts. :تصوير ۷ الف-صراحي نقره، دورة ساساني،مأخذ
washington.edu
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نمايش گذاشته است. «در نقش پردازي حيوانات، هنرمندان 
ساخته اند،  بارز  را  شيطاني  و  درنده خويي  صفت  اغلب 
گويي مي خواسته اند آن ها را مبين نيروهاي ماوراءالطبيعه١ 
اين ظرف هاي  اين اشکال بر روي  سازند» (همان: ۲۱۹). 
که  مي شود  تصور  دارند.  وجودي  علتي  بي شک  تجملي 
دوران  ابتداي  (از  غرب  مانند  نيز  شرق  در  تصاوير  اين 
مسيحيت) انعکاسي از ذوق و ميل اجتماع به داستان ها و 
شرح مسافرت ها در سرزمين هاي افسانه اي و پديده هاي 
شگفت آور و رازآميز و غيرانساني و موحش اند (تصوير ۴).

«از ديگر ويژگي هاي بارز در ظروف سيمين اين دوره اين 
است که کوچک ترين ريزنقش ها (مانند دانة مرواريد) نمادي 

ژرف و آييني را در وراي خود دارد، و اين گنجينة  کهن 
و ارزشمند از نقوش جانوران، انسان ها و گياهان مختلف، 
ميراثي براي هنر اسالمي در سده هاي بعد گرديد» (پوپ و 
اکرمن، ۱۳۸۷: ۹۱۵). البته بسياري از جانوران واقعي، که 
به صورت تنها يا با ديگر همنوعان خود کارماية  بخشي 
نماديني  معناي  هيچ  است  ممکن  را مي سازند،  از طرح ها 
نداشته باشند و تنها به اين دليل به نمايش درآمده باشند که 
ساسانيان مثل پيشينيان خود و جانشينان آنان در ايران، 
به جانوران عالقه اي وافر داشتند و اين موضوع به تخيل 
آنان مي افزود و محرک مهارت آنان در تصوير کردن آن ها 
بود. اغلب آن ها در حالتي آرام ديده مي شوند، در آرامش 

تصوير۸-بشقاب سفالين، دورةساماني، نيشابور،موزة رضا عباسي
مأخذ: قوچاني، ۱۳۸۴: ۵۳

دورة ساساني،موزة  باتصويرشکارشاهانه،  نقره  تصوير۹-بشقاب 
 www.freunde-islamische-kunst :هنرهاي اسالمي برلين، مأخذ

تصوير۱۰-کاسة سفالين صحنة شکار، دورة ساماني، نيشابور، 
www.farhangsara.com :ماخذ

تصوير۱۱- سيني نقره اي بانقش شاپور دوم درحال کشتن پلنگ، دورة 
www.hermitage museum.org  :ساساني،موزة آرميتاژ،مأخذ

۱.«در همة دوران باستان هنر ايران 
نيروهاي آسماني را مي جويد و مي كوشد 
نيرو  اين  با  دارد  كه  وسايلي  با  تا 
ارتباط يابد، از او ياري بخواهد، قهر و 
خشم او را فرو بنشاند و او را مدح و 

ستايش كند» (پوپ، ۱۳۸۴: ۱۵).



طبيعت درحالي که از تهديد انسان درامان اند، و گاه در نبردي 
بي امان با يکديگر و مبارزه تا سرحّد مرگ.

اوضاع فرهنگي، هنري در دورة  سامانيان
«سامانيان يکي از سلسله هاي معتبر ايراني بودند که در 
به  ماوراءالنهر  شمال  در  عباسي  مأمون  خالفت  زمان 
حکومت رسيدند و به تدريج بر قدرت خود افزودند. مؤسس 
واقعي اين سلسله اميراسماعيل ساماني بود که شهر بخارا 
را به عنوان پايتخت حکومت خود انتخاب کرد» (محمدپناه، 
۱۳۸۸: ۱۵ و ۱۶). اميران ساماني، که خود را از نسل بهرام 
چوبين مي دانستند، سعي   داشتند درحالي که پيوند خود را 
و  ايراني بودن  مي کنند،  حفظ  عباسي  خالفت  دستگاه  با 
تمايالت ملي گرايانه  خود را نمايان سازند. به عبارتي، تمامي 
سلسله هاي ايراني مسلمان (به ويژه سامانيان) در آغاز قرن 
نهم (ميالدي/ قرن سوم هجري)، پس از توجه به اصول 
اعتقادي دين اسالم، پيوند با ايران باستان را مهمترين رکن 
حکومت خود مي دانستند. در وراي اين اعتقاد، نيت حقيقي و 
واقعي آن ها همان احياي سنت ها و روحيه  ملي گرايانه در 
زير لواي دين اسالم بود (گروسه، ۱۳۶۸: ۲۶۴). در حقيقت، 
تجسمي  عناصر  گسترش  و  ايجاد  در  هويت  اين  احياي 
هنرهاي ايراني ـ اسالمي، که در ادامه بررسي خواهد شد، 
نقشي بسزا داشته اند. توجه به پيشينه  اساطيري، تاريخي 
اين عناصر در  از  بهرهگيري  باستان و  ايران  و فرهنگي 
دستاوردهاي هنري و ادبي عهد ساماني به وضوح نمايان 

و بارز است. 
در واقع، عصر ساماني عصر رستاخيز ملي در ايران بعد 
از اسالم است که موجب پيدايش فرهنگ و هنر نويني با 
اين عصر را مي توان  ايراني شد و در حقيقت  خصايص 
هنر  و  علم  در  ايران  تاريخ  ادوار  و خالق ترين  بارزترين 
دانست. در اين عصر به دو ويژگي مکتب و مليت توجه 
فراواني شد. به عبارتي، در تاريخ ايران اسالمي، مليت ايراني 

و مکتب اسالمي از اين دوره به نحوي جّدي سازگاري و 
اشتراکات فرهنگي خود را دنبال کرد (پوپ، ۱۳۶۶: ۸۱).

دانش دوستي و هنرپروري ويژگي اصلي اين برهه از تاريخ 
ايران است. يکي از منسجم ترين و رساترين مکاتب شعر 
فارسي، يعني سبک خراساني، در اين زمان پديد آمده است 
و چه بسيار انديشمندان، کاشفان و متفکراني که در اين 
دوره مي زيستند. به هر ترتيب و با توجه به اين اوضاع و 
احوال، چنين دريافت مي شود که مضامين هنري، به ويژه 
مضامين نقوش سفالينه هاي اين دوره نيز بايد از محتوايي 

درخور توجه برخوردار باشند. 

مشخصات هنري سفالينه هاي دورة  ساماني نيشابور
آثار سفالي با نقوش معنادار خود بيش از هر اثر باقيمانده اي 
منعکس کنندة  تحوالت مختلف در اين دوران است؛ زيرا سير 
تطّور و تکامل انديشه ها را از روي نوع تزيينات، نوشته هاي 
کوفي روي سفال ها و تجربيات در زمينة  تهية  لعاب هاي 
مختلف و جديد و رنگ هاي مختلف مي توان ديد. خالقيت 
سفالگران ساماني پس از دستيابي به لعاب جالدار در زمينه  
نقش و طرح روي سفال است. سفالگران ساماني بدنه  سفال 
سرخ رنگ ظروف را با آستر سفيد و عاجي رنگ و نيز گاهي 
از  پوسته اي  با  يا زردرنگ همراه  به سياه  مايل  ارغواني 
دوغاب نرم گل رس سفيد به دست مي آوردند و پوسته اي 

براق و دلنشين ايجاد مي کردند. 
از ويژگي هاي فني سفال اين دوره مي  توان به تزيين موسوم به 
لعاب گلي و پوشش زرين فام اوليه اشاره کرد. از ويژگي هاي 
کلي تزيينات اين ظروف نبود تراکم و ايجاد فضاي خالي و 

در برخي نمونه ها فشردگي و تزاحم فضاست. 
از نقوش متداول اين دوره مي توان نقش اسب سوار، به تقليد 
از ظروف ساساني، با تلفيقي از نقوش پرندگان مثل مرغ 
شاخ دار و پرندة  مسّبک١ و نقش مايه هاي اسليمي را نام برد که 
در داخل کاسه ها، بشقاب ها و پياله هاي کوچک رسم شده است.

تصوير۱۲- کاسة سفالي منقوش، دورة ساماني، نيشابور، مأخذ: 
www.animohtashemi.com

تصوير۱۳- سيني نقره باتصويرشيري که برگوزني حمله کرده است، 
 www.hermitagemuseum :دورة ساساني،موزة آرميتاژ، مأخذ

.org

۱- يكي از مهم ترين اقدامات فرهنگي 
خاندان ساماني توجه به زبان و ادبيات 
فارسي است. درحقيقت نخستين مكتب 
منسجم نظم فارسي(سبك خراساني) 
در اين دوره پديد آمد. مشخصه اصلي 
اين سبك سادگي، رواني، پالودگي و 
خلوص زباني است.( بهار، ۱۳۸۹: ۵۴)



شماره۲۲ تابستان۹۱
۶۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مضامين هنري نقش گرفته بر سفالينه هاي ساماني در 
نيشابور

احتماًال دستاورد بارز سفالگران در دورة  عباسي ظروف 
متعلق به دورة  ساماني است که به سمرقند و نيشابور 
آسياي  در  ديگري  بي شمار  نقاط  در  گرچه  داشت،  تعلق 
مرکزي، ايران و افغانستان انواع مشابهي کشف شده است. 
در حقيقت، قرن سوم هجري آغاز سنت ديرينه و شاخص 
ناگهاني  شکوفايي  اصلي  عامل  است.  اسالمي  سفالگري 
صنعت سفالگري در اين قرن، تأثير سفالگري چيني بوده 
است.٢ با اعتباري که سفالينه هاي چين در ايران پيدا کرده 
بود، طبيعي بود که عباسيان با ايجاد صنعتي محلي به تکميل 
سفالينه هاي هميشه ناکافي وارداتي اقدام کنند. ممنوعيت هاي 
شرعي نيز ممکن است در شيوة  کار دخيل بوده باشد. چه، 
احاديث مختلفي استفاده از ظروف طال و نقره را تحريم 
کرده است.٣ البته هنر سفالگري هيچ گاه به پاي فلزکاري و 
توليد ظروف زرين و سيمين نرسيد و در حّد هنر مردم 
عادي و فرهنگ هاي بومي به حيات خود ادامه داد و همين 
مردمي بودن و سادگي است که باعث مي شود در قرون 

اولية  اسالمي به راحتي از آن تقليد و استقبال کنند. 
از  متنوعي  نقش مايه هاي  با  زيبا  دست ساخته هاي  اين 
انسان ها، جانوران، پرندگان و گياهان تزيين شده اند. نقوش 
جانوران بخش وسيعي از نقش مايه هاي سفالينه هاي نيشابور 
را به خود اختصاص داده است. حتي در ظروف تزيين شده 
با پيکره يا پيکره هاي انساني اثري از نقش جانوران، اعم 
از چهارپايان يا پرندگان مختلف، ديده مي شود (تصوير ۵). 
در حقيقت، هريک از نقوش جانوري نماد و قراردادي براي 
معنايي خاص و ويژه اند. اغلب اين نقوش با سادگي و تجريد 
خاصي نقش پردازي شده اند. شايد سادگي و تجريد حاکم 
بر اين نقش مايه ها را بتوان متأّثر از هنر تجريدگرا و انتزاعي 
پيش از تاريخ به حساب آورد. نقش مايه هاي تصويرشده 

بر بسياري از سفالينه ها ريشه در اعتقادات آيين زروان٤ 
داشته است که اصلي ترين ويژگي اين آيين بي طرفي آن 
ميان دو نيروي خير و شر است. به همين دليل، مشاهده 
مي شود که اکثر نقوش به صورت متقارن بر روي سفالينه ها 
ترسيم شده اند (تصوير ۶). در ظروف سيمين ساساني نيز 
همان طور که بررسي شد تقارن نقشي بسيار مهم را در 
نقش پردازي به ويژه در صحنه هاي جنگ و مراسم مختلف 

درباري ايفا مي کند (همپارتيان و خزايي، ۱۳۸۴: ۴۲).
بسياري از ظروف سفالين در دوران پيش از تاريخ استفادة 
عام داشت و وسيلة  بيان خواهش ها، پيام ها، آيين ها و ساير 
ذهنيات بود و به طور طبيعي در توليد تزيينات آن رعايت 
بازگوکنندة   و  شده  مذهبي  باورهاي  و  عاطفي  ارتباطات 
مربوطه  فرهنگي جوامع  و  هنري  تاريخي-  وقايع  و  هنر 
بوده است. براي مثال، در پاره اي از سفالينه هاي ساماني 

تصوير۱۴-کاسة سفالي با نقش حملة چيتا بر اسب، دورة ساماني، 
 Fehervari 2006, 51 نيشابور

مأخذ:  آرميتاژ،  موزة  ساساني،  دورة  نقره،  بشقاب  تصوير۱۵- 
  www.depts.washington.edu 

تصوير۱۶-کاسة سفالين،دورة ساماني،نيشابور،موزة طارق رجب، 
  Fehervari 2006,63 :ماخذ

(توحيدي  نقطه نشان  استيليزه،   -۱
.(۲۶۳ :۱۳۸۶

۲-مآخذ ادبي بسنده اي گواهي مي دهد 
كه سفالينه از چين، هم به طريق زميني و 
از راه ايران و جاده ي معروف ابريشم 
وارد  هند  از  دريايي  به طريق  هم  و 
مي شد. تقريبًا از همه  كاوشگاه هاي 
وارداتي  سفالينه هاي  اسالمي  تمدن 
از چين كشف شده است (هيلن برند، 

.(۵۷ :۱۳۸۷
در  ويژه  به   اسالمي،  دوران  در   -۳
آشاميدن  و  غذاخوردن  آن،  اوايل 
و  مكروه  نقره  و  طال  ظروف  در 
جهت  همين  به  و  بود  ممنوع  حتي 
خود  هنر  كردند  سعي  سفالسازان 
را تكميل كنند و حتي تصميم گرفتند 
ظروف سفاليني بسازند كه تأللؤ طال 

داشته باشد (زماني، ۲۵۳۵: ۲۰۰).
۴-زروان، غول ـ خداي نخستين، كه شكم 
او توسط اهريمن دريده مي شود تا 
دو پسرش، هورمزد و اهريمن، پديد 
آيند. در زروانيسم دورة  ساساني 
در  است  بزرگ  خداي  يك  زروان 
رأس جهان هاي اهريمني و هورمزدي. 
نمونه  اوليه از تمثال نمادين او در 
اشياي تزييني و آييني لرستان ديده 

مي شود (پاكباز، ۱۳۸۱: ۹۸۴).



اين موضوع  شكل صليب به چشم مي خورد. شايد دليل 
مسيحي بودن تعدادي از سفالگران اين دوره بوده باشد. گفته 
شده است در دورة ساساني مسيحيان از چنان محبوبيتي 
در ميان مردم ستمديده  ايران برخوردار بودند که اگر اسالم 
به ايران وارد نمي شد چه بسا ايرانيان مسيحي مي شدند. 
«پس از گسترش دين اسالم در ايران با توجه به مدارک و 
شواهد موجود، که يکي از آن ها نقوش خاص مسيحيان بر 
روي برخي از سفالينه هاي اين دورة است، مسيحيان در 
دورة  امراي ساماني نيز از آزادي کامل برخوردار بوده اند» 

(فراي، ۱۳۷۷: ۳۵۹).
در حقيقت، مي توان گفت آثار سفالين ساماني جزو نخستين 
و منسجم ترين آثار هنرهاي تجسمي در ايران دورة  اسالمي 
است. از طرفي، اين سفالينه ها مي توانند حلقة  رابط ميان دو 
دوره از شکوفاترين برهه هاي تاريخ هنر ايران (هنر قبل از 

اسالم و دورة  اسالمي) باشند.

عوامل مؤثر بر انتقال مضامين از هنر ساساني به آثار 
هنري ساماني 

پس از ورود اسالم به ايران بسياري از دستاوردهاي علمي 
و هنري عهد ساساني به دورة  اسالمي راه يافت. براي مثال، 
جندي شاپور که از مراکز مهم علمي عهد ساساني بود در 
عهد عباسيان به بغداد انتقال يافت و بسياري از دانشمندان 
اين مرکز که بيشتر ايراني، يوناني و مسيحي بودند به بغداد 
انتقال يافتند و در مراکز جديد از جمله بيت الحکمة  بغداد به 
ترجمه و تأليف آثار علمي پرداختند. بدين گونه علوم ايراني، 
سرياني و يوناني در کشورهاي اسالمي ريشه دواند؛ اما 
در هنرهاي صناعي و بصري وضع به گونه اي ديگر بود. 
به اين صورت که بيشتر صنعتگران و هنرمندان، خصوصًا 
آناني که اسالم نياورده بودند، شرق ايران يا ايالت خراسان 
را مکان مناسبي يافتند و بسياري از زروانيان، مانويان، 
مزدکيان و زرتشتيان در خراسان سکني گزيدند. حتي در 
طبقة حاکم  تأييد  مورد  که  ادياني  پيروان  اسالم  از  پيش 
نبودند بيشتر به خراسان مي رفتند. «پس از ورود اسالم به 

ايران نيز نخستين سلسله هاي خودمختار ايراني و مسلمان، 
از جمله سامانيان، از اين منطقه برخاستند و توانستند هويت 

فرهنگي و ملي ايران را حفظ کنند» (بيات، ۱۳۵۶: ۱۶۹).
دو مرکز مهم هنرهاي صناعي در خراسان، نيشابور و 
سمرقند بودند. بسياري از هنرمندان زرتشتي سفالينه هايي 
در اين مناطق تهيه مي کردند که به نام گبري شهرت يافتند. 
پر واضح است که اين هنرمندان در تزيين سفالينه هاي خود 
از نقش مايه هاي کهن دورة  ساساني الهام مي گرفتند. ساير 
هنرمندان ايراني نيز که اسالم آورده بودند جهت حفظ هويت 
فرهنگي خود بسياري از نقش مايه  هاي قديمي را مطابق با 
آيين جديد وفق دادند. از طرفي، نظر به ممنوعيت استفاده 
از موجودات جاندار و نهي از تصوير، هنرمندان مسلمان 
ايراني از نقوش مجرد و انتزاعي پيش از اسالم در تزيين 
سفالينه هاي خود بهره بردند. هرچند تمامي نقوش سفال هاي 
اين دوران پيشينه اي کهن در تاريخ هنر ايران دارند، اين 
نقوش در سفالينه هاي اسالمي، هم ازنظر فرمي و ساختاري 
و هم ازنظر مباني زيبايي شناسي و اعتقادي، تکامل بسياري 
يافتند. بدين ترتيب، اسالم وارث واقعي هنر ساساني بود که 
مضامين آن را اقتباس کرد و ضمنًا روح تازه اي بدان بخشيد 
و با بهره گيري از قواعد زيبايي شناختي کهن آن را تجديد و 
احيا کرد. «هنر ايراني اسالمي در ساية  تلفيق مطلوب شرايط 
تاريخي و اقليمي کيفيت متمايز و معتبري به دست آورد و 
هنر ساساني از طريق آن در ميان اقوام و فرهنگ هايي که 
اسالم بر آن ها حاکم شده بود تداوم يافت و تماس خود را 

دگرباره برقرار ساخت» (بوسايلي و شراتو، ۱۳۷۶: ۱۰۶).

تحليل تأثير مضامين نقوش اشياي سيمين ساساني بر 
سفالينه هاي ساماني

آثار  بر  مشابهي  و  متنوع  مضامين  شد،  اشاره  چنان که 
سيمين و سفالين دو دورة  مذکور نقش شده است. مسلمًا 
شيوه  پرداختن به اين مضامين در دو شکل از انواع هنرهاي 
تجسمي و مربوط به دو دورة  مختلف، يکي مربوط به قبل از 
اسالم و ديگري متعلق به اوايل اسالم، بايد تفاوت هايي در بر 
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داشته باشد. در هنر فلزکاري دورة ساساني طيف وسيعي 
از اشيا و ظروف ساخته و پرداخته مي شدند که بيشتر جنبة  
تشريفاتي و درباري داشت و کمتر مورد استفاده  عام قرار 
مي گرفت؛ اما در هنر سفالگري دورة  ساماني در منطقة  
نيشابور، بيشتر دست ساخته ها مربوط به ظروفي است که 
عوام استفاده مي کردند. بنابراين، در کنار همة  مشابهت ها، 
تفاوت هايي نيز بين اشيا و آثار متعلق به دو دورة  ساساني 
بهتر  درک  براي  ادامه،  در  مي شود.  مشاهده  ساماني  و 
توضيحات ذکرشده، از انواع مضامين مشترک در هر دو 
دوره در نقوش اشياي سيمين و ظروف سفالين نمونه يا 
نمونه هايي آورده مي شود. تعداد يافته ها و شواهد در اين 
زمينه بسيار است، اما براي جلوگيري از حجم زياد مطالب 
به حداقل مثال ها اکتفا مي شود. نمونه ها براساس مضامين 
نقوش بدين شرح طبقه بندي مي شوند: موضوعات درباري، 

موضوعات جنگ و شکار و موضوعات نمادين.
دوره هاي  از  مختلفي  آثار  روي  بر  درباري:  موضوعات 
گوناگون مراسم بزم و شادي درباري به تصوير کشيده 
شده است. در اين مراسم نوازنده يا نوازندگاني در حال 
نواختن آالت موسيقي اند. روي ظروف سيمين عهد ساساني 
گاهي صحنه هايي از مجلس بزم و موسيقي و رقص حکاکي 
شده که از لحاظ اطالع و بررسي روي لباس و طرز حرکات 
رامشگران و شکل و لباس و آرايش کامالً  باارزش است و 
همة  آن ها ذوق هنري سرشار شهرياران ساساني و قدر و 

مقام رامشگران و نوازندگان دربار را مي رساند. 
برروي ظرفي نقره اي از اين دوره (تصوير ۷) تصاويري 
با مضمون مذکور در محيطي شبيه باغ حکاکي شده است. 
در اين شيء در سمت چپ فردي در حال نواختن سازي 
شبيه عود١ ديده مي شود. در بشقاب سفالين دورة  ساماني 
(تصوير ۸) نيز تصويري مشابه از نوازندة  سازي شبيه 
پيکره در ظرف  دارد. حتي شيوة  نشستن  دوتار وجود 

سفالين ساماني به حالت چهارزانو و از روبه رو در بسياري 
از نقوش آثار تجسمي ايران باستان به ويژه ظروف زرين و 

سيمين به چشم مي خورد. 
در اين نمونه پيکرة دقيقًا در وسط سفالينه طراحي شده و 
حتي به نظر مي رسد هنرمند با مهارت تمام پيکره را در اين 
قاب سفالين جا داده است و شايد اگر پيکره در حالت ديگري 
بود به خوبي در تصوير جاي نمي گرفت. اين پيکره در عين 
سادگي داراي ظرايفي دقيق است. در مجموع، مي توان گفت 
حالت گرايي و تناسب قالب و محتوا به بهترين وجه قابل 
مشاهده است. تفاوت بين اين دو نمونه عالوه بر ماهيت دو 
اثر، که يکي تزييني صرف و ديگري کاربردي است، در 
فضاسازي نقوش آن هاست. در بخوردان نقره اي ساساني 
بسياري  مانند  و  است  شده  انجام  مفصلي  فضاسازي 
از آثار تجسمي اين دوره پيکره ها در ارتباط با يکديگر و 
به صورت نمايشي، مانند تصاوير نقش برجسته، نقش شده اند، 
در حالي که در کاسة  سفالين نيشابور تک پيکره و فضاسازي 
اندکي ديده مي شود. از طرفي، در تصوير نقش بسته بر اثر 
ساساني واقع گرايي و طبيعت پردازي بيشتري، به ويژه در 

شكل دست، وجود دارد.
موضوعات جنگ و شکار: نقش مايه  «اسب سوار» يکي از 
کهن ترين نقوش ايراني است. در آثار تجسمي هنر اشکاني 
اين نقش مايه بسيار مورد توجه است. درواقع، مي توان چنين 
گفت که اسب و سوار يکي از موضوعات مورد توجه پارت ها 
در هنرهاي تجسمي است.٢ به طور کلي، موضوعات شکار 
و صحنه هايي نظير تصاوير ۱۰ و ۱۱، مورد عالقةحاکمان 
و مردم در دوره هاي مختلف بوده است. در دورة  ساساني 
يکي از موضوعات بسيار کاربردي همين مفهوم است که 
زينت بخش بسياري از آثار هنري دوره  مذکور شده است. 
در هنر ايران اسالمي نيز شايد بتوان سفالينه هاي نيشابور را 
يکي از نخستين خاستگاه هاي توجه به اين موضوع دانست. 
در سيني نقره اي ساساني (تصوير ۱۱) شاپور دوم را در 
حال شکار پلنگ مي بينيم. پادشاه، که از کالهش شناخته 
مي شود، با دست چپ حيوان را نگه داشته و با دست راست 

خنجري را بر بدن جانور فرو مي برد. 
شاپور دوم از لحاظ نيروي جنگي در هر دو جبهة  شرق 
و غرب فائق بود؛ به همين دليل هنرمندان زيادي به نمايش 
جلوة  سلطنتي و بيان قدرت پادشاهي بر ظروف سيمين 
همت گماشتند. در ظرف سفالي نيشابور (تصوير ۱۲) نيز 
صحنة  شکار يکي از اميران ساماني تصوير شده است. 
در اين نمونه نيز امير ساماني از نيم رخ به نمايش درآمده 
و، درحالي که با دست چپ پاي حيوان را گرفته، با دست 
راست شمشير خود را به سمت حيوان نشانه برده است. 
«شيوة شکار و به کارگيري ابزار و آالت در هر دو نمونه 
تقريبًا مشابه اند. در هر دو تصوير شکارگر پياده به نبرد 
با شکار خود پرداخته و از شمشير براي اين عمل استفاده 
کرده است. اين موضوع، يعني طرز شکار و استفاده از ابزار 

عود  عربي  زبان  در  كه  بربط،   -۱
ـ  زهي  از سازهاي  مي شود،  ناميده 
ريشه  كه  است  (زخمه اي)  مضرابي 
در دوران باستان دارد(اطرايي ۱۳۸۸, 

 (۲۵
۲-حتي اصطالح پارت، كه در منابع 
مترادف  شايد  شده،  شناخته  غربي 
زمان  در  سابقًا  كه  است  پرثوه 
بود،  ذكر شده  داريوش  و  كوروش 
را  كلمه  اين  ايرانشناسان  بعضي  و 
به معني «جنگجو، سواره» گرفته اند 

(گيرشمن ۱۳۷۵: ۲۸۷). 



و آالت شکار، تا پايان دورة  صفويه تقريبًا ثابت است. تنها 
در اواخر صفويه است که تفنگ به عنوان يک سالح شکاري 
نيز وارد نقوش مي شود» (محبي، ۱۳۸۰: ۴۶). درواقع، در 
هر دو نمونه  مورد بررسي تالش هنرمند نشان دادن قدرت 
پادشاه و مفهوم عام قهرماني است. در تصاوير نقش بسته 
بر سيني ساساني طبيعت گرايي بيشتر ديده مي شود، اما 
فضاي کار خالي است و اين حالت بر جنبة  آرماني آن 
افزوده است، درحالي که در تصاوير ظرف سفالي ساماني 
انتزاعي تر و تزاحم بيشتري در فضاسازي زمينه  نقوش 

ديده مي شود.
«در دوران باستان اغلب نقوش شکار فاقد تصويري واقعي 
از مکان و فضاي شکار هستند. دليل اين امر اين است که 
اهميت شکار و شکارگر آن قدر زياد بوده که محدود کردن 
آن ها در فضا و مکان خاص شايد اثر رواني و جادويي 
نشان را خدشه دار مي کرده است» (همان :۵۱). در نمونة 
رّسام  ساساني،  نقره اي  ظرف  خالف  بر  ساماني،  سفال 
هيچ فضاي خالي را از دست نداده و حتي کوچک ترين و 
بي اهميت ترين سطوح را به نحو احسن تزيين کرده است. 
شايد چيدمان دقيق و حساب شده  تمام عناصر و تزيينات 
در اين صحنه نمايانگر بعد، مکان و فضايي فرازميني باشد 
و مصداقي براي سخن پوپ است که «هنر ايران در همة  
دوران باستان نيروهاي آسماني را مي جويد»(پوپ، ١٣٨٤: ٥).

و  لطيف  چنان  در ظرف سفالين ساماني صحنه  شکار 
دلفريب به تصوير درآمده است که نشاني از خشونت و 
قدرت مادي در آن به چشم نمي خورد. برخالف نقش شکار 
بر روي ظرف نقره  ساساني، هيکل فرد شکارگر اين نقش 
سبک و با انعطاف است و چنين به نظر مي آيد که پيکره به 

پرواز در مي آيد. 
موضوعات نمادين: استفاده از موضوعات نمادين براي 
القاي معاني در دوره هاي مختلف سابقه و رواج دارد. شايد 
ايران را  ادوار پيشاتاريخي، تاريخي و اسالمي در  بتوان 
منبعي براي استفاده از موضوعات نمادين در هنر به شمار 
آورد. در ميان ساير هنرها، فلزکاري و سفالگري نيز از حيث 
دربرداشتن مضامين مذکور قابل بررسي و تعمق وسيع 
است. هنرمندان با  داشتن فضايي براي ابراز نيازهاي خود و 
مردم، همچنين بيان موضوعات مختلف فرهنگي، اجتماعي و 
مذهبي جامعه، دست به تصوير نقوشي معنادار زده اند. در 
اين ميان، اگرچه تصاوير انساني در سفالينه هاي ساماني 
نقش ويژه اي دارند، تصويرسازي حيوانات نيز بسيار متداول 
است. بعضي از اين تصاوير بقاي سنت هاي ساساني را در 
اين عصر نشان مي دهند. نمونه اي از اين دست به کاسه اي 
سفالين (تصوير ۱۴) مربوط مي شود که تصوير اسبي را 
نشان مي دهد که چيتا١ به آن حمله کرده است. «گفته شده 
است که اسب يک مرکوب محبوب اقوام آريايي است که بعد 
از گاو مفيدترين جانوران به شمار مي آمد و از جمله اسبي 
که در سرزمين ماد تربيت مي شد و در عصر قديم شهرت 

جهاني داشت. اسب به عنوان مرکب جنگجويان و قهرمانان 
به ويژه  سفيد  اسب  بود.  سرعت  و  قدرت  شجاعت،  نماد 
ارزش فراوان داشت» (هال،۱۳۸۰، ۲۵). در ظروف نقره اي 
ساساني نيز مشابه چنين منظره اي وجود دارد که بيش از 
همه صحنة  هجوم شير بر گاو را مجسم مي کند و در اين 
نمونه (تصوير ۱۳) هجوم شير بر گوزن حکاکي شده است. 
شير مظهر قدرت و توان و نيروست و نيز نمايندة خورشيد 
اين  است. شير به نوعي مظهر قدرت پادشاهان است. در 
نمونه که درواقع مجلس پيروزي بر جانوران را به نمايش 
درنده اي  بزرگ  بسيار  حيوان  به صورت  شير  مي گذارد، 
نقش شده و قدرت آسماني اش با نشانه  گلي با گلبرگ هاي 
متعدد در زير شکمش نمايانده شده است. برخالف ظرف 
نقره اي ساساني که تناسبات هر دو حيوان در آن رعايت 
شده و اغراق و تجريد ندارد، در کاسة  سفالين نيشابور 
تناسبات حيوانات صحيح نيست، همچنين به جاي حملة  شير 
بر گوزن، چيتا بر اسب هجوم مي برد. در اين نمونه چيتا 
به طرز قابل توجهي نيز از قرباني خود کوچک تر تصوير 
شده است، درصورتي که مانند تمامي نمونه هاي هنرهاي 
توجه  و  دقيق  تناسبات  رعايت  ساساني،  دورة  تجسمي 
هنرمند به تصويرپردازي واقع گرايانة  حيوانات و پرندگان 
بسيار مّدنظر بوده است. احتماًال دليل چنين تصويرسازي 
از حيوانات در حال نبرد بر روي ظروف در همه  ادوار 
معناي مشابهي داشته باشد و آن نشان دادن عظمت و قدرت 

سلطنت و پادشاهي است.
نمونة  ديگر از تصويرسازي نمادين حيوانات، يک سيني 
نقرة  ساساني (تصوير ۱۵) موجود در موزة آرميتاژ است. 
بر روي اين سيني تصوير يک عقاب که زني را با پنجه هاي 
خود نگه داشته است حکاکي شده و در پايين صحنه دو هيکل، 
که اولي تيروکمان و ديگري تبري در دست دارد، نشان داده 
شده است. در طرفين عقاب دو شاخة  لوتوس و در حاشية  
ظرف يک اسليمي صورت گرفته و در پيچ وخم هاي چپ و 
راست اين اسليمي گل و برگ ها و حيوانات و پرندگان حک 
شده است. همين عقاب به صورت روبه رو درحالي که سرش 
به يک طرف برگشته است بر روي ظرفي سفالي از نيشابور 
(تصوير ۱۶) به دست آمده است. در اين نمونه نقش پرنده 

بيشتر فضاي داخلي ظرف را پوشانده است.
که  گرفته  قرار  بزرگي  نسبتًا  دايرة   پرنده  اين  بر سينة  
توسط خطوط عمودي و کوتاهي تزيين شده است. اين نقش 
شايد يادآور خورشيد و ارتباط آن با تصوير عقاب باشد. 
«در همة  دوره ها و تمدن ها، عقاب نشانه اي از پيروزي، 
قدرت و نيرومندي بود و اين نماد چه براي مسلمانان و 
است»  داشته  را  مفهوم  و  معنا  همين  غيرمسلمانان  چه 
(هال،۱۳۸۰: ۶۸). اين پرنده نماد خوش يمني و پيروزي بوده 

است. 
به روايتي از شاهنامه، عقاب را تهمورث رام و از او براي 
صيد بهره جست. «گزنوفون در کوروش نامه از لشکرکشي  ۱- يوزپلنگ
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ـ بزمي جدول  ۱- تطبيق آثار بانقوش  درباري 

تصويرنمونه

ظرف نقرهنام اثر
(تصوير۷)

ظرف سفالين
 (تصوير۸)

ساماني، نيشابورساسانيزمان و مکان ساخت
موزة رضا عباسي،تهران-محل نگهداري

بشقابصراحينوع اثر

درباري- بزميدرباري- بزميموضوع نقوش

عناصراصلي
باحاشيه  گياهي،  سازها،آرايه هاي  چندپيکره، 

درباالوپايين ظرف
پيکرة مرد، ساز، پرنده، کتيبه،

حاشية ظرف

ويژگي بصري نقوش
منتشر،  وترکيب بندي  حکاکي  به شيوة  نمايشي 

غلبه خطوط منحني وسيال
از  پرهيز  جلوت،  و  خلوت  رعايت  و  مناسب  فضاسازي 

طبيعت گرايي وتأکيدبرفضاي آرماني

کوروش بزرگ به آشور مي گويد که پدر کوروش به هنگام 
بدرقه  فرزند، عقابي را ديد که پيشاپيش لشکر کوروش پرواز 
مي کرد. پدر اين پرواز را به فال نيک گرفت و دانست که 
کوروش از اين پيکار پيروز باز مي گردد» (الياده، ۱۳۷۲: 
۳۲). ويژگي کلي ساختار نقوش پرندگان در سفالينه هاي 
اين دوره، همان طور که تصوير عقاب بر ظرف سفالين نشان 
مي دهد، سادگي و تجريد آن است، درحالي که در ادوار پيش 
از آن به ويژه در دورة  ساساني نقوش به صورتي واقع گرا و 
به شکل نمايشي در فضايي مشخص تصويرسازي شده اند.

«درخت نيز در باورهاي اساطيري ايران از مقامي نمادين 
و ارزنده برخوردار است و رمزي از جاودانگي و حيات 
اساطيري  پرنده  سيمرغ،  به طوري که  مي شود،  محسوب 

ايران، بر آن منزل دارد» (هينلز، ۱۳۸۲: ۴۱).
در تصوير ۱۷ ظرفي فلزي به شکلي خاص از دورة  ساساني 
مشاهده مي شود که بر روي بخشي از آن دو بز کوهي در 

دو طرف درختي با شاخ و برگ هاي متعدد ديده مي شود. 
متقارن  پيچان و  با شاخه هاي  در دورة  ساساني درخت 
در  است.  بوده  مقدس  درخت  يا  زندگي  درخت  نمايانگر 
سودمند  و  بهشتي  است  درختي  مقدس  درخت  حقيقت، 
براي بشريت که معنويت خاصي در آن وجود دارد. هر جا 
بز کوهي ديده مي شود نشان از آب و گياه است. در اکثر 
پديده هاي هنري آناهيتا (الهة  آب) در قالب بز کوهي مجسم 
شده است. گاهي نيز اين جانور مظهر فرشتة  باران بوده 

است. به همين دليل، در اين نمونه بزهاي کوهي در کنار 
درخت تصوير شده اند و در حال خوردن برگ هاي آن اند. 

در دورة  اسالمي نيز با نقش درخت و حيواناتي در اطراف 
آن که هم مشغول محافظت از آن اند و هم از ميوه يا برگ 
آن تغذيه مي کنند بسيار ديده مي شود. در تصوير ۱۸ کاسة  
سفاليني متعلق به نيشابور مشاهده مي شود که مزين به 

نقش درختي با دو پرنده  مسّبک در دو طرف آن است. 
شايد اين درخت نيز همان درخت زندگي يا طوبي باشد 
که در دين اسالم درختي بهشتي است و دو مرغ هم که 
احتماًال دو طاووس اند از آن حفاظت مي کنند تا مار بر آن 

چيره نشود. 
اين  نقش  اسالمي  دورة   مساجد  از  بسياري  سردر  بر 
درخت و دو پرنده در دو طرف آن را به اشکال متفاوت 
مي بينيم که به مؤمنان خوشامد مي گويند. طوبي همچنين 
درختي است که شاخه هاي متعددي از آن منتشر شده و 
معناي  حقيقت،  در  است.  بهشتيان  روزي  و  برکت  منشأ 
نمادين درخت زندگي در همة  ادوار به يک صورت حفظ 
شده است، در حالي که نام آن و شيوة  تصويرسازي اش 
بر آثار تجسمي دوره هاي مختلف اندک تفاوت هايي با هم 
دارد. در ظرف نقرة  ساساني هنرمند سعي کرده جانوران را 
واقع گرايانه به تصوير بکشد؛ در صورتي که هنرمند ساماني 
و  ساده سازي  مضمون  همان  درآوردن  نمايش  به  براي 

تجريد را ترجيح داده است.



جدول۲ -   تطبيق آثاربانقوشي بامضامين شکاروجنگ

تصويرنمونه

نام اثر
ظرف نقره 
(تصوير۹)

ظرف سفالي 
(تصوير۱۰)

ظرف نقره 
(تصوير۱۱)

ظرف سفالي 
(تصوير۱۲)

ظرف نقره 
(تصوير۱۳)

ظرف سفالي 
(تصوير۱۴)

زمان ومکان 
ساماني، نيشابورساسانيساماني، نيشايورساسانيساماني، نيشابورساسانيساخت

محل نگهداري
موزه هنر

-موزة آرميتاژ-موزة آرميتاژ-اسالمي برلين

کاسهبشقابکاسهسينيکاسهسينينوع اثر

نبرد دونبرد دوحيوانشکارشاهيشکارشاهيشکارشاهيشکارشاهيموضوع نقوش
حيوان

عناصراصلي

اسب، پادشاه،
چند جانور، 

درخت وفرشته

اسب،شکارگر،پرنده،
چندجانور،آرايه هاي 

گياهي، کتيبه هاي 
اطراف ظرف

پيکرة پادشاه،
پلنگ وعنصري 

کوه مانند

شکارچي،  پيکرة 
 ، ه ند پر ، ر نو جا
آرايه هاي پرکننده 

اطراف ظرف

شير،گوزن،حاشية 
دورظرف

چيتا،اسب،
عناصرُپرکننده

ويژگي بصري 
نقوش

واقعيت پردازي 
وتناسب بين 
فضاوتصوير

تجريدگرايي وتناسب 
بين قالب ومحتوا

واقعيت پردازي 
وفقدان فضايي
واقعي ازمکان 

شکار

پرکردن فضابراي 
القاي  فضايي 

آرماني
واقعيت پردازي

تجريد و اغراق،
برتري سطح 

برخط
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جدول۳-تطبيق آثاربانقوشي بامضامين نمادين

تصويرنمونه

ظرف سفالين(تصوير۱۸)ظرف نقره (تصوير۱۷)ظرف سفالين (تصوير۱۶)ظرف نقره (تصوير۱۵)نام اثر

زمان ومکان ساخت
ساماني، نيشابورساسانيساماني، نيشابورساساني

-موزة آرميتاژموزة طارق رجبموزة آرميتاژمحل نگهداري

قابظرف چندتکه تزيينيکاسهبشقابنوع اثر

نمادين، تصويردرخت نمادين،تصويرعقابنمادين،تصويرعقابموضوع نقوش
زندگي

نمادين، تصويردرخت 
زندگي

عناصراصلي
عقاب،پيکره، اسليمي،شاخه لوتوس، 

دوپيکره باخنجروتيروکمان،
جانوران وپرندگان

درخت،گوزن،صخره،عقاب،حاشيه اطراف ظرف
جانوران مختلف

درخت،دوپرنده،حاشية 
دوطرف ظرف

ويژگي  
بصري نقوش

نمايشي به  شيوه نقش برجسته،  هماهنگي 
شكل اصلي باتزئينات حاشيه ظرف وبرتري 

خطوط منحني، رعايت قرينگي

اشکال  هماهنگي  تجريد،  سادگي 
دوارکاسه  شكل  بال هابا  منحني 
هماهنگ است. غلبه خطوط منحني 

برخط وطمايل وقرينگي

نمايشي به شيوه حکاکي،
برتري شکل هاي منحني،

نرم وسيال،رعايت قرينگي

تجريدگرايي والقاي
فضاي آرماني، ايجاد 

تقارن بصري

نتيجه
با مقايسه و بررسي نقوش فلزکاري ساساني با سفالينه هاي ساماني مشاهده شد که در بسياري 
از نمونه ها الگوهاي سنتي نقش پردازي بر سفالينه هاي ساساني بر سفالينه هاي به جامانده از دورة  
اسالمي رعايت شده است و به عالوه تأثيرپذيري از ساير آثار تجسمي ايران باستان در هنر اسالمي 
سده هاي نخستين نيز ديده  مي شود. البته تأثير اين عناصر و الگوهاي هنري چنان قوي است که حتي در 
دوره هاي معاصر نيز موارد فراواني از آن ها را در هنر ايران مي توان يافت. با توجه به يافته هاي تحقيق، 
تأثير فلزکاري ساساني بر سفالگري ساماني در همة  جوانب به صورت يکسان صورت نپذيرفته است 
و، باوجود شباهت هاي ظاهري، در بسياري از زمينه هاي ساخت و شکل ظروف و درواقع جنبه هاي 
کاربردي آن متفاوت است. همچنين اين تأثيرپذيري صرفًا تقليدي نبوده و، به  ويژه در زمينة  نقوش، 
آگاهانه و انتخابي توأم با ويژگي هاي ايراني و اسالمي بوده است. براي مثال، در هنر ساساني خشونت 
براي تصويرپردازي حيوانات در کنار توجه به واقع گرايي نقشي پراهميت ايفا مي کرد، درحالي که در 



سفالينه هاي ساماني هنرمند اغلب صحنه ها را با بي تفاوتي سردي کشيده و حيوانات را با برداشتي 
خاص و سرشار از ظرافت و نکته سنجي و بدون خشونت ترسيم کرده است. در حقيقت، هنرمند اسالمي 
اکثراً تجربه هاي دروني اش را به عرصة  آفرينش مي آورد، نه آنچه پيش چشمش رخ مي دهد، درحالي که 
هنرمند ساساني بيشتر به واقعيت پردازي اهميت مي دهد. افزون بر اين، در دورة  ساساني معموًال 
نقوش به صورت نمايشي به شيوة برجسته تصويرسازي شده اند، درحالي که سفالينه هاي ساماني اکثرًا 
تک نقش اند يا نقش اصلي در مرکز است و آرايه هاي تزييني محدودي در اطراف آن مصورسازي 
شده اند. البته در سفال هاي نيشابور نيز با نمونه هايي از مجالس يا صحنه هاي شکار مواجهيم که هنرمند 
تمامي سطح ظرف را با نقوش و آرايه هاي مختلف پر کرده است و کوچک ترين جاي خالي را رها نکرده 
که تعداد آن ها در مقايسه با ظروف تک نقش بسيار محدود است.ويژگي هايي چون ايجاز، تغيير شکل، 
نمادگرايي، استفاده از ترکيب بندي متقارن، همچنين استفاده از رنگ هاي خاص در هنر دوران اسالمي 
مشاهده مي شود که با بررسي آثار هنرهاي تجسمي ادوار تاريخي ايران به راحتي مي توان رد پاي 
برخي از آن ها را تا ادوار باستاني اين مرزوبوم شناسايي کرد. اين ويژگي يعني تداوم و سير زنجيروار 
تکامل هنر در ايران يکي از استثناهاي تاريخ هنر بشري است و کمتر تمدني را مي توان يافت که سير 
گذر هنر در تاريخي چنين سلسله وار و در عين حال پويا و زنده داشته باشد. خراسان در دورة  ساماني 
براي هنرمندان غيرمسلمان مکاني امن بود. اين ويژگي يکي از داليل انتقال مضامين نقش مايه هاي 
ظروف زرين و سيمين ساساني به سفالينه هاي نيشابور بود. همچنين هنر دورة  ساساني هنري ماهيتًا 
ديني و برگرفته از دستاوردهاي اداوار پيشين ايران بود و بسياري از هنرمندان ساساني که مسلمان 
شده بودند اين مضامين را مطابق آيين جديد يعني اسالم با شرايط جديد وفق دادند. فرجام سخن اينکه 
به رغم تأثيرپذيري بيشينه و اين واقعيت که هنرمندان مسلمان بسياري از نقش مايه هاي سفالينه هاي 
خود را در گنجينة  نقوش ايراني يافته اند، صرفًا و دقيقًا از اين نقش مايه ها تقليد نکرده و آن ها را متناسب 

با موازين اسالمي تغيير داده يا تکميل کرده اند.
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Manufacturing metal and earthenware objects, is important for human being since the prior ages of 

history up to now. Because these type of art are epitomize of Believes, Myths and is the reflection of 

ideology of civilization circles and arena of meaning and immortal glory of human cultures.These 

work’s motifs are explanatory of physical and spiritual heritages which these arts have been grown in 

that area and settlement. In the other words, in manufacture, polish and decoration of these dishes, we 

can recognize economic improvements, historical challenges and social condition behind of artistic 

effects of them. We can see salient maturation in various types of arts, especially in make and polish 

golden and silver dishes, which are infusing of ulterior cultural and artistic ages and also Islamic 

ages.Reason of these purports transfer, from Sassanian art to Islamic art, is the presence of Sassanian 

non-Muslim artists and Samanian new- Muslims in Nishapur. In Islamic prior centuries, because 

of embargo of golden and silver dishes, pottery art became more important and value and artists, 

renewed the valuable motifs of metal dishes of Sassanian age by preservation of scholar values on 

porcelains of Samanian age, in the full beauty and nicety. The hypothesis that we are testing that, in 

analytical essay, is compliable in a manner that motifs, formed on potteries of this age, is continuity 

of the same figures on golden and silver dishes of Sassanian age in Islamic age which this time is 

in divine and spiritual space with religious thought and consideration to Iranian civil qualities and 

natural cultures, eager to freedom of hegemony of Arabian regimen on renewed Iranian- Islamic 

art arena. Of course, creativity, the spirit of innovation and construction in art of this age cannot be 

decreased as an imitation and mere adoption of the past generations heritages. Although Samanian 

age is the newborn thought age, civil creation and Iranian art’s glory, which is formed by motive of 

Islamic gratefulness, benevolence and aesthetics, Iranian Renaissance in the Islam frog. Method of 

concepts adjustment is analytical- historical and descriptive and the method of subject collection and 

applied data in the essay is librarian.

Key words: Silverware (Silver dishes), Sassanid (Sassanid Era), Pottery, Nishapur, Iranian-

Islamic Artistic Interaction.
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