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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بررسي تطبيقي ويژگي هاي بصري آينه هاي 
فلزي ايران و چين با نگاهي به دوره سلجوقي
 نسرين دستان * مونا بخشنده**

چكيده
هنر فلزکاري از جمله هنرهاي دستي ايران است که پيشينةآن به هزاران سال پيش مي رسد. آثار به جامانده 
از اين هنر در دوره هاي مختلف ايران معرف آداب و رسوم اقوام است. از دوره هاي درخشان پيش از 
اسالم دورة هخامنشي و دورة ساساني و پس از اسالم نيز دورة سلجوقي را مي توان نام برد، که آثار 

ارزنده اي از آن زمان بر جاي مانده است. 
از جمله آثار توليدشده در ايران طي دوره هاي قبل از اسالم و پس از آن آينه هاي فلزي است. آينه هاي 
ساخته شده در اشکال دايره اي و گاهي با دسته اند که عمومًا با هنر حکاکي نقوش مختلف همراه اند. از سويي 
در ادوار هنري کشور پهناور چين نيز هنر فلزکاري از جمله هنرهاي فعال است. در دوره هاي هان، تانگ 
و سونگ آثار بسياري با ظرافت بسيار زيادي ساخته شده است. وجود اين اين آينه ها در چين و تشابهاتي 
که در دوره هايي از تاريخ ايران با آينه هاي ساخته شده در چين ديده شدند اين پرسش ها را مطرح مي نمايد 
که آيا منشأ ساخت آينه هاي فلزي ايران کشور چين بوده و هر نمونه از آينه ها داراي چه ويژگي هاي 
خاص است. همچنين آيا برخي ويژگي هاي آينه هاي چين در نمونه هاي مشابه ايران ديده شده است؟ اين 
پژوهش تاريخي توصيفي بوده و يافته ها از طريق جمع آوري کتابخانه اي صورت گرفته است. هدف از اين 
پژوهش نشان دادن ويژگي هاي آينه هاي فلزي اين دوکشور از طريق بررسي آثار برجاي مانده است تا 
منشأ ساخت آينه ها روشن شود. يافته هاي اين پژوهش حکايت از آن دارد که آينه هاي فلزي ساخته شده 
در ايران از نظر تکنيک ساخت با روش هاي قالب ريزي و چکش کاري صفحات فلزي ساخته شده در چين 
متداول بوده است. همچنين استفاده از طرح هاي کوچک و متراکم، قرارگرفتن پيچک ها، نمايش انسان در 
حاالت مختلف و صور فلکي يا اشکال جانوري مانند خرگوش که از ويژگي هاي هنر ايران دورة سلجوقي 

است و فرم گردشکل آينه ها و داشتن دسته بصورت مرکزي از ويژگي هاي متأثر از هنر چين است.
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مقدمه 
يکي از هنرهاي باشکوه ايران در طول تاريخ هنر فلزکاري 
بوده که اين ميراث نشان دهندة عظمت هنر مردمان اين 
سرزمين است. آثار برجاي مانده شامل ظروف، لوح ها، 
زيورآالت و ... است. در ميان اين آثار آيينه هاي مفرغي و 

گاه آهني به چشم مي خورد.
آينه هاي فلزي ساخته شده در واقع دربردارندة ويژگي هاي 
هنر فلزکاري هر دوره اند. ايران در دوره هاي هخامنشي و 
ساساني پيش از اسالم و دوره سلجوقي و صفوي شاهد 
نمونه هايي از انواع فلزکاري بوده است. آينه ها و در کل 
آثار ساخته شده در ايران قبل از اسالم بيشتر از جنس 
نقره يا طال بوده که با هجوم اقوام ديگر به اين سرزمين 
غارت شده و يا با در نظر گرفتن ارزش اين دو فلز به 
دست ذوب کردن و استفاده ديگر افتاده است و نمونه هاي 

موجود قبل از اسالم تنها از جنس برنز است.
يکي از داليل وجود بيشتر اين آينه ها در دورة سلجوقي 
اين است که اشياي فلزي از اشياي سفالين و شيشه اي  
که در معرض شکستن و نابودي قرار دارند مقاوم ترند. 
در معرض آسيب  انتقال  و  نقل  موقع  در  دليل  به همين 
کمتر قرار داشته اند. از اين رو از بين نرفته و تعداد زيادي 
از آن ها برجاي مانده اند. همين طور ساخت اين اشيا در 
اين دوران بسيار صورت گرفته و در قرون بعد تکميل 

شده است.
شيوة ساخت آينه هاي فلزي در اين دوره ريختگي و تزئين 
به شيوة حکاکي يا قلم زني است. همچنين تداوم سنت هاي 
دورة ساساني (استفاده از نقوش حيواني، اسطوره اي و 
تصوير شکار) و ورود سنت هاي اسالمي (کاربرد خط 
به عنوان نقش تزييني) از ديگر ويژگي هاي اين آثار است. 
اين ويژگي ها در دورة سلجوقي که به سبک خراسان نيز 
شهرت دارد بعد از ورود اسالم به اين منطقه و استمرار 

هنرمندان اين مناطق به هنر خود سرچشمه مي گيرد.
در چين نيز هنر فلزکاري از جمله هنرهاي بسيار پوياست. 
کار  ظرافت  نشان دهندة  دوران  اين  از  آينه ها  نمونه هاي 
هنرمندان اين سرزمين است؛ در دوره هاي هان۱، تانگ۲ 
و سونگ۳ بهترين نمونه هاي فلزکاري آفريده شده است 
که آينه هاي مربوط به اين دوران خصوصيات اين هنر را 
به خوبي آشکار مي کند. هر دوره نيز ويژگي هاي خاصي 
ويژگي هاي  دادن  نشان  رو،  پيش  پژوهش  هدف  دارد. 
آينه هاي فلزي اين دوکشور از طريق بررسي آثار برجاي 
شود.  روشن  آينه ها  ساخت  اصلي  منشأ  تا  مانده است 

همچنين يافتن پاسخ به پرسش ها مطرح در ذيل است:
۱. ويژگي هاي آينه هاي ايران و چين، و به ويژه ويژگي هاي 
چيست؟  کدام  هر  هنري  شاخص  دوره هاي  در  بصري 
انجام  چه صورت  به  آينه ها  اين  تأثيرپذيري ساخت   .۲

گرفته است؟
۳. اين تأثيرپذيري در چه مواردي صورت گرفته است؟

روش تحقيق
تاريخي-توصيفي  به صورت  پژوهش  اين  انجام  روش 
قابل  تعداد  به  توجه  با  که  است  کتابخانه اي  به شيوة  و 
تأمل آينه ها، نمونه هاي مناسب انتخاب و مقايسه آن ها از 
جنبة شکل ظاهري صورت پذيرفته است. پايه و اساس اين 
پژوهش بر مبناي آثار برجاي مانده در موزه هاي مطرح 

ايران و جهان است. 

پيشينة تحقيق
در کتاب هاي هنر ايران نوشتة حبيب اهللا آيت اللهي، صنايع 
آرتور  از  آثاري  و  اتينگهاوزن  ريچارد  نوشتة  ايران، 
پوپ، هنر و معماري اسالمي هيلن براند، همين طور کتاب 
مربوط  کتاب هايي  و  ايران  در  فلزکاري  سال  هفت هزار 
به آثار موزه ها: ارميتاژ، رضا عباسي و کهن ديار، هنر 
فلز کاري بر اساس آثار بدست آمده توصيف شده است. 
همين طور مقاالت و پايان نامه هايي نيز در اين زمينه نوشته 

شده است:
مردم عهد  اعتقادات  در  فلز  «نقش  عنوان  با  مقاله اي  در 
هنر  جلوة  نشرية  در  قاسمي  فروزنده  نوشتة  باستان» 
شمارة ۲۶ (۱۳۸۵)، پژوهشگر به بررسي آثار فلزکاري 
دورة پيش از تاريخ از هزارة هشتم ميالد تا اواخر هزارة 
اول قبل از ميالد پرداخته شده و تمدن هايي چون عيالم، 
شوش،  مناطق  و  ساساني  و  هخامنشي  ماد،  سيلک، 
لرستان، هگمتانه و همدان و پاسارگاد مورد بررسي قرار 

بين سال هاي ۲۰۶  ١.  دوره هان 
قبل از ميالد و ۲۲۰ ميالدي، حدود 
۴۰۰ سال بر چين فرمانروايي مي کرد. 
در  دوره ها  پرتأثيرترين  از  يکي 
تاريخ چين بوده است. در همين دوره 
جاده اي براي رفت و امد کاروان ها 
ابريشم  جاده  به  که  شد  ساخته 

معروف است. 
): دودمان  ٢.  امپراتوري تانگ (
شاهي در چين بود که از سال ۶۱۸ 
سرزمين  آن  بر  ميالدي   ۹۰۷ تا 
تانگ  سلسله  دوران  راند.  فرمان 
دوران شکوه و عظمت هنر، شعر 

و ادبيات در چين بود.
از  يکي   :( ) سونگ  ٣.دودمان 
بود  چين  بر  حاکم  دودمانهاي 
بر  تا ۱۲۷۹  بين سالهاي ۹۶۰  که 
چين فرمان مي راند و عصر طاليي 
است.  هنرچين  و  فرهنگ  اعتالي 
اين سلسله را عمومًا به دو بخش 
جنوبي  سونگ  و  شمالي  سونگ 

تقسيم مي کنند.

بررسي تطبيقي ويژگي هاي بصري 
با  چين  و  ايران  فلزي  آينه هاي 

نگاهي به دوره سلجوقي

تصوير ١. آينه با دسته گريفين ها، ٣-٤ ميالدي، آسياي مرکزي 
 www.metmuseum.org :يا ايران، مأخذ

ايران،  برنز،  ميالدي،   ٣-٧ ساسانيان،  آينه،  دسته  تصوير٢. 
مأخذ: همان 
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به  بشر  دستيابي  چگونگي  به  پژوهش  اين  گرفته است؛ 
فلزات و معناي آنها مي پردازد و با علم به اين موضوع 
که استخراج، شکل پذيري و تهية ابزارآالت در آن روزگار 

بسيار سخت حاصل گرديده است.
نوشتة  ايران»  در  «فلزکاري  با عنوان  ديگر  در پژوهش 
نشرية رشد، دورة پنجم  عبدالمجيد شريف زاده (۱۳۸۶) 
شمارة ۱، پژوهشگر به توصيف فلزکاري و تکنيک هاي 
به کار رفته در دوره هاي مختلف ايران مي پردازد از جمله 
مليله سازي، ميناکاري، طالکوبي با توضيحي مختصر نام 

مي برد.
پژوهش ديگر با عنوان «بازتاب هنر و انديشة ساسانيان 
در هنر آل بويه: هنر معماري و فلزکاري» نوشتة محمدتقي 
ايمان پور، علي يحيايي و زهرا جهان (۱۳۹۲) منتشر در 
اسالم،  از  بعد  تاريخ نامة  علمي-پژوهشي  دوفصلنامة 
شمارة ۵ که به بررسي معماري و فلزکاري اين دو دوره 
پرداخته و با نشان دادن نمونه هايي تأثير پذيري آل بويه 

از ساساني را نشان مي دهد.
مقالة «ستايش زندگي به عنوان باور زردتشتيان نقش يافته 
بر ظروف فلزي ساساني» نوشتة ندا اخوان مقدم (۱۳۹۱) 
به   ۱۳۹۱ بهار   ،۲ شمارة  اول  سال  هنر  کيمياي  نشرية 
بررسي آن دسته از ظروف دورة ساساني مي پردازد که 
منقوش به تصاوير زنان رقصنده، نوازندگان، صحنه هاي 

جشن و تصاويري از مجالس شادند.
«بررسي روند تکامل زيورآالت مليله از دوران هخامنشي 
تا سلجوقي» نوشتة سميه اربابي، الهه ايماني، فصلنامة 
اين  در   .۱۳۹۲ شمارة۳،  پژوهشي،  و  آموزشي  علمي، 
پژوهش نويسنده به بررسي و معرفي هنر ساخت مليله و 
نصب آن بر رو آثار مطالي هخامنشي پرداخته و نمونه 
پايان نامه هايي  همچنين  مي دهد.  نشان  را  دوره  آن  آثار 
در مورد فلزکاري با عنوان جنبه هايي از هنر و صنعت 
فلزکاري از آغاز تا پايان هزارة سوم ق.م در محوطه هاي 
باستاني جنوب شرق ايران و ديگري: تحليل چگونگي تأثير 
سرزمين هاي  و  ايران  فالت  پيشين  اقوام  فلزکاري  هنر 

همجوار و ملل تابعه هخامنشيان بر ظروف فلزي دوران 
ايران  موزه هاي  در  موجود  آثار  اساس  (بر  هخامنشي 
و رضا عباسي) و فلزکاري دورة هخامنشي و بررسي 
ظروف سيمين ساساني از نظر شيوه ساخت و تزئين انجام 
شده، همين طور مقالة ديگري با مضمون مفاهيم نجومي 
آثار فلزکاري سلجوقي نوشتة محمد افروغ در فصلنامة 
نگره در بهار ۱۳۹۱ منتشر شده است. احجام فلزي دوران 
اولية اسالمي تا اواخر دورة سلجوقي نوشتة محمدرضا 
ذبيح اهللا زاده و دکتر محمد خزايي در دوفصلنامه مطالعات 
هنر اسالمي ۱۳۸۵ انجام شده است. پايان نامه هاي کارشده 
نيز بيشتر بر روي آثار فلزکاري سلجوقي، شمعدان ها، 
کاربرد خط کوفي انجام گرفته است. در قسمت هنر چين 
آينه ها  باالخص  فلزي  آثار  روي  بر  پژوهشي  هيچ  نيز 
به  بخش  اين  در  التين  کتاب هاي  است.  نگرفته  صورت 
معرفي فلزکاري به طور کلي مي پردازد. اين پژوهش در 
نظر دارد تا به تطبيق آثار بجاي مانده (آينه هاي فلزي) از 
ايران و چين در سده هاي ميانه پرداخته، و نقاط مشترک 

و افتراق هاي اين دو دوره را روشن سازد.

فلزکاري در ايران
تجليگاه  فلزکاري،  هنر  به خصوص  ايران،  صنايع دستي 
تاريخ  در  است، هرچند  ايراني  قوم  آداب ورسوم  سنن، 
ايران به هنر، به ويژه هنر فلزکاري توجه زيادي نشده و 
فلزکاران  به خصوص  هنرمندان،  از  بسياري  چهره هاي 
نشان دهندة  مانده  بجاي  شاهکارهاي  شده اند،  فراموش 
انديشمندي و سخت کوشي هنرمندان در آفرينش هنرهاي 

ارزندة ايراني است. 
در ادوار تاريخ ايران، هر زمان که فلزکاران از آسايش 
مادي و آرامش معنوي برخوردار بوده اند، آثار پرشکوه 
با  که  گذارده اند  يادگار  به  از خود  بسياري  ارزشمند  و 
شاهکارهاي جهاني برابري مي کنند و امروزه زينت بخش 
موزه هاي بزرگ جهان يا در تصرف مجموعه داران هنرند. 
براي آفرينش هنر در هر مرحله يا هر رشته، محيطي امن 
و دور از آشفتگي ها و خاطري فارغ از کشمکش  ها بسيار 
مهم است. ولي متأسفانه سرزمين ايران، به دليل موقعيت 
جغرافيايي ويژة خود همواره در معرض تاخت و تاز قرار 
ايراني پيوسته با هجوم و حمالت خونين  داشته و قوم 
اقوام و ملل همسايه روبه رو بوده است. از نمونه هاي اين 
ادعا در سه قرن و نيم پيش از ميالد، اسکندر مقدوني و 
و چپاول  غارت  را  ايران  که سرزمين  اوست  جانشينان 
کردند و شهرهاي ايران و آثار پيشينيان را به انهدام و 
نيستي کشاندند. پس از مرگ اسکندر هم تا مدت ۱۰ سال 
ايران دولت يا حکومت مستقلي نداشت و گرفتار آشوب و 
هرج و مرج بود اما با اين همه مصائب و حوادث ناگوار، 
تا موجب  نيامد  ايران  هنرآفرينان  ارادة  و  بر طبع  خللي 
انهدام و از پاشيدگي بنيان هنر شود. به سبب عشق و عالقة 

شير  دستة  با  آينه  تصوير٣. 
 ٦-٧ ساسانيان،  برنز،  شکل، 
نصر،  ابو  قصر  ايران،  ميالدي، 

مأخذ:  همان.

تصوير ٤. آينه برنزي، ايران، 
سعادت  آرزوي  ه.ق.  ششم 
 ١٩/٣٥ قطر  کوفي،  خط  به 
سانتي متر، بنياد راجرز، مأخذ: 

همان.  



اين دسته از مردم پرتالش و ايثارگر، نسل به نسل در هر 
رشته تداوم يافت؛ اين حماسة ملي که يکي از شاخه هاي 
بزرگ آن هنر فلزکاري است در طول تاريخ چند هزارسالة 
اين سرزمين تکوين يافت و ثمرات پربار آن در فرهنگ و 
تمدن ايران موجب افتخار و سربلندي فرزندان ايران زمين 
شد. هنر فلزکاري که از ادوار کهن به علت وجود کان هاي 
غني و پربار در ايران پيوسته با زندگي مردم ايران شريک 
و دمساز بود، تا اواخر دوران پرشکوه سالطين صفوي 

دوام يافت (احساني، ۱۳۸۲: ۹-۷).
صنعتگران قبل از اسالم در ساختن انواع فلزات مهارت 
داشته اند و آثار نفيسي ساخته اند و اين مقام را در اين 
از  شد  اسالمي  کشور  جزء  ايران  آن که  از  بعد  صنعت 
دست نداده اند. ابن فقيه همداني در قرن سوم هجري (نهم 
ميالدي) شرحي در مهارت و استادي ايرانيان در ساخت 
آالت و ادوات فلزي نوشته، مي گويد: ايرانيان در ساختن 
آالت و ادوات ظريف و زيبا از آهن تفوق و استادي شايان 
تقديري دارند و بعضي از حکما که بعضي از اشياي ظريف 
فلزي ساخت ايران را نزد بعضي پادشاهان ديده اند مي گويند: 
اختيار  به  اين ملت نرم کرد و  خداوند عالم آهن را براي 
آن ها درآورد تا آن چه خواستند از آن ساختند و اين ملت 
استادترين و داناترين ملل هستند به ساختن غل و قفل و آئينه 

و ساختن شمشير و زره و جوشن... (زکي، ۱۳۶۶: ۲۵۳).

آينه
اسالم  از  پيش  دوران  از  مانده  جاي  بر  آثار  جمله  از 
آيينه هاي فلزي است که شايد ساخت آينه هاي اوليه جز 
مانده  باقي  معما  آن  استفاده  چگونگي  و  بشر  سواالت 
باشد. از نمونه هاي آينه هاي فلزي موجود مربوط به پيش 
از اسالم مي توان به نمونه هاي زير اشاره کرد: (تصوير 

۱و ۲و ۳)

فلزکاري در دورة اسالمي
در حال حاضر از دورة اسالمي دو نوع از آثار فلزي در 

دست است که مي توان آن ها را حلقة اتصال بين روش هاي 
ساساني و ايران بعد از اسالم دانست زيرا بعضي از اين 
دو نوع از آثار صنعتي در قرن پنجم و ششم ميالدي و 
راجع به ادوار اولية اسالم و يا قرن اول و دوم هجري 
آثار  نوع  دو  اين  و  مي شود  ميالدي)  هشتم  و  (هفتم 
عبارتند از مجموعه اي از ابريق هاي برنزي و مجموعه اي 
از آثار نفيس و زيباي فلزي به شکل حيوانات و پرندگان 
و  حيوانات  شکل  به  فلزي  مصنوعات  ساخته شده اند.که 
پرندگان ساخته شده اند. اگر چه بيشتر آن ها منسوب به 
ادوار اولية اسالمي هستند ولي روح فني ساساني در آنها 

متجلي است (زکي، ۱۳۶۶: ۲۵۴و۲۵۵).
مسلمانان با استيال بر منطقة خراسان بزرگ، به شرق و 
فلزکاري در  از مراکز عمدة  ايران، که يکي  شمال شرق 
دورة ساساني بود دست يافتند. در اين دوره هنرمندان 
با پيشينه اي که از اين هنر داشتند و تأثيرپذيري از آيين 
با  مختلف  آلياژهاي  از  فلزي  اشياي  ساختن  به  اسالم 
ترکيبات گوناگون ادامه دادند. در دورة اسالمي فلزکاران 
آلياژ آن ها را به طور گسترده اي به کار  فلزات مختلف و 
براي  آهن  از  بين  اين  در  که  است  ذکر  به  گرفتند. الزم 
ساختن ظروف استفادة چنداني نشد و اين فلز اغلب براي 
در  قاب  يا  و  کليد  و  قفل  جنگي،  ادوات  و  ابزار  ساختن 
و پنجره به کار گرفته شده است. به دليل نکوهيده بودن 
مسلمانان  نزد  نقره)  و  (طال  گرانبها  ظروف  از  استفاده 
تعداد ظروف ساخته شده از طال و نقرة باقيمانده از اين 
دوره بسيار محدود و انگشت شمار است. هم چنين ذخاير 
و گنجينه هاي طال و نقره که توسط اقوام غالب به غارت 
دوباره سازي  يا  و  سکه  ضرب  براي  مجددًا  بود،  رفته 
گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  و  شدند  ذوب  زينتي  اشياء 
در نهايت اين دو فلز گران بها براي ترصيع فلزات ديگر 
از  مانده  به جا  فلزکاري  نمونه هاي  گرفته شدند.  به کار 
اوايل اسالم و مقايسة آن ها با آثار فلزي دورة ساساني 
بزرگ  منطقة خراسان  در  به ويژه  هنر  اين  تداوم  بيانگر 
است. اشياء فلزي دورة اسالمي با روش هاي قالب ريزي 

بررسي تطبيقي ويژگي هاي بصري 
با  چين  و  ايران  فلزي  آينه هاي 

نگاهي به دوره سلجوقي

تصوير٥. آينه برنزي ايران، دوره سلجوقي، 
هراري، مجموعه  ميالدي،   ١٢ /٦ قرن 

مأخذ: همان

برجسته،  نقش  مفرغ،  لوحه،   .٦ تصوير 
مجموعه  سانتي متر،   ١٨ قطر  ه.ق.   ٦٧٥

هاراري، مأخذ: پوپ، ١٣٨٧ :١٣٠١

برجسته،  نقش  مفرغ،  لوحه،   .٧ تصوير 
مجموعه  قطر١٧سانتي متر،  ه.ق.   ٥٤٨

هاراري، مأخذ: همان: ١٣٠٢



شماره۴۲  تابستان۹۶
۱۰۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

و چکش کاري صفحات فلزي ساخته شده اند. روش هاي 
قلم زني، حکاکي، ترصيع، سياه  نيز نظير  تزييني ديگري 
قلم، برجسته کاري، ميناکاري و به ندرت زراندود بر روي 
ظروف باقي مانده از اوايل دورة اسالمي ديده شده است. 
از  بعد  ه.ق.   ۱۳۲ سال  در  بني اميه  حکومت  برافتادن  با 
چندي خراسان بزرگ تحت استيالي سامانيان قرار گرفته 
که تا اواخر سدة چهارم ه.ق. (۳۹۰ه.ق) نيز ادامه داشت. 
حکام اين سلسله در تمامي هنرها سعي در ترويج هنر 
به  فلزي  اشياء  در  اين روي  از  داشتند،  ساساني  دوران 
جاي مانده از اين دوره، تقليد و تداوم سنت هاي ساساني 

کامًال محسوس است (لک پور، ۱۳۷۵: ۱۲).

فلزکاري در دورة سلجوقي
به  ايران  از استيالي مسلمانان بر  با گذشتن چهار قرن 
تدريج در هنر فلزکاري از نظر شکل و همچنين تزيينات 
تغييراتي پديد آمد. به اين ترتيب هنر فلزکاري در منطقة 
خراسان به وضوح پيشرفت کرد، ويژگي هاي خاص خود 
را يافت و مکتب فلزکاري خراسان به وجود آمد. اين مکتب 

در دورة سلجوقي به اوج خود رسيد.
اوايل  در  ترکستان  از  مهاجرت  از  پس  ترکان سلجوقي 
در  آمدند،  ماوراء النهر  (۴۲۹ه.ق)به  هجري  پنجم  سدة 
آن جا ساکن شدند و دين اسالم را پذيرفتند. آنها توانستند 
و  ارمنستان  سوريه،  شمال  بغداد،  امروزي،  خراسان 
گسترش  درآوردند.  تصرف  به  را  آناتولي  باالخره 
هنرهاي مختلف مورد توجه و حمايت بسياري از سالطين 
و حکام سلجوقي قرار گرفت و هنر فلزکاري در اين دوره 
چهار شهر  دوره  اين  در  کرد.  پيشرفت هاي چشم گيري 
امروز)،  ترکمنستان  (در  نيشابور، مرو  بزرگ،  خراسان 
هرات و بلخ (در افغانستان امروز) به عنوان مرکز ساخت 
تا  خراسان  مکتب  فلزکاري  شناخته شده اند.  فلزي  آثار 
ادامه يافت. آثار فلزي دورة  يورش مغول در اين مرکز 
دورة  از  فلزکاري  هنر  تحول  و  تغيير  گوياي  سلجوقي 
ساساني به بعد و بيانگر ويژگي هاي خاص مکتب خراسان 

است که براي آشنايي بيشتر به نکاتي چند از خصوصيات 
اين مکتب اشاره مي شود:

۱.در مکتب خراسان با حفظ سنت هاي پيشين فلزکاري، 
در ساختن اشياء، تنوع و ابداعاتي پديد آمد. اين تنوع را 
در شکل تنگ ها، کاسه ها، سيني ها، پيه سوزها، عودسوزها 
اين  اين دوران مي توان مشاهده کرد.  از  باقيمانده   .... و 
اين  با  از نظر شکل مشابه تنگ هاي ساساني است  تنگ 
تفاوت که بدنه و گردن آن داراي ترک هاي عمودي موازي 

است.
نقوش  جاي  به  متراکم  و  کوچک  طرح هاي  ۲.جايگزيني 

منفرد معمول در دورة ساساني.
تقسيمات  در  نوشته هايي  و خط  پيچک ها  گرفتن  ۳.قرار 

مشهور به طرح هاي بازوبندي.
۴.در دورة اسالمي خط (مانند ديگر هنرهاي اسالمي) در 
هنر فلزکاري، به خصوص در خراسان، از جايگاه ويژه اي 
و  دعا  کلمات  فلزي،  ظروف  اکثر  در  و  است  برخوردار 
اين  شده است.  نوشته  ظرف  دارندة  براي  خير  آرزوي 
نوشته ها به زبان عربي و خط کوفي، نسخ و يا ثلث است. 
حروف بلند در خط کوفي نظير حرف الف و ل در بعضي 
از نوشته هاي روي ظروف متعلق به اين مکتب بلندتر از 
حد معمول است. گاهي انتهاي حروف به سر و بدن انسان 

يا حيوان ختم مي شود.
ادوات  و  آالت  نواختن  حالت هاي  در  انسان  ۵.نمايش 
موسيقي، کشتي، انسان نشسته بر تخت يا در قالب صور 

فلکي است.
۶.خرگوش هايي با دو گوش بلندتر از حد معمول.

۷.رديف حيوانات چهارپا، در حال حرکت در زمينة نقوش گياهي
۸.پرندگان کوچک در قاشق هايي ديده مي شود. نقش اين 

پرندگان در سفالينه هاي نيشابور نيز ديده مي شوند.
۹.گيس بافته هايي متشکل از سه تا پنج نوار 

۱۰.پيچک ها و برگ هاي مو، که به صورت يکي از رديف هاي 
اصلي نقوش و يا زينت بخش زمينة نقوش ديگرند.

۱۱.در اواخر دورة ساساني اشياء ساخته شده از سفيد 

برجسته،  نقش  مفرغ،  لوحه،   .٨ تصوير 
سانتي متر،   ١٨ قطر  هجري،  سدة ششم 

مأخذ:همان :١٣٠٠

قرن ١٣  آناتولي،  يا  ايران  طلسمي شده است  پالک  به  تبديل  که  آيينه  يک  تصوير٩. 
ميالدي، مأخذ: خليلي، ١٣٨٢: ٩٨ 



روي رواج بيشتري يافت. در خراسان بزرگ نيز در دورة 
اسالمي با اين آلياژ اشياء متنوع فراواني ساخته شده است. 
آلياژ در دورة  اين  به  شايد بتوان گفت که توجه خاص 
اسالمي از آن جهت بوده است که خوردن و آشاميدن در 
ظروف سيمين و زرين نهي شده  بود. در دورة سلجوقي، 
به ويژه در مکتب خراسان، توجه خاصي به ترصيع فلزات 
شده است و هنرمندان فلزکار از مفتول هاي طال و نقره و 
گاهي مس براي ترصيع ظروف مفرغي يا برنجي استفاده 

کرده اند (لک پور، ۱۳۷۵: ۱۳).
فلزکاري در دورة سلجوقي همان ابهت و جاللي را داشت 
ساساني  دورة  فلزکاري  و  صنعتي  آثار  مميزات  از  که 
نيز وفق مي داد  با ذوق و طبيعت خود سالجقه  بوده و 
اما باز خالي از آن دقت و ظرافت و زيبايي که تناسب با 
جنبه اسالمي آن ها و ميل به تجدد در آداب و فنون ايراني 
از ظروف  مقداري  اين دوره  از  نبود؛ چنان که  نيز  است 
برنزي که داراي مظاهري قوي است براي ما باقي مانده 
و هم چنين مقداري ظروف ديگر از زر و سيم هست که 
طالييشان  در سطح  که  دقيقي  اشکال  و  تزيين  حيث  از 
خصوصي  مجموعه هاي  در  مي نمايد.  دقت  جلب  شده 
مجموعة  در  خصوصًا  عمومي  موزه هاي  و  نفيس  آثار 
مستر رالف هراري آثار نفيس زيادي از اين نوع موجود 
است که شامل عدة زيادي جام و عروسک ها يا جعبه هاي 
کوچک و بخوردان ها و ابريق ها و قاشق ها و ساير ادوات 
فلزي از قبيل برگ و زين اسب است و تمام آن ها مزين به 
اشکال دقيقي از حيوانات و پرندگان است، به عالوه داراي 
خطوط بسيار زيباي کوفي و بعضي تصاوير انساني نيز 

مي باشند (زکي، ۱۳۶۶: ۲۵۷و ۲۵۸).
ويژگي هاي ظاهري

در قرون سوم و چهارم هجري ظروف فلزي را به سبک 
و سنتي که از قديم در ايران رايج بود، مي ساختند. سادگي 
بعضي  در  ولي  بود؛  آن ها  ساخت  اساس  استحکام  و 

ظروف و اشياي فلزي بر حسب سنت رايج از زمان کهن 
تمام يا قسمتي از ظرف را به شکل کله يا بدن جانوران 
درمي آوردند. اين سبک، همان طور که در پيش بيان شد، 
به  که  است  آريايي  قبايل  تاريخ  از  پيش  دوران  يادگار 
اين کشور کوچ کردند، و بر اين باور بودند که نوشيدن 
در ظروفي که به شکل جانوران نيرومند ساخته شده يا 
تصاوير آن ها بر بدنة ظروف نقش بسته، سبب مي شود که 
نيروي جانور به انسان منتقل شود که نيروي جانور به 
انسان منتقل شود. به همين دليل غالب تنگ ها و مشربه ها و 
جام هاي سلجوقي به تقليد از هنر ساساني با کلة جانوران 

يا پرندگان تزيين شده اند (احساني، ۱۳۸۲: ۱۳۷).

شيوه ساخت آينه هاي مفرغي
در اشياي ريختگي مانند تنگ، جام هاي مختلف، ظرف هاي 
بزرگ، دوات، عودسوز و غيره به اسلوب هنر ساساني 
فلز را ذوب کرده و پس از ريختن در قالب هاي مخصوص 
استفاده  حکاکي  از  پس  آورده،  در  مطلوب  شکل  به 
مي کردند. طرز انتخاب نقوش بر روي ظروف و اشياي 
مختلف بستگي به ضخامت، وزن، بلندي و کوتاهي و از 

همه مهم تر شکل آن شيء داشت.
 با توجه به اين اصل چنانچه بر روي آثار مختلف اين 
نبايد  به کار برده شده،  دوره نقشه و ترسيم هاي يکسان 
آن  را حمل بر تقليد و اقتباس هنرمندان از يکديگر دانست. 
آرتور پوپ در تأليف خود شاهکارهاي هنر ايران دربارة 
يا مکمل  هنرمندان سلجوقي مي گويد: دو روش مختلف 
يکديگر بيشتر در ايران رواج داشته است. يکي آن که سطح 
فلز را با طرح ها و نقش هاي متعدد کامًال بپوشانند و با اين 
وسيله ظرف را زيبايي و تجمل و جلوه بخشند؛ ديگر آن که 
زمينه را باز و ساده بگذارند تا نقش را برجسته تر نشان 
بدهد. بعضي از اين زمينه هاي ساده را چنان صيقلي و 
براق مي کرده اند که نظير کارهاي مفرغي دورة رنسانس 

بررسي تطبيقي ويژگي هاي بصري 
با  چين  و  ايران  فلزي  آينه هاي 

نگاهي به دوره سلجوقي

آسياي  يا  ايران  قرن۱۳،   .۱۰ تصوير 
مرکزي، اسالمي، برنز ريخته گري شده، 

 www.metmuseum.org :مأخذ

مفرغ؛  از  آينه  يک  پشت  تصوير۱۱.   
نقش مايه هاي کيهاني شامل جانوران چهار 
جهت اند و آرايش زاويه دار عناصر در آن 
هماني است که در تخته هاي بازي آن دوره 
به کار مي رفته است. (خود آينه که در تصوير 
پيدا نيست اندکي محدب و بسيار صيقلي 

است، دورة هان. مأخذ: تريگير، ۱۳۸۴: ۶۹ 

تصوير ۱۲. آينه برنزي با حيوانات دريايي، 
متر،  سانتي   ۱۷,۷ قطر  ۷-۹ميالدي، 
 ،national palace museum، Taipei

.Rawson، 2007: 96 :مأخذ
 



شماره۴۲  تابستان۹۶
۱۰۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

است (احساني، ۱۳۸۲: ۱۴۶). 
البته نمونه اي آينه در موزه متروپوليتن موجود است که 
شيوه ساخت آن را نيز به چين نسبت مي دهند (تصوير ۴). 
روش ريخته گري براي اين آينه، به عنوان ريخته گري شن 
و ماسه شناخته شده است که اين روش به ايران از چين در 
اواسط قرن يازدهم معرفي شد. فرم آن، با حرکت مرکزي 
برجسته است، که از آن مرکز آينه را مي توان آويزان کرد، 
(به عنوان دستگيره آينه). با اين حال، تزيينات- با کتيبه اي 
شامل آرزوهاي خوب به زبان عربي، يک حلقه از حيوانات 
در حال حرکت و يک طومار است و طرحي گياهي متعلق به 

زمان سلجوقيان کشيده شده است 

شيوه تزيين آينه هاي مفرغي
قلم زني مخصوصًا قبل از ميانه سدة ششم ه./دوازدهم م. 
از فنون رايج تزيين بر روي برنج و مفرغ بود. براي اشيايي 
بخوردان ها  همچنين  و  پايه سيني ها  و  شمعدان ها  چون 
از مشبک کاري استفاده مي شد. نقش برجسته که بيشتر 
به وسيلة قلم زني روي قالب ها حاصل مي شد، و سپس با 
قلم زني تلفيق مي يافت، فن معمولي آئينه ها و هاون ها بود 

(حيدرآباديان، ۱۳۸۸: ۷۹).
هنرهاي تزييني اسالمي در دوران سلجوقي، مخصوصًا 
در پارة پسين قرن ششم و پارة پيشين قرن هفتم هجري، 
در اوج نوآوري و خالقيت و درخشندگي خود بود و اين 
درخشندگي در مواد استثنايي و اشکال شاداب و زنده (که 
هر دو از حيث تزييني، پرمايه و از نظر فني، شگفت آور 
بود) نه تنها به دليل استعاري و مجازي بودنش، بلکه به 
موجب سرراستي و صراحتش نيز بود. حتي اشياء نسبتًا 
بي ارزش هم که براي عامة مردم توليد مي شد از کيفيت 

بااليي برخوردار بود (همان: ۴۶).
صنعت اشياء ريخته گري برنز با تزيينات برجسته مانند 

آينه و الوح و اشکال حيوانات در زمان سالجقه در ايران 
و عراق رايج بوده است. از نمونه هاي اين دوره آينه هاي 
کوچکي است که در پشت، شکل ابوالهول و نوشته به خط 

کوفي نقش مي گرديد. (تصوير۵)
 ۱۳۵۳) هجري   ۵۴۸ سال  در  يکي  که  تاريخ دار  آينة  دو 
ميالدي) و ديگري در سال ۶۷۵ هجري (۱۲۷۶ ميالدي) 
ساخته شده در مجموعة هراري در قاهره موجود است. 
اين آينه ها با شکل بروج فلکي و حاشيه اي با شکل حيوانات 
آينه هاي موجود در موزة  تزيين شده و همين طرح در 
لوور و موزة متروپوليتن نيز ديده مي شود. آينه هاي دورة 
سلجوقي داراي مناظر شکار است و نمونة اين قسم آينه 
در موزة ويکتوريا و آلبرت در لندن وجود دارد (ديماند، 

.(۱۳۷ :۱۳۶۵
با ورود دين مبين اسالم به ايران در سده هفتم ميالدي، 
اين آيين جديد در ايران رواج يافت. مي توان گفت در اواخر 
سده اول هجري تا اوايل سده دوم هجري اغلب مناطق 
گرويده  جديد  آيين  به  بزرگ،  خراسان  به ويژه  ايران، 
بودند. سواحل جنوبي درياي خزر تا سده سوم هجري 
را تحت  بود و خودمختاري خود  (نهم ميالدي) مستقل 

حکومت حکام محلي حفظ کردند.
نقوش  جاي  به  متراکم  و  کوچک  طرح هاي  جايگريني 
منفرد معمول در دوره ساساني، قرار گرفتن پيچک ها و 
خط نوشته ها، در دورة اسالمي خط (مانند ديگر هنرهاي 
اسالمي) در هنر فلزکاري، به خصوص در خراسان، از 
جايگاه ويژه اي برخوردار است و در اکثر ظروف فلزي، 
نوشته  ظرف  دارندة  براي  خير  آرزوي  و  دعا  کلمات 
شده است اين نوشته ها به زبان عربي و خط کوفي، نسخ 
و يا ثلث است. (تصوير۴) بايد توجه داشت که حروف بلند 
در خط کوفي نظير حرف الف و ل بلندتر از حد معمول 
است. گاهي انتهاي حروف به سر و بدن انسان يا حيوان 

طرح  هشت  با  برنزي  آينه  تصوير۱۳. 
 ۲۰۶ تا  ميالدي  قبل   ۲۲۰ برجسته، 
 national ،ميالدي، قطر ۲۱ سانتي متر

 ،palace museum، Taipei
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تانگ،  دوره  برنزي،  آينه  تصوير۱۴. 
 Rhonda :مجموعه ورنر، نيويورک، مأخذ

and Jeffrey Cooper,2005

لبه پشت اين آينه در چهار بخش است: 
الک پشت از شمال (زمستان)، اژدها از 
يا سيمرغ در جنوب  عنقا  (بهار)،  شرق 
(تابستان)، ببر از غرب (پاييز)و خرگوش 

در مرکز که نماد ماه است.

طرح  با  مفرغ  از  آينه  پشت  تصوير۱۵. 
برجسته خاتم کاري  نقش  و  برگي  برگ 
و ورقي طال، دورة تانگ، اشياي تزييني 
ارج بسيار داشتند، مأخذ: تريگير، ۱۳۸۴: 

.۱۲۴



ختم مي شود. از ديگر ويژگي هاي مکتب خراسان نمايش 
انسان در حالت هاي مختلفي مانند نواختن آالت و ادوات 
در  يا  تخت  بر  نشسته  انسان  کشتي،  رقص،  موسيقي، 
قالب صور فلکي، خرگوش هايي با دو گوش بلندتر از حد 
معمول، رديف حيوانات چهارپا، در حال حرکت در زمينة 

نقوش گياهي است (لک پور، ۱۳۷۵: ۱۳).
آينه هايي (تصاوير ۶و ۷) که با نقوش برجسته اي قالب 
گرفته شده اند، معموًال مثل آيينه هاي چيني هستند و وجوه 
مشترک بسياري با آن ها دارند و به وسيلة حلقه اي که از 
آراسته مي گذرد،  ميان دکمه اي برجسته در وسط وجه 
محکم شده اند. اما چندتايي از آن ها فوالدي يا مفرغي اند 
و دسته هاي قالبي يک تکه اي دارند يا بعدًا افزوده شده اند 
و گهگاه توجه چنداني به طرح وارة تزييني بديع آن مبذول 
هماهنگي اش  نحوة  خاطر  به  اغلب  آرايه  اين  نشده است. 
از همان اصول  است. طرح ها  توجه  قابل  دايره  با شکل 
مي رود  به کار  بشقاب ها  مورد  در  که  عمومي  تزييني 
کار،  بودن سطح  کوچک تر  خاطر  به  اما  مي کند،  پيروي 
ترنج مرکزي به مهم ترين مضمون آرايشي مبدل مي شود 
و کتيبه هاي ادعيه گاهي حذف مي شود. بهترين نمونه ها با 
چنان دقتي طراحي و اجرا شده است که، مثل مينياتورها 
ايراني، مي توان آن ها را بدون از دست رفتن ظرافت تا چند 
برابر اندازه شان بزرگ کرد. صحنه هاي شکار و افريزهاي 
حيوانات دونده شايع است و همچنان همچنان است ترکيب 
عجيبي از دو شيردال، پشت به هم، که ظاهرًا هم در دورة 
فاطميان مصر و هم در ايران و بين النهرين رواج داشت. 
سطح کامًال صيقلي آيينه اي ساده است، اگرچه هنگامي که 
از آيينه براي مقاصد جادويي استفاده مي شد، بعدًا آن را 

با کتيبه ها و نشانه هاي اسرارآميز مي انباشتند.
لوحة مفرغي (تصوير۸) که آخرين شکار بهرام و آزاده را 
در يکي از زيباترين نمونه هاي اين هنر تصوير کرده است، 
قدرت و برازندگي را با حس نمايشي شديدي درآميخته 
تضاد  در  آزاده  نابخردانة  خودپسندانة  خندة  است؛ 
شديدي با سيماي بهرام گور هنگام کشيدن کمان است و 
گام سنگين شتر اشاره به نقش شومي دارد که در صحنة 
پاياني اين سوگنامه ايفا خواهد کرد (پوپ، ۱۳۸۷: ۲۸۸۳)

کاربرد 
کاربرد اين آينه ها که ابتدا ديدن تصوير خود شخص در آن 
آمده ولي در قسمت هايي با آيينه هايي رو به رو مي شويم 
که سطح صيقلي آن با اوراد پوشانده شده که بحث جادو 

پزشکي به ميان مي آيد.
در زمان سلجوقي با ورود خط به نقوش ظروف و وسايل، 
پيشينه  البته  که  گرفت،  شکل  اذکار  و  ادعيه  از  استفاده 
استفاده از اوراد به زمان هاي دورتري مي رسد؛ گاهي اين 
موارد جادو پزشکي ناميده مي شود. اين کاربرد بيشتر بر 

روي ظروف و براي درمان بيماري ها تعريف شده است. 

هنر فلزکاري چين
زمامداري  دورة  هنرهاي  و  چين۱  کوتاه  دورة  هنرهاي 
دودمان هان جنبة کامًال جديدي از بيان هنر چين را به 
اعصار  هنر  شد،  گفته  که  همان طور  مي گذارند.  نمايش 
گذشته با مناسک و آيين ها و مراسم ديني پيوند خورده 
بود و به تدريج به صورت بيان شأن اجتماعي از طريق 
تزيينات تحول يافت، اما هنر دورة چين در ابتدا و سپس 
دورة هان با اساطير و زندگي روزمره سر و کار داشت. 

اين هنر از ابتدا هنري روايي و بيان گر بود.
وحدت  چين  دودمان  زمامداري  تحت  تازه  که  کشوري 
يافته بود، عالوه بر اياالت مادر شهري جو، بسياري از 
قبايل بيگانه را با اسطوره ها و باورهاي خاصشان و در 
برخي موارد، سنت هاي بيان خاص خود در بر گرفت. اين 
براي  جستجو  جز  نمي گذاشت  باقي  چاره اي  گوناگوني 
يافتن يک بيان فرهنگي يک شکل، مفهوم هان به معناي 
گرفته  دوره سرچشمه  همين  از  چيني  ماهيتًا  و  اصالتًا 
اعصار  از  يکي  هان  دودمان  زمامداري  دورة  و  است 

طاليي فرهنگ چين به شمار مي رود (تريگير، ۱۳۸۴: ۶۰).
فوران فعاليت در همة عرصه هاي بيان هنري با شکل گيري 
از  استفاده  که  است  اين  رايج  باور  ملت همراه شد،  يک 
قلم مو، مرکب و کاغذ در اوايل اين دوره آغاز شد. ترديدي 
افزايش حجم  به  اين سه ماده  نيست که کاربرد آزادانة 
نوشته ها کمک کرد؛ تاريخ نوشته  و افسانه ها ثبت شدند. 

بررسي تطبيقي ويژگي هاي بصري 
با  چين  و  ايران  فلزي  آينه هاي 

نگاهي به دوره سلجوقي
شکل نوع فلزنمونهدوره

کلي
نقش

دورة 
سلجوقي 

(۴۲۹ه.ق- 

نوشته، دايرهبرنز
حيواني

جانوري، دايرهبرنز
اسطوره اي

گياهيدايرهبرنز

انساني، دايرهبرنز
نوشته

انسانيدايره برنز 

جدول١. آينه هاي ايران، مأخذ: نگارندگان.

١. يکي از سلسله هاي مهم و تاثير 
گذار در تاريخ چين، سلسلة چين 
از  نيز  کشور  اين  نام  که  است 
است.  شده  گرفته  سلسله  همين 

(qin)
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کاربرد وسيع خط از قرار معلوم طبعًا به بازنمايي روايي 
منجر  بياني  هنري  به صورت  نقاشي  تکامل  و  تصويري 
را  هنر چين  انگارة  و  بود  منطقي  تکاملي  اين سير  شد. 
به وجود آورد که تا به امروز ادامه دادشته است. نقاشي 
و خوشنويسي هنوز هم مهم ترين هنرهاي بياني در چين 
هستند و همة هنرهاي ديگر چيزي از آن سرشت تزييني 
خود را در پايان دورة زمامداري دودمان جو يافته بودند 

حفظ کرده  اند. (همان: ۶۱).
در  را  باستان، چيني ها سنت هاي خود  دوران  اولين  از 
قالب هنر ريخته گري و حکاکي روي برنز ثبت مي کردند. 
بهبود  به تدريج  روش  اين  سوم  هزاره  مياني  نيمه  در 
يافت. تا سلطنت يو بزرگ، بنيانگذار سلسله شيا۱ که به 
عنوان داشتن فلز و صنعت ريخته گري ثبت شده است 
امپراطوري خود  نه واليت  از  احترام  اداي  عنوان  امابه 
در  است.  مانده  باقي  برنزي  از  نه  اما  مي شد  فرستاده 
و  دارد  وجود  بسيار  مس  باستاني،  سلسله هاي  طول 
بسيار با ارزش است؛ که در کتاب هاي قديمي به عنوان 
چانه يا فلز نام برده شده است. طال، مس، يا فلز زرد و 
نقره يا فلز سفيد به کار گرفته مي شد و براي تزيينات در 
 Rawson،) .ابتدا به صورت حکاکي انجام مي شده است
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آينه برنزي براي استفاده روزانه در دوران باستان چين 
را  برنزي، مردم چهره خود  آينه  از محبوبيت  قبل  بود؛ 

درون آب مي ديدند. آينه هاي برنزي شامل يک سطح براق 
و صيقلي و در سمت ديگر با عناصري چون گل ها تزيين 
شده اند. اين ها محل مناسبي براي مطالعه الگوهاي تزيينات 
باستان چين مي باشند. ويژگي هاي هنري آينه هاي برنزي 
در دوره هاي زماني مختلف است. که در دوره هاي مختلف 
تاريخ چين، نوآوري و ابداع آينه برنزي وجود دارد. در 
 ۲۰۶) هان  دوره  به  مربوط  دوره  مهمترين  آن ها  ميان 

ق.م.-۲۲۰م)و دوره تانگ (۶۱۸-۹۰۷م.) است.
قديمي ترين آينه ها در چين از برنز ساخته شده بودند، 
و در فرهنگ لغت باستان شو، ون تحت نام اعظم ناميده 
قبال  است  بوده  جو۲  سلسله  تحت  آنها  توليد  مي شود. 
اشاره شد، و رنگ سفيد از آلياژ که به طور کلي متمايز 
در  شده  ذکر  شد،  داده  نسبت  واقعيت  اين  به  را  آنها 
مدارکي از آن زمان، که آلياژ حاوي تا ۵۰ درصد از قلع 
بوده است. آينه داراي احترام عجيب و غريب خاصي در 
ارواح)۳ و شمشير  آينه (احضار  شرق دور بوده است. 
فرقه  ترين  قدرتمند  نمادهاي  از  فوري  و  شيطان- فوتي 
تائو۴ هستند، و به عنوان نشان شاهانه در ژاپن نيز به ثبت 
رسيده اند کاربرداين آينه سحر و جادو است که باعث 
مي شود ارواح پنهان و راز از آينده قابل مشاهده شود. 

 .(Rawson، 2007: 92)
اياالت اين دوره را مي توان به دو دسته شمال و جنوب 
نيز  تزيينات  بندي،  تقسيم  اين  با  توجه  با  کرد،  تقسيم 

متفاوت است. 
اياالت شمالي: تزيينات کم، ساده، تعداد کمتر

اياالت جنوبي: آينه ظريف و بزرگ، تعداد بيشتر
در  حکومتهاي  يا  متخاصم,  جنگجويان  دوره  آينه هاي 
جنگ (۴۷۵-۲۲۱ پش از ميالد): به شکل گرد، دور آن ها 
توسط خطوط دو اليه از کوه ها، حيوانات، گلها و برگها 
http://arts.cultural-china.com/) است.  شده  تزيين 

 .(en/30Arts9416.html

به سبک  اساطيري  انسان ها و صحنه هاي  اجراي  نحوه 
جهان هاي  نقاشي  آن  در  که  است  گرفته  جديد صورت 
مفرغينه هاي  در  را  آن  بار  اول  که  را  خيالي  و  واقعي 
است.  هان  دورة  مشخصة  ويژگي  ديديم؛  شانگ  دورة 

(تصوير۱۲و۱۱) (تريگير، ۱۳۸۴: ۶۷).

نقششکل کلينوع فلزنمونهدوره

هان 
(۲۰۶ قبل ميالد-

۲۲۰ ميالدي)

هندسيدايرهبرنز

پيچيده و دايرهبرنز
جانوري

هندسيدايرهبرنز

تزيينيمربعبرنز

تانگ 
 ۹۰۷-۶۱۸)

ميالدي)

 

دايره برنز
دالبردار

اسطوره اي

نمادين، دايرهبرنز
اسطوره اي

سونگ

اسطوره ايدايره

دايره دايره 

جدول٢. آينه هاي چين، مأخذ: همان.

چينايران

شباهت

دايره شکل بودن
دسته مرکزي

نقوش حيواني و اسطوره اي
جادو پزشکي

دايره شکل بودن
دسته مرکزي

نقوش حيواني و اسطوره اي
جادو پزشکي

تفاوت
دسته خارجي

حکاکي بر روي سطح آينه
برخي موارد مربع شکل بودن

جدول٣. مقايسه شباهت، مأخذ: همان.

در  (Xia) نخستين سلسله  ١. شيا 
تاريخ چين سلسله است. اين سلسله 
در قرن ٢١ قبل از ميالد تاسيس و 
ميالد سرنگون  از  قبل  درقرن ١٦ 
شد و جمعا حدود ٥٠٠ سال حيات 

داشت.
٢.  سلسلة جو سومين سلسله پس 
از سلسله هاي شيا و شان در تاريخ 

چين است (١٠٢٧ قبل از ميالد)
3. Spiritualistic 

٤. يکي از اديان يا تفکرات رسمي 
چيني هاي قديم آيين تائو و يا دائو 
درچين  ق.م   ۶ قرن  در  که  است. 
دائو،  پيروان  نظر  در  گرفت  شکل 
براي يافتن راه زندگي بايد به طرد 
عقل و تفکر، و اختيار حياتي محقر 
و مقرون به گوشه گيري و سادگي 

و استغراق در طبيعت پرداخت .



دورة هان (۲۰۶ قبل ميالد-۲۲۰ ميالدي) 
دولت مرکزي دوره هان توليد آينه هاي برنزي را براي 
مقامات خاص توليد مي کرد. توليد آينه برنز ساخته شده 
برنز مجموع در سلسله هان  توليد  در  بزرگي  به بخش 

اختصاص پيدا کرده بود.

ويژگي هاي آينه هاي دوره هان: 
۱.داراي بزرگترين تنوع، ۲. نازک و صاف، ۳. با دکمه در 

مرکز تزئين خطوط تزئيني زيبا
آينه برنز از سلسله هان گنجينه هاي هنرهاي زيبا باستاني 
چين مي باشد. سلسله هان يک دوره کليدي براي توسعه 

تکنيک هاي آينه برنز است.
 اين آثار که در مقابر کشف شده است استفاده آييني اين 
لوازم را بيش از پيش نشان مي دهد، اثاث با شکوه مقابر 
اطالعات بيشتري دربارة هنرهاي کاربردي اين دوره به 

دست مي دهند.

دوره تانگ (۶۱۸-۹۰۷ ميالدي) 
توسعه  براي  اوج  دوره هاي  از  ديگر  يکي  تانگ  سلسله 
از  يافته  آينه هاي برنزي است. آينه هاي برنزي و بهبود 
مردم،  زندگي  پيشرفت  با  و  فلز  ريخته گري  تکنيک هاي 
بسيار محبوب در سلسله تانگ بود. ضخامت و ظرافت 
تزئين آينه برنز از سلسله تانگ با قلع بيشتر در مواد خام 
نقره بود. عالوه بر الگوي دور، الگوهاي جديد مانند الگوي 

لوزي و الگوي آفتابگردان، و غيره وجود دارد.
 با توجه به خطوط تزئيني، آينه برنز از سلسله تانگ را 
مي توان به چند دسته تقسيم مي شوند: آينه ها با گل و مرغ، 
چهره هاي  با  اژدها،  شانس،  خوش  حيوانات  ققنوس،  با 
انسان، عالوه بر اين، در دوره تانگ محبوبيت تائويسم در 
آينه هاي دوره تانگ با هشت trigramsمنعکس شده است. 
دورة تانگ در مجموع در هنرهاي تزييني اصلي دوره اي 

پربار بود .

در اين دوره تجربه هاي پرشور هنرهاي زيبا، صنعتگران 
مجموعه اي کامل و رسمي از سبکي به وجود آوردند که 
از  بخشي  که  دارد  معلوم  تا  ناميده شده است  بين المللي 
سنتي بزرگ تر و وسيع تر از شبه قاره به تنهايي است. 
آسياي  در  دست ها  دور  در  ريشه  وسيع تر  سنت  اين 
صغير و قفقاز دارد. در بسياري از سبک ها که در چين هر 
چند گاهي تکرار مي شوند اين رگه باقي مي ماند و روشن تر 
از همه جا مي توان آن را در ظروف طال و نقرة دورة تانگ 
(تصوير۱۵) ديد که با فنون چيني ساخته شده اند و گرايش 
غالب در آن ها، بر خالف الگوهاي ساساني که برگردانيده و 
کوبيده مي شدند، ريخته گري است. در اين زمان تزيين هم 
با ظرافت تعديل شده است و مضاميني که سرچشمه شان 
جذب  است  ميانه  خاور  و  مرکزي  آسياي  نقش مايه هاي 
شده اند، اما مقياس آن ها تغيير کرده تا با ايده هاي چيني 
تناسب يابد. پسند غرابت در بخش اعظم کارهاي دستي 
مادرشهرها در قرون هفتم و هشتم هرچندگاه يک بار رواج 

مي يافت. (تريگير، ۱۳۸۴: ۱۲۵-۱۲۴).

تحليل
در جدول ۲. نمونه هايي از آينه هاي چين آورده شده که 
آينه ها  اين  مي کند؛  بيان  را  آن ها  تا حدودي مشخصات 
دگمه  داراي  يا  دسته  مي باشند  دايره شکل  بيشتر  که 
روي  بر  شده  استفاده  نقوش  همچنين  هستند.  مرکزي 
آن ها برگرفته از فرهنگ و آيين آن ها است. اين نمونه ها 
در مقايسه با آثار ايراني، گوياي شباهت هايي است. که 
در جدول ۳ به صورت جزيي نشان داده شده است. در 
بيان  آثار  اين دو دسته  جدول۴ تفاوت ها و شباهت هاي 

شده است.
به  نسبت  کهن تري  پيشينة  چيني  نمونه هاي  که  آن جا  از 
نمونه هاي ايران دارد، تأثيرپذيري فرم آينه  ها را بيشتر تقويت 
در چين  آينه هاي ساخته شده  دايره اي شکل  فرم  مي کند. 
بسيار قالب بر نمونه هاي داخلي است. شيوة ساخت نيز بر 

بررسي تطبيقي ويژگي هاي بصري 
با  چين  و  ايران  فلزي  آينه هاي 

نگاهي به دوره سلجوقي

چينايران

نمونه

دايره شکلدايره شکلشکل ظاهري

مرکزي (دگمه)مرکزي (دگمه)نوع دسته

ريز و متحد المرکزريز و متحد المرکزنقوش

جدول ۴. مقايسه تطبيقي تفاوت و شباهت ها. مأخذ: همان.

تصوير ۱۶. آينه از مفرغ، دورة تانگ، مجموعة شخصي، مأخذ: 
نگارندگان



شماره۴۲  تابستان۹۶
۱۰۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
آينه هاي فلزي از جمله آثار فلزکاري در ايران هستند. ساخت اين آثار از پيش از اسالم آغاز شده و تا 
سده هاي ميانه تداوم داشته است. آثار بر جاي مانده در دوره سلجوقي که يکي از دوره هاي شاخص 
فلزکاري در ايران است، آينه هايي مشابه آينه هاي چين دارد؛ اين تشابه تأثير پذيري ايران از چين را در 
قسمت هايي نشان مي دهد. در اين پژوهش به بررسي ويژگي هاي هر دسته پرداخته شد و نتايج حاصل با 
توجه به نمونه هاي ايراني پيش از اسالم اين فرض را تعديل مي کند که آينه هاي ايراني شکل ظاهري خود 
را از نمونه هاي شرقي خود گرفته اند؛ چرا که نمونه هاي گذشته در ايران داراي دسته مرکزي بوده اند و 
تنها تمايز آن ها با گونه هاي دوره سلجوقي دگمه وار بودن دسته آن هاست. در دوره پيش از اسالم با باور 
به نيروهاي حيواني دسته به شکل حيوان ساخته شده است در حاليکه نمونه هاي پس از اسالم (خصوصًا 
دوره سلجوقي) دسته ها تقريبًا شبيه به دگمه در وسط است. همين طور نمونه هاي ايراني از گذشته شکل 

دايره وار بودن خود را حفظ کرده ولي در نمونه هاي چين، آينه مربع شکل وجود دارد. 
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اساس اسناد ريخته گري است که متأثر از چين مي اشد. اما 
در قسمت نقوش استفاده شده، در چين دورة تانگ شاهد 
استفاده از نقوشي هستيم که بر گرفته از خاور ميانه است، 

در اين قسمت با قطعيت نمي توان تأثيرپذيري را پذيرفت، 
نيز  اين آينه ها در هر دو کشور جنبة آييني  اما استفاده 

داشته است.
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The art of metalwork is an Iranian form of handcraft that dates back to thousands of years ago. 

Each remaining art piece represents the culture and custom of the people from the era it was 

made in. 

The Achaemenid and Sassanid dynasties are two of the main outstanding pre-Islamic eras, from 

which valuable and priceless pieces of art have been left behind. The art from these dynasties 

contain various patterns, however it seems that it is mainly the animal patterns that draw the 

viewers to themselves.

The most predominant post-Islamic era in the art of metalwork is the Seljuk dynasty. Metal mirrors 

are examples of arts and crafts produced in Iran during both pre and post-Islamic eras. The mirrors 

were mainly round, occasionally with a handles, crafted out of metal, engraved and ornamented 

with various patterns. Metalwork is also one of the active forms of Chinese arts and crafts, and the 

pieces from the various dynasties, mainly Hun, Tang and Song are decorated with the uttermost 

precision. The beautiful and delicately decorated mirrors made in Iran are very similar to the 

mirrors made in China. This similarity has brought up the questions that whether the origin of the 

Iranian metal mirror making is China, and what are the exclusive characteristics of each of these 

mirrors. Furthermore, whether some of the characteristics of the Chinese mirrors are evident 

in the examples from Iran? This research is historical- descriptive, based on library resources. 

The aim of this research was to find and show the characteristics of the metal mirrors from each 

country, based on theremaining pieces of art, in order to ascertain the origin oftheirmaking. The 

findings indicate that the metal mirrors made in Iran with regard to the crafting technique and the 

use of foundry methods and hammering of the metal sheets, were widespread in China. The use 

of the miniaturized and compact motifs, arrangement of the floral sprays, depiction of human 

figures in various positions, constellations or animal motifs such as rabbit, which is one of the 

characteristics of Iran’s art during the Seljuk era, and the circular shape of the mirrors as well as 

the central handle, were influenced by Chinese art. 

Keywords: Metal Mirrors, Metalwork, Art, Iran, China, Seljuk Dynasty.
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