
  بررسي تحليلي تأثير مضامين  و 
نقش مايه هاي    فلزکاري ساساني  بر 

فلزکاري آل بويه/١٩- ٣٧

سيني نقره اي با تصوير عقابي در 
حال شکار گاو، ساساني، مأخذ:  
 www. hermitagemuseum.org



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۹

فصلنامة علمي نگره

  بررسي تحليلي تأثير مضامين و 
نقش مايه هاي فلزکاري ساساني
 بر فلزکاري آل بويه
ابوالفضل صادقپور فيروزآباد* سـيدمحمود ميرعزيزي**

چكيده
تحوالت به وجودآمده بعد از فتح ساسانيان توسط اعراب مسلمان و دگرگوني هاي مذهبي پديدار گشته 
در ايران بر هنرها، صنايع و فنون سده هاي اوليه اسالمي تأثيراتي چشمگير بر جاي گذاشت. از جمله اين 

هنرها، هنر فلزکاري است که در دوره هاي مختلف اسالمي و بخصوص دوره آل بويه آشکارتر است. 
در اين پژوهش هدف کسب اطالعات کامل و متمرکز در ارتباط با موضوع همچون شناساندن نقوش 
و مضامين مشترک فلزکاري دوره ساسانيان و آل بويه و نيزمشخص نمودن وجوه اشتراک،مباني 

و اصول تکنيک ها و نقوش کاربردي فلزکاري دوره ساسانيان و آل بويه است. 
مهمترين پرسش هاي پژوهش حاضر اين است که١. شاخصه هاي بصري مشترک در فلزکاري ساساني 
و آل بويه چيست؟ مهم ترين مضامين انتقال يافته از فلزکاري ساساني به آل بويه کدامند؟ ٢.  اصلي ترين 
داليل در انتقال مضامين و نقوش ظروف فلزکاري ساســاني به آل بويه چيست؟اين پژوهش با استفاده 
از روش توصيفي- تحليلي و تطبيقي به مقايسه آثار فلزي در دوره ساساني و آل بويه پرداخته است و 
جمع آوري اطالعات و منابع به صورت کتابخانه اي و نمونه هاي آثار موزه اي موجود است و سعي شده 
است تا با ارائه تطبيقي تصاويربرخي از آثار فلزکاري به تجلي و بازتاب نقوش و مضامين مشترک، سبک 
و روش هنر فلزکاري ساساني در آل بويه نشان داده شود و در ادامه نيز داليل اين تداوم و نفوذ زمينه هاي 

تأثيرپذيري آن از هنر ساساني مورد تحليل قرار گرفته است. 
نتايج پژوهش نشان داد که در آثار فلزي دوره آل بويه و نقوشي که جزء نمادهاي ايراني هستند و پيش 
از اين به عنوان نقوش ساســاني به کار مي رفته اند، نقوش و موضوعات اصلي در فلزکاري آل بويه به 
شمار مي روند. مهمترين شاخصه هاي بصري مشترک در فلزکاري ساساني و آل بويه شامل تقارن و 
تقابل (وجود قرينگي)، رعايت تناسب، نقوش محصور در قاب، ويژگي هاي فرمي، تکرار و نقوش انتزاعي 
است. همچنين از پرکاربردترين نقوش مي توان به نقوش حيواني (عقاب، طاووس، خروس، بز، اسب) و 

موضوعاتي چون جنگ و شکار، سمبليک (نمادين)، بزمي و درباري اشاره نمود. 
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مقدمه
گرويدن  و  مسلمان  اعراب  توسط  ايران  فتح  دنبال  به 
اکثريت ايرانيان به دين اسالم، هنر و فرهنگ ايراني تحت 
تأثير تعاليم اسالمي تغييرات اساسي يافت. با وجود اين، 
بخش زيادي از مفاهيم و سنت هاي هنري، آداب و رسوم 
ايراني پيش از اسالم حيات خود را در کنار ارزش هاي 
اسالم،  ظهور  آنکه  وجود  با  و  کرد  حفظ  ديني،  جديد 
هنرهاي مختلف و بويژه فلزکاري را تا سده هاي چهارم 
اما ارتباط و  و پنجم هجري دستخوش دگرگوني نمود، 
پيوستگي عميق ميان هنر ايراني در اين سده ها با هنر پيش 
از اسالم با توجه به عدم آشنايي اعراب مسلمان از هنر 
و صنعت همچنان حفظ شد واکثر هنرها و صنايع دوره 
ساسانياز جمله فلزکاري به بقاي خود ادامه داد و با روي 
کار آمدن حکومت هاي محلي ايران، تالش هاي زيادي در 
ايران  فراموش  احياي سنت ها و هنرهاي در حال  جهت 
آل بويه  سلسله  ميان،  اين  در  و  پذيرد  صورت  باستان 
(۳۲۰-۴۵۴ه. ق) طايفه اي از شيعيان زيدي اهل منطقه ديلم 
(جنوب درياي خزر) که نسب آنها به بهرام گور ساساني 
ايرانيان  و  ساسانيان  اعقاب  از  مي کردند  ادعا  مي رسد، 
قبل از اسالم هستند، از جمله سلسله هايي بودند که در 
زمينه بازيابي سنت، هنر و صنعت دوره ساساني نقش 
آنها  حکومت  تحت  مناطق  و  داشتند  برجسته اي  بسيار 
دوره  اين  در  به شمار مي رفت.  فلزکاري  مهم  مراکز  از 
روش و تکنيک هاي تزيين فلز تغييرات ناگهاني روي نداد 
تاثير شيوه هاي کهن و بخصوص دوره  بيشتر تحت  و 
ساساني بود. در اين پژوهش هدف کسب اطالعات کامل 
و متمرکز در ارتباط با موضوع همچون شناساندن نقوش 
و مضامين مشترک فلزکاري دوره ساسانيان و آل بويه 
اصول  و  اشتراک،مباني  وجوه  نمودن  نيزمشخص  و 
تکنيک ها و نقوش کاربردي فلزکاري دوره ساسانيان و 

آل بويه است. 
مهمترين سواالتي که پژوهش فوق در پي پاسخ به آنها 

است عبارتنداز:
۱. شاخصه هاي بصري مشترک در فلزکاري ساساني و 

آل بويه چيست؟
۲.مهم ترين مضامين انتقال يافته از فلزکاري ساساني به 

آل بويه کدامند؟ 
نقوش ظروف  انتقال مضامين و  ۳.اصلي ترين داليل در 

فلزکاري ساساني به آل بويه چيست؟
با توجه به اينکه در خصوص بررسي تطبيقي هنر فلزکاري 
دوره ساساني با فلزکاري آل بويه تحقيق جامع و کاملي 
به صورت تطبيقي و خاص تاکنون صورت نپذيرفته و 
کلي  جنبه هاي  بر  تنها  گرفته  انجام  پژوهش هاي  اکثر 
هنر ساساني و آل بويه تاکيد دارد. اين پژوهش بر پاية 
مستندات موجود نگاهي تحليلي و تطبيقي به فهم هر چه 
بيشتر نقش مايه هاي مشترک اشياي فلزي آل بويه با الهام 

از فلزکاري ساساني دارد و هدف آن بررسي و تحليل 
تأثيرگذاري نقوش اشياي فلزي ساساني بر اشياي فلزي 
آل بويه است. بدين سبب، تحقيق پيش رو درصدد ارائة 
فلزي  نقوش  تأثيرگذاري  از  کامل تر  و  دقيق تر  شناختي 
نخستين  يافتة  است.  آل بويه  فلزي  ظروف  بر  ساساني 
تحقيق اين است که تأثيرگذاري فلزکاري دوره ساساني 
بر ظروف فلزي آل بويه و بويژه در زمينة مضامين نقش 
و  اندک  بررسي هاي  رغم  به  که،  است  موضوعي  شده، 
اسالمي-ايراني  هنر  در  آن،  محدود  مطالعاتي  پيشينة 
بعدي  مطالعات  ويژه ايدر  نمود  و  برجستگي  مي تواند 
داشته باشد. لذا با توجه به اهميت و ضرورت پژوهش 
از آثار هنري فلزي برجاي مانده از عصر ساساني و آل 
بويه و کمبود تحقيقات و منابع اطالعاتي در اين زمينه، 

انجام چنين پژوهش هايي ضروري و الزم است. 

روش تحقيق
و  تحليلي  توصيفي-  روش  از  استفاده  با  پژوهش  اين 
و  ساساني  دوره  دو  در  فلزي  آثار  مقايسه  به  تطبيقي 
آل بويه پرداخته و جمع آوري اطالعات ومنابع به صورت 
در  است.  موجود  موزه اي  آثار  ونمونه هاي  کتابخانه اي 
پژوهش فوق ضمن بيان وجوه اشتراکي در مضامين و 
نقشمايه هاي به کار رفته در فلزکاري دوره ساساني و 
آل بويه به ذکر عوامل موثر در انتقال نقوش و مضامين 
بدين منظور  به هنر آل بويه مي پردازد.  از هنر ساساني 
نخست طرح و نقش و ويژگي هاي فلزکاري دوره ساساني 
و آل بويه بررسي شده و در ادامه براي بررسي بيشتر 
دو  هر  در  مشترک  موضوعات  و  تزييني  نقوش  انواع 
بيشتر موضوع  فهم  آثار جهت  اين  از  نمونه هايي  دوره 
آورده مي شود. جامعه آماري مقاله حاضر از بين آثار 
فلزي گوناگون و مهمترين آثار فلزکاري اين دو دوره در 
موزه هاي مختلف جهان،تعداد ۱۸ عدد و روش نمونه گيري 
به صورت تصادفي را انتخاب و به صورت جداگانه و بر 
اساس نقوش، مضامين و شاخصه هاي بصري مشترک 
در فلزکاري ساساني و آل بويه و همچنين تحليل اين آثار 
به صورت تطبيقي و بر اساس نوع نقش، موضوع، تصوير 
نقش، نمادشناسي نقش، ترکيب بندي نقش و ويژگي بصري 

مشترک مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است. 

پيشينه تحقيق
در زمينه تأتير هنر فلزکاري ساساني بر آل بويه، پژوهش 
مشابه اي در زمينه فوق نبوده و باتوجه به تداوم سنت 
انجام  تحقيقاتي  اسالمي،  دوره  در  اسالم  از  قبل  هنري 
زماني  عباس  پژوهش ها  اين  جمله  از  که  است  پذيرفته 
اسالمي  هنر  در  ساساني  هنر  تأثير  کتاب  در   (۱۳۵۵)
عالوه بر جغرافياي تاريخي ايران ساساني و خصوصيات 
عمومي هنر اسالمي به تفکيک، آثار هنري شامل: فلزکاري 
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هنر  شکل گيري  در  نقوش  اين  که  تاثيراتي  و  ساساني 
اسالمي در سده هاي اول داشته و اوج تحول آن تا قرن۵ 
ه. ق،پرداخته است. در پژوهش حاضر سعي شده تا به 
پرداخته  فلزکاري  هنر  حوزه  در  تر  تخصصي  صورت 
که  گردد  مشخص  آن  مشترک  مضامين  و  نقوش  و 
اين مساله  به  تر  قبلي به صورت کلي  در پژوهش هاي 

پرداخته شده است. 

طرح و نقش در فلزکاري دورة ساسانيان
هدف فلزکاران دوره ساساني در زمينه تزيين ظروف فلزي 
بيشتر کاربست طرح هايي متناسب و درخور پادشاهان 
ساساني بوده است. در بيشتر تزيينات اين ظروف تأکيد 
بر قرينه سازي، پويايي وطبيعت پردازي که از مشخصات 
و ابداعات هنرمندان ساساني است، ديده مي شود. همچنين 
در بسياري از نقوش آثار فلزي دورة ساساني، خصوصًا 
ديده مي شود.  هنر هخامنشي  تأثير  اساطيري،  حيوانات 
هنرمندان ساساني هيجان، تسلط، نيرو و قاطعيت را که 
تزييني  هنرهاي  با  بوده  دوره  اين  هنري  ويژگي هاي  از 
خود تلفيق 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 
دوران  مانند حجاري هاي  در صحنه ها،  است. شاه  شاه 
باستان، بزرگ تر و باشکوه تر از ديگران در ميان مجلس 
نقش شده است» (گيرشمن، ۱۳۵۰: ۲۰۴). هنر ساساني، 
در  احتماًال  است.  درباري  هنري  آن،  فلزکاري  بويژه  و 
اين  ساخت  براي  کارگاه هايي  سلطنتي  کاخ هاي  کنار 
اشياي فلزي گران بها و تجمالتي وجود داشته است. در 
اين کارگاه ها از نقره براي ساخت و از طال براي زراندود 
کردن ظروف استفاده مي کردند. ظروف توليدشده عالوه 
بر جنبة مصرفي داراي تزيينات نيز بوده که بر زيبايي 
و  (آزادبخت  است  مي افزوده  ظروف  صورت  و  شکل 
فلزي  در ساخت مصنوعات  طاووسي، ۱۳۹۱: ۷۱-۵۷). 
توجه  مورد  ديگر  فلزات  از  بيش  نقره  ساساني  دورة 
نيز استفاده مي شد. معروف ترين  بود، ولي طال و مفرغ 
اشکال اين آثار عبارت انداز: بشقاب بزرگ مدّور، سيني 
مدّور با لبه هاي برگشته، تنگ ها، کوزة بيضوي با پاية بلند 
شيپوري شکل و گلدان گالبي شکل با گردن بلند نامنظم. 
اين دوره، نقوش  عالوه بر تنوع در اشکال ظروف فلزي 
تزييني آنها نيز موضوعات گوناگوني دارد. «موضوعات 
مهم تزيين اين ظروف شامل: صحنه هاي شکار، جلوس 
شاه، اعطاي منصب و ضيافت، رامشگري، صحنه هايي با 
ويژگي هاي مذهبي، پرندگان و گل ها و حيوانات افسانه اي 
است» (زماني، ۲۵۳۵: ۲۳). به اعتقاد رومن گيرشمن۱عالوه 
نقره اي  بر ظروف  رفته  بکار  نقوش  بودن  بر تشريفاتي 
ساساني، نقش اصلي آن بيشتر تصوير شاه است. شاه 
همواره تاجي بر سر دارد و حتي در موارد غيررسمي، 

و. . . و تأثير ساساني در قرون دوران اسالمي بررسي 
نموده است. ومحمدتقي احساني (۱۳۸۲) در کتاب هفت 
هزار سال هنر فلزکاري در ايران به صنايع دستي ايران 
بخصوص هنر فلز کاري، هنرمندان ايراني طي قرون و 
پرداخته است. حسن کريميان و مژگان  اعصار مختلف 
ايران  فلزکاري  عنوان»هنر  با  مقاله خود  در  خان مرادي 
به  استناد  با  اسالمي  دوران  به  ساسانيان  از  انتقال  در 
شواهد باستان شناسانه»در نشريه مطالعات هنر اسالمي 
(۱۳۹۰) شماره۱۵ معتقدند که عليرغم تحقيقات متنوعي 
يافته،  اختصاص  فلزکاري  هنر  تحوالت  تاريخ  به  که 
ابهامات فراواني نيز در اين زمينه باقي است و همچنين 
ميزان و چگونگي تغييرات احتمالي در دوره هاي مذکور 
و  ايمان پور  محمدتقي  مي دهند.  قرار  بررسي  مورد  را 
همکاران در مقاله اي با عنوان»گسترش آيين هاي درباري 
ايران باستان در عهد آل بويه» (۱۳۹۱) در  و جشن هاي 
نشريه مطالعات تاريخ و تمدن هاي اسالمي، شماره اول 
مي نويسند: به دليل حاکميت مسلمانان عرب، ديگر امکان 
تبلور آن سنت ها باستاني در ميان فرمانروايان مسلمان 
و يا نمايندگان آن ها در ايران وجود نداشت. اما بتدريج با 
روي کار آمدن حکومت هاي محلي در ايران راه بازيابي 
آل  شد.  کوشش  ايراني  باستاني  سنت هاي  گسترش  و 
اين زمينه نقش  بودند که در  از جمله خاندان هايي  بويه 
عمده اي داشتند. همچنين نويسندگان فوق در مقاله ديگري 
تحت عنوان»بازتاب هنر و انديشه ساسانيان در هنر عهد 
در فصلنامه   (۱۳۹۱) فلزکاري»  و  معماري  بويه:هنر  آل 
تاريخ نامه در ايران بعد از اسالم، شماره ۵  معتقدند که 
ايجاد سه دربار توسط آل بويه و نياز به کسب درآمد و 
از ديگر علل رونق ساخت و سازها  نيز شکوه درباري 
و سفارش کاالها از جمله ظروف فلزي بود. اين اقدامات 
از يک طرف متأثر  نياز داشت و آل بويه که  الگويي  به 
از سنن موجود در سرزمين اوليه رشد خود يعني ديلم 
بودند و از طرفي بر قلمروي که شاهان باستاني به آنان 
با توجه  بودند، همچنين  ميراث رسيده بود مسلط شده 
به انتساب خود به ساسانيان کوشيدند تا در زمينه هاي 
محمد  بردارند.  گام  باستاني  گذشته  با  پيوند  در  هنري 
تزيينات ساساني در شکل گيري  خزايي در مقاله»نقش 
در   (۱۳۸۵) در  هجري»  تا۵  در سده هاي۳  اسالمي  هنر 
فصلنامه نگره، شماره ۲ و ۳ مي نويسد: هنرمندان مسلمان 
هنري  عناصر  براساس  را  اسالمي  هنر  ايراني،شاکله 
ايران باستان که همسو با فرهنگ اسالمي بود،پي نهند. 
از  فرهنگي  ابعاد  تمام  در  پربار  دوراني  ۵ق  تا  قرون۳ 
جمله هنر اسالمي بود. اين برهه زماني،نقش به سزايي در 
شکل گيري،گسترس و تداوم سبک هنري-تزييني نويني 
داشت که در قرون بعد در هنر اسالمي ايران به نهايت 

شکوفايي و بلوغ خود رسيد. 
نقوش  از  استفاده  اهميت  به  راستا،مقاله حاضر  اين  Roman Ghirshman.1در 



مانند صحنه شکار و صحنه هاي خصوصي و درباري 
نيز تاجي بر سر او نقش گرديده است (گيرشمن، ۱۳۵۰: 
نقوش  از  استفاده  هنرمند عالوه بر  اين دوره،  در   .(۲۰۴
تازه اي  نمونه هاي  خلق  همچنين  و  پااليش  به  پيشينيان 
به ويژه نقش مايه هاي پرندگان دست  از نقوش جانوري، 
زد (همان، ۲۱۹). احسان يارشاطر نقوش تزييني فلزات 
عصر ساساني را به چهار گروه اصلي شامل: بشقاب هاي 
پيکره هاي  انواع  به  آراسته  بطري هاي  و  ابريق  نقره اي، 
از  تصاويري  با  کوچک  نيمکره اي  کاسه هاي  زنان، 
رويدادهاي روزمره زندگي و ظروفي که نقوش حيوانات 
و گياهان با تزيينات آرايشي گوناگون بر آنان نقش شده 
است، تقسيم مي کند. اين نقشمايه ها بعدًا در سده هاي اوليه 
اسالمي با تغييراتي مورد تقليد واقع شده اند (يارشاطر، 
۱۳۷۷: ۶۶۰). استفاده از نقوش تزييني در فلزکاري دوره 
عمل  سرعت  شجاعت،  قدرت،  بيان  منظور  به  ساساني 
پادشاهان ساساني و حتي کاربرد سمبليک آنها نيز از نظر 
محققان تاريخ هنر مخفي نمانده است. در واقع آثار فلزي 
دوره ساساني داراي حالتي از قدرت و عظمت است که 

در هيچ سبک هنري ديگري، اين همه بيان قدرت و سرعت 
حرکت و تلفيق نقوش ُپر نيرو و با تصرفات تزييني ديده 
نمي شود (کريميان و خان مرادي،۱۳۹۰: ۱۱۲). «از ديگر 
ويژگي هاي بارز در ظروف فلزي دوره ساساني اين است 
نمادي  مرواريد)  دانة  (مانند  ريزنقش ها  کوچک ترين  که 
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، 

 .(۱۳۸۷:۹۱۵

طرح و نقش در فلزکاري آل بويه
هنر و صنعت فلزکاري در قرون اوليه اسالمي با طرح ها، 
رنگ ها و تزئينات متنوع خود به رشد قابل توجهي دست 
در  گذاشت.  جا  به  را  ارزشمندي  نمونه هاي  و  يافت 
خصوص نقوش تزييني مورد استفاده در فلزکاري صدر 
دو  عمومي  نقشمايه هاي  ظهور  به  اتينگهاوزن۱  اسالم، 
بر روي درختي ظاهر  يا  در دو طرف  که  قرينه  حيوان 
شده اند، اشاره دارد و آنرا بازتابي از يک طرح باستاني 

تصوير٢. خسرو دوم ساساني (٥٩١-٦٢٨م)،مأخذ:
www. nhm-wien. ac. at

تصوير١. نيم تنه رکن الدوله با تاجي به سبک ساساني، آل بويه، 
www. numismatics. org :مأخذ

تصوير ٣ سيني نقره، صحنة جلوس بهرام گور (٤٣٨-٤٢١م)، 
www. hermitagemuseum. org:دوره ساساني، مأخذ

تصوير٤. مدال با نقش عزالدوله بر روي تخت، مأخذ:
www . asia. si. edu:

1..Richard Ettinghausen
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شماره۵۰  تابستان۹۸
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فصلنامة علمي نگره

در هنر اسالمي مي داند. 
پيشرفت فلزکاريدر قرون اوليه اسالمي از اهميت ويژه اي 
برخوردار بود بيشتر به دوره آل بويه بر مي گردد چنان که 
در اين دوره با تلفيق آثار فلزکاري قبل از اسالم و دست 
بديلي  بي  و  زيبا  نمونه هاي  آن  از  پس  هنري  آوردهاي 
پديد آمد. از قرن چهارم بر اثر تالش هاي ايرانيان بويژه 
و  جنوب  مرکز،  در  ايراني  سرزمين هاي  آل بويه  حکام 
غرب ايران استقالل سياسي و فرهنگي خود را از دستگاه 
خالفت بدست آوردند و جنبه هايي از تمدن ايراني دوباره 
احياء شد و فنون و صنايع ايراني فرصت تداوم، پيشرفت 
و توسعه يافت. هنر در اين زمان هرچند تا اندازه اي تحت 
تأثير اسالم قرار گرفت، اما نياز به تداوم هنر و صنايع و 
نيز کوششي که در حفظ و احياي آثار ملي و سنت هاي 
اسالمي در ميان ايرانيان تا قرن هاي۴ و ۵ق وجود داشت، 
بخصوص هنرهايي نظير فلزکاري را به شدت متأثر از 

هنر باستان و بويژه دوره ساساني ساخت (ايمان پور و 
ديگران، ۱۳۹۱: ۲۱-۵۳). دوران آل بويه از ادوار درخشان 
صنعت فلزکاري در ايراناست. اما بعدها هنرمندان آل بويه 
اسالم  دستور  با  رابطه  در  عباسيان  اعتقادات  تنها  نه 
با  بلکه  گرفتند،  ناديده  را  گرانبها،  فلزات  نبردن  بکار  در 
فلزکاران دوران ساساني در ايران نيز رقابت کردند (جي 
دوري، ۱۳۶۳: ۵۱). در همين مورد ريِچل وارد۱ در مورد 
فلزات گران بها مي نويسد: «مسلمانان  از  تحريم استفاده 
و  طال  از  شده  ساخته  ظروف  از  متعصب  و  سختگير 
نقره اجتناب مي کردند و بدون نگراني از فلزات کم ارزش 
 « بودند.  راضي  نيز  خود  عمل  از  و  مي کردند  استفاده 
معتقد  ارنست کونل۲  (ward, 1993: 16-17). همچنين 
تجملي  اجناس  توليد  ممنوعيت ها،  تمام  عليرغم  که  بود 
صورت مي گرفت و خانه هاي شاهزادگان خالي از لوازم 
زرين و سيمين نبود و حتي براي آنهايي که مي خواستند 
جانب شرع و تقوا را نگه دارند روش هاي ظريف و مورد 
قبولي براي فرار از اين محدوديت ها وجود داشت (کونل، 

 .(۸۵ :۱۳۷۶
رواج  آل بويه،  دوره  فلزکاري  گرايش هادر  مهم ترين  از 
فزاينده کتبيه هاي عربي است به اين ترتيب، ظروف فلزي 
با دعا و ذکر نام و القاب صاحب ظرف به خط کوفي مزين 
مي گردند. از اين رو، عالوه بر نقوش حيوانات و نباتات 
ترسيم  انتزاعي  و  چکيده نگاري  سبک  از  استفاده  با  که 
شده اند، خطوط برگ دار و گل دار نيز به صورت کتيبه اي 
در زمينه هايي از نقوش اسليمي نقش مي بندند. در حقيقت 
آنچه نگاره هاي اين دوره را از دوره پيش از اسالم متمايز 
مي سازد، همانا کاربرد نقوش اسليمي است. بدين ترتيب 
در دوران آل بويه کوشش خاصي در جهت آفرينش مجدد 
سبک هاي به کار رفته توسط هنرمندان نقره و طالکار ايران 
باستان به چشم مي خورد و نقش مايه هايي چون درخت 
زندگي، طاووس، بزکوهي، موجوداتي با سر انساني و دو 
بال که متصل به اشکال اسليمي مي باشند، رواج مي يابند. 
همچنين در زمينه تزيين و ساخت فلز در هنر فلزکاري 
طور  به  دوره ساساني،تحوالت  به  نسبت  آل بويه  دوره 
و  کهن  شيوه هاي  پيرو  بشدت  بلکه  نداد،  روي  ناگهاني 
بسيار شبيه به آثار دوره ساساني بودند، به طوري که اگر 
نوشته هاي عربي، جايگزين نوشته هاي ساساني نمي شد، 
تشخيص اشياي اين دو دوره به آساني ميسر نمي گردد 
اين  برنزي  آثار  از  برخي  چنان که   .(۱۶۷ (زماني،۱۳۵۵: 
دوره، به تقليد از آثار پيشين به شکل حيوانات و پرندگان 
ساخته مي شد و يا نقوش بسياري از آثار اين دوره به 
سبک و شيوه ساساني مناظر شکار و تصاوير انسان بود 
(گشايش، ۱۳۷۸: ۲۲۴). از خصوصيات آثار فلزي آل بويه، 
عدم دقت و ظرافت در طرح نقوش و همچنين برجستگي 
دوران ساساني  به  مشابه  کارهاي  به  نسبت  نقوش  کم 
است. به طور کلي، در اين دوره حکاکي و قلمزني بيش از 

تصوير٥ سيني نقره، بهرام گور و نوازندگان، دوره ساساني، 
   www. hermitagemuseum. org  :مأخذ

تصوير٦ نشان عزالدوله ديلمي حاکم آل بويه، ٣٦٥ه. ق، مأخذ: 
www. istanbularkeoloji. gov. tr

1.WardRachel 

2.Ernst kühnel



برجسته کاري مورد توجه قرار گرفته و تزيينات مسطح تر 
و خطي تر شده و ترکيب بندي هاي شلوغ و پيچيده که پيش 
از اين به سبک چکيده نگاري انجام مي شده و از سادگي و 
ظروف خاصي برخوردار بوده اند، ديگر جلوه گذشته را 
ندارند. اما بسياري از نقوش، مضامين و جزييات لباس ها، 
(احساني،  است  ساساني  ظروف  مشابه  پيکره ها  حالت 
۱۳۸۲: ۱۳۳). اتينگهاوزن و شراتو با معرفي يک رشته از 
مدال هاي پيکره اي تصويردار زرين و سيمين که نام امراي 
آل بويه روي آنها نوشته شده، آنها را از لحاظ هنري در حد 

فاصل بين اشياء فلزي ساساني و اشيايي که نشانگر تأثير 
مفاهيم اسالمي هستند قرار داده و چنين نتيجه مي گيرند 
که پس از چند سده از سلطه مسلمانان نوعي جهت گيري 
جديد ملي در هنر ايراني شکل گرفته و متداول شده است 
(اتينگهاوزن و شراتو، ۱۳۷۶: ۳۰-۳۲). در همين راستاالگ 
گرابار۱  به انواعي از برداشت هاي نادرست از مضامين 
سنتي ساسانيان در خلق تزيينات بر ظروف فلزي دوران 
اسالمي اشاره نموده و معتقد است که اينگونه تصاوير در 
واقع تکه هايي از زندگي با درآميختن عناصري از منابع 

تصوير ٧. خسرو دوم سوار بر اسب، مأخذ:
www. hermitagemuseum. org

تصوير ٨ مدال با تصوير عزالدوله ديلمي حاکم آل بويه سوار 
www. asia. si. edu :بر اسب، مأخذ

تصوير١٠. سيني نقره اي با تصوير عقابي در حال شکار گاو، 
 www. hermitagemuseum. org  :ساساني، مأخذ

تصوير ٩ مدالي از عزالدوله با تصوير عقاب در حال شکار، آل 
بويه. (ايمان پور و ديگران، ١٣٩١: ٤٧)

1.Oleg Grabar
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مختلف را نشان مي دهد و مشخص مي کند که سازندگان 
پرمعناي  واحدهاي  از  بيش  تزييني  طرح هاي  به  آنها 

پيکره نگاري عالقه مي ورزيدند (گرابار، ۱۳۷۹: ۳۰۹). 

عوامل و شاخصه هاي موثر فرهنگي و هنري در انتقال 
هنر  به  فلزکاري ساساني  هنر  از  مضامين  و  نقوش 

آل بويه
در اوايل شکل گيري هنر اسالمي، اعراب که از خود هنر 

و صنعتي نداشتند، تمامي هنرها و صنايع ساساني را به 
هنر ساساني  از  تأثيرپذيري  روال  اين  و  گرفتند  خدمت 
خلفاي  از  پس  رسيد.  آل بويه  و  بعدتر  دوره هاي  به  تا 
به تجمل گرايي روي آوردند و  راشدين، خلفاي اسالمي 
هنرها و صنايع ايراني را برگزيدند. عباسيان هم به هنر 
ايرانيان بهاي زيادي مي دادند و از سنت هاي آنان پيروي 
فلزکاري  هنر  در  باستان  ايراني  عناصر  لذا  مي کردند، 
اسالمي تداوم يافتند (آزادبخت و طاووسي، ۱۳۹۱: ۶۴). با 
روي کار آمدن بني عباس، ايرانيان تا حدي به مقصود خود 
رسيدند و با استيالي نفوذ معنوي و سياسي بر دستگاه 
باستاني  هنرهاي  و  صنايع  احياي  به  توانستند  خالفت 
هنرمندان  هنري  نفوذ  زمان  همين  از  بپردازند.  خويش 
ساير  به  فلزکاري  هنر  و  صنعت  در  بخصوص  ايراني 
ممالک اسالمي راه يافت. استادان فلزکاري ايران در اين 
دوران اشياء فلزي را از مفرغ مس، آهن و بندرت از طال 
و نقره، مبتني بر هنرهاي ساساني مي ساختند، و ظروف 
را با مناظر رزم، بزم و شکار، به حمايت و تشويق اميران 
محلي مي آراستند (احساني، ۱۳۸۲: ۱۳۳). از جمله عوامل 
موثر در انتقالو ورود شاخصه ها و دستاوردهاي موثر 
اسالمي  دوره  به  علمي عهد ساساني  و  هنري  فرهنگي، 
مي توان براي مثال، جندي شاپور که از مراکز مهم علمي 
عهد ساساني بود در عهد عباسيان به بغداد منتقل شد و 
بسياري از دانشمندان اين مرکز که بيشتر ايراني، يوناني و 
مسيحي بودند به بغداد انتقال يافتند و در اين مراکز شروع 
به ترجمه و تأليف آثار علمي پرداختند و بدين گونه علوم 
کرد  دواندنداشاره  ريشه  اسالمي  کشورهاي  در  ايراني 
(بيات، ۱۳۵۶: ۱۶۹). و از طرفي، نظر به ممنوعيت استفاده 
از موجودات جاندار و نهي از به تصوير درآوردن آنها، 
هنرمندان مسلمان ايراني بيشتر از نقوش مجرد و انتزاعي 

تصوير ١٣. بخشي از تصوير بدنه پارچ طاليي با نقش دو طاووس مقابل 
 Lowry, 1989:  :به هم و درخت زندگي يا طوبي، دوره آل بويه مأخذ
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تصوير١١.  ظرف نقره اي با نقش دو بز متقابل به هم و درخت زندگي، 
www. asia. si. edu :دوره ساساني،بهنام، ١٣١٩: ٣٥ مأخذ

تصوير١٢. پارچ طاليي با نقش دو بز متقابل به هم و درخت 
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پيش از اسالم در تزيين ظروف خود بهره بردند. هرچند 
تمامي نقوش اين دوران پيشينه اي کهن در تاريخ هنر ايران 
دارند، اين نقوش در آثار هنري و ظروف اسالمي، هم از 
نظر فرمي و ساختاري و هم از نظر مباني زيبايي شناسي 
اسالم  ترتيب،  بدين  يافتند.  بسياري  تکامل  اعتقادي،  و 
وارث واقعي هنر ساساني بود که مضامين آن را اقتباس 
بهره گيري  با  و  بخشيد  بدان  تازه اي  روح  و ضمنًا  کرد 
از قواعد زيبايي شناختي کهن، آن را تجديد و احيا کرد. 
بر همين اساس بوسايلي و شراتو در کتاب هنر پارتي و 
ساساني معتقدند که «هنر ايراني ـ 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 
تداوم  بود  شده  حاکم  آنها  بر  اسالم  که  فرهنگ هايي  و 
يافت و تماس خود را دگرباره برقرار ساخت» (بوسايلي 

و شراتو، ۱۳۷۶: ۱۰۶). 
سلسله آل بويه که عالقة زيادي به احياء آداب و عادات 
موضوع  يك  اينجا  در  داشتند  باستان  ايران  مراسم  و 
درياي  كرانه هاي  از  آل بويه  كه،  اين  آن  و  است  مسلم 
مازندران برخاستند كه هنوز آيين هاي كهن ايراني رايج 
بود. آل بويه نوروز و ديگر جشن هاي كهن را به شيوة 
اين  از  بسياري  و  مي كردند  برگزار  ساسانيان  دربار 
آيين ها و جشن ها راادامه دادند. شك نيست كه باال گرفتن 
كار ديلميان۱ كه بسياري از ايشان اخيرًا به تشيع زيدي 
رو كرده يا همچنان زرتشتي مانده بودند. انبوهي را به 
آثار هنري  پديده در  اين  ايران باستان عالقه مند ساخت. 
حقيقت  در   .(۸۶ (کرمر، ۱۳۷۵:  است  نمودار  دوران  اين 
تا دوران آل بويه  فلزکاري ساساني  ادامه دوران طاليي 
بنابراين  مي رفت.  پيش  قدرت  با  هم  و  بود  مستمر  هم 

ادامه و استمرار آن در ايجاد و گسترش عناصر تجسمي 
هنرهاي ايراني-اسالمي، که در ادامه بررسي خواهد شد، 
نقش بسزايي داشته اند. بنابراين توجه به پيشينه تاريخي 
نقوش،  اين  از  بهره گيري  و  ساساني  دوره  فرهنگي  و 
نمادها و عناصر در دستاوردهاي هنري عهد آل بويه به 
اپهام پوپ۲ که  وضوح آشکار است. طبق نظرية آرتور 
اظهار مي دارد، مهاجمان عرب بسياري از ساليق و رسوم 
مناطق تحت تسلط شان را پذيرفتند، و تعجب آور نيست که 
فلزکاري سده هاي اوليه اسالمي از رسومات هنر ساساني 
استقرار  به  اشاره  با  او  همچنين  باشد.  کرده  پيروي 
تدريجي مذهب جديد در ايران، مدعي است که اين زمان 
فرصتي را به وجود آورد تا تکنيک ها و الگوهاي تزييني 
اسالمي با احساسات ملي به وجود آمده، وفق داده شوند 
(پوپ، ۱۳۸۷: ۲۴۶۶). آندره گدار۳ نيز معتقد است که هنر 
و صنايع ايران در زماني مقارن با حکومت سلسله  آل بويه 
در حقيقت ادامه همان صنايع ساساني اند که مطابق سليقه 
اسالمي درآمده اند (گدار، ۱۳۳۷: ۲۷۳). تداوم اين جريان 
را نيز الگ گرابار تصديق مي کند و آن را آگاهانه دانسته 
و معتقد است که فرمانروايان ايراني هوشيارانه درصدد 
و  ايران  اسالم  از  پيش  به سلسله هاي  را  تا خود  بودند 
به خصوص ساساني پيوند دهند (گرابار، ۱۳۷۹: ۳۰۹). 
امراي آل بويه سعي داشتند در حالي که پيوند خود را با 
دستگاه عباسي حفظ مي کنند، تمايالت ملي گرايانه و ايراني 
به اصول  توجه  از  بنابراين پس  نمايان سازند.  را  خود 
مهمترين  را  باستان  ايران  با  پيوند  اسالم،  دين  اعتقادي 
اعتقاد،  اين  وراي  در  مي دانستند.  خود  حکومت  رکن 
نيت حقيقي و واقعي آنها همان احياي سنت ها و روحيه 
ملي گرايانه در زير لواي اسالم بود (گروسه، ۱۳۶۸: ۲۶۴). 
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شماره۵۰  تابستان۹۸
۲۷

فصلنامة علمي نگره

همچنين در تداوم اين انتقال مي توان گفت که يکي ديگر 
از علت هاي انتقال اين نقوش و مضامين از هنر فلزکاري 
ساساني به هنر آل بويه حضور هنرمندان غيرمسلمان و 

همچنين هنرمندان تازه مسلمان آل بويه است. 

فلزکاري  در  رفته  کار  به  مضامين  و  نقوش  تأثير 
ساساني بر فلزکاري آل بويه

نقوش و مضامين متنوع و مشابهي بر آثار فلزي دوره 
ساساني و آل بويه نقش شده که شيوة پرداختن به اين 
تصاويردر دو دورة هنري مختلف، يکي مربوط به قبل 
و ديگري متعلق به قرون اوليه اسالم، بايد تفاوت هايي 
طيف  دورة  ايندو  فلزکاري  هنر  در  باشد.  داشته  دربر 
وسيعي از اشيا و ظروف ساخته و پرداخته مي شدند که 
مورد  کمتر  و  داشت  درباري  و  تشريفاتي  جنبة  بيشتر 
براي  و  مطالب  ادامه  در  مي گرفت.  قرار  عموم  استفادة 
انواع موضوعات مشترک  از  گفته شد  آنچه  بهتر  درک 

در هر دو دوره نمونه هايي را مورد تحليل قرار خواهيم 
داد. 

مضامين درباري و بزمي
توجه  ديگري،  تشريفات  هر  از  بيش  آل بويه  دربار  در 
ضرب  تداوم  داشت.  وجود  تاج گذاري  جشن  به  ويژه اي 
سکه هايي با نقش شاهان تاج دار در بخش هايي از شمال، 
چهارم  تا  اول  سده هاي  در  ايران  شمال شرقي  و  جنوب 
از  جلوه اي  خود  تاج گذاري  که  است  آن  نشانگر  هجري، 
قدرت و بزرگي سلطان بوده است. بدين سبب بود که رکن 
الدوله ابوعلي حسن ديلمي ۲ تاج بر سر نهاد و بر نشان هاي 
خود عالوه بر نقش نمودن تصوير تاج دار تمام رخ خود، به 
خط متصل پهلوي عبارت«فره شاهنشاه افزود» را براي 
خود به کار برد که در واقع، الگوبرداري از سکه هاي خسرو 
دوم ساساني بود (تصاوير ۱و ۲) (دريايي، ۱۳۸۷: ۲۲-۱۹) 

(ايمان پور و ديگران، ۱۳۹۱: ۵۶-۳۷). 
با توجه به احترام و جايگاهي که شاه در فرهنگ ايراني 
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داشته، بيشتر تصاوير انساني که در تزيينات آثار هنري 
نشان  را  درباري  حيات  از  جنبه اي  رفته،  کار  به  ايران 
مي دهد و اين نقوش در آثار و صنايع ايران بعد از اسالم، 
 :۱۳۶۳ (زکي،  است  شده  نمايان  مکان ها  ساير  از  بيش 
يا سکه تشريفاتي عزالدوله است  نمونه آن مدال   .(۲۸۹
که در سال ۳۶۵ه. ق/۹۷۵م در بغداد ضرب شده است. 
در يک طرف اين مدال يک صحنة جلوس شاه نقش بسته 
و به اين صورت که شاه روي تختي که بر روي سر دو 
شير گذارده شده، نشسته و جامي در دست دارد و دست 
کمربند  يک  او  است.  گذارده  زانو  بر روي  را  چپ خود 
مرواريد، يک کاله کنگره دار به سبک شاهان ساساني و 
هيبتي باشکوه و در عين حال خوشحال دارد. در طرفين 
شاه دو خدمتگزار در نمايي کوچک تر از او و به حالت 
ايستاده در صحنه حضور دارند. لباس و کاله آنها گشاد 
و نوک تيز است و يکي از آنها در سمت راست، يک ظرف 

نسبتًا سنگين در دست دارد (تصوير ۴). 
در مقايسه اين تصاوير مشابهت ديگر، عالوه بر تصوير 
تصوير  نيز،  آل بويه  مدال  بر  که  است  آن  شاهي،  کاله 
خدمتگزاران، کوچکتر از شاه نقش شده است که اين يک 
روش معمول در ايران باستان است (زماني، ۲۵۳۵: ۱۷۷). 
است  گرفته  الهام  از سنت هاي ساساني  کامًال  مدال  اين 
زيرا جلوس شاه از روبرو يک صحنه معمول در دوره 
ساساني است. دليل اين مدعا نيز وجود بشقاب نقره اي 
ساساني با صحنه جلوس و بزم خسرو اول، که بر يک 
سيني ساساني موجود در موزه ارميتاژ روسيه نگهداري 
مي شود، به ياد آورد. ترکيب بندي متقارن با نقش شير، 
با اين تفاوت که در مدال آل بويه شيران رو به رو و در 

بشقاب ساساني نقش شيران پشت به پشت هم قرار دارند 
(تصوير۳). 

بر روي آثار مختلفي از دوره هاي گوناگون مراسم بزم و 
شادي درباري به تصوير کشيده شده است. در اين مراسم 
نوازنده يا نوازندگاني در حال نواختن آالت موسيقي اند. 
از  صحنه هايي  گاهي  ساساني  عهد  فلزي  ظروف  روي 
مجلس بزم و موسيقي و رقص حکاکي شده که از لحاظ 
اطالع و بررسي روي لباس و طرز حرکات رامشگران و 
شکل و آرايش کامالً  باارزش است و همة  آنها ذوق هنري 
سرشار حاکمان ساساني و مقام رامشگران و نوازندگان 
دربار را مي رساند. بر روي ظرفي نقره اي از اين دوره 
تصاويري با مضمون مذکور در محيطي شبيه باغ حکاکي 
حال  در  فردي  چپ  در سمت  اين شيء  در  است.  شده 
نواختن سازي شبيه عود ديده مي شود (تصوير۵). که در 
نمونه مشابه اي از يک نشان حاکم آل بويه يعني عزالدوله 
را هم مي بينيم که بر روي اين نشان يا سکه، شخصي در 
کتيبه اي  توسط  نيز  آن  است. حاشيه  نواختن ساز  حال 

کوفي تزيين شده است (تصوير۶). 

مضامين جنگ و شکار
عالقة  مورد  بسيار  شکار  و  جنگ  مفهوم  به  پرداختن 
حاکمان و مردم در دوره هاي ساسانيان و آل بويه بوده و 
يکي از موضوعات بسيار کاربردي و زينت بخش بسياري 
از آثار هنري در اين دوران است. از مضامين اصلي و 
عمده آثار هنري دوره ساساني صحنه هاي پيکار، مبارزه 
و شکار شاهي است و هنرمندان ساساني در نظر داشتند، 
تا با ترسيم چنين صحنه هايي نمايشگر قدرت شاه باشند. 

  www. asia. si. edu :تصوير ١٦. گالبدان نقره اي ايران، نقره تزيين شده با سياه قلم و طالکاري، دوره آل بويه. مأخذ
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شماره۵۰  تابستان۹۸
۲۹

فصلنامة علمي نگره

ريشه اين انديشه در باورهاي ديني و اساطيري ايرانيان 
بود زيرا در اين انديشه شاه نماينده اهورامزدا در روي 
زمين و نبرد با بدي ها و ديوان از جمله وظايف او بود 

(پوپ، ۱۳۳۸: ۵۳). 
هنرمند ساساني در تجسم صحنة شکار و نخجيرگاه از 
ترکيبي منتشر۱ و فشرده بهره جسته است. اين فشردگي 
فضا با کثرت جانوران و اندازة بزرگ تر پادشاه تشديد 
به  مختلف  حيوانات  بر  را  عرصه  تنگي  و  است  شده 
نمايش گذاشته است. شاه با لباس فاخر سواره يا پياده 
با ابزار جنگي خود به شکار مشغول است و کل صحنه 
مفهومي عام از قهرماني شاه را به نمايش گذاشته است 
هنوز  آل بويه  مدال هاي  (تصوير۷).  (زماني،۱۳۵۵: ۱۵۶) 
دنباله همان عالقه خاص ساسانيان به نماياندن نيرو و 
قدرت و شيوه ماهرانه تمثيل اين معني است. نمونه آن 
در مدالي از عزالدوله است که در آن شاه را به صورت 
تمام رخ و سوار بر اسب نشان مي دهد که عقابي در دست 
چپ و بازي در دست راست دارد و اسب او سر حيواني 
منصب  اعطاي  صحنة  و  مي کند  لگدمال  را  اژدها  شبيه 
اردشير اول ساساني در نقش رستم را به ياد مي آورد 
(همان، ۱۷۹؛ تصوير ۸). همچنين به کار بردن مرواريد در 
تزيين تن و لباس و مانند آن در دوره ساساني معمول 
بوده که در تزيين نقوش ظروف سيمين ساساني مي بينيم 
که مشابه آن نيز در تصوير مدال فوق قابل مشاهده است. 
احتماًال اين مسکوکات و مدال ها بيشتر به عنوان يادبود و 
هديه در اعياد ضرب مي شده اند (سرفراز، ۱۳۸۰: ۱۹۷). 
ضرب  با  اسالمي  سکه هاي  برخالف  آل بويه  پادشاهان 
شاهان  مشابه  تصاويري  به  منقش  سکه هاي  و  مدال 
ساساني در حاليکه تاج بر سر دارند و استفاده از خطوط 

پهلوي و جمالتي که يادآور دوران باستاني است، سعي 
در  داشتند. همچنين  دوره ساساني  يادآوري شکوه  در 
به سبک  نقره اي  يا نشان  و  با ضرب سکه  داشتند  نظر 
سکه هاي ساساني انتساب خود را به سالطين ساساني 
ثابت کنند. اين تقليد که مستقيمًا از روي الگوهاي ساساني 
اسالم ضرب  از  پيش  الگوهاي  روي  از  واسطه  با  يا  و 
مي شد، نشانگر آن بود که عاليق آنها که به پشتيباني از 
شيعيان نيز برخاسته بودند با جهاني که خليفه عباسي از 
آن حمايت مي کرد متفاوت است و فرهنگ شان آميخته اي 
از سنت ايراني و اسالمي است و با سنت ايراني- اسالمي 

عباسيان فرق دارد. » (دريايي، ۱۳۸۷: ۱۸-۱۷). 
در تصاوير ۷ و ۸ هدف هنرمند نشان دادن قدرت پادشاه 
تصاوير  در  بطورکلي  است.  قهرماني  عام  مفهوم  و 
نقش بسته بر ظروف فلزي ساساني طبيعت گرايي بيشتر 
ديده مي شود، اما فضاي کار خالي است و اين حالت بر 
تصاوير  در  درحالي که  است،  افزوده  آن  آرماني  جنبة 
آل بويه نقوش انتزاعي تر و تزاحم بيشتري در فضاسازي 
زمينه 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 آنها در فضا و مکان خاص شايد 
اثر رواني و جادويي نشان را خدشه دار مي کرده است» 

(آزادبخت و طاووسي، ۱۳۹۱: ۶۶). 

مضامين نمادين و سمبليک
القاي  براي  نمادين  و  سمبليک  مضامين  بردن  کار  به 
مفاهيم خاص در دوره هاي مختلف تاريخي ايران سابقه 
و رواج زيادي دارد. در ميان ساير هنرها، فلزکاري نيز 

تصوير ١٧ب. سر شير از يک ظرف فلزي مربوط به دوره آل بويه و 
تأثيرات آن از دوره ساساني، مأخذ: همان.

تصوير١٧. الف  سر شير از يک ظرف فلزي مربوط به دوره ساساني و 
 www. hermitagemuseum. org :تأثيرات آن بر هنر آل بويه، مأخذ

1.[ُم َت ِش] (ع ص) پراکنده. پاشيده 
و افشان. پريشان و متفرق. پخش 

شده و گسترده (لغت نامه دهخدا). 



از حيث دربرداشتن مضامين نمادين قابل بررسي است. 
نيازهاي خود و  ابراز  براي  با  داشتن فضايي  هنرمندان 
مردم، همچنين بيان موضوعات مختلف فرهنگي، اجتماعي 
بر  معنادار  نقوشي  تصوير  به  دست  جامعه،  مذهبي  و 
تصويرسازي  از  نمونةاي  يک  در  زده اند.  فلزات  روي 
نمادين حيوانات، از هنر فلزکاري دوره آل بويه، مي توان 
به تصوير مدالي از عزالدوله، که در سال ۳۶۳ه. ق/۹۷۳م 
در بغداد ضرب شده است، اشاره کرد که در يک طرف 
اردکي را در چنگ  اين مدال عقابي را نشان مي دهد که 
گرفته است (تصوير۹). با توجه به اينکه سال ۳۶۳ق سال 
نامش بر روي مدال آمده  المطيع هللا۱ بوده،  مرگ خليفه 
است و در هنر هخامنشي و ساساني، معموًال تصاوير 
عقاب، شير و گاو نشانه و نمادي از مرگ بوده اند. بيوار۲ 
احتمال داده است که چنين مدال هايي بايد به يادبود چنين 
رويدادهايي ضرب شده باشند. دليل ديگر در زمينه ضرب 
مهرگان۳  جشن  به  مربوط  مي توانسته  مدال هايي  چنين 
باشد. بنابراين تمام مدال هاي تصويري آل بويه، چه آنهايي 
که در جشن ها و چه آنهايي که در مراسم تدفين به کار 
مي رفتند، مي توانستند به عنوان نمادي به مناسبت جشن 
مهرگان ضرب شده باشند. از جمله مدالي از عزالدوله که 
وي را در حال نوشيدن يک جام نشان مي دهد، مي تواند 
نشانگر ادامه اين سنت در زمان جشن باشد زيرا از زمان 
هخامنشيان باده نوشي شاه در جشن مهرگان جايز بوده 
است. از سوي ديگر اگر مراسم تدفين سلطنتي درباري 
مدال ها،  شمايل نگاري  در  مي شد،  همزمان  مهرگان  با 
جنبه هاي مربوط به مراسم خاک سپاري مورد تأکيد قرار 

 .((Bivar,1975: 23مي گرفت
در تصوير۱۰يک نمونة از تصويرسازي نمادين حيوانات، 
نقرةموجود  سيني  يک  دوره ساساني،  فلزکاري  هنر  از 
در موزه آرميتاژ است. بر روي اين سيني، تصوير يک 
عقاب که گاوي را با پنجه هاي خود نگه داشته نشان داده 
شده است. در افسانه هاي آفرينش، عقاب به عنوان پيک 
خورشيد معرفي شده و در کشتن گاو نخستين با مهر 
گاو  پشت  بر  عقاب  افکندن  پنجه  است.  داشته  همکاري 
نشانة آغاز روز و شروع زندگي است (دادور و مبيني، 
۱۳۸۸: ۵۸). در شاهنامه، عقاب را تهمورث رام و از او 
براي صيد بهره جست (رضي، ۱۳۷۱: ۱۸۵). «گزنوفون 
در کوروش نامه از لشکرکشي کوروش به آشور مي گويد 
که پدرش به هنگام بدرقة فرزند، عقابي را ديد که پيشاپيش 
فال  به  را  پرواز  اين  پدر  مي کرد.  پرواز  کوروش  لشکر 
نيک گرفت و دانست که کوروش از اين پيکار پيروز باز 

مي گردد» (الياده ۱۳۷۲:۳۲). 
بر  که  ساساني  دورة  از  نقره اي  ظرف  تصوير۱۱  در 
روي بخشي از آن دو ُبز کوهي در دو طرف درختي با 
کوهي  بز  جا  هر  مي شود.  متعددديده  برگ هاي  و  شاخ 
اکثر  در  لذا  است.  گياه  و  آب  از  نشان  مي شود  ديده 

پديده هاي هنري آناهيتا۴ در قالب بز کوهي مجسم شده 
است. گاهي نيز اين جانور مظهر فرشتة باران بوده است 
نمونه  اين  در  دليل،  همين  به   .(Kantor, 1997: 14)
ُبزهاي کوهي در کنار درخت زندگي تصوير شده اند و در 
حال خوردن برگ هاي آن  مي باشند. «درخت زندگي نيز 
ايران از مقامي نمادين و ارزنده  در باورهاي اساطيري 

تصوير ١٩ظرف نقره اي با نقش حاکم آل بويه که دو شير را در دست 
گرفته، مأخذ: موزه رضا عباسي

تصوير ١٨ بشقاب با نقش شاه ساساني که دو شير را در دست گرفته، 
 www. hermitagemuseum. org  :مأخذ

1. به سال ۳۳۴ ه/۹۴۶ م به عنوان 
خليفه در جهان اسالم برگزيده شد. 
او در مدت خالفت با آل بويه درگير 

بود. 
2 .Bivar

3. مهرگان يکي از کهن ترين جشن ها 
و گردهمايي هاي ايرانيان و هندوان 
است که در ستايش و نيايش مهر يا 
ميترا برگزار مي شود. زمان برگزاري 
جشن مهرگان در آغاز ماه مهر و 
فصل پاييز بوده است و اين شيوه 
دستکم تا پايان دوره هخامنشي و 
نيز  اشکاني  اواخر دوره  تا  احتماًال 

دوام داشته است. 
4.از خداي بانوان ايراني و يک پيکر 
کيهانيهندو ايراني است که ايزد بانوي 
آبها پنداشته مي شود و از اين رو با 
نمادهايي چون باروري، شفا و خرد 

نيز همراه است. 

  بررسي تحليلي تأثير مضامين  و 
نقش مايه هاي    فلزکاري ساساني  بر 

فلزکاري آل بويه/١٩- ٣٧



شماره۵۰  تابستان۹۸
۳۱

فصلنامة علمي نگره

برخوردار است و رمزي از جاودانگي و حيات محسوب 
مي شود، به طوري که سيمرغ، پرنده اساطيري ايران، بر آن 
منزل دارد» (هينلز،۱۳۸۲: ۴۱). در دورة ساساني درخت 
زندگي  درخت  نمايانگر  متقارن  و  پيچان  شاخه هاي  با 
مقدس  درخت  حقيقت،  در  است.  بوده  مقدس  درخت  يا 
درختي است بهشتي و سودمند براي بشريت که معنويت 
خاصي در آن وجود دارد. در دورة اسالمي نيز با نقش 
درخت و حيواناتي در اطراف آن که هم مشغول محافظت 
از آن  هستند و هم از ميوه يا برگ آن تغذيه مي کنند بسيار 

ديده مي شود. 
که  بويه  آل  دوره  به  مربوط  زرين  پارچ  تصوير۱۲  در 
با تکنيک حکاکي برجسته۱ تزيين شده است. کتيبه اي به 
خط کوفي در باال و اطراف گردن ظرف است که نشان از 
حاکميت معزالدوله ديلمي (۹۷۸/۹۶۷م) است. در قسمت 
پايين تراز کتيبه فوق تصاويري از پرندگان متقابل به هم 
قرار  شکل  دايره اي  اشکال  داخل  ساساني  سبک  به  که 
دارند. در روي بدنه ظرف فوق نيز تصاويري از نقوش 
گياهي است که فضاهاي خالي اطراف را پر کرده اند. در 
همان قسمت اين ظرف نقوش حيواني به صورت نقش دو 
قوچ خوابيده متقابل به هم را که متأثر از هنر فلزکاري 
ساساني است را مشاهده مي کنيم. در همين راستا و در 
مورد استفاده اين ظروف بيروني معتقد است حتي خلفا 
ندارد که آل بويه  اين ظروف استفاده مي کردند دليلي  از 
از استفاده آنها اکراه داشته  باشند. بلکه برعکس آنان و 

زينتي  و  قيمتي  اشياي  گردآوري  به  هم  کارگزارانشان 
به  وهم   .(۱۳۰  :۱۳۷۴ (بيروني،  مي دادند  نشان  توجه 
کارگاه ها، سفارش ساخت ظروف طال و نقره مي داده اند 
و بنابراين با آنکه ممکن است اشياي زيادي در اين دوره 
باشند،  ذوب شده  ديگر  دوره هاي  در  ولي  آمده اند  پديد 
اما هنوز اقالم متعددي هستند که بي گمان ساخت دوره 
آل بويه اند. اينگونه ظروف خصوصًا آنها، که نقش انسان 

داشتند مخصوص اميران بود (زماني، ۱۳۵۵: ۱۷۹). 
در تصوير۱۳ دو طاووس مقابل به هم و درخت زندگي 
در بين آنها مشاهده مي شود. شايد اين درخت نيز همان 
درختي  اسالم  دين  در  و  باشد  طوبي  يا  زندگي  درخت 
مي کنند.  حفاظت  آن  از  طاووس   دو  که  است  بهشتي 
از  متعددي  شاخه هاي  که  است  درختي  همچنين  طوبي 
آن منتشر شده و منشاء برکت و روزي بهشتيان است. 
در حقيقت، معناي 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 ظروف ساساني هنرمند سعي 
کرده نقوش حيواني و گياهي را واقع گرايانه به تصوير 
نمايش  به  براي  آل بويه  هنرمند  در صورتي که  بکشد 
درآوردن همان مضمون ساده سازي و تجريد را ترجيح 
آييني  مراسم  از  برخي  در  باستان  ايران  در  است.  داده 
کهن يک جفت طاووس را در دو سوي درخت مقدس قرار 
مي دادند و طاووس را با خورشيد مربوط مي دانستند، و 

 www.  تصوير٢٠ . تنگ نقره اي با نقش خروس، مأخذ: موزه ارميتاژ
 hermitagemuseum. org

تصوير ٢١. پارچ طاليي با نقش خروس، مربوط به صمصام الدوله 
 Bloom, 2004: 399 آل بويه

1. در اين تکنيک نقوش و تزيينات به 
فلز  بر سطح  نيمه برجسته  صورت 
پديدار مي شوند و جهت برجسته سازي 
و چکش کاري از درون ظرف صورت 

مي گردد. 



آن ُمبشر سپيده دم است (ياحقي، ۱۳۸۸: ۵۳۳). 
تصوير ۱۴ يک سيني نقره اي ساساني موجود در موزه 
يک  از  تصويري  سيني  اين  روي  بر  که  عباسي  رضا 
و حکاکي  برجسته  به صورت  مرکز ظرف  در  طاووس 
شده نشان داده شده است. در نوار دايره اي شکل اطراف 
مرکز ظرف نيز يک نقش اسليمي پيچان گل و برگ دار 
با نقش کنگر و تاک حک شده است. تصوير۱۵نيز ظرفي 
ظرف  به  زيادي  مشابهت  که  آل بويه  دوره  به  مربوط 
يک  کف  در  را  متحد المرکزي  دايره هاي  دارد،  ساساني 
به  تجريدي  اسليمي  نقوش  با  که  مي بينيم  طاليي  ظرف 

صورت برجسته کاري ُپر شده است. 
در تصوير۱۶ از هنر فلزکاري آل بويه مي توان به يک ابريق 
نقره اي با بدنه اي گرد و گردنه بلنداشاره کرد که با تکنيک 
داراي  است.  برجسته ساخته شده  و حکاکي  قلم،  سياه 
دو کتيبه به خط کوفي بر روي گردن و بدنه ظرف به نام 
صمصام الدوله۱ است. بدنه آن از يک نوار دايره اي تشکيل 
مي شود که در هر کدام از آنها، يک پرنده با بال هاي بسته 
و دم برافراشته در بر دارد. در روي گردن اين تنگ چهار 
گروه پرنده که دو به دو متقابل به هم وجود دارد،و بعضي 
با منقار باز، سر را به عقب برگردانده اند. تزيينات فشاري، 
به  متقابل  پرندگان  استوانه اي،  فراخ  گردن  پيازي،  شکل 
هم، تداخل و به هم پيچيدگي شکل ها، قابل مقايسه بودن 
تصاوير روي آن با برخي از آثار دوره ساساني در موزه 
از سنت هاي  تنگ  اين  که  آرميتاژ روسيه، مي توان گفت 
فلزکاري دوره ساساني اخذ و اقتباس کرده است (زماني، 
۱۳۵۵: ۱۸۴). ظرف فوق به روش کنده کاري و با تزئينات 
قلم زني، تصاوير پرندگاني همچون طاووس و حيواناتي 
مثل شير را نشان مي دهد که با تکنيک کنده کاري در قاب 
بندي هاي دايره اي شکل، به سبک هنر فلزکاري ساسانيدر 
بدنه و گردن ظرف احاطه شده  وفضاهاي خالي آن نيز 
با نقوش هندسي در اشکالي شبيه به سه نقطه پر شده 
و قسمت پيراموني آن باپيچک هايي تزييني و اسليمي پر 

شده است. 
را  ساساني  هنر  از  شير  يک  سر  ۱۷راست  تصوير  در 
يک ظرف  روي  بر  برجسته کاري  تکنيک  با  که  مي بينيم 
نقره اي اجرا شده است و متقابل آن نيز در تصوير سمت 
چپ با نقش شير و با تکنيک حکاکي بر روي فلز نقره اي 

آل بويه اجرا شده که شباهت بسياري به هم دارند. 
در تصوير۱۸ و ۱۹ شاه ساساني و حاکم آل بويه را در 
حاليکه دو شير را از سر گرفته اند نشان مي دهد. در تصوير 
فوق سنت تصويرسازي چنين مضاميني به اسطوره هاي 
در  که  برمي گردد  بخصوص«گيل گمش۲»  و  بين النهرين 
مي توان  وفور  به  هخامنشي  بخصوص  و  دوره هايبعد 
چنين تصاويري را مشاهده نمود. هدف از تصويرسازي 
چنين موضوعاتي بيشتر جهت بيان اقتدار پادشاه است. در 
نوشتارهاي اساطيري از جمله «گيل گمش» شير موجودي 

خدا آفريده و از نيروهاي الهي است اغلب نماد قدرت و 
و  پهلواني  نشانه  آن  بر  غلبه  و  و شکار  است  شجاعت 
مردانگي است، تا آنجا که تن پوش اختصاصي گيل گمش 
از پوست شير بوده است. شير به عنوان حيواني پرقدرت 
از ديرباز مورد توجه  ايرانيان بوده و اغلب نمادي از جالل، 
است.  پادشاهان شناخته شده  و عظمت   قدرت  سلطنت، 
اين حيوان پرقدرت از ديرباز همآورد شاهان بوده است 
و در نقوش ظروف  نقره اي ساسانيدر جدال با دالوران 
مي بينيم. در زمان  ساسانيان، شکار شير و مبازره با آن 
به  عنوان يکي از مظاهر قدرت پادشاهان محسوب مي شده 
است. از بين معاني نمادين اين حيوان مي توان به قدرت 
الهي، قدرت نفس، آتش، ابهت، پارسايي، پرتو خورشيد، 
پيروزي، تابستان، دالوري و نيروي َابرانساني اشاره کرد 

(دادور، ۱۳۸۵: ۷۴). 
نقوش  داراي  که  ساساني  نقره اي  تنگ  يک  تصوير۲۰ 
حيواني، هندسي و گياهي تجريدي است. در اين تنگ نقش 
خروسي با بالهاي گشوده را مشاهد مي کنيم که در قاب 
در  دارد.  گردن  به  نيز  طوقي  و  شده  محصور  مدوري 
تصوير ۲۱ نيز پارچ طاليي با حکاکي برجسته مربوط به 
عصر صمصام الدوله را مي بينيم که داراي نقوش حيواني، 
گردن  و  پايه  در  کتيبه اي  و  تجريدي  به صورت  گياهي 
ظرف است. نقوش حيواني در گردن ظرف شامل نقش 
پرندگاني با سر برگشته که در قاب هاي مدور مماس بر 
هم محصور مي باشند. در حدفاصل دايره ها نقوش گياهي 
هم  بدنه ظرف  در  دارد.  قرار  برگي  ُبته سه  به صورت 
نقوش حيواني به صورت نقش خروس قابل مشاهده بوده 
که درون قاب هاي دايره اي و متقابل به هم قرار گرفته و 

يادآور تزيينات فلزکاري عصر ساساني است. 

شاخصه هاي بصري مشترک در فلزکاري ساساني و 
آل بويه

بر اساس نمونه هاي موجود و ذکر شده در اين پژوهش 
در خصوص بررسي تحليلي تأثير مضامين و نقشمايه هاي 
چنين  مي توان  بويه  آل  برفلزکاري  ساساني  فلزکاري 
اظهار نمود که در مجموع فلزکاري آل بويه نسبت به دوره 
ساساني داراي نقوش تزييني و جزئيات بيشتري بوده و 
فضاي منفي کمتري در سطح فلز ديده مي شود. برخي از 
نقوش به کار رفته در فلزکاري آل بويه شامل حيواناتي 
همچون  اساطيري  جانوران  و  سيمرغ  بز،  عقاب،  چون 
تقابل هنر ساساني  تقارن و  بالدار است که شيوه  شير 
در آنها رعايت شده است. در برخي از آثار فلزکاري آل 
بويه نقوش حيواني همراه با کتيبه هاي کوفي نقش شده اند 
که اين نقوش دراشکال دايره اي شکل و به سبک فلزکاري 
ساساني محصور و محدود شده اند (تصوير۹تا۲۰). نقوش 
استفاده آن  بر  بويه عالوه  آل  فلزکاري  نيز در  هندسي 
جهت ترکيب بندي نقوش بعضًا ممکن است مفاهيم خاص 

1. مرزبان ديلمي (درگذشته ذي الحجه 
۳۸۸) ملقب به صمصام الدوله و ُمَکّني 
به ابوکاليجار دومين پسر عضدالدوله 

ديلمي و از اميران آل بويه بود. 
2.حماسه گيل َگِمش يکي ازقديمي ترين 
ادبيات  حماسي  آثار  نامدارترين  و 
در  که  است  باستان  تمدن  دوران 
منطقه بين النهرين شکل گرفته است. 
گيل  گمش آفريده اي است خدا-انسان؛ 
او واسطه اي است ميان خدا و انسان، 
به اين معنا که دو سوم او آفرينش 
انساني  سوم  يک  و  دارد  خدايي 

(منشي زاده، 1384: 14).

  بررسي تحليلي تأثير مضامين  و 
نقش مايه هاي    فلزکاري ساساني  بر 

فلزکاري آل بويه/١٩- ٣٧



شماره۵۰  تابستان۹۸
۳۳

فصلنامة علمي نگره

شاخصه هاي 
بصري مشترک

شرح شاخصه هاي مشترک بصريتصوير آل بويهتصوير ساساني

تقارن و تقابل
 (وجود قرينگي)

در برخي از فلزکاري آل بويه و ساساني، نقوش به صورت متقابل به هم 
و قرينه بکار رفته و عنصر تکرار شونده نقش در سطح فلز قرينه بافته 
شده است. در دوره آل بويه استفاده از اين روش بسيار فزوني يافت 
و  نقش  موفق  ترکيب بندي  و  کوفي  کتيبه هاي  کردن  اضافه  طوريکه  به 
نوشتار و استفاده از هر دو موضوع به عنوان تزيين حکايت از تخصص 
باالي هنر آل بويه در آميختن تصوير و نوشتار دارد. تداوم سنت تقارن 
مرکزي در درون مداليون ها در زمره مهمترين ترکيب بندي ها در دوره 
آل بويه است اما به مرور شاهد ترکيب بندي آزادانه تري هستيم. تالش 
تطبيق  اجزاي  افزودن  با  اين دوره  در  قاب حامل  و  پرنده  تطبيق  براي 
دهنده شکل پرنده و کادر و به مرور با تغيير ظاهر پرنده براي تطابق با 

کادر انجام مي شود. 

رعايت تناسب

نوعي تناسب و هماهنگي در بين نقشمايه ها و نقوشي که زمينه استفاده 
شده است، به چشم مي خورد. زمينه طرح فلزکاري غالبًا با تصاويري از 

جانوران و گياهان پر شده است. 

نقوش محصور 
در قاب

محصور نمودن نقوش در قاب هاي هندسي يا دايره اي از شيوه هاي فلز 
ايجاد  براي  بيشتر  نيز  بويه  اواخر ساساني است. در دوره آل  متداول 
طرح هاي ظريف و نقوش گياهي به شکل گل و بته هاي مارپيچي مورد 

اقتباس قرار گرفت. 

نقوش انتزاعي

طراحي غيرطبيعي نقوشي همچون پرنده که چنين ويژگي اي را در بال 
از  کامًال  که  گونه اي طراحي شده اند  به  بال ها  بيشتر مي بينيم.  پرندگان 
حالت طبيعي خارج شده و بيش از آنکه شکل يک بال را تداعي بکنند يک 
بيننده مجسم مي کنندکه گويا به بدن پرنده  بيضي منحني شکل را در 

الصاق شده است. 

تکرار
وفور  به  اصلي  نقشمايه هاي  تکرار  بويه،  آل  و  ساساني  فلزکاري  در 
ديده مي شود و اين تکرارها غالبًا منظم است و از الگوي خاصي تبعيت 

مي کنند. 

جدول١. شاخصه هاي بصري مشترک در فلزکاري ساساني و آل بويه. مأخذ: نگارندگان.

ديگري نيز داشته باشد. کاربست خط و خوشنويسي در 
فلزکاري آل بويه مي تواند داللت بر تأثير مذهب اسالم بر 
آن باشد، لذا هنرمندان اين عصر با افزودن کتيبه هاي کوفي 
و ترکيب بندي نقوش با نوشتار و استفاده از هر دو توأمًا 
به عنوان عناصر تزييني ابتکار نموده و هماهنگي موزون 
بين نقش و نوشتار ايجاد شده است (تصوير ۱۹ و ۲۱). با 
توجه به کاربرد نقشمايه ها و ترکيب بندي آنها، مي توان اين 
ويژگي ها بصري مشترک را براي فلزکاريساساني و آل 

بويه برشمرد (جدول۱): 
در بررسي اين پژوهش مشخص شد که استفاده از تحليل 
بصري نقوش مذکور به منظور بررسي تغييرات ساختار 

تصويري آنها و ترسيم خط سيري براي تغييرات تجسمي 
نقوش مذکور و ترکيب بندي آنها در قالب طراحي فلزکاري 
نيز نشان گر آن است که  نتايج  از  فوق بوده است. برخي 
طراحي نقوش فلزکاري در دوره آل بويه ضمن ادامه نقوش 
برگرفته از هنر ساساني و پيوند با مضامين اسالمي، همچون 
نقوش گياهي و خوشنويسي، از ظرافت بيشتري در طراحي 
خود نقش، ترکيب با زمينه و تطبيق با ساختار طراحي نقوش 
برخوردار بوده است. همچنين به نظر مي رسد که در فلزکاري 
دوره ساساني و بر خالف فلزکاري آل بويه تقريبًا بجز نقوش 
انساني و حيوانات مختلف و موجودات ترکيبي کمتر از نقوش 

گياهي براي پر کردن فضاهاي خالي استفاده شده است. 



نوع 
نقش

ويژگي بصري ترکيب بندي نقشنمادشناسي نقشتصوير نقشموضوع 
مشترک 

گياهي

درخت 
زندگي

درخت زندگي در دوره دوره آل بويهدوره ساساني
ساساني نمادي ازجاودانگي 

و حيات ابدي است و در 
دوره آل بويه نمادي از 
زندگي، بهشت، برکت و 

باروري مي باشد. 

دوره آل بويه تداوم سنت 
ترکيب بندي ساساني و تغيير 

آن بيشتر در شکل اجزاي 
ترکيب بندي و در دوره 

ساساني ترکيب بندي بيشتر به 
شيوه مداليون. 

غلبه خطوط منحني 
و سيال/ تأکيد بر 

فضاي آرماني/ 
تناسب بين قالب و 

محتوا

نقوش 
گياهي

 (اسليمي)

نمادي  ساساني  دوره  در 
دوباره  تولد  باروري،  از 
القاي  و  قدرت  آفرينش،  و 
نيکبختي است. در دوره آل 
و  پاکي  زندگي،  نماد  بويه 

تهذيب نفس است. 

در دوره ساساني ترکيب بندي 
از  استفاده  و  مرکزي  تقارن  با 
در  و  دار  زاويه  بندي  ترکيب 
بندي  ترکيب  بويه  آل  دوره 
متقارن و توجه به فضاي منفي 

طرح و نقش و پر کردن آن. 

فضا  کردن  ُپر 
فضاي  القاي  براي 
آرماني/ تناسب بين 

فضا و تصوير

حيواني

سيمرغ

در دوره ساساني نماد 
قدرت و نشان شاهنشاهي 
و در دوره آل بويه سمبل 
رهايي، رستگاري و عروج 

انسان مي باشد. 

در دوره ساساني ترکيب بندي 
نقش در داخل مداليون و تطابق 
شکل پرنده با شکل دايره و در 
ترکيب  تداوم  بويه  آل  دوره 
بندي ساساني و ترکيب شدن با 

حيوانات مختلف ديگر. 

پرهيز از طبيعت 
گرايي/ تأکيد بر 
فضاي آرماني/

تناسب بين قالب و 
محتوا

عقاب

در دوره ساساني به عنوان 
نماد ايزد آفتاب (ميترا)، 

قدرت، اقتدار و جنگ، 
ودر دوره آل بويه نماد 
خورشيد، رهايي از بند، 

پيروزي و سلطنت است. 

در دوره ساساني پويايي در 
ترکيب بندي و تطابق نقش با 
فرم اجزا و در دوره آل بويه 
ادامه سنت ساساني با کمي 

تغيير در طراحي فرمي به 
صورت واقع گرايانه تر. 

طبيعت  از  پرهيز 
گرايي/ القاي فضاي 

آرماني

طاووس

نقش طاووس در دوره 
ساساني نماد بي مرگي، 
طول عمر و عشق و در 

دوره آل بويه نشانه اي از 
آسمان پر ستاره است. 

در دوره ساساني ترکيب بندي 
با حيوان  يا شکارگر  متقارن و 
و در دوره آل بويه ترکيب بندي 
نسبت  ابعاد  تغيير  با  متقارن 
پرنده و درخت زندگي نسبت به 

سنت ساساني. 

بر  بيشتر  تأکيد 
آرماني/  فضاي 
و  فضا  بين  تناسب 

تصوير

شير

نقش شير در دوره ساساني 
شجاعت  قدرت،  مظاهر  از 
در  پادشاهانو  سلطنت  و 
دوره آل بويه سمبل آشتي، 
خورشيد،  پرتو  پارسايي، 
عقل  و  غرور  الهي،  قدرت 

شناخته شده است. 

در دوره ساساني ترکيب بندي 
متقارن با نقش شکارگر و 

در دوره آل بويه ترکيب بندي 
متقارن با نقش شير و درخت 

زندگي. 

مناسب/  فضاسازي 
و  فضا  بين  تناسب 
کردن  پر  تصوير/ 
القاي  براي  فضا 

فضاي آرماني

اسب

در دوره ساساني اسب 
نماد قدرت پادشاه و 

از روزگاران گذشته به 
خورشيد پيشکش مي شد. 

در دوره آل بويه نماد روح 
بلندپرواز انسان، شجاعت و 

سرعت مي باشد. 

ترکيب بندي در دوره ساساني 
تطبيق  براي  تالش  جهت  در 
تغيير  طريق  از  کادر  با  شکل 
و  روبان  و  بال  بخشي  شکل 
بندي  ترکيب  بويه  آل  در دوره 
نقش  منفي  فضاي  به  توجه  با 

است. 

ترکيب بندي منتشر 
(به صورت پخش 
شده و گسترده)/ 

تناسب بين فضا و 
تصوير

انسان
فلزکاري  در  انسان  نقش 
و  قدرت  از  نشان  ساساني 
فلزکاري  در  و  فرمانروايي 
و  قدرت  از  نمادي  بويه  آل 

جاودانگي است مي باشد. 

در دوره آل بويه تداوم سنت 
ترکيب بندي ساساني و توجه 

به فضاي منفي. در دوره 
ساساني ترکيب بندي متقارن 

با نقش شکار و رامشگران 
مي باشد. 

تأکيد بر فضاي 
آرماني / ترکيب 

بندي منشرنقش با 
تاکيد بر تطابق نقش 

با کادر

جدول ٢.   مقايسه تطبيقي تأثير مضامين و نقش مايه هاي فلزکاري ساساني برفلزکاري آل بويه. مأخذ: همان.

  بررسي تحليلي تأثير مضامين  و 
نقش مايه هاي    فلزکاري ساساني  بر 

فلزکاري آل بويه/١٩- ٣٧
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نتيجه
بررسي سير تحولي هنر فلزکاري ايران در دوره اسالمي و بخصوص دوره آل بويه مبين اين واقعيت 
است که رشد، توسعه و گسترش اوليه هنر فلزکاري در امتداد سنت هاي کهن اين سرزمين، به ويژه 
سنن برجاي مانده از دوران ساساني به وقوع پيوسته است. اما درآميختن سنن باستاني با جهان بيني 
اسالمي نيز باعث ايجاد نوعي ارتباط معنوي مستحکم ميان هنرمند و اثر هنري از يک طرف و پيوندي 
عميق و جاودانه ميان صورت و معنا از طرف ديگر گشته است. بايد اذعان نمود که بدون وجود آثار 
هنر فلزکاري پيش از اسالم، شناخت تأثير سبک تزييني ساساني بر هنر اوايل دوران اسالمي ايران 
غيرممکن مي نمايد. استمرار روش تزيين فلزکاري دوره ساساني در اولين قرون حکومت اسالمي به 
ويژه در ظروف نقره اي کامًال مشهود است، به طوري که حتي برخي از آنها نيز به اشتباه به دوره 
ساساني نسبت داده مي شوند و تنها نوشته ها و کتيبه هاي حک شده بر روي آنهاست که موجب تمايز 
آنها مي گردد. بدين ترتيب، تعداد معتنا بهمدال يا سکه و ظروف با صحنه هاي نمادين، درباري، شکار 
و بعضي موضوعات تصويري وجود دارند که متعلق به هنر ساساني بوده و در برخي از آنها نيز 
نام صاحبشان به خط پهلوي نوشته شده است. در پاسخ به سواالت مطرح شده در اين پژوهش در 
خصوص اينکه نقش مايه هاي تأثيرگذار فلزکاري ساساني بر آل بويه کدامند؟ و داليل مهم در انتقال 
اين نقوش و مضامين چيست؟ مي توان چنين پاسخ داد که با استفاده از روش توصيفي-تطبيقي و با 
استناد به منابع تصويري و کتابخانه اي، تأثيرپذيري نقوش فلزکاري آل بويه از نقوش ساساني بررسي 
شده وبا توجه به تصاوير ارائه شده در اين تحقيق و داشتن شباهت هاي فرمي و تزييني نقوش با هم 
مشخص گرديد که عناصر هنري به کار رفته در فلزکاري ساساني به وضوح در فلزکاري آل بويه قابل 
شناسايي است و نقشمايه هاي مشترکي در فلزکاري اين دو دوره ديده مي شود. نقوش مشترک حيواني 
همچون شير، عقاب، طاووس، بز و خروس و نقوش گياهي از جمله برگ کنگر، درخت تاک،نقوش اسليمي 
و تجريدي و نقوش نمادين مثل درخت زندگي و نقش گيل گمش که در فلزکاري ساساني و آل بويه به کار 
رفته است. نقوش حيواني در ظرف اين دو دوره غالبًا داخل قاب هاي دايره اي شکل محصور شده و فضاهاي 
خالي اطراف آن نيز با نقوش گياهي و تجريدي پر شده است. مضامين مشترک به کار رفته نيز بيشتر شامل 
موضوعات بزمي، درباري، جنگ و شکار و نمادين (سمبليک) است. در پايان مي توان چنين اظهار نمود که 
هنر در دورة ساساني، هنري ماهيتًا ديني و برگرفته از دستاوردهاي دوره هاي قبل ايران بود و بسياري از 
هنرمندان ساساني که مسلمان شده بودند اين مضامين را مطابق آيين جديد يعني اسالم و با موازين اسالمي 
و شرايط جديد تغيير داده يا تکميل کرده اند. با توجه به يافته هاي اين پژوهش، تأثير فلزکاري ساساني بر 
فلزکاري آل بويه در همة جوانب به صورت يکسان صورت نپذيرفته است و با وجود شباهت هاي ظاهري، 
در بسياري از زمينه هاي ساخت و شکل ظروف و در واقع جنبه هاي کاربردي آن متفاوت است. همچنين اين 
تأثيرپذيري صرفًا تقليدي نبوده و به خصوص در زمينة نقوش، آگاهانه و انتخابي توأم با ويژگي هاي ايراني 
و اسالمي بوده است. درحالي که هنرمند ساساني بيشتر به واقع گرايي(يعني واقعيت را حقيقت تغييرناپذير 
دانستن و پذيرفتن عدم امکان تغيير در واقعيت) اهميت مي دهد، ولي هنرمند آل بويه اکثراً تجربه هاي دروني اش 
را به عرصة آفرينش مي آورد. افزون بر اين، در فلزکاري ساساني معموًال نقوش به صورت نمايشي به شيوة 
نقوش برجسته تصويرسازي شده اند، درحالي که ظروف فلزي آل بويه اکثراً تک نقش اند يا نقش اصلي در 

مرکز است و آرايه هاي تزييني محدودي در اطراف آن مصورسازي شده اند. 
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enclosed framed designs, formal features, repetitions, and abstract patterns. The most commonly 

used animal designs are lion, eagle, peacock, goat and cock; vegetable motifs include Aggressive 

Leaves, Tree, Slavic and Abrasive motifs, and symbolic motifs are the Tree of Life and the role 

of Gilgamesh which are depicted on the Sassanid andBuyid metalwork. Animals in these two 

periods are often enclosed within circular frames, and the empty spaces around them are filled 

with plant designs and abstractions. Common themes include topics such as litigation, court, war, 

hunting and symbolism.

In response to the questions posed in this study on the role of Sassanidmetalwork on theBuyid 

examplesand the important reasons for the transfer of these motifs,it can be said that using the 

descriptive-comparative method and with reference to visual and library sources, the influence of 

Sassanid motifs on Buyid metalwork has been investigated and according to the images presented 

in this research and the presence of feminine and decorative motifs together, it was discovered 

that the artistic elements used in the Sassanid metalwork can be clearly identified in the Buyid 

metalworkalongsidefurther common features in the metalwork of these two periods.

Keywords: Sassanid, Buyids, Metalworking, Patterns, Themes
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The changes that have emerged after the Sassanid defeat by the Muslim Arabs and the religious 

changes that have emerged in Iran have had a dramatic effect on the arts, industries and 

techniques of the early Islamic centuries. One of these arts is metal art, which is more evident in 

various Islamic periods, especially in the Buyid period. The study of the evolution of Iran>s art 

of metalworking during the Islamic period, and especially the period of the Buyids, illustrates 

the fact that the growth, development and early development of metal art has taken place along 

the ancient traditions of this land, especially the traditions of the Sassanid period. But combining 

the ancient traditions with the Islamic worldview has also created a strong spiritual relationship 

between the artist and the artwork on one hand and a deep and eternal bond between appearance 

and meaning on the other hand. It should be acknowledged that without the works of pre-

Islamic metal art, it is impossible to understand the effect of the Sassanid decorative style on the 

early Islamic art of Iran. The continuation of the method of decoration of the Sassanid period 

in the first century of Islamic rule, especially in silverware, is quite evident, to the extent that 

some of the remaining examples are mistakenly attributed to the Sassanid period, and only the 

inscriptions on them make them distinct. Thus, there are a number of medals or coins and dishes 

with symbolic, court, huntingscenes, and some visual subjects that belong to Sassanid art, and on 

some of them the name of their owner is written in the Pahlavi letters. The purpose of this study 

was to investigate the fact that a large part of the principles and techniques of the Buyid period are 

derived from the Sassanid-era metalwork, and the artists of this period, using their culture, refer to 

the Sassanid kings. The most important questions that the present research seeks to answerareas 

follows: what are the common visual features of Sassanid and Buyid metalwork? What are 

the most important transmissions from Sassanid metalwork to Buyid examples? And what are 

the main reasons for the transfer of themes and patterns from Sassanid metal containers to the 

Buyid works? This research uses a descriptive-analytical and comparative method to compare 

the metalworks of the Sassanid and Buyid periods.The information is collected using library 

sources and examples of museum works with an attempt to provide a comparative presentation. 

Some of the examples of metalwork show the expression and reflection of common motifs and 

themes, the style and method of art of Sassanid art in the Buyid works. Subsequently, the reasons 

for the continuity and influence of the Sassanid art have been analyzed.As a result, it became 

clear that the paintings that have been part of Iranian symbols and used to be drawn as Sassanid 

motifs, are the main patterns and themes in Buyid metalwork. The most important common 

visual features in Sassanid and Buyid metalwork include symmetry and contrast, proportionality, 

 Autumn  2019 - NO 50

3/171    Abstract


