
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایراندبیرخان                                

  

1 

 

 

 

 های مینایی هایی از نقوش انسانی بر سفالینه تحلیل نمونه
 

 احمد صالحی کاخکی
 دانشیار، دانشگاه هنر اصفهان

 

 میترا شاطری
 استادیار، دانشگاه شهرکرد

 Mshateri@yahoo.com 
 

 سولماز منصوری
 کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان
Mansoori.solmaz@yahoo.com  

 

 چکیده

 هنر رسید که این امر مرهون، توجه امرا و بزرگان به خود پیشرفت از باالیی درجه ایران به سفالگری در دوران سلجوقی و خوارزمشاهی،    

نگه داشتن فرهنگ   سعی در زنده  ها و تزیینات پیش از اسالم، بود. هنرمندان سفالگر ایرانی با استفاده از برخی نقشمایه هنرمندان پرورش و

  های سفالینه   شود.  دوران اسالمی محسوب میشناسی از شاهکارهای هنر نقاشی  به لحاظ زیبایی ؛ این نقوش خود، گذشته خود داشتند

ای هستند که بیشتر توسط طبقه مرفه جامعه مورد استفاده قرار گرفته است. موضوع پژوهش حاضر بررسی و  های ویژه مینایی از جمله سفال

ته است. هدف اصلی این پژوهش، های مینایی دوران سلجوقی و خوارزمشاهی است که نقوش انسانی را در برگرف تحلیل تعدادی از سفالینه

شناسایی عوامل تعیین کننده استفاده از  نقوش انسانی و پاسخ به سواالت مهمی چون: نقوش انسانی چه مقدار از حجم تزیین بر 

است؟ بدیهی ها چه بوده  هایی بوده و عوامل تأثیرگذار در کاربرد آن های مینایی را  فرا گرفته است؟ این نقوش دارای چه ویژگی سفالینه

تواند ما را در شناخت هر چه بیشتر باورها، اعتقادات و نحوه زندگی اجتماعی مردم آن دوران یاری کند.  است که پاسخ به سؤاالت مذکور می

پس شود و س ها که کاشان، ری و ساوه است، بررسی می هایی از سفال مینایی در مراکز عمده تولیدی آن در این راستا پس از بررسی نمونه

یافته   روشتطبیقی و   روش پژوهش حاضر به صورت تاریخی گیرد.  سایر عواملی که در کاربرد این نقوش مؤثر بودند، مورد تحقیق قرار می

در های مینایی  ، کاربرد نقوش انسانی روی سفالینهگرفته با توجه به مطالعات صورت  ای است.  ای و موزه کتابخانهاندوزی با استفاده از منابع  

های حماسی و ملی در شاهنامه  داستان این دوران که تحت تأثیر عواملی چون جایگاه  بسیار مهم طبقه مرفه، شکوفایی ادبیات در غالب 

 شود. بندی با مفاهیم خاص، بیان می و استفاده از ترکیب  نظامی  عاشقانه خمسه  های فردوسی یا داستان

 های مینایی نی، سفالینهانسان، نقوش تزییتحلیل، واژگان گلیدی: 
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 مقدمه

این جایگاه بنا به شرایط اجتماعی،  یگاهویافته  سیر صعودیمرتبه این هایی بوده؛ گاه  دچار فراز و نشیب در تاریخو جایگاه آن انسان    

مورد را در عرصه تاریخ ها  گیری آن ها و عوامل مؤثر در شکل این فراز و نشیبتوان  هایی که می یکی از راه مذهبی تنزل پیدا کرده است.

از یکی  بازتاب تغییر و تحوالتی است که در ادوار مختلف رخ داده.در هر زمان  هنر؛ زیرا هر دوره استو آثار هنری در بررسی قرار داد؛ هنر 

ب به ایران و اشاعه دین اعرابعد از حمله هرچند . استبا نقوش تزیینی انسانی سفالگری ، که سابقه بسیار طوالنی داردهنرها این ترین  مهم

به روی آثار برد نقوش انسانی رو نهی کاهای هنر حاصل آمد که، تابع آداب و رسوم و عقاید تدریجی  ین اسالم تغییراتی در انواع رشتهمب

از ند و به دنبال احساس و ذوق خود رفتهنرمندان ولی ، استفاده نشودسفالگری در هنرها و ها از این نقوش  تا مدت و باعث شدبود هنری 

از قرون سوم و چهارم  استفاده از نقوش انسانی بطوریکه. ندو از ترسیم صورت و شکل انسان امتناع نورزید ندقیود مذهبی پا فراتر نهاد

در غالب های مختلف  حالتبا در و  شود دیده میهای مینایی  در سفالینهاسالمی رواج گسترده آن در طی قرون میانی هجری قمری آغاز و 

در با توجه به اهمیت نقوش مزبور  ادوار قبلی اسالمی بخشیده است.ظروف سفالی  بهای خاص و متفاوت  جلوههای متعدد  ها و روایت داستان

شود  از نقوش پرداخته می یهای به بررسی و تحلیل نمونهدوران اسالمی، اه انسان در جایگ ،ابعاد مختلفدر ردیابی های مینایی  روی سفالینه

 شود. مشخصها  ها و عوامل مؤثر در کاربرد آن تا مهمترین مقاطع تاریخی رواج، ویژگی

 

 پیشینه پژوهش

ایرانی و غیر ایرانی بر  های بسیاری توسط محققین از آنجایی که هنر سفالگری از پر کاربردترین هنرهای دوران اسالمی است، پژوهش    

های سلجوقی و  ( درباره سفال7231مهدی بهرامی) ،ها صورت گرفته است. عالوه بر کتب موجود و اشارات تاریخی در باب سفالگری روی آن

آرتور (، 7231مارگاریتا کاتلی و همکارش لوئی هامبی)نر سفالگری در طول زمان در ایران، ( صرفاً به ه7231اهلل کامبخش فرد) سیف

 ؛اند ( به بررسی سفالگری در ایران، پرداخته3113( و خلیلی )3112) (، واتسون3111) ، فهروری (7797) (، ویلکینسون7712(، )7231پوپ)

کنون هیچگونه مطالعه موردی درباره نقوش انسانی بر روی  های صورت گرفته در مورد سفالگری در ایران تا اما علیرغم تمام پژوهش

  های مینایی صورت نگرفته است. سفال

 

 ها سابقه نقش انسان بر روی سفالینه

استفاده قرار گرفته و  شود، زیرا نقوش انسانی از دیرباز مورد در پیش از اسالم بررسیباید در نقوش سفالگری  ،حضور نقوش انسانیسابقه    

 یبر رو های مکشوفه از نقوش انسانی ترین نمونه قدیمیشود.  نیز فراوان دیده میهای اولیه مناطق مختلف ایران  تمدنتدایی در آثار اب

 چهارم قبل از میالداوایل هزاره هزاره پنجم و اواخرمتعلق به  و ... 2، باکون2، موسیان3علی چشمه، 7تپه سیلک چونهایی محوطه از ها، سفال

                                                 
 دست در دست یکدیگر که طرز ایستادن و حالت بدن آن ها نشان دهنده رقص آیینی است. ،چهار زن - 1
 .(22، 1431چند زن با کاله و لباس تنگ در حال رقص هستند)ملکزاده،  - 2
 .دعا و نیایش - 4
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: 7212دهد)کریمی و کیانی، ضیافت، نواختن و موسیقی نشان می ، عروسی، 9دعا و شکار ،نیایش ،رقصمانند های مختلف در حالت

در  ،و گروهی به صورت انفرادی  نقوش انسانی گچبری و فلزکارینساجی، با توجه به رواج گسترده هنر  تاریخیدر دوران  .(2-7)تصویر (39

 در دوران اسالمی، اما .شود دیده نمی هابر روی سفالینه این نقوش کمتر،به دلیل اهمیت  سفالگریدر و  بر جای مانده است حال بزم و شکار

 ؛(331: 7213بیشتری یافت)توحیدی، اهمیت  شناسیزیبایی ی، نقاشی و توجه به ابعاددههای سفالگری، لعاب تکنیکتوجه به پیشرفت با 

های  ابداع شیوهایران، با در صورتگری دست کم از قرن سوم تا پنجم هجری قمری، به وجودآمد. اما هنرمندان  3محدودیت »هرچند 

های گذشته  شناسی خاصی که حاصل برخورد هنرمند با سنت (. در این رهگذر، زیبایی7 :7231عکاشه، «)تر، به راه خود ادامه دادند انتزاعی

در قرون میانی اسالمی با استفاده از موضوعات انسانی، نقوش و  تا جایی که  (22، 7232ریزی شد)کاتالی، از دیدگاه اسالمی بود پی

به شمار  ها به روی سفالینه های تزیینی ترین موتیف  ترین و رایج متنوعای شاعران بزرگی چون فردوسی و نظامی،  های ادبی و اسطوره داستان

های آن  انایی انساندهند و هنرمندان و طراحان، جهت تبیین امور روزمره و تو با تناسبات دقیق، به خوبی حاالت مختلف را نشان می که مدآ

رت خود را در نشان دادن عمق و بعد، بدون استفاده از پرداز و (. در این ارائه، هنرمند مها7، 7231اند)عکاشه،  کردهدوره استفاده 

قابل ذکر است که است.  به اجرا گذاشتهبندی و تلفیق با عناصر تزیینی دیگر، گاه درون کادرهای هندسی  روشن، با حفظ قواعد ترکیب سایه

  موضوع تزیین قرار دادند.ایرانیان بیشتر از سایر ملل اسالمی، تصاویر انسانی را در صنایع و هنرهای خود 

 

 

                                  
 ،: قطعه سفال با نقش انسان، چشمه علی ری3تصویر               قطعه سفال با نقش انسان، سیلک کاشان                   :7تصویر        

 (7221قیل از میالد)ملکزاده،  2311                                       (7221اوایل هزاره چهارم قبل از میالد)ملکزاده،                    

                                                                                                                                                                                     
 .های رو به باال دستانفرادی با  - 3
 .غالبا تیراندازی - 5
6

هایی  رساند که اسالم تنها به مخالفت با ترسیم تصاویر و نقشمایه ( ما را به این نتیجه می9، 1425( و بورکهارت)9، 1431ی محققان بزرگی از جمله ثروت عکاشه) تحقیقات گسترده - 

به عالوه اسالم ترسیم بدن انسان به صورت سه بعدی و ایجاد سایه روشن روی آن را منع کرده است. احتماالً ترسیم انسان با وضوح پردازد که بین انسان و پروردگار حایل ایجاد کند.  می

 شدند. های اولیه ایرانی، تصاویر انسانی به صورت تخت و بدون هیچ بعدی ترسیم می شد؛ از این رو، در نگاره کامل و جزئیات تمام، دخالت در کار خلقت تلقی می
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 : قطعه سفال با نقش انسان، باکون2تصویر                              قطعه سفال با نقش انسان، موسیان                             :2تصویر              

 (27: 7232)علیزاده،                                             (                                  7: 7213، اطلس ملی تاریخ ایران)                   

 های مینایی های نقوش انسانی سفالینه نمونه

 919ترین آن در سال های  توان به قدیمی بسیاری از ظروف سفالین با نقوش انسان دارای تاریخ ساخت و نام سفالگر است که از جمله می   

های  ترین هنرمندان سفالگر سده به دست معروفکه اشاره کرد  ،(23 -27، 7233هجری قمری)فهروری،  313 – 312 – 311و  932 –

 ساخته شدهها مانند رنگارنگ، زرین فام  و بخصوص مینایی  انواع سفالدر روی نند خاندان ابوطاهر و ابوزید، ششم و هفتم هجری قمری ما

 کرد: تقسیم زیر های گروه به توان می را ی میناییها سفال روی بر رفته کار به انسانی . نقوشاست

 های مینایی نقش انسان منفرد در سفالینه

در داخل و یا کناره ظرف، به تخت همراه با تزییناتی مثل گل و گیاه و پرنده، و مدور های  ان منفرد، در ظروفی مثل بشقابنقش انس    

 (.3و  9تصویر)محاط هستند، تصویر شده استا یا نقوش گیاهی، اسلیمی و ختایی ه صورت ایستاده یا چهار زانو که بیشتر در درون شبکه

 .شودمیتولید ساخت سفال مینایی به خصوص در کاشان و ساوه دیده  این نوع نقش در همه مراکز

                                                         
  کاشان، : جام مینایی، نقش انسان منفرد به صورت نشسته،3تصویر                  اواخر     ساوه، : گلدان مینایی، نقش انسان منفرد ایستاده، 9تصویر

 ),3172www.metmusem.org)ششم هجری قمری سده                              (,3172www.metmusem.org)قمریششم هجری  سده  
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   های مینایی سفالینهنقوش زوج های انسانی در حال گفتگو در 

به  ،دو نفر روبروی همعموماً  .شود مشاهده می مینایی کاشان فوها در وسط یا حاشیه ظر ها و بشقاب ر روی کاسهباکثراً این نقوش     

زیرا بسیار در برخی موارد تشخیص زن از مرد مشکل است،  ؛ر کشیده شده استبه تصوی دسته جمعی، یا دو به دو در حال گفتگوصورت 

که زیر درختی در کنار  استخر یا  دهد نشان میها بزرگان و درباریان را  اکثر این زوج رسد  به نظر می. هستند حالت گویابه  اماشبیه به هم 

ختلف چون های م ها عموماً به صورت طاق یا جفت، در حالت . پیکرههستند ها در حال پرواز و پرندگان اطراف آناند  نشستهچشمه آبی روان 

این قرینگی و جفت بودن، در آثار قبل از اسالم نیز ترسیم  ؛اند، حالت تعادل و تقارن وجود دارد ایستاده، نشسته به صورت جفت قرار گرفته

رخ و ها، سه هی باالی این پیکر تنه شود. معموالً نیم های اسالمی، در موارد بسیار دیده می های مشابه این نقوش، در سفال شد. آثار و نشانه می

حالت خمیدگی و تمایل به جلو و نیز اند.  خی از موارد، به تنه چسبیدهها نیز در بر رخ در کنار هم کشیده شده است و دست پاها به طرز نیم

 (.31، 7231هاست)پاکباز،  های آن ها، از ویژگی گاه رو به پایین این پیکره

ها در  هایی که پیکره حتی در نمونه .کند نوعی فضای المکان و معلق را القا می ،ها ایستایی آنها با توجه به عدم  نحوه استقرار پیکره   

اند. بعضی از  ای حقیقی بر روی این خطوط واقع نشده ها در حال حرکت هستند، در اکثر موارد به گونه نوارهایی حاصل از تقسیم دایره

ها اغلب به حالت ایستاده، سوار بر اسب و یا نشسته، در  شوند. در این نوع آثار پیکره ار میها تکر ها نیز به صورت نامنظم، بر روی سفال پیکره

حال نواختن موسیقی ترسیم شده است و این تکرار نوعی جنبه تزیینی در اثر ایجاد نموده است که اغلب مابین دو پیکره که در حال گفتگو 

به دست   دهد، کاسه نشان میبندی متقارن  با ترکیبهایی که دو فرد را روبروی هم  ونهشود. به طور مثال یکی از نم با هم هستند، دیده می

ها، سبک  طرز تزیین لباس و صورت انسانجه به اینکه با تو  ،1اند برکه آب نشسته کنار در پای درخت سرو وزوجی  که استاز کاشان آمده 

 (3و  1تصویرای است) تازه

                                                      
 ظرف مینایی، دو دلداده در کنار هم، کاشان،: 3تصویر                           ششم های  : ظرف مینایی، دو دلداده در کنار هم، کاشان، سده1تصویر        

 (393، 7231هفتم هجری قمری)پوپ،   سده                                          (,3172www.metmusem.org)هجری قمری و هفتم     

 های مینایی نقوش شاهان و درباریان در سفالینه     

                                                 
7
 (.41، 1431بودند)آلن،  قیمت و نفیس های گران بافتهو  های خطی مذهب برگرفته از عناصر تصویری نسخه - 
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شود.  دیده می و کاشان ساوه، در ری های میناییبه ترتیب میزان استفاده بر روی سفالینه ها ها و بشقاب این نقوش اکثراً بر روی کاسه   

های نشسته، ایستاده، سوارکاری، شکار یا انجام مراسم خاصی نشان داده  شاهان به صورت انفرادی یا همراه با مالزمان و درباریان در حالت

ازندگی، پذیرایی، باد زدن شاهان و یا گفتگو با وی مشغول هستند که تأثیرپذیری نقوش و اند؛ مالزمان و درباریان اکثراً به کارهای نو شده

ی ساسانی هستند؛  در واقع بیشتر یادآور تزیینات ظروف سیمین دوره کهتوان دید فرهنگ پیش از اسالمی را، در بسیاری از این نقوش می

 نواختن حال در وی مقابل در نوازنده نفر دو که دهد، می نشان را نشسته ختت بر شاهی تصویر آرمیتاژ موزه در ای نقره ظرفی مثال برای

 پیش (. همانطور که7تصویراند) داشته نگه خود سینه جلوی بر را ها دست که مرد دو نیز تصویر پایین در و شاه سر پشت در و موسیقی آالت

 در را پادشاه تصویر مینایی ظرف یک در مثال طور کنند؛ به بازنمایی می را ساسانی فلزی ظروف از تأثیراتی مینایی ظروف موضوعات این از

ها یادآور سنت بودایی  ی ایستادن پیکره ها و طریقه دهد، در حالی که عصایی در دست گرفته است. حالت پاها و دست ظرف نشان می مرکز

ها به طرف پادشاه است و فقط  هر چهار نفرشان نیمرخ و نگاهی  اند و چهره هستند. در دو طرف پادشاه، مالزمان وی دست به سینه ایستاده

شود که شاهان و  ها مشاهده می رخ ترسیم شده است. در نقوش مربوط به پادشاه و مالزمان آن چهره پادشاه در این تصویر به صورت تمام

تر، فضای کمتری در نظر گرفته شده است. نازلاند و برای افراد دارای موقعیت اجتماعی  حاکمان، فضای بازتری را به خود اختصاص داده

اند، تا از  تر معموالً به حالت نشسته)دو زانو( در مرکز تصاویر ترسیم شده است و در جایگاه و بارگاهی یا بر روی اسبی قرار گرفته افراد مهم

رار گرفتن در مرکز نقاشی توجه بیننده را به خود جلب تر بلکه با ق های بزرگ ها متمایز گردند. این گونه اشخاص نه تنها با اندازه دیگر پیکره

ها به تصویر کشیده  کنند. سایر افراد نسبت به موقعیت اجتماعی خود، در اطراف شخصیت اصلی به صورت ایستاده، خمیده و نظایر این می

 (. 77و  71تصویرشده است)

تواند چند دلیل عمده  ز حد معمول تصویر شده است که به نظر نگارنده میکوتاه و سرها بزرگتر ا ،اندام آدمی میناییهای ظروف  در پیکره   

ها به  هنرمند سعی در به تصویر کشیدن تناسبات انسان -3خواسته طبق حالت ظروف فیگورها را ترسیم کند  هنرمند می -7داشته باشد 

گرایی در ترسیم انسان دست به اغراق و بیان  یز از واقعهنرمند برای پره -2اند  صورت واقعگرایانه داشته است، که اغلب کوتاه قد بوده

شود و حالتی  های سواره دیده نمی ها عموماً دارای حرکت هستند ولی جزئیات صورت انسان نمادین در ترسیم انسان زده است. نقش

شود؛ مثالً تصویری که میترا را در نخجیرگاه)مربوط به دوره اشکانی( و  های مشابهی دیده می در واقع خصلت .دهد تفاوت را نشان می بی

بخش هنرمند نگارگر نیز بوده و هنرمند توانسته با  تصاویر بر جای مانده سوارکاران متعدد از زمان ساسانیان بر روی ظروف سیمین که الهام

ی  توان به قرارگیری سپرها در پشت باالتنه ار دیگر بر روی ظروف سفالین بیاورد. به عنوان مثال میسبک خاص خود، این موضوع را یک ب

 (.271، 7231سن،   های ساسانی است، اشاره کرد)کریستین اسب سواران که یادآور سنت
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  (23، 7232یگران، : صحنه بزم، بشقاب نقره ساسانی)ایازی و د7تصویر                                         

 

                            
 : کاسه مینایی، شاه و مالزمان، سده ششم77تصویر                  : کاسه مینایی، شاه و مالزمان، سده ششم                     71تصویر                    

 (,3172www.metmusem.orgهجری قمری)           (                        ,3172www.metmusem.orgهجری قمری)  

 

 ها نقش سوارکاران در سفالینه

است که بر روی  به خصوص ریدر همه مراکز تولید سفال مینایی  های مینایی ترین موضوعات سفالینه سواران یکی از مهم نقش اسب  

 که اکثرا ها بیشتر سوار بر اسب و گاهی فیل یا شتر هستند شود. انسان ظروف مختلف چون بشقاب، کاسه، شیرخوری و فنجان دیده می

ایران دیده سوار که در طول تاریخ  پیکره اسباین  .(72و  73)تصویر کندبازنمایی میرا  3و نظامی های ادبی شاهنامه فردوسیداستان

هایی با کف مسطح و دیواره کوتاه شیپوری  ها و بشقاب (. ظرف33، 7237اند)حمزه لو،  بخش دیوارها و ظروف بوده شود، همواره آذین می

نما است  ها مملو از تزیینات سایه دهد که زنی بر آن سوار است؛ سایر قسمت هایی را نشان می ها االغ یا اسب شکل وجود دارد که سطح آن

هایی به  با نوشتهای  شود. در اطراف این ظروف حاشیه چین و پرندگان را شامل می هایی از گیاهان نقطه های نامرتب پراکنده و افسانه که برگ

فام  های زرین خط کوفی پر شده است. پرندگان، گیاهان و حالت زن با اندازه کوچک با جزئیات و دقت زیاد مانند سبک ریزنقش سفالینه

                                                 
8
 ژن و منیژه و خسرو و شیرین.داستان های بهرام و آزاده، بی - 
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ردیف بندی با ظروف مینایی هم و ترکیب گذاری کرده است که تا حدودی از لحاظ زمان ساخت، نقوش ها نام ه واتسون برای آنهستند ک

 (.72تصویرها مستقیماً از مصرگرفته شده است) ها و اسب های کوفی و طرح االغ هستند و شباهت دارند؛ اما نوشته

                                
      : کاسه مینایی، بهرام و آزاده سوار بر شتر، کاشان، سده72تصویر            جانور:کاسه مینایی، دو سوارکار بین درخت مقدسی که از دهان 73 تصویر   

 ),3172www.metmusem.org)قمریهفتم هجری              ),3172www.metmusem.org(قمری آمده، سده ششم هجری بیرون

                             

                                                            
  ),3172www.metmusem.org(سده ششم هجری قمری : کاسه مینایی، زن سوارکار بر روی اسب، ری،72تصویر         

  
 های مینایی  سفالینهدر نقوش انسانی  ا استفاده ازمفاهیم نجومی بنقش  

 است کهو سیارات های مینایی وجود دارد نقوش مرتبط با نمادهای ستارگان ز نقوش انسانی که بر روی سفالینهای دیگر ادسته       

شود، در دوران  شناسی که به آن نجوم و اخترشناسی نیز گفته می علم ستارهزیرا  (33: 7233مفاهیم خاص نجومی است)ورجاوند،  بازگوننده 

رفته است؛ این علم از آغاز اسالم تا قرن هفتم هجری  های علمی و تخصصی به شمار می ترین و پویاترین رشته اسالمی ایران از پیشرفته

(. دانشمندان و منجمان بعد از اسالم از بقایای 9، 7237توان اوج اعتالی دانش نجوم در ایران محسوب کرد)گیگلو و محمدزاده،  یقمری را م

کردند. مطالبی از عقاید ایرانیان بخصوص دانشمندان در این باب که هم ردیف با عقاید رومیان، بابلیان و  های ساسانیان استفاده می کتاب

التفهیم الوایل صناعة »شناسان و علمای علم هیئت قرار گرفته است. در کتاب  ست، نقل و مورد تأیید و استفاده ستارههندیان بوده ا
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فن نجوم، میراث پارسیان قدیم است و این میراث به وسیله ابومعشر و گروه دیگر منجمان که »  ابوریحان بیرونی نوشته است که «التنجیم

ها در عالم سفلی است  تأثیرات آن ها توجه کامل به علم طب، احکام نجوم و علم  ه جهان رسید. از مشخصات آنزیستند، ب در قرون اولیه می

، مقدمه(. عموم مردم نیز از روزگاران 7233همایی، «)و برای آنان در حرکات کواکب ارصاد قدیمه بوده و مذاهب مختلف در فلکیات داشت

امیران و پادشاهان نیز به این امور  ،اند و حتی حکمرانان شناسان اعتقاد داشته های ستاره پیشگویی بینی و قدیم از علم نجوم به امر ستاره

تأثیر بسیاری بر موضوعات تصویر شده بر روی  ،و باورهای عامیانه  رواج گسترده این علم، عالوه بر تأثیرگذاری بر فرهنگ معتقد بودند.

(. احتماالً هنرمندان آن زمان از طریق کتب مصور نجومی مفاهیم و 9، 7237مدزاده، های مینایی داشته است)گیگلو و مح سفالینه

اند. اجرای نقوش نجومی بر روی ظروف مینایی کارکرد تزیینی داشته  های نجومی را شناخته و آن را با دقت در کار خود به کار برده صورت

ها  ها به نقش تأثیرگذار ستارگان و سیارات در زندگی آن د بنا بر اعتقاد آندهندگان و شای شک بنا به درخواست، ذوق و سلیقه سفارش که بی

 (. 9بوده است)همان، 

ها بشقابی شکسته و  دو ظرف سفالی مربوط به قرون ششم و هفتم هجری قمری وجود دارد که مربوط به مجموعه پوپ است. یکی از آن    

اندازی شده است که هنرمند جای خالی را باقی نگذاشته  ای فشرده نقش گونهلعابدار که متعلق به کاشان است. بر روی ظرف به 

گیرد؛ یکی در  (. در این ظرف یک دایره بزرگ میانی در وسط وجود دارد که هفت دایره کوچکتر را در برگیر می717، 7233است)واتسون، 

هایی اطراف آن نشان  د را به صورت چهره یک زن و با شعاعتای دیگر در پیرامون آن قرار دارند. دایره مرکزی، نگاه خورشی مرکز و شش

ای خاص محو شده که اگر مربوط به ریختگی لعاب ظرف نباشد، احتمال دارد که مثالً  دهد. در این تصویر نیمی از نقش خورشید به گونه می

ن کنایه به کسوف خورشید دانست. در گذشته توا بخشی از یک اژدها باشد که نیمی از خورشید را پوشانده است. در این صورت آن را می

کردند. پیرامون خورشید را شش دایره فراگرفته که در هر  پدیده خورشید گرفتگی، را به منزله مبارزه و رویارویی خورشید با اژدها تعبیر می

و مشکل به های فلکی شناخته شده  گانه تصویر انسانی در حالت نشسته نقش بسته است. انتساب این نقوش به صورت های شش یک از دایره

های کامالً مشخص گیاهی و یک  رسد، هر چند نقش سه تای آن تا حدودی از میان رفته و از سه تای دیگر، دوتای آن دارای نگاره نظر می

  (7و طرح 79 تصویرتصویر انسانی است)

                                     
 : طرح صور فلکی کاسه مینایی،              7 طرح                            ششم       های ، سدهبا نقوش انسانی : کاسه مینایی، صور فلکی79تصویر

 نگارنده(قمری)ششم و هفتم هجری  های سده                                      ),3172www.metmusem.orgو هفتم هجری قمری)
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 های مینایی کاشان، ری و ساوه ها در سفالینه مشخصات چهره انسان

کمانی و  های ماه مانند، چشم بادامی، ابرو های مصداق در متون ادبی هستند، از جمله صورت ها در این دوره دارای ویژگی های انسان صورت  

شناسی، ترسیم عضالت،  عوارضی است که نمایشگر خصوصیات مربوط به کالبدها عموماً به صورت مدور و خالی از  ای. چهره لب غنچه

 . (Papadopoulo, 7717, 73)های فردی باشد ها و دیگر ویژگی استخوان

 توست از فتنه گویم راست! خدایا

 را ختا ترکان دندان و لب

 ایشان دندان و لب و دست از که

 را رخان گل پرده ز آری برون

 

 چخیدن نتوانم ترس از ولی 

 خوب آفریدن چنین نبایستی

 باید گزیدن لب و دست دندان به

 دریدن مردم ی پرده برای

 

 (23، 7233)ناصر خسرو،                                                                                                                        

به لحاظ جزئیات ابرو، بینی، چشم و غیره به یکدیگر شبیه هستند و تنها با  ریش و سبیل در مورد مردان و تزیینات زنان و مردان عموماً     

شود: مرد و زن،  های انسانی در این آثار به چند نوع معین خالصه می شوند. چهره پیکره روی موی زنان، سربند و تاجشان از هم متمایز می

رخ مواجه هستیم تا  ای مهم چهره زاویه دید است. در طراحی چهره روی سفالینه مینایی، اغلب با زاویه دید سهه جوان و پیر. یکی از ویژگی

ای در حاشیه قرار  تر، که به گونه تر و کوچک های کم اهمیت رخ را در پیکره رخ. در معدود آثار موجود، حالت نیم رخ و تمام حالت و زاویه نیم

رخ، برای ایجاد ارتباط بیشتر بین افراد  تر، معموالً به سویی متوجه است. این نما یا زاویه سه ی مهم زاویه دید پیکرهاند، شاهد هستیم.  گرفته

رسد که زاویه  شود. به نظر می ها، مطرح می رخ در تصاویر سفال بندی، استفاده شده است. چهره سه داخل کادر و نیز به لحاظ زیبایی ترکیب

رخ چندان متداول نبوده  تواند، با بیننده اثر، ارتباط برقرار کند. تا دوره سلجوقی ترسیم صورت به حالت تمام بیشتر میرخ)روبرو(  دید تمام

ها تکراری هستند و آرایش موها نیز از  است. عمدتاً این زاویه به فیگورهای مرکزی، مانند حکام و پادشاهان اختصاص دارد. عموماً چهره

، 7231شوند.)پاکباز،  یست. کاله و سربند افراد به چند دسته و گروه مشخص و قابل طبقه بندی میتنوع زیادی برخوردار ن

 (.3تا7ولا()جد97

        ),3172www.metmusem.org)(نگارندههای مینایی)  : طرح چهره زنان کاشان بر روی سفالینه7 جدول     
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 ),3172www.metmusem.org)های مینایی)نگارنده( : طرح چهره زنان ری بر روی سفالینه3 جدول                   

  
 

  

 

 
 ),3172www.metmusem.org))نگارنده(های مینایی  : طرح چهره زنان ساوه بر روی سفالینه2 جدول        
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 ),3172www.metmusem.org))نگارنده(های مینایی  : طرح چهره مردان کاشان بر روی سفالینه2 جدول         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ),3172www.metmusem.org)های مینایی)نگارنده( : طرح چهره مردان ری بر روی سفالینه9 جدول          

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 ),3172www.metmusem.org)های مینایی)نگارنده( سفالینه: طرح چهره مردان ساوه  بر روی 3 جدول              

  

 

 

 

 

 ),3172www.metmusem.org)های مینایی کاشان، ری، ساوه در سفالینهانسانی های  تحلیل نقشمایه :7 جدول     

 های مینایی ساوه سفالینه      های مینایی ری سفالینه       های مینایی کاشان سفالینه             

ی
سان

ش ان
قو

ن
 

 سوارکار  منفرد: اسب)ایستاده،        

 پرش و دویدن (، شتر )ایستاده و      

 در حال حرکت(            

 سوارکاران  جفت: اسب)ایستاده، جنگ،   

 پرش،دویدن و قطاری(، فیل و شتر      

 )ایستاده و در حال حرکت(          

 سوارکار منفرد: اسب)ایستاده،  پرش و     

 در حال دویدن(، فیل)ایستاده(، شتر منفرد  

 و دسته جمعی)ایستاده و در حال حرکت(  
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 گیری نتیجه

از اهمیت لحاظ مفهوم و محتوا  انسانی بهاستفاده از نقوش توان نتیجه گرفت که های مینایی میه به نقوش انسانی بر روی سفالینهبا توج   

در دوران ها رداختن به نقش انسان بر روی سفالهر چند سابقه پشده است. و در حجم بسیار گسترده تولید می بوده زیادی برخوردار

اولین تحول در اوایل است که  های قرون میانی اسالمیاوج آن بر روی سفالینهاما  ،گرددبر میسده سوم و چهارم هجری قمری اسالمی به 

  .گیردصورت میدر دوره خوارزمشاهی سپس ی ودوران سلجوق

باورها، اعتقادات و  زندگی و قدرتشان،برای بازنمایی شاهان و درباریان  حاکم وجود شرایطرسد رونق گرفتن نقوش انسانی متأثر از بنظر می

همین که  بوده استهای عاشقانه و حماسی ی ایرانیان در غالب داستانو فرهنگحفظ مواریث ملی  ،نحوه زندگی اجتماعی مردم آن دوران

های مینایی با خصوصیات منحصربه فرد خود وجود  به هر روی، تصاویری که بر روی سفالینه ها گردیده است. امرسبب برتری این سفالینه

های مینایی، هنرمندان در تلفیق  های روی سفالینه نقاشیباشد. در از جمله کاشان، ری و ساوه  دهنده مرکز تولیدی آن تواند، نشان دارد می

بندی، ساختار متعادل و متوازن بیشتر از هر دوره دیگری موفق  انسانی با یکدیگر، ایجاد ترکیب در کنار نقوشنقوش گیاهی، حیوانی 

مانند  شاهنامه فردوسیو تغزلی عاشقانه  یهالطیف، ظریف و تجملی با داستان بیشتر،موضوعات  های مینایی کاشان،سفالینهدر  .اند بوده

 مردانه، و زنانه ملتزمین شاهزداگان، که نظامیخمسه رزم و بزم های شامل داستاننیز های ری موضوعات سفالینه .هستندبهرام و آزاده 

انسانی به صورت  متنوع نقوششامل ساوه مینایی های سفالینهو دهد را نشان می پهلوانی و دلیری جنگ، شکارگاه با چوگان امیرزادگان،

این نقوش  بطور کلی استفاده از .است و ترکیبی از موضوعات کاشان و ری موضوعات توضیحیبا سوارکاران  و شاهان و درباریانمنفرد، زوج، 

  است.با طبقه مرفه جامعه  این ظروف ارتباط مستقیمهای مجلل ذکر شده، نشان دهنده انسانی تزیینی با صحنه

 

 

 

 

 و  معاشقه دلدادگان در حال صحبت

 

 و آزادهبهرام  دلدادگان سوار بر اسب و شتر مانند
                        ________ 

 های نشسته جفت)عشاق، انسان         

 ریش،زنان شاهزاده( های بی جوانک    

 های نشسته منفرد یا جفت انسان           

 )در حال صحبت(                   

 های نشسته به صورت دسته جمعی انسان     

 یک )صحبت یک زن برای زنان دیگر و   

 مرد برای مردان دیگر(                

 

 نوازندگان ، رقاصان  و خنیاگران       

 جفت و دسته جمعی)زن و مرد(        

 

     

 نوازندگان ، رقاصان  و خنیاگران منفرد،     

 جفت و دسته جمعی)زن و مرد(          

 

                    _________ 

  
ی

لک
ر ف

صو
 

 
                ___________ 

 

 خورشید، اژدها وانسان با ترکیبی           

 گانه های دوازده برج                   
                     __________ 
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