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 چکيده     

به هنر نمايي مي پرداخته اند.وبا تجلي نمادها واسطوره ها ساخت اشياي فلزي و سفالين انسان ها همواره در طول تاريخ در

. نقوشي که بر اين آثار نقش بسته، معرف و در قالب انواع ظروف، باور هاي بومي وملي تمدن هارابه نمايش مي گذاشتند

در دورۀ ساساني در انواع هنرها، به ومكان جان يافته است .بيانگر ميراثي مادي و معنوي هستند که اين هنرها در آن فضا 

 هاي فرهنگي و هنري پسين و همبخش دورهگيري هستيم که الهامويژه ساخت و پرداخت ظروف سيمين، شاهد بلوغ چشم

 اند. علت انتقال اين مضامين از هنر ساساني به هنر اسالمي حضور هنرمندان غيرمسلمان ساساني و همن دورۀ اسالميچني

هاي نخستين اسالمي، به دليل منع استفاده از ظروف سيمين، مسلمان ساماني در نيشابور است. در سدهچنين هنرمندان تازه

هاي ارزشمند ظروف فلزي دورۀ ساساني را با حفظ مايههنرمندان نقش هنر سفالگري غنا و ارزشي بيش از پيش يافت و

. فرضيۀ اين نوشتار بدين نحو قابل تدوين ايجاد کردندهاي دورۀ ساماني به زيبايي و ظرافت تمام هاي مكتبي بر سفالينهارزش

مين دورۀ ساساني در دورۀ هاي اين دوره استمرار همان نقوش ظروف زرين و سيگرفته بر سفالينهاست که نقوش شكل

بار در فضايي متعالي و معنوي به پشتوانه انديشۀ ديني و اهتمام فرهنگ بومي ايران به عرصۀ هنر که اين،اسالمي است 

اي ها کتابخانهاسالمي باريافته است. روش تنظيم مطالب توصيفي، تحليلي و تاريخي و شيوۀ گردآوري مطالب و دادهـايراني

 .است

 ن كليديواژگا

  اسالميـتعامل هنر ايراني ،نيشابور ،دوران ساماني ،ظروف سفالين،دوران ساساني، ظروف سيمين

 
 مقدمه

هایي براي ساخت این هاي سلطنتي كارگاهویژه فلزكاري آن، هنري درباري است. احتماالً در كنار كاخهنر ساساني، و به

ها از نقره براي ساخت ظروف مختلف و از طال براي تجمالتي وجود داشته است. در این كارگاهبها و اشياي فلزي گران

كردند. ظروف توليدشده عالوه بر جنبۀ مصرفي داراي تزیينات نيز بوده كه بر زیبایي زراندود كردن ظروف استفاده مي

ها رواج پيدا كرد. از طال و نقره ساخت سفالينهافزوده است. در اوایل اسالم به دليل منع استفاده شکل و صورت ظروف مي

در دورۀ ساماني شرایطي در ایالت خراسان پدیدار شد كه دانشمندان، متکلمان، فالسفه، فقها و هنرمندان توانستند با 

د حاكم راحتي رد پاي بسياري از تفکرات و عقایتوان بهآزادي كامل در حيطۀ فرهنگي و علمي خود به فعاليت بپردازند. مي

اند بررسي كرد. در حقيقت، این نقوش حاصل تجدید ها تجسم یافتهبر جامعۀ اسالمي این دوره را كه در نقوش سفالينه

اي بس كهن دارند و اي از این نقوش پيشينهاندیشه و آراي متفکران و اندیشمندان به دست هنرمندان آن روزگارند. پاره

جامانده از دوران تاریخي و اند كه در بسياري از آثار فلزي بهاطير ناب فرهنگ ایرانيبيانگر كهن الگوهاي اوليۀ بشري و اس

 شوند.ویژه عهد ساساني نيز دیده ميبه

ها و هاي سفالينهمایهاین پژوهش بر پایۀ مستندات تاریخي و اسنادي نگاهي تحليلي دارد به فهم عقالنيت حاكم بر نقش

الهام و اقتباس از الگوي هنر سيمين ساساني، و هدف آن بررسي و تحليل روشمند و انتقادي اشياي فلزي عصر ساماني با 

هاي هنري و چنين بررسي تداوم و تسلسل سنتهاي ساماني است و هي بر سفالينهگذاري نقوش اشياي فلزي ساسانتأثير
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ب، تحقيق پيش رو در صدد ارائۀ شناختي فرهنگي و باورهاي ملي ایران در خلق و پردازش آثار هنري این دوره. بدین سب

تر از تأثيرگذاري نقوش ظروف سيمين ساساني بر ظروف سفالين ساماني است. یافتۀ نخستين نویسنده آن تر و كاملدقيق

خصوص در زمينۀ ویژه بر ظروف سفالين دورۀ ساماني و بهاست كه تأثيرگذاري هنرهاي دوران باستان بر هنر اسالمي، به

هاي اندک و پيشينۀ مطالعاتي محدود آن، در ادبيات هنر رغم بررسيها، موضوعي است كه، بهشده بر سفالينهنقشمضامين 

 سوال هاي مقاله:اي داشته باشد.تواند برجستگي و نمود ویژهایراني مي –اسالمي 

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

 هاي ساماني چيست؟یافته از ظروف سيمين ساساني به سفالينهترین موضوعات انتقالممه. ۲

در زمينۀ تأثير هنر ساساني بر هنر اسالمي، با توجه به تداوم سنت هنري قبل از اسالم در دورۀ اسالمي، تحقيقات اندكي 

 چند جنبۀ اصلي برجسته و مشهود است:اسالمي ـانجام شده است. در بررسي ادبيات هنر دورۀ باستان و هنر ایراني

اند. این الف. برخي محققان و خاورشناسان مشهور غربي در تحقيقات خود به هنر ایراني و اسالمي گوشۀ چشمي داشته

ها و مباني و مبادي معرفتي غربي، جز در موارد معدود و محدود به تحليل دقيق و جزئي و فرضافراد، با درنظرداشتن پيش

اند و كليات مورد ادعاي آنان خالي از هاي ساماني نپرداختههاي زرین و سيمين ساساني بر سفالينهمایهأثير نقشتفصيلي ت

اشکال و ایراد نيست. این پيشينه، كه ناظر به تأثير هنر پيش از اسالم ایران بر هنر دورۀ اسالمي آن است، در جایگاه و 

 رسي مستقلي است كه از چارچوب این نوشتار بيرون است.منزلت واقعي خود ارزشمند و محتاج نقد و بر

ندرت اند، اما در حد تفصيل بهشکل كلي و اجمالي به موضوع تأثيرپذیري هنر ایراني پرداختهب. برخي از محققان داخلي به

محققاني چون  شود كه به بررسي دقيق، روشمند، جامع و تحليلي این موضوع پرداخته باشد. در این ميان،محققي یافت مي

اهلل كامبخش فرد، عباس زماني و محمدتقي احساني در بخشي از تحقيقاتشان به ملک شهميرزادي، سيف یعقوب آژند،

 اند. تأثيرپذیري هنر عصر اسالمي از هنر پيشين و باستان پرداخته

 فلزكاري در دورۀ ساسانيانهنر        

حکمراني بلندمدت بر غرب و آسياي مركزي توسط امپراتوري ساسانيان پيروزي اردشير بر اشکانيان مقدمۀ آغاز دورۀ »

هاي ایراني است كه در طول چهار قرن سلسلۀ ساساني، پس از پارتيان تا هجوم اعراب به ایران، از مقتدرترین سلسله« بود

روف زرین و سيمين اند.در محدودۀ هنرهاي صناعي، ظحکومت تأثير ژرفي در تکوین مليت، فرهنگ و هنر ایران داشته

سازند. این ظروف بخشي بسيار مهم از هنر درباري ساساني را ساساني مهارت و سليقۀ هنرمندان این عصر را نمایان مي

 .(۱۸۳۲ ،اند. )احسانيسبب ظرافت و نفاست در خارج از مرزهاي ایران نيز مورد توجه بودهدهد. این ظروف بهتشکيل مي

شد. دورۀ ساساني نقره بيش از فلزات دیگر مورد توجه بود، ولي طال و مفرغ نيز استفاده مي در ساخت مصنوعات فلزي     

ساختند. هاي لعابدار ميكردند و این ظروف را از مفرغ و شيشه یا از سفالينهمردم از این ظروف سيمين تقليد مي

ترین اشکال بود. معروفها ميكاربرد آن هاي منتخب براي ساخت این ظروف باید متناسب با شکوه دربار ساساني وشکل

شکل و گلدان هاي برگشته ، كوزۀ بيضوي با پایۀ بلند شيپورياند از: بشقاب بزرگ مدوّر، سيني مدوّر با لبهاین آثار عبارت

ت ها نيز موضوعابر تنوع در اشکال ظروف فلزي این دوره، نقوش تزیيني آنشکل با گردن بلند نامنظم. عالوهگالبي

هاي شکار، جلوس شاه، اعطاي منصب و ضيافت، موضوعات مهم تزیين این ظروف شامل: صحنه»گوناگوني دارد. 
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 (. ۲۲۸۲ ،)زماني« اي استها و حيوانات افسانههاي مذهبي، پرندگان و گلهایي با ویژگيرامشگري، صحنه

هاي بافي و سفالگري و سایر رشتهدر فلزكاري و پارچهخصوص داستان بهرام گور و نوازندۀ او آزاده، اكثر این موضوعات، به

 بر استفاده از نقوش پيشينيان به پاالیش و همهنري دوران اسالمي مورد توجه قرار گرفت. در این دوره، هنرمند عالوه

لب نقش نقوش حيواني، كه اغ»هاي پرندگان دست زد. مایهویژه نقشاي از نقوش جانوري بههاي تازهچنين خلق نمونه

پرندۀ اساطيري ایراني سيمرغ ،كنند. یکي از این حيوانات را تزیين مي وبشقاب ها هااي از جامتركيبي دارند، مجموعه

 (.۱۸۲۱ ،)گيرشمن (.۱)تصویر  است.است كه در تركيب آن شير و سگ و شاهين و طاووس 

                                                   

 (.۱۸۲۱ ،)گيرشمن.جام با نقش سيمرغ، دوران ساساني، موزۀ بریتانيا. ۱تصویر                                

 هاي سيمين ساسانيساختهمشخصات هنري دست        

در طراحي ظروف نقرۀ ساساني هدف فلزكاران آراستن ظروف با نقوشي متناسب و درخور دربار پادشاهان ساساني بوده 

سازي و پویایي، كه از شود. در بيشتر نقوش این ظروف تأكيد بر قرینهپردازي دیده ميدر برخي از نقوش نيز طبيعتاست. 

شود. همچنين در بسياري از نقوش آثار سيمين دورۀ ساساني، مشخصات و ابداعات هنرمندان ساساني است، دیده مي

دار هنر هخامنشي به شمار ود، زیرا ساسانيان خود را ميراثشخصوصاً حيوانات اساطيري، تأثير هنر هخامنشي دیده مي

هاي این دوره بود، با هنرهاي تزیيني خود آوردند. هنرمندان ساساني هيجان و تسلط و نيرو و قاطعيت را، كه از ویژگيمي

در بيشتر ظروف »شود. ياند كه ویژۀ این دوره شناخته منظيري را به وجود آوردههاي هنري آثار بيتلفيق كرده و در صحنه

تر از تر و باشکوههاي دوران باستان، بزرگها، مانند حجاريسيمين ساساني، نقش اصلي تصویر شاه است. شاه در صحنه

نمایي گيري از ژرفدرواقع، هنرمند عهد ساساني با بهره(. ۱۸۲۱ ن ،)گيرشم« ر ميان مجلس نقش شده استدیگران د

خاصيت نمایشي و روایي دارد و چون در ،جام ساساني (. ۲مقامي بر جالل و عظمت پادشاه صحه گذارده است )تصویر 

 كند.كارگاه سلطنتي ساخته شده است شکوه پادشاه را تجليل مي
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 (.۱۲۱: ۲۲۸۲)زماني .م(، دوران ساساني، موزۀ ارميتاژ ۲۸۱-۲۷۵سيني نقره با تصویر صحنۀ جلوس خسرو اول ). ۲تصویر        

هنرمند ساساني در تجسم صحنۀ شکار و نخجيرگاه از تركيبي منتشر و فشرده بهره جسته است. این فشردگي و       

تر پادشاه تشدید شده است و تنگي عرصه را بر حيوانات مختلف به نمایش فضا با كثرت جانوران و اندازۀ بزرگ تزاحم

صورت سواره یا پياده با ابزار جنگي خود به شکار مشغول است و كل صحنه در مجموع گذاشته است. شاه با لباس فاخر به

خویي و پردازي حيوانات، هنرمندان اغلب صفت درندهدر نقش»ست. مفهومي عام از قهرماني پادشاه را به نمایش گذاشته ا

  (.۲۱۵: ۱۸۲۱)گيرشمن « سازند [۱]ها را مبين نيروهاي ماوراءالطبيعهاند آنخواستهاند، گویي ميشيطاني را بارز ساخته

 

 
 (.۷۱: ۱۸۷۱آرت )فریه  یر، ماخذ: سيني سيمين با نقش شاپور دوم در حال شکار،دوران ساساني، نگارخانۀ فري. ۸تصویر  

  

  

 سفالينه با نقش دو پيكر4تصوير 
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 اوضاع فرهنگي، هنري در دورۀ سامانيان

ایراني بودند كه در زمان خالفت مأمون عباسي در شمال ماوراءالنهر به حکومت هاي معتبر سامانيان یکي از سلسله          

عنوان تدریج بر قدرت خود افزودند. مؤسس واقعي این سلسله اميراسماعيل ساماني بود كه شهر بخارا را بهرسيدند و به

دانستند، سعي ل بهرام چوبين مياميران ساماني، كه خود را از نس (.۱۸۳۳ ،)محمدپناه« پایتخت حکومت خود انتخاب كرد

گرایانۀ خود را نمایان بودن و تمایالت مليكنند، ایرانيكه پيوند خود را با دستگاه خالفت عباسي حفظ ميداشتند درحالي

ویژه سامانيان( در آغاز قرن نهم )ميالدي/ قرن سوم هجري(، پس هاي ایراني مسلمان )بهعبارتي، تمامي سلسلهسازند. به

دانستند. در وراي این ترین ركن حکومت خود ميتوجه به اصول اعتقادي دین اسالم، پيوند با ایران باستان را مهماز 

(. ۱۸۱۳ ،گرایانه در زیر لواي دین اسالم بود )گروسهها و روحيۀ مليها همان احياي سنتاعتقاد، نيت حقيقي و واقعي آن

اسالمي، كه در ادامه بررسي خواهد شد، ـعناصر تجسمي هنرهاي ایراني در حقيقت، احياي این هویت در ایجاد و گسترش

گيري از این عناصر در توجه به پيشينۀ اساطيري، تاریخي و فرهنگي ایران باستان و بهره.اندنقشي بسزا داشته

رستاخيز ملي در ایران در واقع، عصر ساماني عصر  وضوح نمایان و بارز است.دستاوردهاي هنري و ادبي عهد ساماني به

توان بعد از اسالم است كه موجب پيدایش فرهنگ و هنر نویني با خصایص ایراني شد و در حقيقت این عصر را مي

ترین ادوار تاریخ ایران در علم و هنر دانست. در این عصر به دو ویژگي مکتب و مليت توجه فراواني شد. بارزترین و خالق

نحوي جدّي سازگاري و اشتراكات فرهنگي اسالمي، مليت ایراني و مکتب اسالمي از این دوره به عبارتي، در تاریخ ایرانبه

دوستي و هنرپروري ویژگي اصلي این برهه از تاریخ ایران است. و با توجه به این دانش (.۱۸۱۱ ،خود را دنبال كرد )پوپ

هاي این دوره نيز باید از محتوایي مين نقوش سفالينهویژه مضاشود كه مضامين هنري، بهاوضاع و احوال، چنين دریافت مي

 درخور توجه برخوردار باشند.

 هاي دورۀ ساماني نيشابورمشخصات هنري سفالينه

كنندۀ تحوالت مختلف در این دوران است؛ زیرا اي منعکسماندهآثار سفالي با نقوش معنادار خود بيش از هر اثر باقي         

هاي ها و تجربيات در زمينۀ تهيۀ لعابهاي كوفي روي سفالها را از روي نوع تزیينات، نوشتهاندیشهسير تطوّر و تکامل 

توان دید. خالقيت سفالگران ساماني پس از دستيابي به لعاب جالدار در زمينۀ نقش هاي مختلف ميمختلف و جدید و رنگ

رنگ و نيز گاهي ارغواني وف را با آستر سفيد و عاجيرنگ ظرو طرح روي سفال است. سفالگران ساماني بدنۀ سفال سرخ

اي براق و دلنشين آوردند و پوستهاي از دوغاب نرم گل رس سفيد به دست ميمایل به سياه یا زردرنگ همراه با پوسته

 كردند.ایجاد مي

فام اوليه اشاره كرد. از رینتوان به تزیين موسوم به لعاب گلي و پوشش زهاي فني سفال این دوره مياز ویژگي         

ها فشردگي و تزاحم فضاست. از هاي كلي تزیينات این ظروف نبود تراكم و ایجاد فضاي خالي و در برخي نمونهویژگي

سوار، به تقليد از ظروف ساساني، با تلفيقي از نقوش پرندگان مثل مرغ توان به نقش اسبنقوش متداول این دوره مي

هاي كوچک رسم شده ها و پيالهها، بشقابهاي اسليمي نام برد كه در داخل كاسهمایهو نقش [۲]کبّشدار و پرندۀ مشاخ

 است.

 هاي ساماني در نيشابورگرفته بر سفالينهمضامين هنري نقش

احتماالً دستاورد بارز سفالگران در دورۀ عباسي ظروف متعلق به دورۀ ساماني است كه به سمرقند و نيشابور تعلق            
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 شمار دیگري در آسياي مركزي، ایران و افغانستان انواع مشابهي كشف شده است. در حقيقت،داشت، گرچه در نقاط بي

قرن سوم هجري آغاز سنت دیرینه و شاخص سفالگري اسالمي است. عامل اصلي شکوفایي ناگهاني صنعت سفالگري در 

هاي چين در ایران پيدا كرده بود، طبيعي بود كه با اعتباري كه سفالينه [۸]گري چيني بوده است. این قرن، تأثير سفال

هاي شرعي نيز ممکن هاي هميشه ناكافي وارداتي اقدام كنند. ممنوعيتعباسيان با ایجاد صنعتي محلي به تکميل سفالينه

البته هنر  [۱]استفاده از ظروف طال و نقره را تحریم كرده است.است در شيوۀ كار دخيل بوده باشد. چه، احادیث مختلفي 

هاي بومي به سيمين نرسيد و در حدّ هنر مردم عادي و فرهنگگاه به پاي فلزكاري و توليد ظروف زرین و سفالگري هيچ

راحتي از آن تقليد و شود در قرون اوليۀ اسالمي بهبودن و سادگي است كه باعث ميحيات خود ادامه داد و همين مردمي

اند. اهان تزیين شدهها، جانوران، پرندگان و گيهاي متنوعي از انسانمایههاي زیبا با نقشساختهاستقبال كنند.این دست

هاي نيشابور را به خود اختصاص داده است. حتي در ظروف هاي سفالينهمایهنقوش جانوران بخش وسيعي از نقش

شود )تصویر هاي انساني اثري از نقش جانوران، اعم از چهارپایان یا پرندگان مختلف، دیده ميشده با پيکره یا پيکرهتزیين

اند. اغلب این نقوش با سادگي و تجرید نقوش جانوري نماد و قراردادي براي معنایي خاص و ویژهدر حقيقت، هریک از (. ۱

ها را بتوان متأثّر از هنر تجریدگرا و انتزاعي مایهاند. شاید سادگي و تجرید حاكم بر این نقشخاصي نقش پردازي شده

داشته  [۲]ها ریشه در اعتقادات آیين زرواناز سفالينههاي تصویرشده بر بسياري مایهپيش از تاریخ به حساب آورد. نقش

شود كه اكثر ر و شر است. به همين دليل، مشاهده ميطرفي آن ميان دو نيروي خيترین ویژگي این آیين بياست كه اصلي

طور كه بررسي شد تقارن در ظروف سيمين ساساني نيز همان. اندها ترسيم شدهصورت متقارن بر روي سفالينهنقوش به

زایي كند )همپارتيان و خهاي جنگ و مراسم مختلف درباري ایفا ميویژه در صحنهپردازي بهنقشي بسيار مهم را در نقش

۱۸۳۱ :۱۲.) 

 

    

 

 

 

 

  

 (.۱۷: ۱۸۳۱)همپارتيان .، دوران ساماني، نيشابوروپرندگان سفالينه با نقش پيکره -۱تصویر

ها و سایر ها، آیينها، پيامبسياري از ظروف سفالين در دوران پيش از تاریخ استفادۀ عام داشت و وسيلۀ بيان خواهش

تزیينات آن رعایت ارتباطات عاطفي و باورهاي مذهبي شده و بازگوكنندۀ هنر و طور طبيعي در توليد ذهنيات بود و به

هاي ساماني فرم صليب به اي از سفالينههنري و فرهنگي جوامع مربوطه بوده است. براي مثال، در پاره -وقایع تاریخي

اشد. گفته شده است دردورۀ بودن تعدادي از سفالگران این دوره بوده بخورد. شاید دليل این موضوع مسيحيچشم مي

شد ساساني مسيحيان از چنان محبوبيتي در ميان مردم ستمدیدۀ ایران برخوردار بودند كه اگر اسالم به ایران وارد نمي
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پس از گسترش دین اسالم در ایران با توجه به مدارک و شواهد موجود، كه یکي از »شدند. چه بسا ایرانيان مسيحي مي

مسيحيان در دورۀ امراي ساماني نيز  .(۲)تصویر هاي این دوره است،حيان بر روي برخي از سفالينهها نقوش خاص مسيآن

آثار سفالين ساماني جزو نخستين توان گفت (.در حقيقت، مي۱۸۷۷ ،)فراي« انداز آزادي كامل برخوردار بوده

توانند حلقۀ رابط ميان دو ها ميسفالينهترین آثار هنرهاي تجسمي در ایران دورۀ اسالمي است. از طرفي، این منسجمو

  هاي تاریخ هنر ایران )هنر قبل از اسالم و دورۀ اسالمي( باشند.دوره از شکوفاترین برهه

                                       

 نيویورک،دوران ساماني.نيشابور،موزه متروپوليتن با نقش صليب در مركز كاسه سفالي-۲تصویر                  

.www.metmusum.org/pottry/nishapur)                                              .)         

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

یافت. براي مثال،  پس از ورود اسالم به ایران بسياري از دستاوردهاي علمي و هنري عهد ساساني به دورۀ اسالمي راه      

شاپور كه از مراكز مهم علمي عهد ساساني بود در عهد عباسيان به بغداد انتقال یافت و بسياري از دانشمندان این جندي

الحکمۀ بغداد به مركز كه بيشتر ایراني، یوناني و مسيحي بودند به بغداد انتقال یافتند و در مراكز جدید از جمله بيت

گونه علوم ایراني، سریاني و یوناني در كشورهاي اسالمي ریشه دواند؛ اما در بدین .علمي پرداختندرجمه و تأليف آثار ت

اي دیگر بود. به این صورت كه بيشتر صنعتگران و هنرمندان، خصوصاً آناني كه هنرهاي صناعي و بصري وضع به گونه

یافتند و بسياري از زروانيان، مانویان، مزدكيان و اسالم نياورده بودند، شرق ایران یا ایالت خراسان را مکان مناسبي 

زرتشتيان در خراسان سکني گزیدند. حتي در پيش از اسالم پيروان ادیاني كه مورد تأیيد طبقۀ حاكم نبودند بيشتر به 

انيان، از هاي خودمختار ایراني و مسلمان، از جمله سامپس از ورود اسالم به ایران نيز نخستين سلسله»رفتند. خراسان مي

 :(.۱۸۲۱)بيات « این منطقه برخاستند و توانستند هویت فرهنگي و ملي ایران را حفظ كنند

هایي در این دو مركز مهم هنرهاي صناعي در خراسان، نيشابور و سمرقند بودند. بسياري از هنرمندان زرتشتي سفالينه

هاي خود از كه این هنرمندان در تزیين سفالينه نام گبري شهرت یافتند. پر واضح استكردند كه بهمناطق تهيه مي

گرفتند. سایر هنرمندان ایراني نيز كه اسالم آورده بودند جهت حفظ هویت هاي كهن دورۀ ساساني الهام ميمایهنقش

از هاي قدیمي را مطابق با آیين جدید وفق دادند. از طرفي، نظر به ممنوعيت استفاده مایهفرهنگي خود بسياري از نقش
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هاي موجودات جاندار و نهي از تصویر، هنرمندان مسلمان ایراني از نقوش مجرد و انتزاعي پيش از اسالم در تزیين سفالينه

اي كهن در تاریخ هنر ایران دارند، این نقوش در هاي این دوران پيشينهخود بهره بردند. هرچند تمامي نقوش سفال

شناسي و اعتقادي، تکامل بسياري یافتند. بدین ختاري و هم ازنظر مباني زیبایيهاي اسالمي، هم ازنظر فرمي و ساسفالينه

گيري اي بدان بخشيد و با بهرهترتيب، اسالم وارث واقعي هنر ساساني بود كه مضامين آن را اقتباس كرد و ضمناً روح تازه

در سایۀ تلفيق مطلوب شرایط تاریخي و  اسالميـهنر ایراني»شناختي كهن آن را تجدید و احيا كرد. از قواعد زیبایي

ها هایي كه اسالم بر آناقليمي كيفيت متمایز و معتبري به دست آورد و هنر ساساني از طریق آن در ميان اقوام و فرهنگ

 (.۱۱۱: ۱۸۷۱)بوسایلي و شراتو « حاكم شده بود تداوم یافت و تماس خود را دگرباره برقرار ساخت

 هاي سامانينقوش اشياي سيمين ساساني بر سفالينهتحليل تأثير مضامين  

كه اشاره شد، مضامين متنوع و مشابهي بر آثار سيمين و سفالين دو دورۀ مذكور نقش شده است. مسلماً شيوۀ چنان     

اسالم و پرداختن به این مضامين در دو شکل از انواع هنرهاي تجسمي و مربوط به دو دورۀ مختلف، یکي مربوط به قبل از 

هایي در بر داشته باشد. در هنر فلزكاري دورۀ ساساني طيف وسيعي از اشيا و دیگري متعلق به اوایل اسالم، باید تفاوت

گرفت؛ اما شدند كه بيشتر جنبۀ تشریفاتي و درباري داشت و كمتر مورد استفادۀ عام قرار ميظروف ساخته و پرداخته مي

كردند. ها مربوط به ظروفي است كه عوام استفاده ميساختهنطقۀ نيشابور، بيشتر دستدر هنر سفالگري دورۀ ساماني در م

شود. در هایي نيز بين اشيا و آثار متعلق به دو دورۀ ساساني و ساماني مشاهده ميها، تفاوتبنابراین، در كنار همۀ مشابهت

ر دو دوره در نقوش اشياي سيمين و ظروف ادامه، براي درک بهتر توضيحات ذكرشده، از انواع مضامين مشترک در ه

ها و شواهد در این زمينه بسيار است، اما براي جلوگيري از حجم شود. تعداد یافتههایي آورده ميسفالين نمونه یا نمونه

شوند: موضوعات بندي ميها براساس مضامين نقوش بدین شرح طبقهشود. نمونهها اكتفا ميزیاد مطالب به حداقل مثال

 رباري، موضوعات جنگ و شکار و موضوعات نمادین.د

 :موضوعات درباري

در این مراسم نوازنده هاي گوناگون مراسم بزم و شادي درباري به تصویر كشيده شده است. بر روي آثار مختلفي از دوره 

هایي از مجلس بزم و گاهي صحنه ساساني عهداند. روي ظروف سيمين یا نوازندگاني در حال نواختن آالت موسيقي

و رقص حکاكي شده كه از لحاظ اطالع و بررسي روي لباس و طرز حركات رامشگران و شکل و لباس و آرایش  موسيقي

و قدر و مقام رامشگران و نوازندگان دربار را  ساسانيها ذوق هنري سرشار شهریاران آن باارزش است و همۀ كامالً

 ( تصاویري با مضمون مذكور در محيطي شبيه باغ حکاكي شده است.۱اي از این دوره )تصویر رساند.بر روي ظرفي نقرهمي

 شود. شبيه عوددیده مي در این شيء در سمت چپ فردي در حال نواختن سازي
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رامشگران و نوازندگان با ساسانيشهریاران  ،ساساني عهدظرف سيمين  -۱تصویر                                 

،(www.hermitagemuseum.org/ metalworks/sasani)                                    

نيز تصویري مشابه از نوازندۀ سازي شبيه دوتار وجود دارد. حتي شيوۀ نشستن پيکره در  ساماني در بشقاب سفالين دورۀ

ویژه ظروف زرین و در بسياري از نقوش آثار تجسمي ایران باستان به روحالت چهارزانو و از روبهظرف سفالين ساماني به

رسد هنرمند با مهارت نظر ميخورد. در این نمونه پيکره دقيقاً در وسط سفالينه طراحي شده و حتي بهسيمين به چشم مي

گرفت. بي در تصویر جاي نميخوتمام پيکره را در این قاب سفالين جا داده است و شاید اگر پيکره در حالت دیگري بود به

گرایي و تناسب قالب و محتوا به توان گفت حالتاین پيکره در عين سادگي داراي ظرایفي دقيق است. در مجموع، مي

پردازي بيشتري، خصوصاً گرایي و طبيعتبسته ساساني واقع، در تصویر نقش(۷)تصویر بهترین وجه قابل مشاهده است. 

 در فرم دست، وجود دارد.

  

 (.۲۸: ۱۸۳۱)قوچاني  .روحالت چهارزانو و از روبهشيوۀ نشستن به ،بشقاب سفالين دورۀ ساماني -۷تصویر                
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 موضوعات جنگ و شکار:

مایه بسيار مورد توجه این نقش ساسانيترین نقوش ایراني است. در آثار تجسمي هنر یکي از كهن« سواراسب»مایۀ نقش 

هاي مختلف بوده است. در دورۀ مورد عالقۀ حاكمان و مردم در دورههایي نظير ات شکار و صحنهطور كلي، موضوعاست. به

بخش بسياري از آثار هنري دورۀ مذكور شده است. ساساني یکي از موضوعات بسيار كاربردي همين مفهوم است كه زینت

هاي توجه به این موضوع دانست. هاي نيشابور را یکي از نخستين خاستگاهالمي نيز شاید بتوان سفالينهدر هنر ایران اس

شود، با بينيم. پادشاه، كه از كالهش شناخته مي( شاپور دوم را در حال شکار پلنگ مي۳اي ساساني )تصویر در سيني نقره

برد. شاپور دوم از لحاظ نيروي جنگي در بدن جانور فرو مي دست چپ حيوان را نگه داشته و با دست راست خنجري را بر

هر دو جبهۀ شرق و غرب فائق بود؛ به همين دليل هنرمندان زیادي به نمایش جلوۀ سلطنتي و بيان قدرت پادشاهي بر 

 ظروف سيمين همت گماشتند.

 .دورۀ ساساني، موزۀ هنرهاي اسالمي برلين .در حال شکار پلنگ،شاپور دوم  -۳تصویر                       

www.freunde-islamische-kunst)                                                      )  

رخ به صحنۀ شکار یکي از اميران ساماني تصویر شده است. در این نمونه امير ساماني از نيم نيزدر ظرف سفالي نيشابور

كه با دست چپ پاي حيوان را گرفته، با دست راست شمشير خود را به سمت حيوان نشانه برده نمایش درآمده و، درحالي

اند. در هر دو تصویر شکارگر پياده به نبرد با شابهكارگيري ابزار و آالت در هر دو نمونه تقریباً مشيوۀ شکار و به"است. 

این موضوع، یعني طرز شکار و استفاده از  . (۵)تصویر  شکار خود پرداخته و از شمشير براي این عمل استفاده كرده است.

نرمند درواقع در هر دو نمونۀ مورد بررسي تالش ه،دورۀ صفویه تقریباً مشابه هستندابزار و آالت شکار، تا پایان 

گرایي بيشتر دیده بسته بر سيني ساساني طبيعتدادن قدرت پادشاه و مفهوم عام قهرماني است. در تصاویر نقشنشان

ني كه در تصاویر ظرف سفالي ساماشود، اما فضاي كار خالي است و این حالت بر جنبۀ آرماني آن افزوده است، درحاليمي

اي ساساني، رسّام در نمونۀ سفال ساماني، بر خالف ظرف نقره.شودنه دیده ميبيشتري در فضاسازي زمي تر نقوش انتزاعي

در ظرف  نحو احسن تزیين كرده است.ترین سطوح را بهاهميتترین و بيهيچ فضاي خالي را از دست نداده و حتي كوچک

و قدرت مادي در آن به  سفالين ساماني صحنۀ شکار چنان لطيف و دلفریب به تصویر درآمده است كه نشاني از خشونت

خورد. برخالف نقش شکار بر روي ظرف نقرۀ ساساني، هيکل فرد شکارگر این نقش سبک و با انعطاف است و چشم نمي

 .(۲۱: ۱۸۳۱آید. )محبي آید كه پيکره به پرواز در مينظر ميچنين به
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بعد، مکان و فضایي فرازميني باشد و  شدۀ تمام عناصر و تزیينات در این صحنه نمایانگرشاید چيدمان دقيق و حساب

 (.۱۸۳۱ ،پوپ«)جویدهنر ایران در همۀ دوران باستان نيروهاي آسماني را مي»مصداقي براي سخن پوپ است كه 

 

 (.(www.museum.antique-nishapur.صحنۀ شکار یکي از اميران ساماني ،ظرف سفالي نيشابور -۵تصویر             

 موضوعات نمادین: 

تاریخي، زا هاي مختلف سابقه و رواج دارد. شاید بتوان ادوار پيشاستفاده از موضوعات نمادین براي القاي معاني در دوره

گري نيز  در ایران را منبعي براي استفاده از موضوعات نمادین در هنر به شمار آورد. در ميان سایر هنرها، فلزكاري و سفال

داشتن فضایي براي ابراز نيازهاي خود و بل بررسي و تعمق وسيع است. هنرمندان با از حيث دربرداشتن مضامين مذكور قا

اند. در چنين بيان موضوعات مختلف فرهنگي، اجتماعي و مذهبي جامعه، دست به تصویر نقوشي معنادار زده مردم، هم

اي دارند، تصویرسازي حيوانات نيز بسيار متداول است. هاي ساماني نقش ویژهاین ميان، اگرچه تصاویر انساني در سفالينه

  .(۲۲: ۱۸۳۱دهند. )هال ر نشان ميهاي ساساني را در این عصبعضي از این تصاویر بقاي سنت

كند و در این نمونه هجوم شير بر گوزن حکاكي شده است. ساساني صحنۀ هجوم شير بر گاو را مجسم مي ايف نقرهدر ظر

نوعي مظهر قدرت پادشاهان است. در این نمونه شير مظهر قدرت و توان و نيروست و نيز نمایندۀ خورشيد است. شير به

اي نقش شده و صورت حيوان بسيار بزرگ درندهگذارد، شير بهس پيروزي بر جانوران را به نمایش ميكه درواقع مجل

اي ساساني كه هاي متعدد در زیر شکمش نمایانده شده است. برخالف ظرف نقرهاش با نشانۀ گلي با گلبرگقدرت آسماني

 .(۱۱تصویر تناسبات هر دو حيوان در آن رعایت شده و اغراق و تجرید ندارد، )
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 (www.hermitagemuseum.org) ..صحنۀ هجوم شير بر گاو ،ساساني ظرف نقره  -۱۱تصویر                         

ظرف ساساني در .تصویر شده استمشابه صحنه نبرد حيوانات ،اسبحملۀ شير بر  ،تصویري ازدر كاسۀ سفالين نيشابور 

دورۀ ساساني، رعایت تناسبات دقيق و توجه هنرمند  آثارتر تصویر شده است، در تمامي طرز قابل توجهي قرباني كوچکبه

گرایانۀ حيوانات و پرندگان بسيار مدّنظر بوده است. احتماالً دليل چنين تصویرسازي از حيوانات در به تصویرپردازي واقع

دادن عظمت و قدرت سلطنت و پادشاهي ناي مشابهي داشته باشد و آن نشانحال نبرد بر روي ظروف در همۀ ادوار مع

 (.۱۱)تصویر است.

    

 (.(www.museum.antique-nishapur اسب.حملۀ شير بر  ،تصویري ازكاسۀ سفالين نيشابور  -۱۱تصویر             
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موجود در موزه آرميتاژ است. بر روي این سيني نمونۀ دیگر از تصویرسازي نمادین حيوانات، یک سيني نقرۀ ساساني       

هاي خود نگه داشته است حکاكي شده و در پایين صحنه دو هيکل كه اولي تيروكمان و تصویر یک عقاب كه زني را با پنجه

دیگري تبري در دست دارد، نشان داده شده است. در طرفين عقاب دو شاخۀ لوتوس و در حاشيۀ ظرف یک اسليمي 

ها و حيوانات و پرندگان حک شده است. همين عقاب هاي چپ و راست این اسليمي گل و برگوخمو در پيچ صورت گرفته

 .(۱۲)تصویر  .كه سرش به یک طرف برگشته استرو درحاليصورت روبهبه

 

 .موزه آرميتاژ است .هاي خود نگه داشته است سيني نقرۀ ساساني. تصویر یک عقاب كه زني را با پنجه-۱۲تصویر 

(www.hermitagemuseum.org/ metalworks/sasani)                                    

بيشتر فضاي داخلي ظرف را پوشانده  بر روي ظرفي سفالي از نيشابور به دست آمده است. در این نمونه نقش پرنده          

اي از پيروزي، قدرت و ها، عقاب نشانهها و تمدندر همۀ دوره".( ۱۱باشد. )تصویر مي  ارتباط آن با تصویر عقاب كه است. 

این (. ۱۳ :۱۸۳۱)هال  "نيرومندي بود و این نماد چه براي مسلمانان و چه غير مسلمانان همين معنا و مفهوم را داشته است

تهمورث رام و از او براي صيد بهره جست.  یمني و پيروزي بوده است. به روایتي از شاهنامه، عقاب راپرنده نماد خوش

گوید كه پدر كوروش به هنگام بدرقۀ فرزند، عقابي را نامه از لشکركشي كوروش بزرگ به آشور ميگزنوفون در كوروش»

كرد. پدر این پرواز را به فال نيک گرفت و دانست كه كوروش از این پيکار پيروز دید كه پيشاپيش لشکر كوروش پرواز مي

كه تصویر عقاب بر طورهاي این دوره، همانویژگي كلي ساختار نقوش پرندگان در سفالينه(. ۸۲ :۱۸۷۲)الياده « گرددمي باز

ویژه در دورۀ ساساني نقوش كه در ادوار پيش از آن بهدهد، سادگي و تجرید آن است، درحاليظرف سفالين نشان مي

 اند.مشخص تصویرسازي شدهشکل نمایشي در فضایي گرا و بهصورتي واقعبه
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 (.(www.museum.antique-nishapur .عقاب با بال هاي گشوده  ظرف سفالي نيشابور. نقش -۱۱تصویر                    

 درخت نيز در باورهاي اساطيري ایران از مقامي نمادین و ارزنده برخوردار است و رمزي از جاودانگي و حيات محسوب

ظرفي فلزي  (۱۷تصویر )در (. ۱۱: ۱۸۳۲)هينلز « كه سيمرغ، پرنده اساطيري ایران، بر آن منزل داردطوريشود، بهمي

هاي شود كه بر روي بخشي از آن دو بز كوهي در دو طرف درختي با شاخ و برگشکلي خاص از دورۀ ساساني مشاهده ميبه

هاي پيچان و متقارن نمایانگر درخت زندگي یا درخت مقدس بوده خهشود. در دورۀ ساساني درخت با شامتعدد دیده مي

است. در حقيقت، درخت مقدس درختي است بهشتي و سودمند براي بشریت كه معنویت خاصي در آن وجود دارد. هر جا 

هي مجسم شده هاي هنري آناهيتا )الهۀ آب( در قالب بز كوشود نشان از آب و گياه است. در اكثر پدیدهبز كوهي دیده مي

است. گاهي نيز این جانور مظهر فرشتۀ باران بوده است. به همين دليل، در این نمونه بزهاي كوهي در كنار درخت تصویر 

اند. در دورۀ اسالمي نيز با نقش درخت و حيواناتي در اطراف آن كه هم مشغول هاي آناند و در حال خوردن برگشده

 (.۱۳تصویر )شود. كنند بسيار دیده ميا برگ آن تغذیه مياند و هم از ميوه یمحافظت از آن

 

 .شودهاي متعدد دیده ميظرف فلزي از دورۀ ساساني كه بر روي آن دو بز كوهي در دو طرف درختي با شاخ و برگ -۱۷تصویر 

www.freunde-islamische-kunst)                                                      )  
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 (.www.depts.washington.edu/silkroad/museum.)صراحي نقره، دورۀ ساساني -۱۳تصویر 

ک در دو طرف بشّشود كه مزین به نقش درختي با دو پرندۀ مكاسۀ سفاليني متعلق به نيشابور مشاهده مي( ۱۵تصویر )در

این درخت نيز همان درخت زندگي یا طوبي باشد كه در دین اسالم درختي بهشتي است و دو مرغ هم كه  آن است. شاید

هاي متعددي از آن كنند تا مار بر آن چيره نشود. طوبي درختي است كه شاخهاند از آن حفاظت مياحتماالً دو طاووس

همۀ ادوار به یک صورت مادین درخت زندگي درمنتشر شده و منشاء بركت و روزي بهشتيان است. در حقيقت، معناي ن

هایي با هم دارد. هاي مختلف اندک تفاوتاش بر آثار تجسمي دورهكه نام آن و شيوۀ تصویرسازيحاليحفظ شده است، در

كه هنرمند ساماني براي به صورتيگرایانه به تصویر بکشد؛ دردر ظرف نقرۀ ساساني هنرمند سعي كرده جانوران را واقع

 (.۱۸۳۱همپارتيان، خزایي، ) .سازي و تجرید را ترجيح داده استنمایش درآوردن همان مضمون ساده

  

 

                    کبشّمزین به نقش درخت با دو پرندۀ م.سفالي متعلق به نيشابور  ظرف -۱۵تصویر                 
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www.animohtashemi.com/art/main)                                                     ) 

 گيري نتيجه

ها الگوهاي هاي ساماني مشاهده شد كه در بسياري از نمونهبا مقایسه و بررسي نقوش فلزكاري ساساني با سفالينه        

عالوه جامانده از دورۀ اسالمي رعایت شده است و بههاي بهسفالينههاي ساساني بر پردازي بر سفالينهسنتي نقش

شود. البته تأثير این عناصر و مي هاي نخستين نيز دیدهتأثيرپذیري از سایر آثار تجسمي ایران باستان در هنر اسالمي سده

توان یافت. با ا در هنر ایران ميها رهاي معاصر نيز موارد فراواني از آنالگوهاي هنري چنان قوي است كه حتي در دوره

صورت یکسان صورت نپذیرفته هاي تحقيق، تأثير فلزكاري ساساني بر سفالگري ساماني در همۀ جوانب بهتوجه به یافته

هاي كاربردي آن هاي ساخت و شکل ظروف و درواقع جنبههاي ظاهري، در بسياري از زمينهاست و، با وجود شباهت

خصوص در زمينۀ نقوش، آگاهانه و انتخابي توأم با این تأثيرپذیري صرفاً تقليدي نبوده و، بهمتفاوت است. همچنين 

هاي ایراني و اسالمي بوده است. براي مثال، در هنر ساساني خشونت براي تصویرپردازي حيوانات در كنار توجه به ویژگي

تفاوتي سردي ها را با بيساماني هنرمند اغلب صحنههاي كه در سفالينهكرد، درحاليگرایي نقشي پراهميت ایفا ميواقع

سنجي و بدون خشونت ترسيم كرده است. در حقيقت، كشيده و حيوانات را با برداشتي خاص و سرشار از ظرافت و نکته

كه دهد، درحاليآورد، نه آنچه پيش چشمش رخ مياش را به عرصۀ آفرینش ميهاي درونيهنرمند اسالمي اكثراً تجربه

صورت نمایشي دهد. افزون بر این، در دورۀ ساساني معموالً نقوش بهپردازي اهميت مينرمند ساساني بيشتر به واقعيته

اند یا نقش اصلي در مركز است نقشهاي ساماني اكثراً تکكه سفالينهاند، درحاليشيوۀ نقوش برجسته تصویرسازي شدهبه

هایي از مجالس یا هاي نيشابور نيز با نمونهاند. البته در سفالصورسازي شدههاي تزیيني محدودي در اطراف آن مو آرایه

ترین جاي هاي مختلف پر كرده است و كوچکهاي شکار مواجهيم كه هنرمند تمامي سطح ظرف را با نقوش و آرایهصحنه

 نقش بسيار محدود است.ها در مقایسه با ظروف تکخالي را رها نکرده كه تعداد آن

هاي خاص چنين استفاده از رنگ بندي متقارن، همهایي چون ایجاز، تغيير شکل، نمادگرایي، استفاده از تركيبویژگي      

توان رد پاي راحتي ميشود كه با بررسي آثار هنرهاي تجسمي ادوار تاریخي ایران بهدر هنر دوران اسالمي مشاهده مي

مرزوبوم شناسایي كرد. این ویژگي یعني تداوم و سير زنجيروار تکامل هنر در ایران ها را تا ادوار باستاني این برخي از آن

وار و توان یافت كه سير گذر هنر در تاریخي چنين سلسلهیکي از استثناهاي تاریخ هنر بشري است و كمتر تمدني را مي

رمسلمان مکاني امن بود. این ویژگي یکي در عين حال پویا و زنده داشته باشد. خراسان در دورۀ ساماني براي هنرمندان غي

هاي نيشابور بود. همچنين هنر دورۀ هاي ظروف زرین و سيمين ساساني به سفالينهمایهاز دالیل انتقال مضامين نقش

ساساني هنري ماهيتاً دیني و برگرفته از دستاوردهاي اداوار پيشين ایران بود و بسياري از هنرمندان ساساني كه مسلمان 

رغم بودند این مضامين را مطابق آیين جدید یعني اسالم با شرایط جدید وفق دادند. فرجام سخن اینکه بهشده 

هاي خود را در گنجينۀ نقوش هاي سفالينهمایهتأثيرپذیري بيشينه و این واقعيت كه هنرمندان مسلمان بسياري از نقش

ها را متناسب با موازین اسالمي تغيير داده یا ها تقليد نکرده و آنمایهها صرفاً و دقيقاً از این نقشاند، آنایراني یافته

 اند.تکميل كرده
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 پي نوشت ها:
 

کوشد تا با وسايلي که دارد با اين نيرو ارتباط يابد، از او ياري بخواهد، قهر و جويد و ميدر همۀ دوران باستان هنر ايران نيروهاي آسماني را مي» - 1

 (.۲۳: ۲۸۳4)پوپ « خشم او را فرو بنشاند و او را مدح و ستايش کند

 (.۱۱۸: ۲۸۳۱نشان )توحيدي استيليزه، نقطه- 2

طريق دريايي از هند ي معروف ابريشم و هم بهطريق زميني و از راه ايران و جادهدهد که سفالينه از چين، هم بهاي گواهي ميبسنده مآخذ ادبي- ۸

 (.۳۳: ۲۸۳۳ گيرشمن،هاي وارداتي از چين کشف شده است )هاي تمدن اسالمي سفالينهشد. تقريباً از همۀ کاوشگاهوارد مي

سازان خصوص در اوايل آن، غذاخوردن و آشاميدن در ظروف طال و نقره مكروه و حتي ممنوع بود و به همين جهت سفالدر دوران اسالمي، به -4

 (.۱۱۱: ۱۳۸۳سعي کردند هنر خود را تكميل کنند و حتي تصميم گرفتند ظروف سفاليني بسازند که تأللؤ طال داشته باشد )زماني 

شود تا دو پسرش، هورمزد و اهريمن، پديد آيند. در زروانيسم دورۀ ساساني توسط اهريمن دريده مي خداي نخستين، که شكم اوـزروان، غول -۳

شود هاي اهريمني و هورمزدي. نمونۀ اوليه از تمثال نمادين او در اشياي تزييني و آييني لرستان ديده ميزروان يک خداي بزرگ است در رأس جهان

 (.4۳4: ۲۸۳۲)پاکباز 
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 Abstract: 

 Manufacturing metal and earthenware objects, is important for human being since the prior 

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

the reflection of ideology of civilization circles and arena of meaning and immortal glory of 

human cultures.These work’s motifs are explanatory of physical and spiritual heritages 

which these arts have been grown in that area and settlement .In the other words, in 

manufacture, polish and decoration of these dishes, we can recognize economic 

improvements, historical challenges and social condition behind of artistic effects of them. 

We can see salient maturation in various types of arts, especially in make and polish golden 

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

ages.Reason of these purports transfer, from Sassanian art to Islamic art, is the presence of 
Sassanian non-Muslim artists and Samanian new- Muslims in Nishapur. In Islamic prior 

centuries, because of embargo of golden and silver dishes ,pottery art became more 

important and value and artists, renewed the valuable motifs of metal dishes of Sassanian 

age by preservation of scholar values on porcelains of Samanian age, in the full beauty and 
nicety. The hypothesis that we are testing that, in analytical essay, is compliable in a manner 

that motifs, formed on potteries of this age, is continuity of the same figures on golden and 

silver dishes of Sassanian age in Islamic age which this time is in divine and spiritual space 
with religious thought and consideration to Iranian civil qualities and natural cultures, eager 

to freedom of hegemony of Arabian regimen on renewed Iranian- Islamic art arena. Of 

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

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

Samanian age is the newborn thought age, civil creation and Iranian art’s glory, which is 

formed by motive of Islamic gratefulness ,benevolence and aesthetics, Iranian Renaissance 

in the Islam frog .Method of concepts adjustment is analytical- historical and descriptive and 

the method of subject collection and applied data in the essay is librarian .    

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

Islamic Artistic Interaction                                                                                                     
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