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دريافت1مقاله:94/2/141
پذيرش1مقاله:94/6/281

چكيده
سفالگری1يکی1از1ديرينه1ترين1هنرهايی1است1كه1تجلی1گاه1باورها،1اساطير1و1جهان1بينی1تمدن1های1بشری1به1شمار1
می1آيد1و1نقوشی1كه1بر1سفال1نقش1می1بندد،1معرف1ميراثی1است1كه1در1آن1بستر1به1وجود1آمده1است.1هنر1سفالگری1
دوره1 انواع1سفالينه1های1 در1طبقه1بندی1 يافت.1 پيش1 از1 بيش1 ارزشی1 و1 غنا1 اسالمی،1 نخستين1سده1های1 در1طی1
اسالمی،1سفال1های1نوع1آقکند1از1جايگاه1ويژه1ای1برخوردارند.1در1مقاله1حاضر،1سعی1شده1تا1پس1از1ترسيم1پيش1
زمينه1های1تاريخی1و1هنری1سفال1آقکند،1به1بررسی1تطبيقی1و1تحليلی1چگونگی1تأثير1نقوش1منسوجات1آل1بويه1و1
سلجوقی1بر1نقوش1سفالينه1های1آقکند1و1برعکس،1پرداخته1شود.1تمركز1بررسی1حاضر،1بر1نقش1مايه1ها1و1مضامين1
به1كاررفته1در1منسوجات1آل1بويه1و1سلجوقی1و1سفال1آقکند1است،1ضمن1اينکه1توجه1به1تقابل1نقش1و1معنا1نيز1از1
نظر1دور1نمانده1است.1بااينکه،1مکان1اصلی1ساخت1برخی1سفال1هايی1كه1به1نوع1آقکند1معروف1شده1اند1به1درستی1
معلوم1نيست،1چنين1بررسی1هايی1می1تواند1در1ارائه1يك1راهکار1برای1مکان1يابی1محل1ساخت1اين1نوع1سفالينه1ها1به1
باستان1شناسان1و1هنرشناسان1كمك1كند.1نظر1به1اينکه1اطالعات1ما1از1سفالينه1های1نوع1آقکند1بسيار1محدود1است،1

انجام1چنين1پژوهشی1ضروری1می1نمايد.
يافته1های1پژوهش1حاضر1نشان1دهنده1تأثير1ژرف1نقوش1نمادين1و1تزئينی1منسوجات1اين1دو1دوره1بر1نقوش1
سفالينه1های1آقکند1است.1برخی1نقوش1ازجمله1نقوش1پرندگان1به1لحاظ1چگونگی1اجرا،1شکل،1نوع1پرنده1و1همچنين1
طرز1قرارگيری1نقش1در1زمينه،1به1همان1فرمی1كه1در1منسوجات1طراحی1شده1اند،1بر1روی1سفال1های1نوع1آقکند1نيز1
ديده1می1شوند.1به1طوركلی،1در1موارد1مختلفی1چون1تمام1رخ1نمائی،1تقابل1و1تقارن،1قاب1های1نقوش،1ترسيم1نقوش1
انتزاعی،1شيوه1تزئين1باتوجه1به1ماده1خام1اين1دو1زمينه1هنری،1تحرك1در1نقش1حيوانات1و1زمينه11نقش1ها،1می1توان1

به1تأثير1و1تأثرات1اين1دو1زمينه1هنری1پرداخت1و1درمورد1آنها1بحث1نمود.
باتوجه11به1موضوع،1محتوا1و1هدف1پژوهش،1می1توان1اين1سؤاالت1را1مطرح1نمود:

در1چه1زمينه1هايی1می1توان1بين1نقوش1منسوجات1ادوار1آل1بويه1و1سلجوقی1با1سفالينه1های1نوع1آقکند1شباهت1
و1افتراق1پيدا1كرد؟1براساس1مقايسه1بين1دو1زمينه1هنری1موردبحث،1تا1چه1حد1می1توان1به1تبيين1نزديکی1نقوش1
بين1اين1دو1زمينه1هنری1و1ارتباط1بين1آنها1پرداخت؟1روش1پژوهش1حاضر،1توصيفی-1تطبيقی1با1رويکردی1كيفی1

و1شيوه1جمع1آوری1اطالعات،1اسنادی1)كتابخانه1ای(1است.11

كليدواژگان:1سفال1آقکند،1منسوجات،1ادوار1آل1بويه1و1سلجوقی،1نقوش1تزئينی1حيوانی.

مطالعهتطبیقی-تحلیلینقوشسفالینههایآقکند
بانقوشمنسوجاتقرنهایچهارمتاششمه.ق.

سيدهاشم حسينی* رضا رضالو** يحيي آيرملو***

*1استاديار،1دانشکده1مرمت،1دانشگاه1هنر1اصفهان.
**1دانشيار،1دانشکده1ادبيات1و1علوم1انسانی،1دانشگاه1محقق1اردبيلی،1اردبيل.1
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مقدمه

سفال1به1عنوان1باارزش1ترين1داده1باستان1شناختی1و1منسوجات1
نيز1به1عنوان1يکی1از1ظريف1ترين1و1مهم1ترين1هنرهای1دوره1اسالمی،1
از1ارزش1مطالعاتی1بسياری1برخوردارند.1بررسی1نقوش1هريك1از1
اين1دو1هنر1)پارچه1بافی1و1سفالگری(،1دربردارنده1نکات1ارزشمندی1
از1ويژگی1های1هنری1دوره1هايی1است1كه1اين1هنرها1در1آن1
دوره1رواج1داشته1اند.1دو1هنر1پارچه1بافی1و1سفالگری1باوجود1
داشتن1شباهت1هايی1در1نوع1نقوش،1يك1تفاوت1بارز1دارند؛1از1
دوران1پيش1از1اسالم1تا1اواخر1دوران1متأخر1دوران1اسالمی،1هنر1
منسوجات1بيشتر1در1ارتباط1با1حکومت1مركزی1بوده1است؛1يعنی1
به1علت1پر1هزينه1بودن1اين1هنر،1رشد1و1بقای1آن1تحت1اختيار1
و1وابسته1به1كارگاه1های1درباری1بوده1است.1در1سوی1مقابل،1
سفال1و1مواد1خام1آن1به1عنوان1ارزان1ترين1مواد،1دردسترس1
بيشتر1مردم1بوده1و1ساخت1آن1در1مناطق1مختلف1رواج1داشته1
است.1يکی1از1انواع1سفالينه1های1باارزش1دوره1اسالمی،1نوع1
آقکند1بوده1كه1در1اين1دوره1جايگاه1ويژه1ای1داشته1است.1برای1
اين1سفالينه1ها1كه1نقش1اكثر1آنها1به1صورت1اسگرافياتو11و1نقش1
كنده1با1لعاب1است،1محدوده11زمانی1قرن1چهارم1تا1قرن1ششم1
هجری1را1عنوان1نموده1اند1)كيانی،1291:13771(.1تقريبا1ًتنها1
1نمونه11تاريخ1دار1از1اين1سفالينه1ها1در1موزه1دولتی1برلين1به1تاريخ1
.)Kuhnel, 1924: 47(111134م.1528/1ه.1ق.1گزارش1شده1است
با1نگاهی1به1هنر1پارچه1بافی1دوران1آل1بويه1و1سلجوقی1و1
همچنين1سفالينه1های1نوع1آقکند،1تشابهات1زيادی1را1می1توان1
پيدا1نمود.1بنابر1اينکه1معلومات1ارزشمندی1از1منسوجات1اين1
دو1دوره1دردست1هست1و1نمونه1های1تاريخ1داری1نيز1از1اين1
دست1بافته1ها1وجود1دارد،1مقايسه1آنها1با1سفالينه1های1نوع1
آقکند1می1تواند1تأثير1شايانی1در1روشن1شدن1مجهوالت1موجود1
راجع1به1اين1سفال1ها1ازجمله1تاريخ1و1مکان1ساخت1آنها1داشته1
باشد.1نمونه1های1زيادی1از1سفالينه1های1نوع1آقکند1در1بسياری1
از1موزه1ها1و1مجموعه1های1خصوصی1وجود1دارد،1ولی1به1درستی1
تاريخ1و1مکان1احتمالی1ساخت1آنها1مشخص1نيست.1به1سبب1
اينکه1دو1هنر1پارچه1بافی1آل1بويه1-1سلجوقی1و1سفالينه1های1
نوع1آقکند1در1يك1بازه1تاريخِی1نزديك1به1هم1به1وجود1آمده1و1
رواج1پيدا1كرده1اند،1می1توان1برای1وجود1تشابهات1بين1اين1دو1
هنر1فرضياتی1را1ارائه1داد.1به1نظر1می1رسد1اين1دو1هنر1در1گذر1
زمان1بر1يکديگر1تأثير1گذاشته1و1موضوعات1تزئينی1آنها1از1هم1
الهاماتی1گرفته1است.1در1برخی1موارد1به1نظر1می1رسد1كه1در1
موضوعات1و1اجرای1آنها،1يك1نوع1تقليد1ناشيانه1ای1صورت1
پذيرفته1است؛1چنين1نقوش1انتزاعی1را1در1نقوش1سفالينه1ها1
به1روشنی1می1توان1مشاهده1نمود.1براين1اساس1برای1انجام1

چنين1پژوهشی،1اين1فرضيات1را1می1توان1مطرح1نمود:

1.1با1مقايسه11نقوش1بين1دو1زمينه،1بيشترين1شباهت1و1
آنها1مشاهده1 نمايش1 و1 نقوش1 اجرای1 افتراق1در1چگونگی1
می1شود1كه1می1توان1آنها1را1در1قالب1تمام1رخ1نمايی،1تقابل1و1
تقارن،1نقوش1انتزاعی،1نقوش1زمينه1و1...1بيان1نمود.1چنين1
تشابهاتی1می1تواند1بيانگر1تعامالت1هنری1بين1آنها1و1ارتباط1

نزديك1زمانی1و1مکانی1ساخت1و1رواج1آنها1باشد.
از1 1.2شباهت1های1آشکار1بين1نقوش1دو1زمينه،1حاكی1
ارتباط1تنگاتنگ1هنر1پارچه1بافی1ادوار1آل1بويه1و1سلجوقی1با1
سفالينه1های1نوع1آقکند1است؛1كه1نشان1دهنده1تأثيرگرفتن1

سفالينه1ها1از1منسوجات1است.
با1انجام1پژوهش1حاضر،1می1توان1به1چند1هدف1مهم1دست1
يافت:1.11مطالعه1بيشتر1در1زمينه1سفالينه1های1نوع1آقکند1كه1
در1پژوهش1ها1كمتر1به1آنها1اشاره1می1شود.1.21شناخت1تأثير1
و1تأثرات1موجود1بين1اين1دو1زمينه1هنری1و1بررسی1چگونگی1
و1چرايی1آنها.1.31رسيدن1به1رهنمودی1روشن1درباب1زمان1و1

مکان1ساخت1برخی1از1سفالينه1های1نوع1آقکند.

پيشينه پژوهش 

در1مقاالت1و1كتب1مختلف،1درباره1هركدام1از1دو1هنر1پارچه1بافی1
ادوار1آل1بويه1و1سلجوقی1و1سفالينه1های1نوع1آقکند1جداگانه،1هرچند1
كوتاه،1بحث1شده1است.1در1مقاله1"بررسی1نقوش1منسوجات1اوائل1
دوره1اسالمی1)از1قرن1اول1تا1دوره1سلجوقی("1از1دادور1و1حديدی1
)1390(،1نقش1مايه1های1حيوانی1و1گياهی1روی1پارچه1های1اوايل1
دوره1اسالمی،1متأثر1از1هنر1و1باور1ساسانيان1بيان1شده1است.1در1
پژوهشی1تحت1عنوان1"سير1تحول1نقوش1پرنده1و1موجودات1
اساطيری1بالدار1در1منسوجات1آل1بويه1و1سلجوقی"1از1فتحی1و1
فربود1)1388(،1نقوش1اين1دوره1ضمن1ادامه1نقوش1دوره1ساسانی،1
در1پيوند1با1مضامين1اسالمی1مطرح1گرديده1است.1اتينگهاوزن1و1
الگ1)1384(1در1كتاب1خود،"1هنر1و1معماری1اسالمی"،1در1بخشی1
كوتاه1به1پيشينه11منسوجات1اين1دوران1اشاره1نموده1است.1پوپ1
)1387(،1اشپولر1)1379(1و1پيگولوسکايا1)1363(،1نيز1هركدام1
در1آثار1خود1به1اهميت1منسوجات1اين1دوران1اشاره1نموده1اند.1
اما1مطالعات1درمورد1سفال1آقکند1نسبت1به1منسوجات1مذكور،1
بسيار1محدود1است.1اگر1مطالبی1دراين1باره1نوشته1شده،1سعی1
برآن1بوده1تا1اين1نوع1سفال1ها1را1در1زيرگروه1ساير1سفالينه1های1
دوره1اسالمی1قرار1دهند1)گروبه،13841؛1كيانی1و1كريمی،13641؛1
توحيدی،13781؛1كونل،13761(.1بهرامی1)1327(،1در1"صنايع1
ايران،1ظروف1سفالين"1از1طرح1مجموعه1مهمی1از1اين1نوع1
سفالينه1ها1در1هتل1درو،1در1پاريس1به1سال113051ه.ش.1خبر1
می1دهد؛1از1اين1تاريخ1به1طور1جدی1نام1و1نشان1اين1ظروف1در1
باستان1شناسی1مطرح1گرديد.1ارنست1گروبه1)1384(1در1كتاب1
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"سفال1اسالمی"1از1حفاری1های1ويگنز1در1منطقه1زنجان1نام1
برده1و1به1كشف1اين1نوع1سفالينه1ها1اشاره1نموده1است؛1ولی1
هيچ1گزارشی1از1چنين1پژوهشی1دردست1نيست.1در1مقاله1
"تناسب،1زيبائی1و1هندسه1نهان1در1نقوش1سفال1نوع1آقکند"،1
محمدزاده1و1همکاران1)1393(،1با1مطالعه1موردی1201نمونه1از1
سفال1های1نوع1آقکند،1با1رويکردی1آماری1به1اين1نتيجه1رسيدند1
كه1هنرمندان1سازنده1اين1نوع1سفال1ها1به1طور1حسی1و1با1تکيه1بر1
احساس1زيبائی1شناختی1بشری1با1ميل1به1هندسه1ايده1آل،1دست1
به1خلق1چنين1آثاری1زده1اند1به1طوری1كه1تناسبات1نقوش1به1
تناسب1طاليی1نزديك1است.1در1پايان1نامه1خانچرلی1)1394(،1
"1بررسی1سفال1های1اوايل1دوره1اسالمی1استان1اردبيل؛1..."،1كه1
به1روش1بررسی1ميدانی1صورت1گرفته،1به1وجود1سفال1های1نوع1
آقکند1در1محوطه1هايی1چون1يل1سويی،1برزند،1قيز1قلعه1سی1و1اولتان1
قلعه1سی1در1استان1اردبيل1اشاره1شده،1ولی1به1جزئيات1موضوع1
اشاره1نگرديده1است.1در1پايان1نامه1ديگری1از1فاضل1)1390(،1
"معرفی1و1بررسی1سفال1نوع1آقکند"،1با1نگرشی1هنری1به1تناسب1
و1ويژگی1های1نقوش1اين1نوع1سفال1ها1پرداخته1شده1است.1با1اين1
همه،1در1پژوهش1ها1به1ارتباط1بين1نقوش1اين1دست1ساخته1ها1
با1ساير1هنرهای1همزمان،1قبل1و1بعد1از1آنها1پرداخته1نشده1
است.1پژوهش1حاضر1به1تبيين1رابطه1بين1دو1هنر1منسوجات1و1
سفال1نوع1آقکند1پرداخته1و1نقوش1منسوجات1را1به1عنوان1يکی1
از1تأثيرگذارترين1منابع1در1شکل1گيری1نقوش1سفالينه1های1نوع1
آقکند1درنظر1گرفته1و1برهمين1اساس،1زمان1ساخت1سفالينه1های1
منسوب1به1نوع1آقکند1را1به1تاريخ1ساخت1منسوجات1آل1بويه1و1
سلجوقی1نزديك1تر1دانسته1است.1به1نظر1می1رسد1كه1كارگاه1های1
ساخت1اين1نوع1سفالينه1ها1بايد1در1محدوده1ای1نزديك1به1مکان1
كشف1منسوجات1اين1دو1دوره1بوده1است؛1كه1طبق1پژوهش1
حاضر،1قسمت1هايی1از1جنوب1و1جنوب1شرق1منطقه1آذربايجان1

محتمل1ترين1مکان1ها1به1شمار1می1آيند.

روش پژوهش

پژوهش1حاضر1براساس1ماهيت1و1روش،1از1گونه1تحقيقات1
توصيفی-1تحليلی1با1نگرش1تطبيقی1است1و1به1لحاظ1هدف،1
از1نوع1پژوهش1های1بنيادی1است.1چون1قصد1براين1است1كه1
راجع1به1موضوعی1بحث1شود1كه1از1جهاتی1نو1بوده1و1هم1اينکه1
درمورد1يك1بخش1از1هنر1دوره1اسالمی1يعنی1سفال1نوع1آقکند1
تاحدودی1بيشتر1به1بحث1و1بررسی1پرداخته1شود،1موضوعی1
كه1به1طور1اختصاصی1كسی1وارد1آن1نشده1و1ابعاد1مختلف1آن1
را1واكاوی1نکرده1است.1روند1انجام1پژوهش1بدين1گونه1بوده1كه1
اطالعات1مربوط1به1نمونه1منسوجات1منتسب1به1ادوار1موردبحث1
از1ميان1كتب1و1مقاالت1جمع1آوری1گردد1و1نمونه1هايی1كه1با1

سفال1های1منتسب1به1نوع1آقکند1بيشترين1تطابق1و1تعامل1
را1دارند1در1مقام1مقايسه1قرار1بگيرند1و1جنبه1های1مختلف1
شباهت1و1افتراق1آنها1با1رويکردی1كيفی1بررسی1شود.1در1اين1
بين،1آرشيو1موزه1هايی1كه1منسوجات1اين1دو1دوره1در1آنها1
نگهداری1می1گردد1يکی1از1بهترين1منابع1به1حساب1آمده1است،1
چون1هم1كيفيت1تصاوير1آرشيو1آنها1بهتر1بوده1و1هم1نمونه1های1
نگهداری1شده،1دارای1تاريخ1های1احتمالی1هستند.1اين1موضوع1
برای1نمونه1سفال1ها1نيز1صدق1می1كند.1كتب1و1مقاالتی1كه1
تصاويری1از1سفال1های1آقکند1را1ارائه1دهند1بسيار1اندك1بوده1
و1آرشيو1موزه1ها1در1اين1مورد،1بهترين1منابع1به1حساب1می1آيند.1
اين1امر1در1ارائه1تاريخ1های1احتمالی1ظروف،1كمك1شايانی1به1

انجام1پژوهش1نموده1است.

مختصری درباره آقكند و سفالينه های منسوب به آن

كيلومتری(1 1200( مايلی1 1125 در1 منطقه1ای1 را1 آقکند1
جنوب1شرقی1تبريز1معرفی1كرده1اند1كه1تخت1سليمان1و1زنجان1
را1شامل1می1شود.1محل1دقيق1ساخت1سفال1منسوب1به1اين1منطقه1
مشخص1نيست.1برخی1آنها1را1ساخت1زنجان1و1برخی1به1محل1
 Lane, 1965:(1ديگری1واقع1در1آذربايجان1منتسب1می1كنند
25(.1مورگان1)1384(،1ظروف1نوع1آقکند1را1ازجمله1سبك1های1
محلی1توليد1سفال1با1شيوه1اسگرافياتو1در1شمال1غرب1ايران1
دانسته1و1مکانی1را1برای1ساخت1آنها1معرفی1نموده1كه1زنجان1و1
1تخت1سليمان1را1شامل1می1شود1)مورگان،11031:13841و1041(.
1اشنايدر1عنوان1می1كند1كه1منشأ1اين1نوع1ظروف1را1بايد1در1
آذربايجان1جستجو1نمودSchnyder, 1991 :609(1(.1در1طبقه1بندی1
سفالينه1های1آقکند،1نظرات1متفاوتی1ارائه1شده1است؛1برخی1
آنها1را1در1زير1مجموعه111سفال1های1دوره1سامانی1قرار1داده1اند1
)كيانی1و1كريمی،171:13641(1و1برخی1ديگر1ظروف1آقکند1را1
به1همراه1نوع1آمل1در1رديف1سفال1نقش1كنده1منقوش1رنگی1
1زيرلعاب1شفاف1طبقه1بندی1كرده1اند1)گروبه،1011:13841(.1
نقش1اكثر1سفالينه1های1آقکند1به1صورت1اسگرافياتو1و1نقش1كنده1
با1لعاب1است1كه1محدوده1زمانی1قرن1های1چهارم1تا1قرن1ششم1
ه.ق.1را1برای1آن1بيان1كرده1اند.1برخالف1ساير1نمونه های1مشابه1
)اسگرافياتو(1به1طور1مثال1ظروف1نوع1آمل،1ظروف1آقکند1عموما1ً
چند1رنگ1بوده1و1رنگ هايی1كه1در1اين1نوع1سفال1مورداستفاده1
قرار1گرفته،1عموما1ًزرد،1قهوه ای1و1سبز1و1در1برخی1مواقع،1قرمز1
متمايل1به1قهوه ای1است.1بيشتر1ظروف1سفالی1اين1گروه،1بشقاب ها1
و1سينی های1بزرگ1است1كه1اكثرا1ًبا1نقوش1پرندگان1و1حيوانات1
تزيين1گشته اند.1به1نظر1می رسد1در1نقوش1كنده1روی1اين1ظروف1
سفالی1به1تبعيت1از1ظروف1فلزی1كه1در1قسمت های1كنده1از1
سيم های1مفتولی1با1رنگ1متمايز1از1زمينه1ظرف1به1كار1می1رفته،1از1
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 .)Fehervari, 2000 :89(11رنگ های1جداگانه ای1استفاده1شده1است
در1اواخر1قرن161ه.ق.،1ساخت1سفالينه1با1نقش1كنده،1مخصوصا1ً
نوع1آقکند1به1شيوه1گذشته1منسوخ1و1سفال1لعابی1جايگزين1
آن1می1شود1)كيانی،1همانجا(.1ساخت1سفالينه1های1نوع1آقکند1
به1صورت1بدنه1ای1با1گل1رس1و1انگوبی1سفيد12بوده1است1و1نقوش1
مختلفی1از1پرندگان1و1حيوانات1درشت1در1ميان1گياهان1با1زمينه1ای1
پركار1و1همچنين1نقوش1انسانی1بر1روی1اين1سفالينه1ها1ديده1
می1شود1)كيانی،761:1380(.1هيچ1گونه1شواهدی1مبنی1بر1ساخت1
اين1ظروف1بعد1از1حمله1مغوالن1در1اين1منطقه1دردست1نيست؛1
اگرچه1ظرف1سفالی1مشابه1با1اين1ظروف1در1نواحی1شرقی1آناتولی1
و1شمالی1سوريه1در1طی1سده171ه.ق.1توليد1می شده1است.1نمونه1
ظروف1محدودی1از1نوع1سفال های1آقکند1در1ری1به1دست1آمده1
كه1می تواند1نشان1دهنده1صادرات1محدود1اين1نمونه1ظروف1

.)Schnyder, 1991 :609-601(1سفالی1باشد
برای1تحول1و1تکامل1تکنيك1ساخت1و1نوع11نقوش1سفالينه1های1
آقکند1می1توان1منابع1مختلفی1را1بر1شمرد.1اسگرافياتو1به1عنوان1
 Fehervary, 2000:(1مهمترين1تکنيك1سفالگری1اوايل1اسالم
81(،1قبل1از1استفاده1در1سفال1های1نوع1آقکند،1در1ظروف1لعاب1
لکه1ای1عباسی1در1سامرا1ديده1می1شود1و1پس1از1استفاده1در1
سفال1های1سامانی،1در1سفالينه1های1آقکند1به1اوج1می1رسد1
)گروبه،1011:13841(.1برای1شيوه1اجرای1نقوش1كنده1بر1روی1
سفالينه1های1آقکند،1دو1مسير1تکاملی1را1می1توان1خاطر1نشان1
كرد.1اولين1منبع1برای1چنين1اجرائی1را1می1توان1در1سفال1های1با1
تکنيك1لعاب1پاشيده1ديد1و1ديگری1را1می1توان1در1سفالينه1های1

با1تکنيك1نقش1كنده1اوايل1اسالم1مشاهده1نمود.

نگاهی به منسوجات ادوار آل بويه و سلجوقی

آل1بويه1طايفه1ای1از1شيعيان1زيدی1اهل1منطقه1ديلم1بودند1
كه1ادعا1می1كردند1از1اعقاب1ساسانيان1و1ايرانيان1قبل1از1اسالم1
هستند.1حکومت1اين1سلسله1كه1از13201ه.ق/1932م1آغاز1شد،1
به1مدت11201سال1ادامه1داشت1)اتينگهاوزن1و1الگ،1:13841
بافت1و1طراحی1منسوجات1 307-304(.1در1دوره1آل1بويه،1
از1رونق1فزاينده1ای1برخوردار1شد1به1طوری1كه1می1توان1از1
ميان1هنرها،1پارچه1بافی1را1نماد1اعتالی1هنری1ايران1برشمرد1
)پيگولوسکايا،2921:13631-290(.1حمايت1حکام1آل1بويه1از1
اين1صنعت،1شامل1استفاده1از1خلعت1های1ابريشمی1نفيس1
برای1پاداش1به1زيردستان1و1توجه1خاص1به1آن1به1عنوان1يك1
كاالی1بازرگانی1بود1)اشپولر،4141:13791و415(.1مرو،1نيشابور،1
شوش،1شوشتر،1فارس،1ری1و1يزد1از1مراكز1مهم1پارچه1بافی1
دوره1آل1بويه1بودند1)مقدسی،3531:13631(.1در1پارچه1های1
آل1بويه1به1طراحی1صحنه1شکار1و1طرح1ساده1شده11حيوانات1

بيشتر1توجه1می1شد1و1خطوطی1نيز1در1طراحی1و1تزئينات1به1كار1
گرفته1می1شد.1در1بسياری1از1اين1بافته1ها1طراحی1پيچيده1تر1
نقوش1عقاب،1طاووس،1بزهای1كوهی،1شير،1فيل1و1پيکرهای1
درحال1شکار1باعث1غنای1تزئينات1پارچه1ها1گرديده1است1)زكی،1
1901:1377؛1فتحی1و1فربود،441:13881(.1از1نظر1پيچيدگی1
طراحی،1بايد1نقوش1بافته1های1اين1دوره1را1حد1فاصل1نقوش1
ساسانی1و1سلجوقی1به1حساب1آورد1)اتينگهاوزن1و1الگ،13841؛1

فتحی1و1فربود،351:13881(.1
با1روی1كارآمدن1سلجوقيان1)1429ه.ق.(،1صنعت1نساجی1
و1پارچه1بافی1از1رونق1خاصی1برخوردار1شد1)ديماند،1:13831
244(.1عواملی1همچون1معلومات1صنعتگران1گذشته،1وجود1
سبك1های1اسالمی1متداول1در1منطقه1و1تأثير1سبك1های1چينی1
در1ترسيم1دقيق1گياهان1و1جانوران،1در1اين1توسعه1مؤثر1بوده1اند1
)زكی،2311:13661(.1توسعه1صنعت1نساجی1در1دوره1سلجوقی1
تا1آنجا1رسيد1كه1بافندگان1قادر1بودند1ظريف1ترين1نقوش1را1
بر1روی1پارچه1ها1ببافند1)الوند،1121:13551(.1»شيوه1طراحی1
پارچه1های1سلجوقيان1در1ايران1تركيبی1از1شيوه1ساسانی1و1عناصر1
تزيينی1سوريه1و1شيوه1هايی1بود1كه1از1چين1مايه1می1گرفت.1اين1
شيوه1ها1چنان1درهم1آميخته1شدند1كه1هيچ1جنبه1التقاطی1در1

آن1ديده1نمی1شود«1)پوپ،1،13871ج51321:51(.1
در1كاوش1سال113041ش/11925م1در1نزديکی1مقبره1بی1بی1
شهربانو1در1شهر1ری،1بقايای1اجساد1انسان،1تابوت1های1چوبی1
و1قطعاتی1از1منسوجات1به1دست1آمد1)فريه،1571:13741(.1اين1
بافته1ها1دارای1انواعی1از1نقوش،1نظير1نقوش1حيوانات،1جانوران1
اساطيری،1گياهان،1نقش1انسان1و1دوايری1كه1در1آنها1پرندگان1و1
حيوانات1گرد1درخت1زندگی1گرد1آمده1اند،1همراه1با1كتيبه1هايی1
كه1اصول1ساسانی1در1آنها1رعايت1گرديده،1هستند،1اما1ذكری1از1
محل1توليد1آنها1نشده1است1)برزين،401:13461(.1اين1منسوجات1
از1نظر1ظاهری1با1منسوجات1دوره1های1قبل1تفاوت1هايی1دارند،1
اما1با1توجه1به1طرح،1بافت1و1زيبايی،1هنوز1برخی1از1اصول1طراحی1
قديم1را1از1دست1نداده1اند1)تاج1بخش،2111:13811(.1پارچه1هايی1
كه1از1ری1به1دست1آمده1اند،1نشانگر1درباری1بودن1اين1هنر1است1
)ديماند،2431:13831؛1روح1فر،561:1380(.1سلجوقيان1پس1از1
سلطه،1تمام1كارگاه1های1آل1بويه1را1تصاحب1نموده1و1از1نقش1و1
نگارهای1آنان1بهره1برداری1كردند1)فريه،551:13741(.1منسوجات1
و1نقوش1آنها1در1دوره1سلجوقی،1به1طور1كلی1برگرفته1از1شيوه1
اجرای1اين1هنر1در1دوره1آل1بويه1بوده،1چون1همان1تفکرات1حاكم1
بر1هنرمندان1آل1بويه1در1اين1دوره1نيز1بر1هنرمندان1حکمفرما1
بود1)پوپ،321:13841(.1بنابراين،1تمايز1بين1منسوجات1آل1بويه1
و1سلجوقی1از1يکديگر1مشکل1است1و1پس1از1بررسی1می1توان1
تعدادی1از1بافته1های1يك1دوره1را1به1دوره11ديگر1نيز1نسبت1داد.1
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به1طور1كلی،1نقش1مايه1های1منسوجات1ادوار1آل1بويه1و1سلجوقی1
را1می1توان1بدين1شرح1طبقه1بندی1نمود:

31 نقوش گياهی؛1اشکال1مختلف1گل1بوته1ها،1نخل1ها،1
شاخ1و1برگ1های1گياهی1در1تزيين1منسوجات1به1كار1رفته1است.1
132نقوش جانوری؛1بر1روی1منسوجات1اين1دوران،1نقوش1
حيوانات1همراه1با1كتيبه1های1كوفی1نقش1شده1است1)فريه،1

.)1591:1374
133نقوش انسانی؛1اين1نقوش1غالبا1ًبرگرفته1از1زندگی1
درباريان1است،1مانند1پادشاهی1كه1بر1تخت1نشسته1يا1درحال1

شکار1يا1جنگ1است1)بهنسی،3761:13851(.
134نقوش هندسی؛1از1انواع1اشکال1مختلف1هندسی1و1
زاويه1دار1برای1تزيين1اين1منسوجات1استفاده1شده1است.1كاربرد1
انواع1قاب1های1هندسی1در1تزيين1منسوجات1از1شيوه1های1

متداولی1است1كه1بعضا1ًمفاهيم1نمادی1هم1دارند.1
135نقوش اسطوره ای و نمادين؛1عناصر1نمادين1مانند1
نقش1خورشيد،1ماه1و1صور1فلکی1در1تزيين1منسوجات1به1كار1
رفته1است.1جانوران1اساطيری1مثل1سيمرغ1و1شير1بالدار1كه1
گاهی1در1نقش1كردن1آنها1اصل1تقابل1و1تقارن1رعايت1شده1و1
طاووس1كه1نشانه1ای1از1آسمان1پر1ستاره1است،1مکررا1ًديده1

می1شود1)گيرشمن،2361:13701(.1
36 خط و خوش نويسی؛1هنرمندان1اين1عصر1با1افزودن1
كتيبه1های1كوفی1و1تركيب1بندی1نقوش1با1نوشتار1و1استفاده1
از1هر1دو1توأمان1به1عنوان1عناصر1تزيينی،1ابتکار1به1خرج1داده1و1
هماهنگی1موزون1بين1نقش1و1نوشتار1ايجاد1كرده1اند1)طالب1پور1

و1خطايی،491:13901(.
بنابر1كاربرد1نقش1مايه1ها1و1تركيب1بندی1آنها،1می1توان1اين1
ويژگی1های1را1برای1منسوجات1آل1بويه1و1سلجوقی1برشمرد:

131ويژگی های فرمی؛1بسياری1از1نقوش1منسوجات1برمبنای1
اشکال1هندسی،1بيضی1يا1دايره1ای1مانند1شکل1گرفته1است.1

132وجود قرينگی؛1در1تعدادی1از1منسوجات،1نقوش1به1صورت1
قرينه1به1كار1رفته11و1عنصر1تکرارشونده1نقش1در1سطح1پارچه1

قرينه1بافته1شده1است.
تکرار1 سلجوقی،1 و1 آل1بويه1 منسوجات1 در1 تكرار؛1  33
نقش1مايه1های1اصلی1به1وفور1ديده1می1شود.1اين1تکرارها1غالبا1ً

منظم1است1و1از1الگوی1خاصی1تبعيت1می1كنند.
34 رعايت تناسب؛1در1نمونه1های1منسوجات1موجود،1
نوعی1تناسب1و1هماهنگی1ميان1نقش1مايه1ها1و1نقوشی1كه1در1
زمينه1استفاده1شده1است،1به1چشم1می1خورد.1زمينه1منسوجات1
غالبا1ًبا1كاربرد1تصاويری1از1گياهان1و1جانوران1تکميل1شده1
است.1گاهی1نيز1هنرمندان1از1خط1كوفی1در1تزيين1استفاده1

نموده1اند1)طالب1پور1و1خطايی،531:13901(.

135نقوش محصور در قاب؛:1عالقه1به1محصوركردن1نقوش1
در1قاب1های1هندسی1يا1دايره1ای1از1شيوه1های1پارچه1بافی1متداول1
اواخر1دوره1ساسانی1است.1اين1شيوه1را1استادان1طراح1و1بافنده1
برای1ايجاد1طرح1های1ظريف1در1دوره1اسالمی1اقتباس1كرده1اند.11

مقايسه تحليلی نقش مايه های منسوجات ادوار آل بويه 
و سلجوقی با سفالينه های آقكند

- تمام رخ نمايی
اولين1ويژگی1قابل1بحث،1طراحی1نقوش1از1روبرو1يا1تمام1
رخ1نمايی1است.1اين1ويژگی1يکی1از1عمده1ترين1خصوصيات1
تزئينات1بافته1های1آل1بويه1به1شمار1می1آيد.1پارچه1های1بسياری1
بدين1شيوه1طراحی1شده1اند1كه1عمده1ترين1آنها1را1نقوش1
پرندگان1تشکيل1می11دهد.1اولين1نمونه،1قطعه1پارچه1ای1از1
دوره1آل1بويه1با1نقش1عقاب1بزرگ1دوسر1به1رنگ1قهوه1ای1
روشن1روی1زمينه1ای1نخودی1است1كه1انسانی1را1با1خود1به1
هوا1می1برد.1اين1پرندگان1توسط1نقوشی1شبيه1به1درخت1سرو1
از1يکديگر1جدا1شده1اند1)روح1فر،201:1380(،1)تصوير21(.1
نمونه1های1زيادی1از1اين1گونه1طراحی1در1منسوجات1به1كار1
رفته1است.1در1اين1پارچه1ها1به1عقاب1يا1پرنده1يك1سر1كه1
به1همان1شيوه1تزئين1يافته،1برمی1خوريم1)تصوير31(.1چنين1
شيوه1ای1برای1نشان1دادن1نقوش1بر1روی1سفالينه1های1نوع1
آقکند1بارها1تکرار1شده1است.1اين1تأثير1به1قدری1واضح1بوده1
كه1عالوه1بر1شيوه،1حتی1نوع1پرنده1ای1هم1كه1به1كار1رفته،1
همان1است1كه1در1اين1پارچه1نقش1بسته1است.1عقابی1با1
بال1های1گشوده1در1دو1طرف1كه1از1روبرو1طراحی1شده1است1
)تصوير41(.1چنين1نقوشی1يادآور1نقوش1پرندگان1در1ايران1
باستان1است،1به1همين1خاطر1از1اين1منظر،1وجود1چنين1
نقوشی1بر1روی1اين1سفال1ها1برگرفته1از1منسوجات1است،1
چراكه1منسوجات1دوره1آل1بويه1وارث1هنر1پارچه1بافی1ساسانی1
است1و1به1عنوان1پلی1ارتباطی،1اين1نقوش1را1به1روی1سفالينه1ها1

منتقل1نموده1اند.1
نقوش1روی1اين1سفالينه1نوعی1خام1دستی1با1خطوط1ساده1
و1بی1پيرايه1را1نشان1می1دهد1كه1به1نظر1بيانگر1تقليدی1بودن1
از1يك1نقش1اصلی1است.1اين1پرنده1به1نام1شاهين1يا1آلوه1نزد1
پيشينيان1نماد1فّر1و1شکوه،1بخت1بلند،1بزرگواری1و1پايگاه1
ارجمند1بوده1كه1در1زبان1عربی1به1آن1عقاب1می1گويند.1عقاب1
از1روزگاران1باستان1وابسته1به1خدايان1آسمان1و1زمين1بوده1
گروه1 1.)68 هال،1:13831 23؛1 )بختورتاش،1:13831 است1
بزرگي1از1پارچه1های1دوران1آل1بويه1و1سلجوقی1و1به1تقليد1از1
آنها،1سفالينه1های1نوع1آقکند،1نقش1عقاب1بر1خود1دارند1كه1
به1نوعي،1نگاره1موردپسند1زمان1و1رايج1در1سرزمين1های1شرقی1
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اسپانياي1 و1 آفريقاي1شمالي1 بيزانس،1 امپراتوري1 اسالمی،1
مسلمان1بود.1نقش1عقاب1پيش1از1اسالم1نماد1قدرت1و1بزرگي1
بود،1ولي1در1دوران1اسالمي1به1نمادي1از1سراي1آخرت1و1مرگ1

تغيير1يافت1)مکداول،1581:13741(.

- تقارن و تقابل

پارچه1های1آل1بويه1به1نقش1اندازی1های1متقارن1و1متقابل1
معروف1اند،1اين1روش1كار1آنها1هرچند1به1تقليد1از1پارچه1های1
ساسانی1است1ليکن1اضافه1كردن1كتيبه1های1كوفی1و1تركيب1بندی1
موفق1نقش1و1نوشتار1و1استفاده1از1هر1دو1موضوع1به1عنوان1تزئين،1
حکايت1از1توان1باالی1هنر1آل1بويه1در1آميختن1تصوير1و1نوشتار1
دارد1)شايسته1فر1و1موسوی1لر،251:13821(.1اين1ويژگی1مهم،1
عامل1ديگری1است1كه1شباهت1برخی1نقوش1سفالينه1های1نوع1
آقکند1را1با1نقوش1پارچه1های1آل1بويه1و1سلجوقی1نشان1می1دهد،1
ازجمله1می1توان1به1نقوشی1اشاره1نمود1كه1موجوداتی1را1در1
دو1طرف1يك1درخت1نشان1می1دهد1كه1در1بيشتر1مواقع1اين1
درخت1سرو1است.1نقوش1مذكور1بر1روی1پارچه1ها1به1شيوه1
ماهرانه1ای1به1تصوير1كشيده1شده1)تصوير51(،1درحالی1كه1در1
سفال1ها1كاماًل1ابتدائی1و1با1يك1تقارن1نامساوی1ديده1می1شود.
در1برخی1از1پارچه1ها1با1تركيب1نقوش1حيوانات1مختلف،1هنرمند1
بافنده1درحال1بيان1كردن1موضوعاتی1است1كه1با1چيره1دستی1

)موزه1 ری1 از1 مکشوفه1 عقاب؛1 نقش1 با1 پارچه1 1.1 تصوير1
كليولند1،3شماره1ثبت1953.4341(

تصوير1.21نقش1پرنده1از1روبرو،1اواسط1قرن141هجری1
)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1968.2331(

تصوير1.31تمام1رخ1نمايی1در1سفال1آقکند،1اواخر1قرن151و1اوايل1
)C.725.19231،4قرن161ه.ق.1)موزه1ويکتوريا1و1آلبرت

تصوير1.41سفال1آقکند،1اواخر1قرن151و1اوايل1قرن161ه.ق.11
)پوپ،607/1:13871(

1تصوير1.51دو1پرنده1رو1در1رو1به1صورت1متقارن،1اوائل1دوره1آل1بويه1
)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1982.241(
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توانسته1آنها1را1به1خوبی1به1بيننده1منتقل1كند.1از1اين1نمونه1ها،1
ابريشمينه1ای1است1به1تاريخ13931ه.ق.1با1منشأ1ری1كه1به1عنوان1
پوشش1قبر1كاربرد1داشته1است.1نقش1اين1پارچه،1دو1طاووس1
بزرگ1متقارن1رو1به1درخت1زندگي1است1كه1چنگال1هايش1در1
پشت1گاوی1فرو1رفته1است.1در1متن1كتيبه1آن،1براي1فرماندار1
آرزوي1بقا1و1طول1عمر1شده1است1)تصوير61(.1نقشی1تركيبی1
ازاين1دست،1در1سفال1های1نوع1آقکند1ديده1نمی1شود1و1فقط1
نقش1دو1پرنده1ای1ديده1می1شود1كه1در1دو1طرف1يك1درخت،1رو1
در1روی1هم1كاماًل1انتزاعی1نقش1شده1اند.1مهم1ترين1تفاوتی1كه1
اين1سفالينه1با1نقوش1ساير1سفال1ها1دارد،1در1شکل1بال1پرنده1
است،1در1اين1نقش1برخالف1ساير1نمونه1ها1شکل1بال1ها1به1حالت1
طبيعی1تری1نزديك1شده1و1به1جای1اينکه1بال1ها1بر1روی1بدن1

پرنده1قرار1داده1شوند،1به1بدن1چسبيده1اند1)تصوير71(.

- قاب های نقوش
موضوع1قابل1بحث1ديگر،1فضايی1است1كه1نقوش1در1آن1
جای1گرفته1اند.1بيشتر1نقوش1تزئينی1روي1پارچه1هاي1آل1بويه،1
به1وسيله1قاب1دايره1ای1شکل1دربر1گرفته1شده1اند.1عالقه1به1
انحصار1نقش1ها1در1شکل1هاي1هندسي1كه1در1دوره1ساساني1
مشهود1بود،1در1دوران1آل1بويه1نيز1وجود1داشت1و1استاد1طراح1
پارچه1در1كنار1ترسيم1اين1نقوش،1طرح1هاي1ظريف1و1گل1و1
بته1هاي1مارپيچي1را1هم1به1كار1مي1برد.1اين1ويژگی1را1در1بيشتر1
منسوجات1اين1دوره1می1توان1مشاهده1نمود1)پوپ،281:13841(.1
نقش1يکی1از1منسوجات1دوره1سلجوقی،1دو1شير1را1درحال1
نگهبانی1درخت1زندگی1نشان1می1دهد1كه1از1باالی1اين1درخت1دو1
1پرنده1به1پرواز1درآمده1و1تخم1نعمت1بر1زمين1می1پاشند1)همان:991(؛1
در1نمونه1ديگر،1دو1شير1در1دو1طرف1درخت1زندگی1در1داخل1دو1
دايره1محدود1شده1كه1بين1آنها1نيز1با1نقوش1حيوانی1و1گياهی1
تزئين1يافته1است1)تصوير81(.1اين1ويژگی،1قبل1از1اين1دوره1

نيز1در1يکی1از1پارچه1های1دوره1آل1بويه1با1همان1سبك1و1سياق1
ديده1می1شود1)تصوير91(.1نکته1جالب1توجه1درباره1برخی1از1اين1
دايره1ها1اين1است،1در1مواردی1كه1دو1دايره1نقش1را1احاطه1كرده،1
در1فضای1بين1دو1دايره1نقوش1كتيبه1ای1و1يا1نقوش1حيوانی1نيز1
به1كار1می1رفته1است،1چنين1ويژگی1ای1در1اكثر1سفال1های1آقکند1
نيز1نمايان1است.1شايد1اگر1برای1سفالينه1های1نوع1آقکند1از1ميان1

ری1 هجری،1 15 قرن1 رودررو،1 و1 متقارن1 حيوانات1 تصوير1.6
)Pope, 1967؛1موزه1كليولند،1شماره1ثبت1961.341(

1تصوير1.71سفال1آقکند1با1نقش1دو1پرنده1رو1در1رو،1اواخر1قرن151ه.ق.1
)منبع:1وب1سايت1سولينت5(

1تصوير1.81پارچه1دوره1سلجوقی،1نقوش1محصور1شده1در1دايره
)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1966.1361(

تصوير1.91نقوش1محصور1در1دايره،1بافته1قرن141هجری،1آل1
بويه1)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1955.521(
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تصوير1.101نقش1حيوان1در1سفال،1دو1دايره1كه1نقش1را1محصور1كرده1و1
)oc.153-1946،16فضای1ميانی1آنها1منقوش1است،1قرن161ه.ق.1)موزه1فيتز

چند1ويژگی1شاخص،1يکی1را1به1عنوان1نمونه1بيان1كنيم:1بايد1به1
فضای1دايره1ای1اكثر1قريب1به1اتفاق1نقوش1اين1سفال1ها1اشاره1
نمائيم.1در1اين1سفال1ها1تمام1زمينه1نقش1با1نقوش1اسليمی1طوماری1
به1شيوه1ای1كاماًل1انتزاعی1پر1شده11كه1در1داخل1دايره1هايی1محصور1
گشته1اند.1گاهی1نقوش1در1داخل1دو1دايره1تو1در1تو1نقش1شده1اند.1
در1اينجا1هنرمند1برای1استفاده1از1اين1دايره1ها1بين1انواع1نقوش،1
استثنايی1قائل1نشده1و1آنها1را1در1نقوش1مختلف1و1گاهی1در1تركيب1
نقوش1گياهی1و1حيوانی1به1كار1برده1است1)تصويرهای110و111(.

- نقوش انتزاعی

يکی1از1شاخص1ترين1ويژگی1سفالينه1های1نوع1آقکند1وفور1بيش1
از1اندازه1نقش1پرندگان1است.1اين1نقوش1عمده1ترين1نقش1تزئينی1
اين1سفال1ها1بوده1و1بيشتر1سفال1هايی1كه1نقش1پرنده1را1دارند،1از1
بسياری1جهات1به1هم1شبيه1اند.1در1رابطه1با1شباهت1های1نقوش1
پرنده1روی1سفال1های1آقکند1با1منسوجات1آل1بويه1و1سلجوقی،1
بايد1به1طراحی1غيرطبيعی1نقش1پرنده1در1هر1دو1زمينه1پارچه1
و1سفال1اشاره1كنيم.1اين1ويژگی1بارزترين1تشابه1ميان1اين1دو1
هنر1را1در1اين1دوره1ها1ارائه1می1دهد،1چنين1ويژگی1بيشتر1در1بال1
پرندگان1ديده1می1شود.1در1هر1دوی1زمينه1ها،1بال1ها1به1گونه1ای1
طراحی1شده1اند1كه1كاماًل1از1حالت1طبيعی1خارج1شده11و1بيش1از1
آنکه1شکل1يك1بال1را1تداعی1كنند،1يك1بيضی1منحنی1شکلی1را1
در1بيننده1مجسم1می1كنند1كه1گويا1به1بدن1پرنده1الصاق1شده1اند1
)تصويرهای1121و13(.1اين1ويژگی1در1منسوجات1در1تصوير161نيز1
كاماًل1پيداست.1از1طرف1ديگر،1اين1ويژگی1هميشه1به1گونه1ای1بوده1
1كه1بال1پرنده1به1صورت1جمع1شده1و1چسبيده1به1بدن1كار1شده1و1
به1ندرت،1نقشی1ديده1می1شود1كه1بال1پرنده1بازشده1نقش1شده1باشد.1

- تحرک در نقوش حيوانات
در1بين1نقوش1حيوانات1چهارپا،1در1منسوجاتی1كه1به1بررسی1
آنها1پرداخته1شد،1يك1ويژگی1كاماًل1پيداست1و1آن1آرامش1و1عدم1
تحركی1است1كه1در1اينها1وجود1دارد1و1اين1ويژگی،1نقطه1مقابل1
نقوش1مشابه1در1سفال1ها1قرار1دارد.1تمامی1حيوانات1چهارپايی1
كه1در1سفال1ها1ديده1می1شود1از1تحرك1زيادی1برخوردارند1و1
همگی1درحال1بازی1و1يا1درحال1فرار1و1در1طبيعت1در1ميان1نقوش1
انتزاعی1گل1و1گياه1نقش1شده1اند.1بااين1حال،1در1منسوجات1نقشی1
ديده1می1شود1كه1برخالف1ساير1نقوش،1هنرمند1با1متحرك1
نقش1كردن1حيوان1جانی1به1آن1داده1و1مقايسه1آن1را1با1نقوش1
سفال1ها1امکان1پذير1ساخته1است1)تصوير141(1اين1پارچه1كه1
مربوط1به1دوره1آل1بويه1و1قرن1چهارم1است1حيوانی1شبيه1به1گوزن1
يا1آهو1را1نشان1می1دهد1كه1در1داخل1نقش1دايره1محصور1است1
و1حالت1فرار1يا1تحرك1آن1با1تمامی1نقوش1سفال1های1آقکند،1
قابل1قياس1است.1شکل1ساده1شاخ1و1نقوش1روی1بدن1حيوان1و1
همچنين1نقوش1گياهی1زمينه1به1همان1شيوه1ای1است1كه1در1
سفال1ها1ظهور1كرده1است.1چنين1شباهتی1را1می1توان1در1سفالينه1

تصوير1101و1همچنين1تصوير1151مشاهده1نمود.

- نقوش زمينه
موضوع1قابل1بحث1ديگر،1درباره1نقوش1اسليمی1زمينه1نقش1ها1
است.1اسليمی،1عنصر1نمادينی1است1كه1شامل1گردش1هايی1
از1نقوش1گياهی1است1و1از1طرح1های1اصلی1هنرهای1ايرانی1
محسوب1می1شود.1اسليمی1را1صورت1ساده1شده1ای1از1شاخ1و1برگ1
گياهان1دانسته1اند.1اين1موتيف1ها1آن1قدر1نقش1پردازی1شده1اند1
كه1هرگونه1شباهت1به1طبيعت1را1ازدست1داده1اند.1در1يکی1از1
منسوجات،1پرنده1ای1ديده1می1شود1كه1در1ميان1نقوش1اسليمی1

تصوير1.111نقش1پرندگان1محصور1در1ميان1دو1دايره1
(Fehervari, 2000: 40)
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تصوير1.121پرنده1در1منسوجات،1نحوه1قرارگيری1بال،1اواخر1آل1بويه1
)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1964.5381(

تصوير1.131طرز1قرار1گيری1بال1در1نقش1پرنده،1سفال1آقکند،1قرن161ه.ق.1
)مجموعه1كريستی،1شماره1ثبت6428.2561(

تصوير1.141پارچه1با1نقش1حيوانی1درحال1فرار،1آل1بويه1
)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1952.831(

تصوير1.161نقوش1اسليمی1در1پارچه،1سلجوقی1
)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1950.5331( )Fehervavi, 2000: 40(1تصوير1.151نقش1حيوان1در1سفال1آقکند

به1تصوير1كشيده1شده1است1)تصوير161(.1طرز1اجرای1اين1نقوش1
اسليمی1كاماًل1با1نمونه1های1سفال1مطابقت1دارد1كه1اين1نه1تنها1
در1نوع1اسليمی1ها1به1كار1رفته1است،1بلکه1در1چگونگی1چرخش1
و1گسترش1آنها1نيز1ديده1می1شود؛1اين1شباهت1را1می1توان1در1
زمينه1تمامی1سفال1هايی1كه1تاكنون1درباره1آنها1بحث1شد،1

مشاهده1نمود1)تصوير171(.

- شيوه  تزئين بال پرنده
-1استفاده1از1نقوش1گياهی1و1جداكردن1نقش1ها1با1يك1
خط1افقی،1اين1پرندگان1را1بيش1از1پيش1به1هم1شبيه1می1كند.1
درمورد1نقوش1روی1منسوجات1نکته1ای1حائز1اهميت1است:1
اضافه1كردن1يك1بال1به1يك1حيوان1بی1بال1و1آفرينش1حيوانی1
تركيبی1است.1بااينکه1حيوانی1كاماًل1شبيه1به1اين1نقوش1بر1
روی1سفال1ها1ديده1نمی1شود1ولی1طرز1منقوش1ساختن1اين1بال1
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بر1روی1اين1حيوانات1در1منسوجات1كاماًل1در1برخی1سفال1ها1
ديده1می1شود،1ازجمله1می1توان1به1خطوط1افقی1بر1روی1بال1ها1

اشاره1نمود1)تصويرهای1181و191(.1
-1يك1نشان1يا1شکل1دايره1ای1كوچك1بر1روی1بدن1پرندگان1و1
ساير1حيوانات1و1نقش1اندازی1داخل1آن1در1دو1نمونه1از1منسوجات1
)تصويرهای1181و221(1و1در1اكثر1قريب1به1اتفاق1نقوش1روی1
سفالينه1های1آقکند1قابل1مشاهده1است.1در1سفالينه1ها1از1اين1
نقش1می1توان1برای1شناسايی1بسياری1از1سفالينه1هايی1كه1تاريخ1
ساخت1يا1محل1ساخت1آنها1نامشخص1است،1استفاده1نمود.1
به1طور1كلی1اين1شيوه1تزئين1را1می1توان1جز1الينفك1سفال1های1

آقکند1به1حساب1آورد1)تصويرهای1191و211(.
-1برگشتن1سر1پرندگان1با1زاويه1ای1تقريبا1ًمشخص،1ويژگی1
مشترك1ديگری1است1كه1می1توان1هم1در1پارچه1ها1)تصوير20(1و1
هم1در1سفال1های1نوع1آقکند1مشاهده1نمود.1هنرمند1بدين1شيوه1
خواسته1هنر1خويش1را1بيش1از1پيش1از1حالت1انتزاعی1خارج1
كند1و1به1حالت1طبيعی1نزديك1گرداند.1اين1ويژگی1سفال1های1
آقکند1را1در1تصويرهای1211،191و1231می1توان1مشاهده1كرد.

-1همان1گونه1كه1در1تصويرهای1191و1231ديده1می1شود،1نقش1
خروس1يکی1از1موضوعات1موردعالقه1هنرمندان1سفالگر1است.1
شايد1وجود1چنين1نقوشی1در1اين1سفال1ها1حکايت1از1محلی11و1يا1
روستايی1بودن1اين1سفال1ها1باشد،1ولی1براساس1نقوش1منسوجات1
و1همچنين1برخی1منابع1قديم1می1توان1به1سابقه1بسيار1طوالنی1
اين1نقش1در1هنر1پيش1از1اسالم1و1دوره1اسالمی1پی1برد.1قطعه1ای1
از1پارچه1ابريشمی1نفيسی1در1رم1نگهداری1می1شود1كه1دارای1نقش1
رديف1های1خروس1و1طوقی1های1مرواريد1و1هاله1های1تقدس1است1
كه1همه1درون1شمسه1هايی1مزين1به1شکل1قلب1های1كوچك1قرار1
گرفته1اند.1در1متن1زرتشتی1بندهش1آمده1است1كه1خروس1شب1

هنگام1از1آدميان1حراست1می1كند1تا1او1سالم1بماند.1به1استنباط1از1
داللت1اين1معنی1كه1بتواند1وارد1بهشت1شود1)فريه،1541:13741(.1
باتوجه1به1اين1موضوع،1نبايد1اين1نقش1را1يکی1از1شاخصه1های1
هنر1روستايی1به1شمار1آورد،1چراكه1در1منسوجات1آل1بويه1كه1
خود1هنری1درباری1بوده1و1وارث1هنر1ساسانی1به1حساب1می1آيد1

از1اين1نقوش1به1وفور1استفاده1شده1است.1
-1تزئين1نقش1كاكل1پرندگان1از1ديگر1شباهت1های1هنر1
پارچه1بافی1اين1دو1دوره1با1سفالينه1نوع1آقکند1است.1در1پارچه1های1
اين1دو1دوره،1نقوش1عقاب1و1شاهين1هاي1كوچك1با1كاكل11هاي1برگ1
برگي1و1شاخ1مانند1متداول1می1شود1)همان:961-90(،1)تصوير1
24(.1كاكل1برگی1شکل1در1نقوش1پرندگان1در1چند1نمونه1از1
سفالينه1های1آقکند1نيز1ديده1می1شود.1برای1طراحی1كاكل1با1استفاده1
از1خطوط1منحنی1آنها1را1طوری1به1اجرا1در1می1آوردند1كه1هم1شکل1
1يك1كاكل1را1تداعی1كند1و1هم1در1كنار1زمينه1گياهی،1كل1نقش1
به1گونه1ای1متمايز1شکل1يك1برگ1را1به1خود1گيرد1)تصوير211(.
-1به11نظر1می1رسد1كه1در1طول1دو1دوره1آل1بويه1و1سلجوقی،1
منسوجات1از1يك1زمينه1خالی1به1سوی1فضائی1پر1نقش،1پيش1
رفته1اند.1در1زمينه1پارچه1های1دوره1آل1بويه1تقريبا1ًبه1غير1از1نقوش1
انسانی1و1حيوانات1مختلف1و1موجودات1تركيبی،1كمتر1از1نقوش1
گياهی1استفاده1شده،1ولی1اين1زمينه1در1دوره1سلجوقی1با1عناصر1
گياهی1به1صورت1كاماًل1تزئينی1پر1شده1است.1گذشته1از1تمامی1
شباهت1هايی1كه1عنوان1شد،1در1برخی1سفال1های1آقکند1نقوش1
پرندگانی1وجود1دارد1كه1كاماًل1مشخص1و1بدون1تغييرات1عمده1
از1منسوجات1گرفته1شده1اند1و1نقش1اين1پرندگان1به1لحاظ1تمام1
ويژگی1های1بصری1ازجمله1آرايش1سر1و1صورت1و1چگونگی1
قرارگيری1نقش1در1فضای1زمينه،1در1هر1دو1هنر1به1هم1شبيه1

هستند1)تصويرهای1251و261(.

(Watson, 230)1تصوير1.171نقوش1اسليمی1سفال1آقکند
تزئين1خطوط1 باليبا1 با1 تركيبی1 پارچه1سلجوقی،1حيوانی1 1.18 تصوير1

افقی1)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1939.471(
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1تصوير1.191شيوه1تزئين1بال1پرنده1در11فال1آقکند،1اواخر1قرن151ه.ق.1
)Fehreveri, 2000: 89(

تصوير1.201نحوه1طراحی1سر1پرنده1در1ابريشم،1آل1بويه1
)پوپ،1251:13841(

1تصوير1.211شکل1كاكل1و1برگشتن1سر1پرنده1به1عقب1در1سفال1آقکند1
)موزه1رضا1عباسی(

تصوير1.221نقش1مركزی1در1بدن1نقش1حيوانی،1سلجوقی1
)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1966.1331(

تصوير1.231نقش1مركزی1در1بدن1پرنده،1اواخر1قرن151ه.ق.1
)پوپ،6071:13871(

تصوير1.241كاكل1برگی1شکل1و1شيوه1تزئين1نوك1در1منسوجات،1ری،1قرن1پنجم1
)موزه1كليولند،1شماره1ثبت1948.5011(
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نتيجه گيری
تأثير1و1تأثرات1بين1دو1زمينه1هنری1موردمطالعه1در1اين1پژوهش1را1می1توان1در1اين1موارد1خالصه1نمود.1

تمام1رخ1نمايی:1باوجود1اين1ويژگی1در1هر1دو1زمينه1هنری،1نقوش1روی1سفالينه1ها1در1مقايسه1با1پارچه1ها1نوعی1
خام1دستی1با1خطوط1ساده1و1بی1پيرايه1را1نشان1می1دهند.1با1درنظرگرفتن1ماده1سفالينه1كه1اجازه1ظرافت1بيش1از1

حد1را1به1هنرمند1نمی1دهد،1بااين1حال1نقوش1سفالينه1ها1به1صورت1ناشيانه1حالتی1از1تقليد1را1نشان1می1دهند.1
تقابل1و1تقارن:1اين1ويژگی1در1نقوش1منسوجات1بسيار1پخته1و1دقيق1و1در1سفالينه1ها1بسيار1ابتدائی1طراحی1گشته11است.
قاب1نقوش:1توجه1به1اين1امر1نشان1می1دهد1كه1هر1دو1زمينه1هنری1به1بهترين1شکل1از1قاب1های1دايره1ای1استفاده1
كرده1اند.1در1سفالينه1ها1در1فضای1خالی1بين1دوائر1به1پيروی1از1منسوجات،1نقوش1حيوانی1را1تکرارشونده1به1كار1برده1اند.
شيوه1تزئين:1استفاده1از1نقوش1انتزاعی،1طراحی1بدن1و1سر1حيوانات1به1صورت1مشابه،1استفاده1از1نقوش1گياهی1
برای1زمينه1نقش1ها1و1ايجاد1نوعی1تحرك1در1نقش1حيوانات1همگی1به1رابطه1نزديك1و1تعامالت1هنری1بين1دو1زمينه1
موردبحث1اشاره1دارند.1اين1ارتباط1و1مقايسه1كيفيت1نقوش1موردبحث1به1شيوه1ای1است1كه1به1نظر1می1رسد1نقوش1

منسوجات1به1عنوان1منبعی1برای1طراحی1نقوش1سفالينه1ها1مورداستفاده1قرار1گرفته1اند.
بررسی1اين1دو1زمينه،1اطالعات1ارزشمندی1از1نحوه1شکل1گيری1برخی1نقوش1را1در1روی1سفال1ها1در1اختيارمان1
قرار1می1دهد.1نقوش1روی1سفالينه1ها1به1راحتی1می1توانند1در1اثر1تعامالت1هنری1و1مبادالت1منطقه1ای1و1فرامنطقه1ای1
از1يك1منطقه1به1ناحيه1ای1ديگر1منتقل1شوند.1اين1ويژگی1باعث1می1شود1كه1بخشی1از1سفال1های1مشابه1كه1در1اصل1
مربوط1به1يك1فرهنگ1خاص1هستند1يا1از1يك1منبع1مشابه1نشأت1گرفته1اند،1در1مناطق1وسيعی1گسترش1پيدا1كنند.1
گسترش1وسيع1سفال1های1نوع1آقکند1در1يك1حوزه1جغرافيايی1وسيع1نشانگر1اين1موضوع1است1كه1چنين1فرايندی1
برای1سفال1های1نوع1آقکند1نيز1می1تواند1صادق1باشد.1بيشتر1منسوجات1بحث1شده1در1اين1پژوهش1مکشوفه1از1شهر1
ری1بوده1اند،1اينچنين1می1توان1پيشنهاد1داد1كه1ساخت1اين1ظروف1در1مدتی1كوتاه1در1دوره11رواجش،1در1قسمت1های1
شرقی1و1جنوب1شرقی1آذربايجان1يا1جنوب1استان1زنجان1گسترش1پيدا1كرده1است.1همان1طور1كه1قباًل1اشاره1شد1
تعداد1محدودی1از1اين1سفال1ها1از1شهر1ری1به1دست1آمده1و1توجه1به1اين1موضوع1می1تواند1رهنمودی1روشن1درباب1
مکان1ساخت1اين1نوع1از1سفالينه1ها1ارائه1دهد.1از1سوی1ديگر،1شاخه1دوم1حکومت1آل1بويه1منحصر1به1شهر1ری1نبوده1
و1عالوه1بر1اين1شهر،1همدان1و1اصفهان1نيز1مركز1حکومت1آنها1بوده1است1)414-1320ه.ق.(؛1به1دليل1نزديکی1شهر1
همدان1به1مناطق1واقع1در1قسمت1های1جنوبی1زنجان،1می1توانست1چنين1تبادالت1و1تعامالت1فرهنگی1و1تأثيرات1

هنری1صورت1پذيرد.1

1تصوير1.261نقش1اردك1يا1قو1در1سفال1آقکند،1قابل1مقايسه1با1تصوير1،221تصوير1.251نقش1اردك1يا1قو1در1روی1پارچه1)پوپ،1251:13841(
مجموعه1شارل1ژيله1)پوپ،6091:13871(



127

هنر
ی 

بیق
 تط

ات
الع

مط
ی 

هش
پژو

ی- 
علم

مه 
لنا

فص
دو

۱۳
۹۵

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
یاز

ره 
شما

م، 
شش

ل 
سا

درباره1تاريخ1ساخت1اين1نوع1سفال1ها1براساس1شواهد1و1مدارك،1بيشتر1و1دقيق1تر1می1توان1بحث1كرد.1شايان1توجه1
است1كه1سفال1با1نقش1كنده1نوع1آقکند1با1سبك1های1پيشين1در1سفالگری1پيوند1خورده1است،1ازجمله1در1ارتباط1
نزديك1با1لعاب1پاشيده1قرار1گرفته1است.1درواقع،1اين1سفالينه1ها1ابداع1خالقانه1ای1از1هنرمندان1سفالگر1ايرانی1در1
تركيب1سفال1نقش1كنده1و1لعاب1پاشيده1است.1شيوه1تزئين1لعاب1پاشيده1را1مربوط1به1سده1سوم1هجری1دانسته1اند1
)توحيدی،2561:13781(.1شيوه1نقش1اسگرافياتو1و1شيوه1نقش1كنده1كه1كاربرد1آن1در1سفال1های1آقکند1به1اوج1
رسيده،1پيش1از1اين1سفال1ها1در1قرون1دوم1و1سوم1هجری1در1ظروف1متنوعی،1ازجمله1سفال1های1عباسی1نيز1استفاده1
شده1است.1با1نگاهی1به1اين1موضوعات،1به1همراه1تأثيراتی1كه1از1منسوجات1قرن1های1سوم1و1چهارم1هجری1در1آنها1
ديده1می1شود،1می1توان1اشاره1نمود1كه1ساخت1اين1گونه1سفال1ها1می1توانسته1در1بازه1زمانی1بين1قرن1های1سوم1تا1
پنجم1هجری1صورت1گرفته1باشد1و1اين1تاريخ1محتمل1تر1به1نظر1می1رسد؛1همان1گونه1كه1برخی1از1هنرشناسان1نيز1
معتقدند1كه1بايد1اين1ظروف1را1در1مجموعه1سفال1های1نقش1كنده11دوره1سامانی1قرار1داد،1چراكه1تمامی1تأثيراتی1
كه1از1ساير1هنرها1و1سفالينه1ها،1در1نمونه1های1آقکند1ديده1می1شود،1ريشه1در1قرن1های1دوم1و1سوم1هجری1دارند.1

سفالينه1های1نوع1آقکند1بخشی1از1ميراث1هنری1اوائل1دوره1اسالمی1هستند1كه1در1پژوهش1ها1كمتر1بدان1پرداخته1
شده1است.1بنابراين1برای1پژوهش1های1آتی1راجع1به1شناخت1هرچه1بيشتر1آنها1می1توان1اين1موارد1را1مدنظر1قرار1داد:

1 مجموعه1ظروف1فلزی1سده1های1اوليه1اسالمی1منبع1ارزشمندی1از1نقوش1دوره1اسالمی1هستند1كه1می1توان1نقوش1-
آنها1را1به1لحاظ1مکانی1و1زمانی1با1ظروف1سفالی1نوع1آقکند1موردمقايسه1قرار1داد1و1به1نتايج1ارزشمندی1از1وجود1يا1

عدم1وجود1تعامالت1هنری1بين1آنها1دست1يافت.
1 يك1بررسی1ميدانی1باستان1شناختی1در1شمال1غرب1ايران،1وضعيت1پراكنش1اين1نوع1سفال1ها1را1بهتر1نمايان1خواهد1-

ساخت؛1با1نظر1به1اين1موضوع1كه1وجود1چنين1سفال1هايی1از1برخی1مناطق1استان1اردبيل1و1همچنين1از1زنجان1در1
شرق1و1از1تخت1سليمان1در1غرب1نيز1هرچند1به1صورت1محدود1گزارش1شده1است.

1 سبك1سفالگری1يا1شيوه1ساخت1سفالينه1های1نوع1آقکند1را1می1توان1با1سفالينه1های1همزمان1آن1موردمقايسه1قرار1داد.1-
يافتن1بيشترين1تشابهات1در1اين1زمينه1بين1سفالينه1ها1كمك1بزرگی1در1تعيين1تاريخ1احتمالی1ساخت1سفالينه1های1

نوع1آقکند1ارائه1خواهد1داد.
1 درنهايت،1مطالعه1منطقه1ای1اين1سفال1ها1بسيار1مفيد1خواهد1بود.1چون1ممکن1است1اين1سفال1ها1در1هر1منطقه1ای1-

به1تأثير1از1فرهنگ1بومی1و1تعامالت1فرهنگی1و1هنری1ويژگی1های1متفاوتی1به1خود1گرفته1باشند.

پی نوشت
11 اين1شيوه1يکی1از1نمونه های1استثنايی1برای1تزئين1سفال1است1كه1با1تلفيق1كنده كاری1و1تزئين1لعاب1رنگی1انجام1می گرفت.1.

عمل1كنده كاری1روی1ظروف1سفالين1همچون1تزئين1برش دار1است1كه1بيشتر1اوقات،1تزئينات1پيش1از1پخت1انجام1می شده1است1
)رفيعی،451:13771(؛1تکنيکی1كه1شیء1با1يك1روكش1گلی1نازك1پوشانده1و1سپس1طرح1بر1روی1آن،1قبل1از1لعاب1اصلی1حکاكی1

می شود1)آلن،161:13831(.
21 پوشش هاي گلي در دورۀ پيش از تاريخ در ايران به منزلۀ نوعي لعاب1براي نفوذناپذير كردن بدنه و نيز تزيين سفالينه به كار1.

می رفته است.1سپس1در اوايل دورۀ اسالمي استفاده از اِنگوب سفيد براي رقابت با ظروف1چيني و در دورۀ سامانيان و بعد از آن 
براي تغيير رنگ بدنۀ رسي سفال1و ايجاد بستري مناسب براي تزيين استفاده می كرده اند. استفاده از انگوب1سفيد پس از ابداع 
بدنۀ فريتي در قرن ششم هجري)دورۀ سلجوقي(1از1رونق افتاد و پس از آن هيچگاه آثاري ارزنده تر از سفال نوع ساماني با1استفاده 
از اين روش توليد نشد. بررسي ها نشان مي دهد كه با استفاده از1اِنگوب مي توان بدون افزايش هزينۀ پخت، آثاري با رنگي متفاوت 

از1رنگ بدنۀ رسي پديد آورد1)تمدن1و1سرپولکی،541:13851(.
3. www.clevelandart.org
4. www.vam.ac.uk
5. http//:tudasbazis.sulinet.hu/hu
6. www.fitzmuseum.cam.ac.uk
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Abstract

The Aghkand potteries have high position in the classification of pottery types of the early 
Islamic period. Since the researchers assess the start and use of Aghkand potteries from the 
4th century to the mid of the middle Ages of Islamic period, so in this paper we perused the 
comparison of pottery designs of Aghkand and textile designs of Buyid and Seljuk periods 
that lie in the interval. Whit this research in addition to being able to find the background 
of motifs on pottery, we found out other effects of textile designs on the pottery designs 
of Aghkand in the mentioned periods. Some motifs such as birds are seen on the Aghkand 
potteries in the same form designed on the textiles in terms of how to apply their forms and 
the type of bird and the position of design in the background. Since the main location of 
manufacturing the potteries known as Aghkand type is not properly known, such studies 
can help archaeologists and virtuosos in representing a solution in discovering the place of 
their manufacture. Therefore we can assess the manufacturing date of the most of potteries 
which have similar themes whit textile designs through resemblances seen between textile 
designs of Buyid era and pottery motifs of Aghkand.

Keywords: Aghkand potteries, Buyid and Seljuk periods, textiles, bird and animal motifs.

9

A Comparative- Analytical Study of Pottery Patterns of Aghkand 

with the Textile Patterns of 4th-6th Centuries AH
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