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 مقدمه 

  های فرهنگ   و  ها تمدن  پلی میان  ۀمثاببه  دو  هر  برخوردار هستند. در حقیقت   دنیا در    غنی  هایتمدن  از  ایران  و  اسپانیا

شرایط برای استفاده از تجربه طبقات فرهیخته    ، با توسعه قلمرو اسالمی  اند.بوده  مسیحیت،   و   اسالم  ویژهبه  ، غرب  و   شرق

  نخست   که اسپانیاگ ایرانی به مراکز اسالمی شد.  ات هنر و فرهنتأثیرساز انتقال  ران فراهم گشت و این موضوع زمینهای

  فرهنگی   و  اجتماعی  بازرگانی  روابط  دارای  همواره  ندلسا  به  شدن  تبدیل  از  پیش  شد،می  میدهنا  اسپانیا  سپس  «،ایبری»

  سقوط  با  اعراب  دست  به  ایران  فتح  و  گرفت  قرار  اعراب  حمله   مورد  م.637  سال   در  ایران  امپراتوری  .بود  با ایران  مستقیم

  بعد   سه ربع   گشت.  کامل  بعد   سال   16  یعنی   میالدی   6۵3  سال   در   ساسانی   پادشاه   واپسین  مرگ   با   پارس،  امپراتوری

  کردند  حمله  اروپایی   هند  ملل   از  دیگر   یکی   ، اسپانیا  به  اعراب   ، سال  74  از   پس   یعنی   شد،  تکرار   تاریخ   حمله،   این   از   پس

  نقطه  ترین شرقی در  یکی  یعنی خود،  قلمرو دوسوی  در  آفریقایی غیر  غیر سامی  کشوری  دو  ،ایران با  همراه را  اسپانیا و

  ۀ هم  در  اسپانیا  و  ایران  روابط  1آندلس   تأسیس  زمان  از   کردند.  ضمیمه  خود  قلمروی  به  نقطه   ترینغربی  در  یکی  و

  شد. می  پیموده  دراز   هایسال  در  آفریقایی   ابریشم   راه  ۀوسیلبه  حقیقت  در  نقطه   این دو   زیاد  ۀفاصل  یافت.  افزایش   ها زمینه

  آندلس   وایران    جاده  این  . ساختمیکه ایران را به چین متصل    کندمی  بازی   را   ابریشمی   راه   نقش   همان   اصل   راه در   این

فراوانی در انتقال نقوش سفال    تأثیرداد. مصر دوران فاطمی  می  پیوند  هم  به  و مراکش  الجزایر  لیبی،  مصر،  مسیر  از  را

  سفالگری  در  خود  مصریان  فاطمیان،   شدن   برجاپا  و  عباسیان  خالفت  انقراض  از  پس ست.  نیشابور به اسپانیا داشته ا

   آوردند. وجود به نو هایی شیوه و  شدند استاد 

های  سفال  حال آثاری به بررسیاینبانیامده است.  تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در  این پژوهش  خصوص موضوعدر

  روی   بر  پرنده  نقوش  بررسی   عنوان   با   خود   مقاله   در (  1381)  سماوکی  و   خزایی   محمد اند.  نیشابور و اسپانیا پرداخته

همچنین    اند،داشته  ایران  در   مغول  از   قبل  تا  تاریخ  از  پیش  هایدوران  در  پرنده  نقوش  بر  مروری   ایران  سفالی  ظروف

  اسالمی   هنر  و  فرهنگ   گیریشکل  روند  در  ایرانی  هایمؤلفه  بازتاب»  هایعنوان  با  مقاله  دو  در(  138۵)  خزایی  محمد

  های سده  در  اسالمی  هنر  گیریشکل  در  ساسانی  هنری  هایسنت  نقش»  و  «هجری  پنجم   تا  سوم های سده  در  ایران

  های سده  در   اسالمی   هنر  گیری شکل  در   هنر   این  که   اتیتأثیر  و  ساسانی   هنر  از   استفاده   اهمیت  به  ،«هجری  پنجم   تا   سوم

  بر  ساسانی   هنر  تأثیر»  مقاله  در(  1387)  خالدیان  ستار.  است  پرداخته  نقوش  این   در  ایرانی  هویت  بازتاب   و  داشته   اول

  پرسش  .است  پرداخته  داشته،  اسالمی  سفالگری  بر  ساسانی  دوران  هنر  و  فرهنگ   که  اتیتأثیر  به  «اسالمی   ۀدور  سفال

  چیست؟  اسپانیا( )  اندلس سفالین آثار  با  نیشابور هایسفالینه نقوش های تفاوت و  هاشباهت که  است  این  تحقیق اصلی 

از  است. روش گردآوری مطالب کتابخانهروش تحقیق توصیفی تحلیلی   برداری و تصویرخوانی است. طریق فیشای 

  سفالین   آثار   های نیشابور و اسپانیا مورد بررسی جزء به جزء قرار گرفته است. در این پژوهش بههایی از سفالینهنمونه

  نقوش   های تفاوت  و   هاشد و شباهت   خواهد   پرداخته   ، شودمی  دیده  نیشابور   نقوش   از  هایی شاخصه  آن  در   که   اسپانیا 

  .شودمی  بررسی  اسپانیا() اندلس  سفالین ثار آ با نیشابور ی هاسفالینه
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 شابور ین در یهانهیسفال مختصات ی بررس .1

پیش   -های تاریخ هنر ایران د حلقه ارتباطی میان دو دوره از شکوفاترین دورهتوانهای نیشابور و نقوش آنها میسفالینه

از اسالم  از مواردی  محسوب شو  -و پس  از هنر و هنرمندان  که رشد سفالگری در  است  د. حمایت حاکمان سامانی 

های هندسی و جاندار از پیشینه  ها کتیبه. همه نقوش این سفالنیشابور طی قرون سوم و چهارم هجری را موجب شد

چنگیز،  )این نقوش نمایانگر باورها و اعتقادات مردم آن روزگاران است    ارزشمندی در تاریخ هنر ایران برخوردار است.

ترین  مهمایران در قرون نخستین اسالمی بوده است.    ترین مراکز سفالگریشهر نیشابور یکی از مهم  (.33:  1391رضالو،  

پیدایش    باسی در آغاز قرن سوم ودلیل رواج سفالگری در این دوره تاریخی این است که با افول قدرت مرکزی خالفت ع 

های مستقل محلی در منطقه خراسان، احیای هنرهای مختلف از جمله سفالگری نیز اتفاق افتاد. یکی از دالیل  دولت

قابل دسترس بودن سفال برای تمام اقشار جامعه   تأثیر  ، شکوفایی سفالگری در این دوره تأمین بازار بود؛ سادگی و 

از جمله   نیشابور  تازه در سفالگری شد.  ابداعات  فرامین دینی، موجب پیدایش  با  احکام دین اسالم و هم سو شدن 

ترین تولیدات سفالی آن در قرون نخستین هجری،  مهم  های علمی در آن انجام شده است.مناطقی است که حفاری

روف سفالی اغلب به شکل کاسه، قدح و بشقاب  سفالینه با گالبه نقش خورده است. در قرون سوم و چهارم هجری ظ

های پوشش گلی، نقاشی زیر لعابی سفید با آبی الجوردی، لعاب پاشیده، نقش کنده  ها با تکنیک . این سفالینهباشندمی

 (.60: 1397)براتی و جاوری، اند فام تزیین شدهو زرین

ات  تأثیردر نقوش سفال نیشاور    رم هجری پدیدار شد. سفال منقوش نیشابور متأثر از نهضت ایرانی است که در قرن چها

های انسانی سواره و پیاده به احتمال قوی تصویری از  شود. پیته یا در پیکره فرمی و مضمونی ایران باستان دیده می

است )الموتی،  ها عموماً نقش کبوتر نشسته و یا در حال پرواز تکرار شده  یک منجی و یا موعود هستند. در کنار پیکره

ای و خوشنویسی بودند. این های نیشابور دارای نقوش تزیینی تجریدی، هندسی، گیاهی، پیکرهسفالینه  (.24:  139۵

پذیری از از هنر ساسانی، دارای نوآوری نیز بودند. نقوش سفال دوران اسالمی تداعی آشکار  تأثیرها در عین  سفالینه

   (.1: 139۵زکریایی،  ) باستانی استنمادهای اساطیری و 

تحوالت مختلف در این دوران  کنندۀ منعکس  ،ایماندهباقیدهد آثار سفالین نیشابور بیش از هر اثر ها نشان میبررسی

های  لعابهای کوفی و تجربیات در زمینه تهیه  ، نوشتهتزئیناتاز روی  توان  میها را  است؛ زیرا سیر تطور و تحول اندیشه

موسوم به لعاب گلی و  تزئین  توان به  های فنی سفال این دوره میاز ویژگی  دید.های مختلف  و جدید و رنگ مختلف  

این ظروف، نبود تراکم و ایجاد فضای خالی و در برخی    تزئینات های کلی  فام اولیه اشاره کرد. از ویژگیپوشش زرین

ظروف ساسانی،  از سوار، به تقلید اسبتوان به نقش می  ، این دورهمتداول ست. از نقوش ها فشردگی و تزاحم فضانمونه

ها،  که در داخل کاسه  ختپرداهای اسلیمی  مایهبا تلفیقی از نقوش پرندگان مثل مرغ شاخدار و پرنده مسبک و نقش

  ترین مضامین این نقوش، موضوعات درباری، مقوله جنگ و شکار از مهم . های کوچک رسم شده استها و پیالهبشقاب

 (.66: 1391)آزادبخت، طاووسی،  استموضوعات نمادین و 
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 اندلس نیشابور و های سفالینه نقوش تطبیق  .2

 ظرفی از تروئلنقش گاو بر    .2.1

  از  که  است  شده   یافت   اسپانیا   از   بسیاری   های سفالینه

  معمول  نقوش  از   حیوان  این .  است  برخوردار  گاو   نقوش

  از   ظرفی  میان   این  در  .ستاسپانیا  آثار  در   پرکاربرد   و

  تصویر  که  شده  یافت  اسپانیا  3اراگون   جنوب  در  2تروئل 

.  است  شده  نقش  آن  بر  سیر  الجوردی  رنگ   به  گاو

و   میالدی  16 قرن  به مربوط سفال این ساخت  تاریخ 

 (1)تصویر   .است لعاب شفاف قلع دارای

  خموپیچپر  نازک و  خطوط  با   گاو  بدن   اطراف  تزئینات  

و    گرفته   صورت   کوچک  پر  چهار    های گل  و   گیاهی 

  باقی  از  ترو مسلط  ضخیم  خطوطی  با   ینیئتز  چهار فرم 

زیر   هافرم  این  از  یکی .  دارد  وجود  نیز  تزئینات   در 

  شده   ترسیم   آن   بدن  جلوی  دیگری   و   حیوان  شکم 

  ساقه   قسمت  در  تفاوت  کمی  با   دیگر  نقش   دو  .است

  .است شده  تکرار بدن باالی  مرکزی،

  . است  کرده  ضخیم احاطه   نوار  یک  را   ظرف   لبه  دور

  تیره   الجوردی  رنگ   با  حیوان  بدن   اعظم  قسمت 

از    کمی  تزئینات  دارای  که  شده   پوشانیده مشتمل 

  مرکز   ای دردایره  و همچنین  خطوط منحنی و مواج

ترسیم    آن   اطراف  در   بیضی   نقش   است که چهار   بدن

  شده نقش باریک  ساق  قسمت  در حیوان پاهای  شده.

  و   ویژگی .  است  کوچک   ایگره  دارای  انتها   در   دم   و

  سر   ترسیم   ۀنحو  در   حیوان  این  ویرگریتص  شاخصه

  متفاوت   ای زاویه  از   گاو  سر  مختلف   جزئیات   است.  آن

  تصویری که  است   شده  گرفته   کار   به  همزمان   صورتبه

  به   گاو که  هایشاخ  اند.خلق کرده  متفاوت  ایبا شیوه

  یکدیگر   مقابل  شوند،می  دیده  روهروب  منحنی از   صورت

 
2 Teruel 
3 Aragon 

متروپولیتن،    ۀموزم،    16: ظرفی با نقش گاو از تروئل اسپانیا، قرن  1تصویر  

 (www.metmuseum.org, july 12, 2017)  .94.4.283  قطعه  ۀشماربه  

  ۀموزم ،    11یا    10: ظرفی با نقش گاو از نیشابور ، قرن    2تصویر  

 ) 11,2017www.hmoa.org, july( هانتینگتون.
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  درشت   ایدایره  است،  مستطیل   شکل  به  صورت  و  هستند  کوچک  هاگوش  اند.کرده  حاصل  را  هالل  یک   و  شده  ترسیم

  با   پایین  و  باال   لب  .است  نیمرخ  زاویه   از  حاکی  و  است  گاو  چشم   یک   نمایانگر  که   شده  رسم  صورت  وسط  در  درست

  این   از  حاصل  تصویر.  است  شده  پر  گاو  بلند   توسط زبان  دهان  میان  فضای  و  اندشده  کشیده  برابر  نسبتاً  ضخیم   دوخط

  ۀموز  ۀ مجموعدر    .است  گرفته   قرار  جانبی   نمای  از   ترسیمی   با   حیوان   بدن   بر  که   است   متقارن   می فر  تصویرگری،  شیوه

  و   گاو  مرکزی  نقش   با  ظرف   این  .شودمی  نگهداری  میالدی  11  یا  10  قرن   به  متعلق  نیشابور  ازظرفی    هانتینگتون

 به   ظرف  سطح  و  است  تیره  خطوط  با  ایقهوه  و  زیتونی  سفال  این  غالب  رنگ .  است  شده  ینئتز  لعاب  زیر  تصویرگری

  شکم   زیر  در .  است  ترسیم شده   بدن و سر، با طوقی به گردن   در   روشن   هاینقطه  ودار  پولک   بدنی  گاو با.  است  کرم  رنگ 

تواند  . این تصویر میشوددیده می  هم  نیشابور  دیگر  هاینمونه  در  که  شده  نقش   مشابه  تزئینات  با   ایپرنده  ،حیوان  این

مزدا در جهان مادی است و پدرِ  شش آفرینش ازلی اهوراکه یکی از   آفریده، گاو نخستین باشد  اسطوره گاو یکتا  یادآور

  (2)تصویر  .(37 :1399، دیگرانحیوانات سودبخش است )آقابیگی و   ۀ هماساطیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  است  شده   داده   نمایش  دهند،می   نشان   را  حرکت  که   پاهایی  و  باال   سمت   به  کوچک  با دمی  جانبی   نمای   از   گاو   بدن 

  یک  اما   شود می  دیده  کامل  صورت به  ها گوش  و   ها شاخ.  ستاسپانیا  ظرف  نمونه  با   مشابه  شده،   ترسیم   گاو  برای  که   سری

  مشابه   شکل  دو   از   نیز  گاو  دهان .  است  شده   داده   قرار   سر  وسط  در   اسپانیا   ۀنمون  همانند   و  شده   ترسیم   گاو  برای  چشم 

  زبان  اسپانیا،  ۀنموندر  که  دارد   قرار  دو  این بین  ای فاصله  و شده  تشکیل  ، است حیوان پایین و  باال فک   ۀکنندنمایان که

  های شیوه  . است  شده  تصویر  گلی   آنها  میان   در   و   بلندتر  گاو  های در نمونه نیشابور شاخ  بود،  شده  ترسیم  بخش   این  در   گاو

 تصویر  اینگونه  توانمی  نیز  منطقه  این  از  ظرفی  در  .است  مشابه  مازندران  ساری  ظروف  تزئیناتظرف با    این  در  ینئتز

  . است  کار رفته   هب  اسپانیا  ظرف  مانند   نیشابور،   نمونه  از  تردرشت   چشمانی   با   که تفاوت  این  با  کرد   مشاهده   را  حیوان  سر

 (3)تصویر 

 (Grube, 1994, 110) م.  10ساری مازندران، قرن   : نقش گاو بر ظرف سفالین از  3تصویر  
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  بارزتر   ایجلوه  ریز  تزئینات  میان  در  که  هستند  نقشی  نیشابور، چهار   هاینمونه  به  اسپانیا  تروئل  ظرف  اشارات  دیگر  از

  وسط   در  منحنی  یک   از  متشکل   بخش  سه   به  باال  در   که  مرکزی است  ایساقه  دارایینی  ئتز  ( این فرم4)تصویر  .  دارند

  تر ضخیم ینی ئتز فرم  دو  به که  گشته  مواجی ترسیم  خط جانب ساقه از دو این  پایین  در . رسدمی  کوچک  انشعاب  دو  و

 در تصویر  مثال  عنوانبه  ؛شودمی  دیده  بیشتر  جزییات  و  تفاوت  کمی  با  نیشابور  هایسفالینه  در  فرم  این  شود.می  منتهی

  قیاس   قابل  اسپانیا  تصویر  نمونه  با  که  شده  داده  نشان  ،کرده   پر  اسب را   و  بین پرنده  فضایی  که   تزیینی   نقش،  ۵  ۀشمار

 .است

 رو ه نقش گاو بر ظرف اسپانیا با سری از نمای روب .2.2

  با  دیگر   اینمونه  به  توانمی  اسپانیا  ظروف  گاوهای  تصاویر  میان   از

 با   متروپولیتن  موزه   در   ظرفی   کرد،  اشاره   متفاوت  تصویرگری  نوع

  ری نگهدا   میالدی   17  یا   و   16  قرن  به  مربوط   فام   زرین   نقوش

  سگ  زیاد   احتمال   به   حیوان  یک   و  گاو  ظرف نقش   بر این   شود.می

  جلوی   در   دهان  در   گیاهی   با   خرگوشی  و  شده   تصویر  گاو   پشت   در

 پشت  بر  سگ  گرفتن   قرار   ۀ نحو(  6است. )تصویر    نمایان   گاو  پای 

 نیشابور  هاینمونه  با  هاییشباهت  ،پای گاو  جلوی  خرگوش  و  گاو

   دارد.

 

 

  از  قبلی نمونه با حیوان سر این  ترسیم نحوه است. حرکت ۀدهندنشان که برده باال سمت به را خود جلویی پای حیوان

  چشم   دو  و  شود می  داده  نمایش   روبرو  نمای   از  اجزا   تمامی  که   ترسیم شده   ایگونه  به  حیوان   سر  .است  تروئل متفاوت 

م،   12الی    10شده بر ظرف نیشابور ، قرن  استفاده : نقش    ۵تصویر  

 ( www.brooklynmuseum.org, july 4, 2017)  بروکلین.  ۀموز

: نقش استفاده شده در ظرف تروئل اسپانیا.                                           4تصویر  

 (1) بخشی از تصویر  

  16: نقش گاو با سری از نمای روبرو، اسپانیا، قرن    6تصویر  

.   50.144 م. موزه متروپولیتن، به شماره   17الی  

(www.metmuseum.org, july 11, 2017) 
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  مشاهده 4ها یا سکرت رنگین های کاشی  در  توانمی را تصویرسازی نوع این  از دیگر اینمونه  است. شده نقش  گاو برای

  تزئینات عنوانبه هادر سقف و  شدندمی ساخته  مشابه ساختاری سکرت با  بنام  تزئینی  های کاشی پانزدهم   قرن  از  .کرد

  اندازه  مترسانتی 40 در  30 حدود  معموالً  مستطیلی،  هایکاشی این . گرفتندمی قرار  نجیب زادگان و  اشرافی هایخانه

  کلسیم  اکسید  سفید  رنگ   دارای معموالً  آنها  سطح  .داشتند

  و  نقش   و قرمز،  سیاه   تزئینات   برای   منگنز  و  آهن   با  که   بود

 برای  میالدی   دارای  سقف  هایکاشی  این .  شودمی  پخته

 ,McSweeney)است  شده  زده  تخمین   پترنا   ظروف

2012, 202(.   

شدهپرنده  پترنا  از  ظرفی  در نقش    دارای  که  است  ای 

  و   سبز  رنگ  به  پرنده  این  بدن.  است  فراطبیعی   های ویژگی

لبه    .(7)تصویر    است  ایقهوه  رنگ  به  رفتهکاربه  خطوط

  این .  است  شده   مزین   رنگ سبز  ای حلقه  توسط   نیز  ظرف

و  دهان  بر  گیاهی  پرنده   دو  همانند  نقشی  سر  باالی  دارد 

  پرها،   به  شدهینئتزبدن    است.  شده  تصویر  پرنده  برای  گوش

با    و   خزندگان است  دم  همانند  که  شودمی  منتهی   دمی  به

  شده   سوق داده  باال   سمت   به  دم   این   تیز  نوک  پیچش،   یک

هستند،    خود  سر   باالی   بر   نقش گوش  دارای   ، دارند  مانند طاووس  دمی   که   پرندگان   از   بسیاری  نیشابور  های در سفال.  است

  ترسیم   لحاظ   از   پرندگان   این   ست.هاویژگی  این   دارای   بر سفالی از نیشابور ترسیم شده و   13تصویر    در   که   ایمانند پرنده

  ساسانی  سیمرغ تصویر به ارجاع  ها گوش این  .هستند هاییشباهت دارای  ساسانی  فلزی  ظروف های سیمرغ نقش  با دم 

  یا   پرها  از  متشکل  فرمی  توسط  انتها  در  ،شده  ترسیم  پرنده  برای  که  دمی  نمونه  این  در  اینبرعالوه  .کنندمی   بیشتر  را

  . شدهمی  ترسیم  وارونه  و  مانندگالبی  نقش  شکل  به  اکثراً  پرندگان  دم این  هایفرم  چرخد.می  پایین  سمت  به  هاپولک 

  ها، گوش  نقشه   همراه  به  ، کنندمی  حرکت   پایین   سمت   به  تیز   نوک  با   و   شده   رسم   مانند گالبیدم    انتهای   در   که   بخش   این

 . هستند هاشاخصه  این دارای  اند، شده نقش ظرف  این  بر که پرنده  هر چهار. است داده پرنده به ای افسانه ویژگی

  ای ساقه  توسط   و  شده   ترسیم  پرنده  فضای باالی  در  که  مانند استسرو  گیاهی   نقش   اسپانیا  نمونه  های ویژگی  دیگر  از

  ترسیم  هاییگوش  آن  پرندگان  برای  که  نیشابور  هایسفال  از  دیگری  ۀنمون  در.  رسدمی  پرنده  دم  انتهای   نزدیکی  به

  بدن   باالی   اسپانیا  نمونه  با  مشابه   مکانی   در   فرم   ( این 8)تصویر  .است  رفته   کار   به   دم  انتهای   مانندسرو  فرم   این   ،شده

  حدود  تاریخی  دارای   نیشابور  شده از یادظرف    دو   هر  .است  شده   ترسیم   پرنده   پشت  انحنای  فرم  با   هماهنگی   در   و   پرنده

  سفال  ۀبدن  بر   که  نیشابور  های نمونه  در رفته،    کار   به   آنها  در   سیاه   و   زرد  و   سبز   های رنگ   و  هستند   میالدی   دهم   قرن

ه  ب  نقوش  برای  که  و خطوطی  بوده  خود  به  مختص  هایرنگ   دارای  پترنا  است. آثار  بوده  رایج  ،شدندنخودی نقش می

 هستند.  نیشابور هاینمونه به نسبت بیشتری  حرکت دارای  و ترنازک رفته، می کار 

 
4 Socarrat 

:  سفالینه با نقش پرنده گل به دهان و تزیینات مشابه   7تصویر  

ی سرامیک  ملم. موزه    1۵الی    13یتو ایتالیا، قرن  وبا نیشابور، اور

 McSweeney, 2012 ,234))  والنسیا.
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  و   پیشرفت  اسالمی،   سازیسرامیک   سنت  وجود  بدون

  دار لعاب  هایسرامیک   تزئینات  زمینه  در  اروپاییان  ترقی

  مربوط  فنی  دانش  و  الهام  اصلی  منابع  اروپاییانبود.    تصور

 مدیترانه   ۀحوز  اسالمی  کشورهای   از   را  زمینه  این  به

 : 1383بودند )آلن،    کرده   کسب   مسلمان   اسپانیای   جملهاز

  ایتالیا   به  مانیسس   از   فام زرین  ظروف  از   زیادی  (. مقادیر7

  هایآرایش  و  ها طرح  قلع   لعاب   که   جایی   بود،  شده   صادر 

  نخستین   تحول  و  پیشرفت  کلیدی  عناصر  رنگی

  تکنیک  همراه آن  به  و  اندبوده  اروپا  تزئینی  هایسرامیک 

  در نزدیکی   ۵شهر دروتا   شد.  صادر   نیز  دادن   جال  روش  و

  فام  زرین   ظروف   اصلی  مرکز   به   تبدیل  زودی به  6پروجا

 (.  ۵2همان: )  شد ایتالیا

 

ظروفی   قرن  در   سبز   و   ای قهوه  های رنگ   به   همچنین 

  و  ایتالیا   اطراف  مراکز   در   شده  تولید  چهاردهم   و  سیزدهم 

پترنااز  اراگون   جنوب   فرانسه   هجرت   داشت.   رواج   جمله 

ایجاد  سفالگران   از   ،اطراف  کشورهای  در  هایی کارگاه  و 

  خصوصبه مناطق این هایبازرگانی و تجارت ۀنقش طرفی

  خاص   نوع  این   تولید  در   مهمی  نقش   ایتالیا  و  فرانسه  جنوب

  طول   تمام  در   (9اند. )تصویرداشته  آن   شدن  فراگیر  و  سفال 

  جزئی  نیز   هاسفالینهکه    لوکس  کاالهای  تجارت  مدیترانه

 ,McSweeney)  است  شدهمی  انجام   ،بوده  آن   از

2012, 341(. 

ها، نقوش آثار  به همراه صادرات و جابجایی این سفالینه 

نیز   منتقل شدنیشابور  مناطق  دیگر  رسد  نظر میه  ب  .به 

که  تأثیربررسی   دیگر  کشورهای  در  نیشابور  نقوش  ات 

داشته اسپانیا  با  تجاری  است.  امکان  ،اندارتباط  پذیر 

اورویتو  ،مثالعنوان  به شهر  از  ظرفی  ایتالیا    7بر  در 

های نیشابور  ترسیم شده است که همانند نمونه  ایپرنده

درشت و گلی به دهان است، عالوه بر    یها دارای چشم

 
5 Deruta 
6 Peruja 
7 Orvieto 

هایی برافراشته،  های نشسته با دست پیکره :  نمونه ای از     9تصویر  

 (www.tourplanisrael.com, july 23, 2017) م.  10تا     8قرن   نیشابور. 

 های نشسته که اجسامی را در دو دست باالنگه داشته اند،پیکره :  8تصویر  

 (McSweeney,2012,334)پترنا.  
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بر دهان و اطراف پرنده ترسیم شده، مشابه است. نقش    9هایی که در تصویر  پرنده با گل  ۀسیننقش گل چهارپر بر    ،آن

  ۀ نمونشود که در همان  دیواره ظرف ترسیم شده، منشعب می ای که بر دور  گیاهی در فضای پشت پرنده از کادر دایره

گرفته در  کارهبهای  و رنگ   استشده در این نمونه متفاوت  نقشنیشابور قابل مشاهده است، با این تفاوت که نوع گیاه  

 (9های پترنا همخوانی دارد. )تصویراین ظرف با نمونه

 های نیشابور و پترنانمونه ۀنشستهای پیکره .2.3

  حال  در  زنان   نمایش  به  مربوط  گروهی  .است  گرفته  صورت  مختلف   اشکال   به  پترنا  ظروف  در  انسانی  پیکره  نمایش  

  است که   پیچشی  دارای ها بدن  موارد   برخی   .اندداشته  نگه  باال   را   خود   دست   دو   هر   یا   دست  یک  گاهی   که   هستند   رقص 

  اشیای   .شودمی  داده   نشان  تربزرگ  هایگروه  در  یا  تنها  صورتبه  یا  هاپیکره  این.  است  رقصنده  ۀپیکر  در  جنبش   از   نشان

 بردر  را  گیاهان  و  هاگل  یا   هاماهی  موسیقی،  اشیا، آالت  این.  است  متفاوت  های مختلف،نمونه  در  افراد  این  دست  در

ها نماینده رشد  تواند مفهوم نمادین داشته باشد. گلها می.  ماهی و گل(McSweeney, 2012, 261)  گیرد می

، 1398)نیکویی و همکاران،    و یادآور روزی و برکت است  حیات و شکوفایی زندگی است. ماهی نمادی مقدس برای بشر

  ۀ پیکرتوان در بازنمایی  را میای از آن  (. موضوع برخی آثار هنر اسالمی بازنمایی شادمانی و نشاط است که نمونه23

 (10تصویر )(. 47 :1398و دیگران،   )حسن دوستی ها مشاهده کرد ها و نگارهرقصنده در سفالینه

 

 

 

 

 

 

 

  ؛خوردمیکنند. کهن الگوی سه تایی در این اثر به چشم  دهد که درخت سرو میانی را حمایت می دو پیکره را نشان می 

شود. این الگو  یا گیاه قرار گرفته و محافظت میعنوان نماد زندگی میان دو انسان، حیوان  بهالگویی که در آن درخت  

ها چیزی  (. در اینجا پیکره84  :1398،  )عزیزی یوسفکند و براری  های مختلف تکرار شده استشیوهدر هنر ایرانی به  

  دست  در را  ایدایره  جسمی   نیز  مواردیدر    هااست. پیکره  قابل مقایسه  نیشابورشبیه آن در  ۀ  نمونبا  در دست دارند که  

  آثار   میان   در   پیکره،  از  ای تنهنیم  یا   نشسته  ایستاده،  حالت  در  هاپیکره  نمایش  از  هاییشیوه.  اندداشته  نگه  باال  سمت  به

  در   حالت   این  .اندداشته  نگه  باال  سمت  به  را  اشیایی  دست  دو  در   افراد  پترنا  از  هایینمونه  در  .است  بوده  معمول  پترنا

  دیده  نیز  ها رستنی  هایگونه  از   گیاهانی  هانمونه  این  در  .است  شده   تکرار  نیز  منطقه  این  هایسفال  بر  هاتنهنیم  ترسیم

  حالت   این.  اندگردیده  احاطه  یمشابه  گیاهی  تزئینات  در   عمدتاً  ، دارند  سر  بر  کالهی  یا   تاج  که  هاپیکره  این.  شودمی

های  در سفالینه  .(11)تصویر  است  داشته  رواج  نیشابور  هاینمونه  در  اشیا   داشتن  دست  در  و  هاپیکره  یزانو  چهار  نشستن

: نقش میوه در دست پیکره سفالینه  10تصویر  

 (McWilliams, 2013, 182) نیشابور. 
ترنا.                         دست زنان سفالینه پ:  نقش میوه در  11ر  تصوی

 ( 8ر  تصویبخشی از  )
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  دهد دهند که دست حرکت به سمت باال را نشان می های مشابه پیکره نشسته را در حالی نشان میاسالمی با طرح  ۀدور

است و وجود عناصر تزیینی    ساسانی   هاینمونه  از  تصویرسازی برگرفته  ۀشیواین    (.177  :139۵)حسینی و شیرخانی،  

  ها با حاالت نمایشی و ابعاد ها با هدف پرهیز از وجود فضای یکنواخت انجام گرفته است. کاربرد انساندر کنار پیکره

 (. 22 :1396، زاده قشالقی)مونسی سرخه و حسین در هنرهای اسالمی بارز است   ی چنیناین های بزرگ، در طرح

.  خوردمی  چشم   به  سنگ  روی   شدهحجاری  هایبرجستهنقش  و   مهرها  ها، سکه  روی  عمدتاً  ساسانی  ۀ دور  انسانی   نقوش

  های شیوه  میان   این   از  و  ها پارچه  خاص  تزئینات   ،مواج  موی  آرایش  های شیوه  جمله از  خود  هایویژگی  تمامی   با   نقوش  این

  فلزی،   آالت   بر  ، ینیئتز  عناصر  با   بندیترکیب  و   فضا  تمامی  پر کردن   و   روبهرو  از   پیکرها  نمایش   زانو،  چهار  نشستن   خاص 

  دارای   ، دارد   وجود   پترنا   نمونه   دست   در   که   جسمی   همچنین  .(38 ،138۵ خزایی، ) شوندمی دیده ... و هاسفالینه ها، پارچه

  دارای   ایستاده   های پیکره   این   از   بسیاری .  است   نیشابور   ۀ نمون   در   ایستاده   های ه پیکر دست    در   جسمی   نقش   با   مشابه   فرمی 

  دست   در   که   فرمی .  هستند   مشابه   دامن   الگوهای   و   شده   تکرار   آنها   در   تیز نوک   های کفش   ، است   تخت   ی باال   که   هستند   سری 

.  (McWilliams, 2013,182)است    آن   های برگ   همراه   به   میوه   یک   نقش   احتماالً   ، شده   تصویر   مرد   یا   زن   ۀ پیکر   ، آمده   باال 

  گرایی واقعکمتری در مقایسه با آثار نیشابور دارد.    تزئینات کار رفته است و    تری به تر و سیال های اسپانیا خطوط نازک در پیکره 

 . شودهای سفال اسپانیا دیده میپیکره بیشتری در

 های پژوهش تطبیقی یافتهجدول   .2.4

  این.  انجام شد  اسالمی   ۀ دور  در  اسپانیا   هایسفال  و  نیشابور  های سفال  نقوش  میان  ایمقایسه  پیشین،  های بخش  در

  ها تفاوت  جدول تطبیقی موارد  در.  شدمی  آنها  بندیترکیب  ۀنحو  و  پرندگان  گاوها،  ها،پیکره  از  تصاویریشامل    نقوش،

 .شودصورت خالصه بیان میبه آثار  این میان  موجود های شباهت و

 اسپانیا   و  نیشابور  هایسفالینه  نقوش  تطبیقی  جدول-

   اسپانیا آثار با  نیشابور هایهای سفالینهتفاوت    اسپانیا  آثار  با  نیشابور   هایهای سفالینهشباهت

جزئیات  • گاوها  ترسیم    به  متفاوت  ایزاویه  از  گاوها  سر   مختلف   در 

تمامی  شده  گرفته  کار  به  همزمان  صورت سر  یا  از   اجزای    حیوانات 

جانبی    نمای  از  گاو  نمایش داده شده است. ترسیم بدن  روبرو  نمای

دارای تزیینی  نقش  و  در    ایساقه  است  آن  از  انشعاب  دو  و  مرکزی 

رو، باالی  هاطراف نقش حیوان رسم شده. در ترسیم سرها از نمای روب

  به   تا ای شوند و از میان آنها ساقهانحنا به یکدیگر متصل می دو چشم

 یابد. می امتداد بینی  نوک

  پرندگان   برای  گوش  دو همانند   د. نقشیندار دهان  بر  گیاهی پرندگان  •

دمی  شده   تصویر   توسط   انتها   در   که   شده   ترسیم  پرنده   برای   است. 

  چرخد. نقش سرو می پایین سمت  به هاپولک یا پرها از متشکل فرمی

 است.  رفته  کار  و باالی بدن پرنده به  دم انتهای  در مانند 

هایی با دو دسته  دست و پیکره  در   شکلدایره  ها با جسمیترسیم پیکره •

 رواج دارد.  ،اندنشستهبرافراشته که به حالت چهار زانو 

 

  بدن   اطراف  تزئیناتبدن حیوان کمتر و    تزئیناتدر آثار اسپانیا   •

های اسپانیا  گیاهی است. در نمونه  خموپیچپر  نازک و  خطوط  با

 .شدهاستفاده های کمتری تعداد رنگ

  کار به  هایرنگ  .رسداسپانیا فراطبیعی به نظر می  ۀ نمون پرنده در   •

دیگرنمونه  همچون  آثاری  در  رفته   دارای   پَترنا  منطقه  های 

 .هستند خود  خاص  هایویژگی

پیکره • دست  در  دارند. اشیاء  بیشتری  تنوع  پترنا  خطوط    های 

سیالنازک و  و  تر  است  رفته  کار  به  در    تزئیناتتری  کمتری 

  ای قهوه  و  سبز  سفالها  این  غالب  رنگ  مقایسه با آثار نیشابور دارد.

 . است
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 گیرینتیجه

فرد  منحصربههای سبکی  نظیری از آثار هنری را با ویژگیبی  ۀ مجموع)اسپانیا( یکی از مراکز هنر اسالمی است که    اندلس

های  مهاجرت  تأثیرد، سامرا، مصر و اسپانیا و تحت  گیری مراکز حکومت اسالمی از دمشق، بغداگیرد. با شکل بر میدر

اسالمی،   مراکز حکومت  به  ایجاد شد.    ۀزمینهنرمندان  اسالمی  نوین  مراکز  در  اصیل  هنرهای  و خلق  هنرها  انتقال 

قرار  رفت  میحضور هنرمندان ایرانی و آثار هنری که از شرق به غرب  من  أمسرزمین اندلس یا اسپانیای امروزی نیز  

ن مصر دوران فاطمی  این جریان به اسپانیا منتقل گشت. در این میا  تأثیربنابراین سبک سفالگری نیشابور تحت    ؛ گرفت

نیشابور با  های  سفالینههای نیشابور داشت. از مقایسه تطبیقی  پذیری سفالگری اسپانیا از سفالینهتأثیرنقش مهمی در  

  نقوش  که  دهدمی  بیشتر مطرح کرد. نتایج این تطبیق نشانکید  پذیری را با تأتأثیرتوان این  آثار سفالین اسپانیا می

سفالین   نقوش  از   برگرفته   اسپانیا   های سفالینه   ها، پیکره  حیوانی،   گیاهی،   نقوش  در   ات تأثیر  این  .است  نیشابور   آثار 

  و   مرتبط  اندرفته  کارهب  ایران  میالد   از  پیش  هایسده  آثار ساسانی و  در  که  نقوشی  با  و  است   نمایان...   و  هابندیترکیب

توان در ترسیم،  نیشابور را می  های سفال  با   اسپانیا   هایسفالینه  های شباهت.  هستند  ایرانی  فرهنگ  و   هنر  از   برگرفته

مشابه و ملهم از  یاتی  ئجزآنها، پرندگانی با    دست  در  رفتهکاربه  اشیای  و  هانقوش گاوها، پیکره  تزئیناتبندی و  ترکیب

از  ۀگذشتآثار     خطوط  کمتر نقش مرکزی،   تزئینات نیشابور،    هایسفال  با   اسپانیا  های سفالینه  هایتفاوت  ایران دید. 

  . است  خود  خاص   هایویژگی  دارای  پَتِرنا  منطقه  آثار  هایرنگ .  در آثار اسپانیا است  هاپیکره بیشتر  گراییواقع  و  ترنازک

 .است ایقهوه و سبز  ها سفال این غالب  رنگ 
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