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 چکیده
 گذر از صافی که بادارند  اساطیریهای ، باورهای مذهبی و یا داستانسنتی ریشه در فرهنگ یهاهیمانقشاغلب 

صور انسانی  ترکیبکه از  نقشی است سخنگودرخت  .شونداجرا می انواع هنرهای صناعیبر روی ، هن طراحانذ
یا رخت به د اند،کرده فیتأل دانان مسلمانهایی که جغرافیکتاب در. است شکل یافته و جانوری با نقوش گیاهی

 کهبرخی از محققین بر این اعتقادند  حالاین است. با شدهاشارهدر نواحی شرقی همچون چین و هند جزیره واق 
همچون ابوریحان اندیشمندان ایرانی  واسطۀهبپس از فتح قسمتی از هند به دست حاکمان غزنوی این نقش 

 یگرصورتبا ورود اسالم به ایران و تحریم  ، زیرااست شدهوارد هنر تزیینی ایران  بیرونی و ابوالقاسم فردوسی
در  درخت سخنگواولین بار  .انددهبوانسانی و جانوری  صور نمایشدر جستجوی راهی برای  طراحان نقوش سنتی

اصلی تحقیق این است که درخت  سؤال، قرار گرفت استفاده موردم.  49و  45ق/  5و  0 قرون هنر فلزکاری
هدف اصلی این نوشتار با توجه به اینکه است؟  رفته کاربههایی به چه صورت میانههای سده یسخنگو در آثار فلز

خنگو درخت سنقش  یابیریشهکمترین بحثی در مورد نقش درخت واق یا کتیبۀ سخنگو در هنر فلزکاری شده، 
این روش تحقیق در  .است خراساندر هنر فلزکاری  آنهای انواع صورت و شناسایی صناعی ایران، در هنرهای

است.  و اسنادیای صورت کتابخانهت و شیوۀ گردآوری اطالعات نیز بهتحلیلی اس –صورت توصیفی نوشتار به
فت توان گمی که شامل آوند، قلمدان، طاس، گلدان، پارچ و ابریق می شود، بندی و تحلیل آثار موجودپس از طبقه

 احتمالکردند و بهاین نقش را بر روی آثار فلزی اجرا می درخت و کتیبۀ سخنگوصنعتگران خراسانی به دو صورت 
خراسانی  از طریق هنرمندانم.  49و  45ق/  5و  0 یهاسدهدر  است که ریشه در هنرهای تزیینی هند داشته

 وارد ایران شده است.
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 مقدمه
 ،یانایران صناعی در هنرهای رفته کاربهتزیینی  یهاهیمانقش اکثر

گاهی اوقات  د،ندار اساطیریهای داستان مذهب ودر فرهنگ، ریشه 
و یا نظامی های ، هجومهای حاکمقدرت ریتحت تأثایرانی  هنرمندان

 یدیدج نقوشموفق به خلق  های حکیمان و دانشمندان ایرانیاندیشه
ه بطراحان سنتی صافی ذهن  ازبا گذر  هانظریه، اغلب این شوندمی

جاودان بر روی انواع مختلفی از هنرهای صناعی  بهترین وجهی
 .اندشده

اهی ش گیب صور انسانی و جانوری با نقوترکیاز  که سخنگودرخت 
ند های هدر تمدندانان مسلمان های جغرافیبر اساس نوشته ،آمده دیپد

تحقیق  همچون منابع علمی و ادبی در برخی از. داردریشه یا چین 
م ابوالقاسابوریحان بیرونی، شاهنامۀ سرودۀ حکیم  فیتألماللهند 
، اما ماهیت و شکل آن درختی با این خصوصیات آمده ،فردوسی

در برخی از آثار هنرهای همچنین  مشخص نشده است. یروشنبه
 49و  45ق/  5و  0های سدهخراسان در  یکارفلز هنر ازجملهصناعی 

که  نمودمشاهده  را هاییو کتیبه توان نقوش گیاهیمی م.
واسطۀ تحریم هب احتمالبهکه  دنبسیاری با این تعریف دار هایمشابهت

 است اصلی تحقیق این سؤال اند.صورتگری وارد هنر تزیینی ایران شده
 ییهاصورتهای میانه به چه که درخت سخنگو در آثار فلزی سده

هدف اصلی این نوشتار با توجه به اینکه کمترین  کار رفته است؟هب
شده،  فلزکاریبحثی در مورد نقش درخت واق یا کتیبۀ سخنگو در هنر 

یابی نقش درخت سخنگو در هنرهای صناعی ایران، و شناسایی ریشه
 .های آن در هنر فلزکاری خراسان استانواع صورت

 

 پیشینۀ پژوهش

و یۀ درخت سخنگمانقشبه منابع موجود، چندین مقاله در مورد  توجه با
ایران نقاشی آژند در مقالۀ اصل واق در ، یعقوب  انجام شده است

 این نقش را در منشأفصلنامۀ علمی پژوهشی هنرهای زیبا(  -4911)
افهمی در مقالۀ  هنر نگارگری بررسی نموده است. مهال تختی و رضا

فصلنامۀ  -4936) دستبافهای تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی
رار ق موردبحثی ایرانی هایقالعلمی پژوهشی گلجام( این نقش را در 

درخت مقدس، درخت سخنگو و ». علیرضا طاهری در مقاله اندداده
فصلنامه علمی پژوهشی باغ  -4936« )گیری نقش واقروند شکل

نظر(، و همچنین دو مقاله دیگری که با همکاری سمیه ربیعی با 
« بررسی خاستگاه و انواع نقوش واق در هنر اسالمی»های عنوان

بندی شناسایی و طبقه» علمی ترویجی جلوه هنر(فصلنامه دو  -4913)
 «های سدۀ دهم تا سیزدهم هجری ایرانواق در فرشنقش درخت واق

سرچشمه و  نوشته است نگره(پژوهشی فصلنامه علمی  -4935) 

 .ده استکرمعرفی  یخوببهدرخت واق در هنرهای اسالمی را  خاستگاه

نشریه  -4953)"«واقواق»بازجست سرزمین "یوسف الهادی در مقالۀ 

ه ر آن بدانان مسلمان دهایی که جغرافیمنابع و کتاب آینه میراث(

 در مورد اینحال این با اند را معرفی کرده است.جزیرۀ واق اشاره داشته

نگرفته است، اما  صورت پژوهشینقش در هنر فلزکاری خراسان 

 میانههای در سده محققین غربی در کنار معرفی فلزکاری خراسان

ریچارد  ازجمله ،اندکردهکوتاه به درخت سخنگو  هرچنداشاراتی 

نعمت ، (4951) اتینگهاوزن و اولگ گرابار در هنر و معماری اسالمی

(، 4915) اسالمیاسماعیل اعالم در هنرهای خاورمیانه در دوران 

(، آرتر آپم پوپ و فیلیس 4915) اسالمیتاریخ هنر کریستین پرایس در 

(، 4915) تا امروز( خیازتارشیپآکرمن در سیری در هنر ایران )از دوران 

(، موریس اسون دیماند در 4914) اسالمیدیوید تالبوت رایس در هنر 

(، 4951) رانیا(، ج. آلن در هنرهای 4919) اسالمیراهنمای صنایع 

 اسالمیرد در فلزکاری (، ریچل وا4915) اسالمیارنست کونل در هنر 

 (.4914) ( و یاسین حمید سفادی در کتاب خوشنویسی اسالمی4911)

که اولین درخت سخنگو را  شودۀ منابع فوق مشاهده میمطالع با
اند. صنعتگران خراسانی در این قرون برای تزیین آثار فلزی بکار برده

ورد م به اسناد تصویری موجود، در توجه بادر این نوشتار سعی شده 
ایر در س نکهیا بای آورده شود. حاتیتوضماهیت این نقش و شکل آن 

بندی درخت هنرهای صناعی مشابه این نقش آمده، اما نوع ترکیب
تا  سخنگو در آثار فلزی خراسان سبب انتخاب این موضوع شده

به  از آثاردسته مشخص گردد نقش درخت و کتیبۀ سخنگو در کدام 
 است. ترکینزداصل تعریف آن 

  

 روش تحقیق
اریخی از نوع ت برای این نوشتار تحقیقبه موضوع مقاله روش  توجه با
بخشی از اطالعات  یآورجمعست. تحلیلی ا -به شیوۀ توصیفی و

ایین کیفیت پ لیدل به همچنین است.اسنادی و  ایروش کتابخانهبه
ها برای ها و برخی از سایتاز تصاویر، از پایگاه مجازی موزهبرخی 

ه جامعه آماری مورد توج .است شدهگرفتهشناسایی بهتر نقوش کمک 
ق/  5تا  0های در این نوشتار آثار شاخص و معتبری است که در سده

ها اند و در حال حاضر در موزهم. در خراسان بزرگ ساخته شده 49و  45
اغلب این آثار کاربردی و  شود.های خصوصی نگهداری میو مجموعه

ظروفی همچون آوند، طاس، قلمدان، پارچ، گلدان و ابریق را شامل 
ها و طراحی ایجاد شده در اطراف شده است. کیفیت ساخت، کتیبهمی

دهد که این آثار برای اشخاص خاصی ساخته شده ظروف گواهی می
ر د سخنگو که درختبه الگوی اصلی طرح  توجه با ادامهدر  بودند.

در مورد چگونگی اجمال  طوربهاغلب این آثار قابل مشاهده است 
 بحث خواهد شد. در هنر ایراننقش این پیدایش 
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 نقش درخت سخنگوو چگونگی پیدایش معرفی 

های قدیمی و محترمی است که از نقشدرخت در هنر تزیینی ایران 
وبی ط و درخت سرو، بید مجنونمتفاوتی چون درخت زندگی،  یهابانام

های همچون درخت اشاره موردهای اکثر نمونه .دگردشناخته می
برگ و میوه هستند، اگر  ،موجود در طبیعت دارای تنه، شاخه

د مفهوم شوانسانی و جانوری در اطراف درختان طرح  یهاهیمانقش
که  گرددها استنباط میت مقدس یا درخت زندگی از این طرحدرخ

درختان مقدس یا  پیش از اسالم دارد. تصویری هایریشه در سنت
هرین باستان النیینی بینکار رفته در هنر تزهترین نقوش بزندگی از مهم

 مانز کیدر این درختان . اندشدهمیترس متفاوتی اشکالبه و  بوده
گرایی دیگر بیشتر به سمت طبیعت یزمان دربسیار رسمی و مزیین و 

معموالً باالی مکانی مرتفع قرار  بیشتر موارد، ولی در کردندنیل می
رجسته و دیگر، ب عالئم که نسبت بهشده داشته و یا در موقعیتی نهاده 

 فراهای هدر اغلب موارد، درخت با حیوانات یا پیکر و آید نظر بهبلندتر 
با  .(519و  515: 4912)بلک، گرین،  شده استاحاطه می یعیطب

ر کند و دحدی تغییر می ظاهر درختان نیز تاپذیرش اسالم شکل و 
به  4واقیا واقدرخت سخنگو  بانامها آن نیترجذابیکی از این میان 

ایران  ر هنرهای تزیینیبا صور انسانی و جانوری دشکل ترکیب یافته 
بس  نام درختی واقواق است آمدهدهخدا  نامۀلغتدر . گرددپدیدار می

کند بامداد بهار و شبانگاه خزان می ،است وستاندر هند عجیب
ر هایش دبرگ دیآشیپچون روز  هستند انسان ه شکلبهایش برگ

ه ب نام درختی چینی. همچنین دنزیر فرود، چون شب آید نآشوب افت
دارد و هنگامی روی مردم  آن ین و خیار سبز است و میوهجوز ترصو
و سپس از درخت باز شود مردم  ( دهدواقواقچندبار آواز )برسد  که

 .(واقواقمدخل  :4955)دهخدا،  جزایر چین بدین آواز فال زنند
ی نقوشمطابق با  شودر ذهن ایجاد مید که از تعریف فوق یتصویر

، اربرخی از آث ۀبامطالع اما ،کاررفتهبهاست که در هنر تزیینی ایران 
برای زیباتر شدن آثارشان  و نگارگران توان گفت طراحان سنتیمی

چون شیر، اژدها، خرگوش، شتر، هم ی، حیواناتیانسانصور عالوه بر 
ر درا  مانند وید هایچهره مرغابی، سیمرغ و گاه فیل، گوزن، پلنگ،
اند. الزم به ذکر است که این نقش اجرا کردههای گیاهی پیچش میان

و نگارگران و طراحان فرش شده و تطور زمان دچار تحول  باگذشت
انسانی و جانوری  اندامو گاه  هاصورت که بادرختانی طبیعی 

 اند.کردهترسیم  اندشدهنییتز
 و چین هند هایکشور واق درختمحل رویش  دهخدا نامهدر لغت
توان گفت اندیشۀ اصلی پدید آمدن این ، در این صورت میذکرشده

                                                           
1. Talking Tree, Vaq- Vaq 

در حوزۀ رودهای سند و در حدود  پانصدسالهۀ چهار هزار و باسابقموهنجودارو  .5
است. برای مشاهدۀ تصویر درخت واق که از  قرارگرفتهکیلومتری شهر کراچی  166

 .24: 4936است نک: طاهری:  آمدهدستبهاین ناحیه 

. بر طبق نظر فیلیس بزرگ بوده است ایراندر نواحی شرقی  نقش
هزارۀ سوم پیش از میالد  درسخنگو ترین نمونه درخت آکرمن قدیمی

در فاصلۀ زمانی بین هزارۀ  و شدهساخته 5فرهنگ موهنجودارو درو 
از این  اثری گونهچیهی های نخستین اسالمسده تاسوم پیش از میالد 

 .(4611(: 5 )ج 4915، )پوپ، آکرمننیامده است  دست بهنگاره 
منابع چینی به این درخت  در برخی از جیتدربهزمان  باگذشت

 در کتاب خودق.  499م/  524در سال  1از تویو 9تونگ تیان ،شدهاشاره
های افرادی را با گونه  2پادشاه تاچه .نام این درخت را آورده است

ر اوایل د. و البسه با کشتی به دریا فرستادمختلفی از موجودات زنده 
ر ب مشاهده کردند که شکل مربعای ها صخرهسال هشتم سفرشان آن

های سبز قرار داشت. بر روی های قرمز و برگدرختی با شاخه آنروی 
ده روییشش تا هفت اینچ  ۀاندازبههای انسانی تعداد زیادی بچه آن
 کردند، ولی همگیدیدند صحبت نمیها انسان میآن کهیهنگام، بود
 های درختدستان، پاها و سرهایشان به شاخه توانستند بخندند.می

در دستانشان  نموده وها را از شاخه جدا چسبیده بودند، زمانی که آن
شدند. فرستادگان با یک میدادند، بالفاصله خشک و سیاه قرار می

دارد  چه قرارشاخه از این درخت برگشتند که اکنون در اقامتگاه شاه تا
 .(15و  11: 4936طاهری، )
شاره ا واق سرزمینبه  دانان مسلمانجغرافی تاریخ، نیا از بعددو سدۀ  

 المسالک و الممالکدر  کسی است کهابن خردادبه نخستین  ند،کرد
در »د کنیماشاره واق جزیرۀ واق به( م. 115 – 112 ق/ 595 -555)

واق جای دارد. در آنجا زر فراوان است، خاور چین سرزمین واق
و  ازندسسگان و طوق بوزینگان را از زر میساکنانش زنجیر  کهچندان
واق آورند؛ و در واقبرای فروش می های بافته از زر،پیراهن ازآنجا

حدود العالم من در کتاب . (40: 4953)الهادی، « آبنوس نیکو هست
 شدهاشارهواق ناحیۀ واقنیز به ( م. 352ق/  959) المشرق الی المغرب

 یتیناح» شده باشد درختانی با صورت انسانیبدون اینکه ذکری از 
از چین و زمین او معدن زر است و ایشان سگ را طوق زرین  است

سیار ب متیباقکنند و مهتر ایشان طوقی دارند اندر گردن از سر، گرچه 
بۀ نعمت و قصو جایی بی است ریگرمسو برهنه و  انداهیسو مردمانی 

انان ت و این شهری است خرد و جای بازرگآن شهر مقیس اس
دیگر نیز به این ناحیه  ( کسان06: 4916، نامیب« ).گوناگون

3. Tong-Tian 

4. Tou Yeou 

5. Ta-Che  
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ویسان نهای جغرافیها بر اساس گفتهاکثر این نوشته و اندکردهاشاره
 4است. گرفتهشکلدر قرون اولیه اسالمی مسلمان 

 به هنر تزیینی درخت سخنگوترین عامل ورود مهم احتمالبه
ان ابوریح. اندبوده در عصر غزنویان یایرانمطرح دانشمندان و شاعران 

که جزیرۀ  بر این اعتقاد بودم.(  309 -4690ق/  925 -155بیرونی )
نویسد که می  5تحقیق ماللهنددر کتاب او  داشته،واق در هند قرار 

 اتکا به منابع سانسکریت بهبا  واق متعلق به جزایر کمار است، اوواق
های شبه انسانی دارد )تختی، افهمی، ای اشاره دارد که میوهمنطقه
ر مقالۀ خود در توصیف چگونگی سیلویا اولد نیز د ..(23: 4936
ر غزنویان عص فاتیتألاشاره به  با گیری این نقش در هنر اسالمیشکل

 درختهای شاخ و برگ که نویسدمیآثار ابوریحان بیرونی  ژهیوبه
های یل( مظهر صورتف یاستثنابهسرهای جانداران ) و تمام واقواق

ورده آ کم الکواکب الثابتهبیرونی فهرست آن را در  فلکی هستند که
از فرهنگ هندی به ایرانیان  یریرپذیتأث .(433 :4911است )برند، 

 هکیطوربه بوده است، غزنویان به این کشورهای متعدد هجومخاطر 
 تیرؤقابلاین دوران در آثار ایرانی و نمادهای هندی  هاطرحبرخی از 

است که مردمان خراسان بیشتر  ادموند کلیفورد باسورث معتقد 9.است
اند، زیرا در دوران خود بودههای نواحی شرقی تمدن ریتأث تحت

 تهقرار داشهخامنشی و ساسانی مرکز حکومتی بیشتر در غرب ایران 
نچه از . آه استشرقی ضعیف بودنواحی و قدرت سیاسی ساسانیان در 

روح هنری و ادبی خراسان به حیات خود ادامه داد، تقریباً ناشی از 
های و ترکستان چین بود که توسط توده هند یبودائتماس با عوالم 

 شدمی داشتهنگهید مغول تازه شا، ترک و ییهندواروپا واردتازه
 .(415: 4951)باسورث، 
گیر شدن نقش درخت سخنگو ردوسی در همهف شاهنامۀبا احتمال 

ق/  953 -144) ابوالقاسم فردوسیحکیم  ه است،اشتد یبیشتر ریتأث
 م. 4646ق/  166در سال  با اتمام این کتاب م.( 314 -4654
وران تا د ایرانیطراحان و هنرمندان  برای تصویری را منبع ترینغنی

رسیدن » حکایت ،شاهنامههای در میان داستان. آوردپدید میمعاصر 

                                                           
در مورد نقش درخت سخنگو و جزیرۀ واق در متون اسالمی  برای مطالعه بیشتر .4

 .11: 4936. طاهری، 0: 4911. آژند، 41الی  40: 4953نک: الهادی، 

بوده بسیار  هندمالل تحقیقکتاب  ریتأث تحتاحتمال اینکه حکیم ابوالقاسم فردوسی  .5
 فیتألم.  4694ق/  155نتیجه سفرها و تحقیقات بیرونی در سال  ماللهندکم است. 

 م.( 4646ق/  166چندین سال قبل از این تاریخ ) شاهنامه کهیدرصورتشده است، 
 به اتمام رسیده و تقدیم سلطان محمود شده بود.

هایی توسط دارالحکومه ضرب در دوران سلطنت محمود غزنوی، سکه ازجمله .9
مذهبی هندو همچون گاو نار عبارات و نمادهای اسالمی، اشکال شده بود که در ک

محمدی، بود. ) قرارگرفتهسانسکریتی « سری سمنتادوا»نندی و نقش خمیدۀ شیوا
4910 :451) 

ته نویسد درخت واق ریشه گرف، میجزییاتی از هنر اسالمیکنبی در کتاب  الیش .1
که روید. با اینر شیاطین میجای میوه بر روی آن ساز درختی در قرآن است که به

 طراحان نقوش سنتینگارگران و  توجه مورد «اسکندر به درخت گویا
فق به با الهام از درخت سخنگو در این داستان مو هاآن 1،ردیگیمقرار 

 :شوندمیو نگارگری  خلق نقش واق در هنر تذهیب، تشعیر
 به کام/ به کوهی رسیدند النیس نام پس آن ازسه هفته چو راندند 

 واق از برشقجزیری به پهنای کشور سرش/ همه بیشه وا

 به باال ز صدرش فزون هر درخت/ به مه بر سرو، بیخ بر سنگ سخت

 همه برگشان پهن و زنگار گون/ زگیلی سپرها به پهنا فزون

 و گوش و دهان ینیبچون سَر مردمان/ برو چشم و  یکیهربَر 

 زیدی یک باد تیز/ از این بیشه برخاستی رستخیزچو نگه و

 واق آمدی...سوی ساق آمدی/ و زآن هر سری واق هاسرشاخ

برداری دیو آز اسکندر را از فرمان داستان درخت سخنگوادامه در  
مهدخت پورخالقی  .سازدو او را از مرگ زودرس آگاه می داردیبازم

که درختان سخنگوی این داستان نماد پیران معتقد است چترودی 
و دل آگاهی هستند که آخرین منزل سلوک و در پلۀ هفتم  بلدراه

ه و فنا و بریدن از دنیای فریبنددلدرخت معرفت، رهروان راه را به 
توصیف  .(23: 4914)پورخالقی چترودی،  خوانندیم فرابقای پس از فنا 

چه بهتر ترسیم از درخت سخنگو کمک شایانی به هر حکیم طوس
جذابیت شدن این نقش توسط طراحان نقوش سنتی کرده است. 

گردید دیگر  عالوه بر استقبال مردمی باعث های شاهنامهداستان
 .ر توانایی از آن الگوبرداری کنندادیبان و هنرمندان ایرانی به فراخو

، ودهبعصر تضادها  و پرآشوبسخت  اولگ گرابار این دوراننظر  بنابر
های مخالف و گیری مذهبی و پیدایش جنبشکه در آن سخت دورانی

این  .(515: 4953شود )گرابار، .. دیده می.مداری ایرانی ومتعدد، قوم
اصل ۀ در مقال یعقوب آژند ،نبوده ریتأثیبواق  در پیدایش نقش فضا

پدیدار شدن نقش های مذهبی را علت ، محدودیتواق در نقاشی ایران
 داند:میواق در هنر تزیینی ایران درخت واق

اختراع اصل واق در نقاشی از یک ضرورت برخواست، از ضرورت حضور 
چهرۀ انسان و حیوان در نقاشی ایران که به لحاظ فقهی و کالمی چندین 

نگرش آرمانی هنرمند به نقوش انسان و  ...بود؛ داکردهیپسده بود حرمت 

، شاید اندردهنکیی را تصویر هاداستانهایی با سرهای انسانی و حیوانی چنین اسلیمی
انگیزی باشند که در آن مخلوقات عجیبی فراتر حاصل باور به دنیای شگفت هانیا

 05( در آیات 55: 4939اند. )کنبی، وجود داشته شدهشناختههای دنیای از محدودیت
ر است. )برای مطالعه بیشت ادشدهزقوم ی بانامسورۀ صافات از این درخت دوزخی  09و 

ای با عنوان .( الزم به ذکر است تصویر این درخت در نگاره151: 4910نک: یاحقی، 
 شدهمیترسم.(  4192 -4190ق/  193 -116) دریرحیم ۀنام معراجدرخت دوزخی در 

 کاربهبندی ( ترکیب12: تصویر 4912است. )برای مشاهدۀ تصویر نک: رزسگای، 
دارد.  «رسیدن اسکندر به درخت گویا»در این نگاره شباهت بسیاری با داستان  رفته

اصل به درخت واق در پژوهش  مزیّنهای یعقوب آژند با گردآوری برخی از نگاره
داند آرایی ایران مینگارگری و کتاب نقاشی واق را اصل ششم واق در نقاشی ایران

کار گرفته شده است. برای مطالعه بیشتر نک: آژند، م. به 45ق/  0که تقریباً از سدۀ 
 .49الی  2: 4911
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 حدفاصل کاست و آن را درها میت و غلظت تحریم مذهبی آنحیوان از شد
ای درخت واق هم که شبیه انسان داد. میوه افسانهواقعیت و حقیقت قرار می

ری عنص گونه بهتوانست هم گی بود. پس میو حیوان بود حامل چنین ویژ
که اذهان کنجکاو را در آرایی عمل نماید و هم ایناز عناصر تزیینی کتاب

ویژه برای تزیین ههنرمندان ایران ب رونیا ازدرختان سخنگو ارضا کند.  باب
 عناصر زیبای طبیعیها، اصل واق را اختراع کردند و عنصری از حواشی کتاب
 .(1: 4911های تزیینی ایران نمودند )آژند، را وارد آرایه

ت توان گفمیاز قرون اولیه اسالمی  ماندهیبرجاهنری آثار  ۀبامطالع 
است،  بودهتوجه مورد همچنان پیش از اسالم تزیینی هایسنت
های سنت ساسانی در میان ترنج بر بناانسانی و جانوری  یهاهیمانقش
و  یختای نقوشها نیز با گرفتند و اطراف آنای شکل قرار میدایره

ارسی ریشه های عربی و فشدند. کتیبهاسلیمی بسیار ظریفی تزیین می
 ایرانیانهنرهای در  فرهنگ اسالمی دارند و تا قبل از آن مشابه آندر 

اد به اعتقتزیین ظروف  درکارگیری خط کوفی هدیده نشده بود. ب
عصر تا  پدیدار شد وم.  3ق/  9از حدود قرن کارشناسان هنر اسالمی 

 هژیوبهبعدی  یهادورهاین سنت تزیین در  4.ه بودسلجوقیان ادامه یافت
کند، قیان به بهترین وجهی خودنمایی میاز عصر سلجو ماندهیباقآثار 

ی، به خط کوف هایکتیبه توانیمظروف مختلفی بر روی  کهیطوربه
توان اسامی می هانیاعالوه بر  .مشاهده نمودثلث و نسخ 

متن  و سازندگان اثر را بر برخی آثار مشاهده نمود. دهندهسفارش
در آثار فلزی شامل دعا، آیات قرآنی، اندرز، حدیث  رفته کاربههای کتیبه

: 4911)احسانی،  بوده استبه کتابت عربی و اشعار با نوشتار فارسی 
420). 
مایش نرا به بهترین شکلی  اشاره موردهای ترین آثاری که ویژگیمهم

و  45/ ق 5و  0قرون  در، هنر فلزکاری مردمان شرق ایران دندهیم
برداری از فرهنگ هند و یا به با الگو صنعتگران خراسانی .است م. 49
را به دو صورت  نقش اینعصر غزنوی ادبی و علمی منابع از  ریتأث
 یوانی و دیگریح نقوشبا  های گیاهیپیچش، یکی اندبرده کاربه

ۀ آنه ماری شیمل در مقال .با نقوش انسانی است تزیین انتهای حروف
 «دربارۀ رابطۀ آنها در فرهنگ ایرانی شعر و خوشنویسی: مالحظاتی»

 سیهنرمندانی آشنا به خوشنوی دست بههای سخنگو نویسد کتیبهمی
است.  شدهابداعان خراسانی و موصلی منحصراً برای فلزکارو نگارگری 

با آرایش حروف با سر  توأمهای اساسی کوفی یا نسخ را شیوه هاآن
 5ند.آوردهای غریب دربه شکل و یا حروف را بسط دادند انسان یا حیوان

                                                           
ی در موزۀ ارمیتاژ نگهداری انقرهکه دو کوزۀ  داردیمموریس اسون دیماند بیان . 4
ق/  1با توجه به نقوش کوفی متعلق به دوران اسالمی و قرن  طورقطعبهکه  شودیم

م. است. این ظروف ممکن است متعلق به فلزکاران سامانی ساکن در خراسان و  46
اطالع زیادی در دست نیست )دیماند،  هاآنماوراءالنهر باشد که از صنعت فلزکاری 

4919 :490). 

های عنوان کتیبه ارنست کونل (542: 4953)اتینگهاوزن، یارشاطر، 
( و یاسین حمید سفادی نیز کوفی مصور را 13: 4915ناطق )کونل، 
 .(41: 4914)سفادی، اندبکار بردهمایه برای این نقش

 دهجادشیااحتمال این حروف مصور برای خوشایند حاکمان مسلمان به
 اسالمی و ادبی یهابهیکتبود، زیرا در این دوران تزیین آثار با 

 الموشیماری شیمل با اشاره به کتاب بوده است، آنه  موردتوجه
ری را . صنعتگران اشعام 46و  3ق/  1و  9نویسد که در قرون می
ها، کمربندها، ها، ظروف آب، جامهها، پردههنرمندانه بر بالش یاگونهبه

نوشتند حتی در آن دوره بر ها، ظروف طال و نقره و چینی میدستمال
 عنوانهبرا ها شد و آنکان زیبا اشعاری با حنا نوشته میپیشانی کنیز

همچنین  .(22: 4901 فرستادند )شیمل،هدیه برای دوستان می
ای همچون الف و الم ر انسانی در انتهای حروف ایستادهقرارگیری صو

 اهللبیحب  9آورد،می ادی بهغوی کتیبه در ادبیات فارسی را معنی ل
 آنابقت توانیم مطکه با دقت در منظره کتیبه می داردیمفضائلی بیان 

 دیده نظام و زمان رژهلغوی متوجه شویم که همچون سواره یمعن با را
که در های سخنگو با مشاهدۀ کتیبه .(456: 4909ئلی، شود )فضامی

در نگاه اول همچون خیل سواران اند، لزی بکار رفتهاطراف ظروف ف
 .اندقرارگرفتهرسند که در یک صف می نظر به
 

 نگوسخو کتیبۀ ن به نقش درخت معرفی ظروف فلزی مزیّ

م. با حمایت حاکمان  49و  45ق/  5و  0های فلزکاری خراسان در سده
ر که د زکاری خراسانآثار فل ۀبامطالعمحلی به اوج خود رسیده بود. 

توان شوند میهای خصوصی نگهداری میها و مجموعهبرخی از موزه
، اشارۀ برد یپهای میانه فیت کار صنعتگران خراسانی در سدهبه کی

دان ساکن نبرخی از مورخین ایرانی به آثار نفیس فلزی بر استادی هنرم
دهد، ابوالفضل بیهقی در توصیف تخت زرین در این نواحی گواهی می

تخت » نویسد:م. می 4691ق/  153غزنوی در سال  مسعود سلطان
و سه سال بدان مشغول  زرین و بساط مجلس خانه که امیر فرموده بود

بودند و بیش از این راست شد و امیر را بگفتند فرمود تا در صفۀ بزرگ 
ه آن روز ک یهرکسو بنهادند و کوشک را بیاراستند و  نهند بهسرای نو 

تخت  ...هر چه بدید وی را به چشم ننمود آن از پسآن زینت بدید 
های نبات از وی ها چون شاخها و صورتهمه از زر سرخ بود و تمثال

رکشیده ها بدرو نشانده همه قیمتی و دارافزینبرانگیخته و بسیار جوهر 
دیبای رومی به روی تخت  همه مکلل به انواع گوهر و شادروانکی

ش در خوشنویسی اسالمی نک: برای مطالعه بیشتر در مورد سیر تحول این نق .5
 .540 -543: 4953اتینگهاوزن، یارشاطر، 

از  ایجیش و به قولی دسته»نامۀ دهخدا در ذیل مدخل کتیبه آمده است در لغت .9
باشند و به قولی گروه اسبان گردآمده و به قولی گروه اسبان  گردآمده کهآن

یا گروه اسبان  گردآمدهاز صد تا هزار. لشکر یا گروه اسبان  کنندگانغارت
 .: مدخل کتیبه(4951)دهخدا،  «کنندگان از صد تا هزار.غارت
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صف آویخته تا نزدیک  ۀخان آسماناز  و زنجیری زراندود،پوشیده... 
را درو بسته و چهار صورت رویین ساخته بر مثال مردم  وتختتاجصفه 

ها که دستو ایشان را بر عمودهای انگیخته از تخت استوار کرده چنان
 احتماال .(496، 4910)محمدی،  «داشتند...بیازیده و تاج را نگاه می

د، انچون شاخ نبات از تخت بیرون آمده های مرصع کهصورت منظور از
ازی سبوده است. برجسته بودن سطح تخت نییتز پریا درخت واق و 

آورد، سنتی که می ادی بهرا  4گوژکاری سطح تخت با نقوش جانوری
پلیتن، ارمیتاژ، بریتانیایی و مجموعۀ هومبرگ متروهایی موزۀ ابریق در

 شود.دیده مینیز 
 ومتان حکدور در سخنگون به نقش درخت یا کتیبۀ مزیّاکثر ظروف 
ق.( و خوارزمشاهیان  151 -213م/  4695 -4431سلجوقیان )

 محققانبرخی از  .اندشدهساخته (ق. 134 -040م/  4631 -4543)
 تعلق گذشته یهادوره بههنرمندان خراسانی  معتقدند که ابداعات

نشانی در برنز های مس اولین نمونه کهیطوربهداشته است، 
 5ودهب کاری( مربوط به دورۀ سامانیان در نواحی ترکستان غربی)ترصیع

 همچنین .(11: 4915ریشه در هنر ساسانیان داشته است )کونل،  و
زبان نو در اشعار حماسی ایرانیان و توسعۀ سبک معماری  گرفتن شکل

ورث، اس)ببود  افتهییتجلدر این دوران نیز اسالمی  -و نقاشی ایرانی
 بامهارتهمراه فلزکاران خراسانی با این پیشینۀ قوی  .(411: 4951
روف در ساخت ظها آنتوانایی  خلق نمایند وند ظروف زیبایی را توانست

وجه به با ت .شده بود جدید نقوشسبب رقابت بین طراحان برای ابداع 
ه، کاس ازجملهآثار متفاوتی از هنر فلزکاری شرق ایران منابع موجود 

ش ونق ن، شمعدان و ابریق، گلدان و پارچ با ایندیگچه، قلمدا
معرفی  اختصاربهدر دسترس  برخی از آثار در ادامه .اندشدهنییتز
 .شوندیم
 

 یا دیگچه ، لگنآوند
شناسان هنر اسالمی به آن آثاری که اغلب کار نیترمعروفاز 

یا آوند  .است [49] بوبرینسکیو یا دیگچۀ آوند  دلو، ،لگن اند،پرداخته
: 4913)عمید،  را گویند. ظرف شراب ، کوزه، کوزۀ آب یا، ظرفوند آب

م. با آلیاژ مفرغ  4409ق/ دسامبر  223در محرم  این اثر .مدخل آوند(
محفوظ  فظربیشترین شهرت . است شدهکاری و با نقره ترصیع ساخته

                                                           
4. /Repousse  ی فلز با استفاده از روش رو بر برجسته نقشبه ایجاد

از  گویند. فلزکار با این شیوه قسمتیکاری یا ضربه زدن از زیر با چکش میبرجسته
داده است، سابقۀ این تزیین به قرار میبدن انسان یا جانور را بیرون از سطح ظروف 

 رسد.النهرینی میهای بینایران قبل از اسالم و تمدن
 نیترمهمجای طال و نقره از جایگزین شدن مواد جدیدی چون مفرغ و برنج به. 5

ه ب هنرهای ایرانکه در کتاب طوریتغییرات هنر فلزکاری در این دوران بوده، به
. است شده اشارهمهارت فلزکاران خراسانی در استفاده از مفرغ در عصر سامانیان 

و  سازندگانهمچنین نام و دار های تاریخمدیون کتیبهدر موزۀ ارمیتاژ 
رین تنظیررا یکی از بیآن دیوید تالبوت رایس  دهنده است.سفارش

اثر  این معتقد است کهداند و کارهای تاریخ هنر فلزکاری اسالمی می
در ایران  تماماً و تاریخامضاء  دارای کاریدوازده قطعه مرصع همراه با

نعمت اسماعیل اعالم  .(15و  14: 4914)تالبوت رایس،  اندشدهساخته
داند این اثر را متعلق به هرات می ابتکاری یهاخط نوشتهبه  توجه با
رف آمده نام سازنده، که بر روی ظ ییهابهیکتبر  .(453: 4915عالم، ا)

 :شودمشاهده می کاردهنده و مرصعطراح، سفارش
 بن مدمحآن را  ینشان نقرهلرحمن ابن عبداهلل الرشیدی. سفارش عبدا

و حاجب مسعود بن احمد طراح هراتی نقش روی  عبدالوحید اجرا کرده
الدین، پناه خواجه رکن مآبجاللتآن را برای صاحبش جناب 

و دو زیارتگاه اعظم ]مکه و  ...زائرانو زینت  مسلمانان، فخر بازرگانان
ابوالحسین زنجانی...، دامت جالله تعبیه  بن زیعزمدینه[ رشیدالدین 

 .(459الی  454: 4951)فریه، ه است کرد
 اال،در ردیف ب ،است مشاهدهقابلسخنگو کتیبه  این آوند دو ردیفدر 

های که دست انسانی یهاتنهمینحروفی مانند الف و الم با  یانتها
 است. شدهنییتز انددرآورده حرکت بههای مختلف خود را در جهت

صور انتهای حروف افقی در  قسمت،برای زیباتر شدن این طراح 
از نکات . قرار داده است رامار  نورانی مانند اژدها، خرگوش، پلنگ وجا

ینات که یادآور تزی استوسط پیشانی  هایانسانی خال صور توجهجالب
و  44ق/  0و  2 یهاسدهریچل وارد در  بر اساس نظرهندی است، 

 ددر آثار موجو و یافته استرتباط بین هند و خراسان گسترشام.  45
های مقدس( ها )چشم یا رشتهسازی هندی و خصوصیات بتبر چهره

تنۀ انسانی در باالی ساختن نیم .(55: 4911شده است )وارد،  دیتأک
حالت رقص و شادی  های مختلفجهتها در دست یریقرارگحروف و 

با  های ناطق در ارتباطگفت این کتیبه بتواند. شاید سازرا مجسم می
این  مشابه 9.اندشده نییتز بزمی مختلف مجالسست که با ا هاینجتر

تهای تنها ان و شوددیده نمیپایینی  ردیف های ناطقکتیبه حالت در
نویسندگان  (4)تصویر  .انددرآمده یانسان صورتبهالف و الم حروف 
حمام  مخصوصمعتقدند که این ظرف  هنر و معماری اسالمیکتاب 

 1،رده استکظرفی با این تزیینات افتخار می و صاحبش به داشتن بوده
  یفارس ادبیاتبا توجه به نوع تزیینات و همچنین تعریف آوند در 

( برای مطالعه بیشتر در مورد سیر تحول فلزکاری و استفاده از 416: 4951)فریه، 
 .961: 4951. باسورث، 455: 4951. فریه، 53: 4911آلیاژهای گوناگون نک: وارد، 

3.Bobrinski Bucket  

در این ظرف و  رفته بکاردر ستایش مهارت  هنر و معماری اسالمیدر کتاب . 4
رفت، های عمومی بکار میچون چنین ظرفی در حمام»... کاربرد آن آمده است 

صاحب آن بایستی از فرصتی که برای بررسی تزیین دقیق و ظریف آن و نشان 
رصیع ت تهرف بکاردادن آن به دوستانش داشته، مشعوف بوده باشد. فنی که در آن 

ا هایی بی تراشیده است. بر روی این ظرف طرحهاورقههای نقره و یا ساده مفتول
زنی تمام قلم دقت باها، شکن جامه و جزییات زیبا، مثل خصوصیات چهره و چین
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 است. شدهساخته شادی و مراسم جشن ظرف برایتوان گفت می
 

 
 م. 4469ق/  553اند، آوند بوبرینسکی ساخت هرات، موزۀ ارمیتاژ، ن به صور انسانی شدههای باال و پایین به خط ثلث و مزیّکتیبه. 4تصویر 

 (4961(: 44،45،49)ج  4951، آکرمن، پوپ تصویر: مأخذ)

 
در موزۀ بریتانیایی نگهداری  یدار درپوش، ظرف آوندعالوه بر این 

 (5)تصویر  است.شهرت یافته  4«وُسکووالی -وازو» بانامشود که می
 یشرق شمالویسد که این ظرف در نج. آلن در توصیف این ظرف می

 شدهساختهقلع عیار باال  م. با مفرغ و 4566ق/  066ایران و در حدود 
(. 416: 4951)فریه،  شده است کوبنقرههایی از آن نیز و قسمت

ی اجرای نقوش تزیینریچل وارد نیز معتقد است که هنرمندان هندی در 
با  .(51: 4911اند )وارد، هبود رگذاریتأثهای چند بازویی پیکره ژهیوبه

ی مشابه آوند بوبرینسکهای انسانی آن توجه به اینکه برخی از نقش
رافت چندانی بکار نبرده است، است اما صنعتگر در اجرای نقوش ظ

و نقوش  5البروجگانه منطقهای شکل با نمادهای دوازدههای دایرهقاب
 تمالاحشناسی بهاست. نمادهای ستاره شده نییتزری انسانی و جانو

چند نمونه دیگر  در کهیطوربهاند، در ارتباط با نقش درخت واق بوده
 البروج مشاهدهن نقش درخت واق را در کنار منطقهتوااز آثار فلزی می

د. فیلیس آکرمن با اشاره به سابقۀ نقش درخت سخنگو در هنر کر
و داند، اصور جانوری آن را نمادهای کیهانی می منشأنگارگری ایران، 
ال سنویس محفوظ در کتابخانۀ ملی پاریس که در با اشاره به دست

با  شده اجراواق ، درخت واقنویسدمی، شدههیتهم.  4911ق/  536
اد قمری( نقش گاو یکتا )آفریدۀ ماه( و سرهای گوزن )بازهم نم

پردازی، ا شیری وجود دارد و در این نگارههو در میان آن شدهنییتز
اند )پوپ، آکرمن، آمیخته هم بهواق قادرختان ودرختان و آفتابماه

4915 :4611). 

                                                           
در توصیف  هنرهای ایران( در کتاب 265: 4951)اتینگهاوزن، گرابر، « شده است.

 های دعاگونه برای صاحبتوان کتیبهای دیگر میهدر ردیف»...تصاویر چنین آمده 
اثر و همچنین نقوش انسانی و جانوری شامل پیکرهای بر تخت نشسته، سواران 

ه همگی ک مسلح، شکارگران، نوشندگان، کشتی گیران، خنیاگران و نردبازان است
پرستانۀ فردی است که آن را در تملک داشته و تجمل گرانهافراطتمایالت  انگرینما

 .5111(: 0)ج 4915( همچنین نک: پوپ، آکرمن،459: 4951)فریه، « است...

2. Vaso Vescovali Bowl 

 96البروج یا گرد آسمان که به دوازده بخش )هر بخش معادل البروج، فلکمنطقه. 9
امند. برای مشخص کردن نو هر بخش را یک برج می شدهمیتقسدرجه( مساوی 

صورت فلکی که در این منطقه  45البروج، عمدتاً از نام های مختلف منطقهقسمت
 گانه که دانشمند ایرانی عبدالرحمانشود. نام صور فلکی دوازدهقرار دارند استفاده می

 حملاز:  اندعبارتق. در اصفهان ترسیم و تعیین کرده  929م/  301صوفی در سال 
، دوشیزه() سنبله، شیر() اسد، خرچنگ() سرطان، دوپیکر() جوزا، )گاو( ر، ثوقوچ()
 وت، ح(آبکش) ، دلوبزغاله نر() یجد، کمانگیر() قوس، کژدم() عقرب، ترازو() زانیم

 (البروجمنطقه: مدخل 4955)ماهی(. )دهخدا، 
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 ساخت خراسان، موزۀ بریتانیایی، « وِسکووالی -وازو» بهدار معرف ظرف سرپوش .0تصویر 

 (30: 4939تصویر: کنبی،  مأخذ)م.  4022ق/  622حدود 

 

زۀ مو طاسدر  شده اجرای معتقد است که درخت سخنگو سیلویا اولد
شناسی و نماد حرکت افالک دارای معانی ستاره  4ویکتوریا و آلبرت

های نماد درواقعوش گیاهی، به نق شدهاضافه جانورانسرهای و  هستند
ری ای دیگر از تصویرگنمونهظرف  بنابراین ؛هایی معین هستندستاره
 همچون یکهای ادبیات نیز بینانه است که در آن از شخصیتطالع

 -وازو»در ظرف  (430: 4911)برند،  است. شده استفادهمضمون 
 صنعتگر نقش  این دورانهمچون برخی از آثار فلزی « وُسکووالی

در  وسخنگهای گیاهی و کتیبۀ صورت پیچشرا به دو  سخنگودرخت 
 اباین نقوش ن به صور فلکی اجرا کرده است. هایی مزیّترنج اطراف

نمادهای فلکی ثور،  ی که مزیین بههایجاطراف ترنتمام  ظرافت
 دهاجراش حلزونی هایصورت گردشبه .و.. کریدوپسرطان، اسد، کمان، 

های پایین ظرف در قسمت نیز های ناطقکتیبه (9)تصویر   5.است
 .است شدهمیترس

 

 
 
 
 
 

 
  است. شدهنییتزاطراف نماد فلکی سرطان )خرچنگ( با نقش درخت سخنگو  .9تصویر 

  موزه بریتانیا تصویر: مأخذ

 
 
 

                                                           
 شاهنامۀهای شاخص ای از داستانبسیار زیبا که در آن مجموعه طاساین . 4

بازی های شکار و چوگانفردوسی همچون بهرام، ضحاک و فریدون و صحنه
 اشاست، دارای تاریخ و نام صاحب اثر است، سیلویا اولد در مقاله شدهمیترس
متعلق به العبد محمد بن محمد بن عبداهلل الجرجانی  شاه تورانعمل عبد »نویسد می

 قلمدان

است. برای مطالعه بیشتر  شدهساختهدر فارس  احتمالبهکه « 525اول محرم سنۀ 
 .416و  453: 4911نک: برند، 

های مختلف این ظرف تصاویری از قسمت جزییاتی از هنر اسالمیدر کتاب  .5
ی آمده است. برای مشاهدۀ تصاویر شناسستارههمراه با توضیحاتی در مورد نمادهای 

و  450، 459، 441، 442، 463، 30، 09، 21، 91: 4939و مطالعه بیشتر نک: کنبی، 
455. 
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 وردمهمیشه  است و برای نگهداری وسایل کتابتای قلمدان وسیله
دهخدا این وسیلۀ  نامۀلغتدر  هنرمندان ایرانی بوده است. توجه
تن جای قلم. تپنگویی که در آن ابزار نبش» شدهفیتعر گونهنیابها گران

: 4955)دهخدا، .« .گذارند.قطزن می مانند قلم و چاقو و مقراض و
یه های اولمانده از سدههای باقیبا توجه به قلمدان (مدخل قلمدان

دان هنرمن بهترینتوان گفت در هر دورۀ اسالمی تا روزگار قاجاریان می
راه و هم اغلب اوقاتقلمدان در زیرا کردند، یرانی این آثار را تولید میا

وده ب و دبیران حکومتی کاران، خوشنویسانرگران، تذهیبهمدم نگا
اتبان ک توسط طبقۀ حاکم بر جامعه و استفاده از قلمدان احتمالبه .ستا

کار هها بسبب شده تا فلزکاران نهایت سعی خود را در ساخت آندربار 
راش، تابزار کتابت )قلم، قلمبرای  تا عالوه بر فضای مناسب برند

 .مایندنایجاد  دهندهسفارشتزییناتی شایستۀ شخص  مقراض و قطزن(
انسانی،  متنوع یهاهیمانقشتوان می ماندهیبرجاآثار  ۀمطالع با

گاه داخلی قلمدان  در اطراف وحیوانی، گیاهی، هندسی و خط را 
ردان دولتمبر روی این آثار جایگاه  ماندهیباقهای . کتیبهدمشاهده کر

 4.نمایدمیرا مشخص زمامداران  و
 م. 49و  45ق/  5و  0هایی که در قرون سه نمونه از قلمدان

های ناطق و یا درخت سخنگو دارند، بر سطح خود کتیبه اندشدهساخته
 جملهازاجرا کرده است.  هم کنارز فلزکار هر دو ترکیب را در در برخی نی

مجموعۀ مارکه دوواسلو  توان به قلمدان مرصع به نقرهآثار شاخص می
احتمال توسط یوسف . بهم 49یا  45ق/  5یا  0در سدۀ  شاره نمود کها

اثر این  نویسدمی رالف هاراری (1)تصویر  است. شدهساختهبن یعقوب 
 لشمادر  تدریجهبمغوالن  ریتأث و زمانی که م. 45ق/  0پایان سدۀ  در

لیل د نیهم بهو شاید  است شدهساخته شده بود،ایران محسوس  شرق
دۀ س کم از تداوم بازماند، گرچه گاهی بر روی قطعاتترصیع با مس کم

سنت ( 5113: (0 )ج4951)پوپ، آکرمن، شود. م هجری دیده میهفت
ت. اس های قدیمیبا ظروف و آوند تزیین این قلمدان اندکی متفاوت

تصاویر آن را با پشت  وهندسی برای سطح قلمدان  گرههنرمند از 
ر ب در قسمت باال شاه. تزیین کرده استجانوری انسانی و  متفاوت

رفین در طدو ندیم نیز  کنند.حمل می را آنکه دو شیر  نشسته یتخت
 ییختا شاخۀ در فضای باالی سر شاه و ندیمان، اندقرارگرفتهتخت 

 هایبندیترکیباما  ؛است درآمده حرکتتمام به  باظرافت واقواق
پایین شاهد هستیم، گردش بندهای مزیین به قسمت خالقانه را در 

های بسیار ظریفی به سبک ساسانی ایجاد حیوانی قابانسانی و  صور
 یهاقابدر است،  اجراشده نیز کدام داستان متفاوتیداخل هر و نموده

ده ستان بهرام و آزاو در دو قاب میانی دا ای از شکارباال و پایین صحنه
 است. اجراشده به گاو(وگیر )حملۀ شیر و نقش گرفت

 
 

 
 م.  49یا  40ق/  7یا  6پشت قلمدان مفرغین مرصع به نقره، مجموعۀ مارکه دوواسلو، سدۀ  .1تصویر 

 (4945(: 44،45،49)ج 4951، آکرمن، پوپ تصویر: مأخذ)

 
 

متعلق به یکی از امرای  و شوددر گالری فریر نگهداری می دومین اثر
وانی فراقدرت سیاسی بوده که الملک المظفر مجدخوارزمشاهی به نام 

 223از سال خوارزمشاه عالءالدین محمد  در حکومت . اوه استداشت
 خراسان و  یصدارت عظما م. 4554الی  4401ق/  045الی 

 

اتی ا تزیینو شاید به همین خاطر قلمدانی ظریف و ب بوده ماوراءالنهر
این  ر رویب سخنگوبندی درخت ترکیب. اندچشمگیر برای او ساخته

                                                           
آمیز بر روی قلمدان محفوظ در گالری فریر گواهی بر جایگاه ثبت کلمات اغراق. 4

 ریتدببا، شهیخردپبزرگوار،  صدراعظم جنابیعال»دهنده است: و مقام شخص سفارش
و الدین، حارس اسالم و مسلمانان،  الدوله شرفعادل، مقتدر و مظفر، مجدالملک، 

درخت و کتیبۀ به دو صورت دارد،  خود برقلمدان که رقم شاهی 
 در دو ردیفدورتادور قلمدان  تیبه سخنگواست. ک اجراشده سخنگو

در  همچون آوند بوبرینسکی، ردیف پایین به خط نسخ است تیرؤقابل
 فضای بین خطوط نیز و شدهطرحباالی حروف الف و الم صور انسانی 

 ردیف باالطراح در است.  شدهنییتزواق واقدرخت  ختایی با گردش
بتدای ف و گاه اوبا این تفاوت که انتهای حر ،دهفاده کرخط کوفی است از

با مشاهدۀ درپوش  است. درآورده )مرغابی( پرنده صورتبهحروف را 

اعاظم، رکن فضیلت، سرور  اسوهمردم،  خواهکیناهان، نور جهان و برگزیدۀ پادش
و والی خراسان، المظّفر فرزند  اعظم ریوزی ایران، فرمانفرماامیران، قدسی مقام 

 (459: 4951)فریه، « مرحوم مغفور مجدالملک،...که قدرتش مزید باد.
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نجا نیز توان ارزش و جایگاه آن را مشخص نمود، در ایقلمدان می
ستفاده اهای ختایی ی متفاوتی برای تزیین ساقهاز صور جانور هنرمند

 های خاص این قلمدانج. آلن با توجه به ویژگی (2)تصویر  رده است.ک
 هدر ایران صدر اسالم قلمدان نمودگار قدرت دولتی بودنویسد که می

 احتمالبهرا بر خود دارد م.  4544ق/  065و این نمونۀ عالی که تاریخ 
که در تهاجم مغوالن در  بودهالملک ستگاه صدارت مجدد متعلق به

 (450: 4951)فریه،  .م. کشته شد 4555ق/  041ل سا

 

 

 
 م. 4044ق/  627است. گالری فریر واشنگتن،  اجراشدهنقش درخت و کتیبۀ سخنگو بر روی درپوش و دورتادور قلمدان . 5تصویر 

 .(5349(: 0)ج 4915تصویر: پوپ، آکرمن،  مأخذ) 

 
توسط محمود بن  م. 4514 ق/ 016در سنۀ  موجود ترین قلمدانجذاب
 شود.موزۀ بریتانیایی نگهداری میدر  حال حاضر و در شدهساختهسنقر 

و طراحی پرکار اثر  بر روی مفرغ کاری نقره و طالمرصع (0)تصویر 
.گواهی میدهنده لی یا سیاسی سفارشبر توان ما ج. آلن   4دهد

در جستجوی  آورناموران پیشهسفرهای  که این اثر در نویسدمی
 ت این قلمدان فلزی مشکلروی تزیینااز  .است آمده دیپد هنر مشوقان

 ، کردهدر کدام شهر کار می نیقیبهکه محمود بن سنقر  برد یپبتوان 

)فریه،  .استیران یا در خاک عراق بوده آن شهر در مغرب ااحتمال به
 حتتنعتگران به نواحی غربی بیشتر کوچ صمسافرت و  (455: 4951

 نیهم بهن امیران و شاهان محلی بوده و های خونین بیجنگ ریتأث
مانند زنجان، بروجرد،  یجالی وطن کرده و در شهرها برخیعلت 

پس از حملۀ همدان، تبریز و موصل اقامت کردند و گروهی دیگر 
ویژه موصل گریختند و به مناطق غربی به مغوالن و تخریب شهرها

 (493: 4915سبک موصلی را پدید آوردند. )احسانی، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
...از سدۀ هفتم » سدینوکاری فراوان برخی آثار میرالف هاراری در مورد مرصع .4

ود، گران بمکتب عمدۀ ترصیع پس نیا ازهجری به بعد مکتب سومی که احتماالً 

و « شدهدمشقی»کرد. آثار فلزی این مکتب نوع متفاوتی از آثار فلزی را تولید می

ها مدت و این فنی بود که کاری شده نیستنداند، اما شیاردار یا برجستهبسیار مرصع

 پوپ،)برای مطالعۀ بیشتر نک: « ماند...گر فنون از کار افتاد باقیکه دی آن از پس

 (5136(: 0 ج) 4915 آکرمن،

ی نشاندن رشتۀ فلزی معنا بهدر اینجا  Damascening سازی/اصطالح دمشقی
 کاررفتههب« ترصیع»در برابر نشاندن قطعات بزرگ یا پهن است که برای آن اصطالح 

داده هم است. البته این اصطالح در معنای ]ایجاد خطوط آجین بر روی[ فوالد آب
 (5335(: 0 ج) 4915 آکرمن، پوپ،)است.  رفته کارهب
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 م.  4074ق/  672نمای داخل قلمدان مفرغین مرصع به طال و نقره، موزۀ بریتانیایی،  .6تصویر 

 (4990(: 44،45،49)ج 4951تصویر: پوپ، آکرمن،  مأخذ)

 
 آمدهبه حرکت در دورتادور قلمدان ،درخت سخنگوپیچان  یهاساقه

که  شوددیده می 4اانتهبیهایی ختایی نقش گره در میان گردش .ستا
پیچش خط را آمیز حالتی از این گره اسرار .ریشه در هنر چین دارد

توجه خوشنویسان  مورد و آوردمی وجود بهمتقارن  ایستاره صورتبه
در ا البروج رطراح با زیرکی خاص منطقه بناهای مذهبی نیز بوده است.

این دوایر فضای  است. قرار داده بر روی دَر قلمدان سه ترنج بزرگ
 اند،آورده وجود بهانسانی و جانوری  یفلک صورگیری مناسبی برای قرار

 ، کمان، دلو،کریدوپچون در نمادهایی هم اثر و دقت صنعتگرظرافت 
با  ها. فضای بین ترنجاستمشاهده قابل.. .و ، اسد، سرطانمیزان

اما نکتۀ تازه در این   5.است شدهنییتزواق واقدرخت های پیچش
ده های قبلی دیده نشرت فیل است که مشابه آن در نمونهها صوپیچش

، شاید تهرف کاربهنقش فیل در هنر تزیینی ایرانی کمتر  (5. )تصویر بود
 یربومیغو  کریپغول این جانوربتوان  ساسانیآثار تنها در چند نمونه از 

متعلق به  ایهپارچه برخی از ، همچنین نقش آن دررا مشاهده نمود
دوران غزنویان  ازنقش فیل  احتمالبه 9شود.م. دیده می 46ق/  1سدۀ 

سلطان  ازجملهغزنوی  حاکمان زیرا ،وارد هنر طراحی سنتی شده
 جمله از فیل ند وهای متعددی به هند انجام داده بودمحمود حمله

در برخی از قراردادهای  .داشته است یارزش فراوان بوده کهغنائمی 
مواردی که  ازجمله، یصلح میان حاکمان غزنوی با شاهزادگان هند

باید به دربار غزنویان پرداخت هایی بود که تعداد فیل شدهقید می
، در مواقعی که شاهزادگان هندی امکان پرداخت مبلغ نقد را گردیدمی

نداشتند، این امکان وجود داشت که با دادن فیل، بخشی از خراج مقرر 
 یاخانه لیپ نیز به( عتبی 495: 4910را جبران نمایند. )محمدی، 

مناسب بوده برای جای دادن هزار فیل که  کرده اشارهبزرگ در غزنه 
 (414: 4910محمدی، )است. 

 

 

 
 است.  تیرؤقابلی درخت سخنگو هاچشیپنقش فیل در میان   .7تصویر 

 (25: 4939تصویر: کنبی،  مأخذ)
 

 

                                                           
4. Endless Knotsنهایت و به زبان چینی پان چانگ/ / یا گره بیPan – 

Chang  بوده است و نشان طول عمر  انیبودائیکی از هشت عالمت فرخندگی نزد
خوشنویسی ( یاسین حمید سفادی در کتاب 414: 4919رود. )هال، می شمار به

زده( معرفی کرده خط کوفی معقد )گره نام باها در خط کوفی را این گرهاسالمی 
 .19و  15: 4914است. برای مشاهدۀ تصویر نک: سفادی، 

. است هایی از شکار و جنگ را اجرا کردههنرمند فلزکار در پشت قلمدان صحنه .5
واق را مشاهده نمود که های درخت واقتوان گردشدر این قسمت از قلمدان نیز می

 

به زیبایی تمام فضای بین نقوش انسانی و جانوری را تزیین کرده است. برای مشاهدۀ 
 .465: 4939تصویر نک: کنبی، 

توان نقش فیل را مشاهده نمود. پارچۀ م. می 46ق/  1در دو پارچۀ متعلق به سدۀ  .9
ویر شود. نقش آن تصاول از جنس ابریشم و با زمینۀ بنفش در موزۀ لوور نگهداری می

تر عربی است برای مطالعه بیش خط بههای شتر و طاووس و کتیبه هم مقابلدو فیل 
 های ساسانی در بیزانسبندیبه تقلید از ترکیب. پارچۀ دوم 519: 4919نک: دیماند، 

همچون اثر قبلی بنفش است. برای مشاهدۀ  زیناست، زمینۀ این پارچه  شدهبافته
 .319و  314(: 49، 45، 44)ج 4915تصاویر نک: پوپ، آکرمن، 
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 یا مشربه ، تنگابریق
این  اندشدهساخته توسط هنرمندان خراسانی متعددیهای ابریق
 مهم هایو مراسم هاجشن مناسب متنوع،به تزیینات  توجه با هاابریق
 ولهلهمچنین ظرف سفالین  عرب آبری یا آبریز است،مُ ابریق .اندبوده
 : مدخل ابریق(4913ای برای آب یا شراب را گویند. )عمید، با دسته دار

دار که بدان وضو سازند، مظهره، ظرف آوند چرمین لولههمچنین 
سفالین با گوشه و دسته و لوله که بدان طهارت کنند، آفتابه، مطهرۀ 

تعدادی  .ل ابریق(: مدخ4955)دهخدا،  را ابریق گویند. فلزین، مشربه
های جموعهها و مم. در موزه 49و  45ق/  5و  0های ابریق از سده

گیاهی، جانوری،  تزیینیشود که با عناصر خصوصی نگهداری می
در بیشتر  تزییناتی که نیترمهم . ازاندشدهنییتز وشنویسیانسانی و خ

نقوش برجستۀ حیواناتی همچون  شودهای خراسانی دیده میابریق
ا صنعتگران خراسانی این نقش ر .استبه شیوۀ گوژکاری عقاب  شیر و

ا یبدن شیر و که نیمی از  یصورت بهظرف و گردن قسمت میانی  در
 کردند.اجرا می شدهخارجاز تنۀ ظرف  پرندگان

آثار موجود پنج ابریق با تزیین درخت سخنگو مشاهده گردید  ۀبامطالع 
. الزم به ذکر است که فلزکاران اندشدهساختهکه در ناحیۀ خراسان 

 اندستفاده کردها سخنگوبیشتر از کتیبۀ  هابدنۀ ابریقخراسانی در تزیین 
ا ب نمونۀ اول .بوده است استفاده موردندرت واق بهواقو نقوش گیاهی 

در اواخر سدۀ  و مس متر از جنس برج و مرصع به نقرهسانتی 16ارتفاع 
در موزۀ  و در حال حاضر است شده ساختهم. در هرات  45ق/  0

در دو قسمت  سخنگوکتیبه  (1)تصویر  .شودنگهداری می بریتانیایی
 گفت توانبهشاید  است. تیرؤقابل پایین و باالی تنۀ اصلی ظرف

 در قسمت باالیی ابریق از شاهکارهای هنرمندان اجراشده کتیبۀ ناطق
 قرار گفتن سه تفکر اسالمی، این نقش از کهیطوربه است، خراسانی
طراح همچون مدیری توانمند سه  4است. آمده وجود بهچینی هندی و 

واق، گره سرنوشت و خط کوفی را در کنار یکدیگر واقنقش درخت 
 ینتزیاین  همچنین ،دهکر ایجاد المیاس قرار داده و ترکیبی ایرانی

 در فرهنگ فارسی است.کتیبه  یادآور واژۀ

 
 
 

 

 
 م.  40ق/  6ابریق برنجی مرصع به نقره و مس، ساخت هرات، موزۀ بریتانیایی، اواخر سدۀ  .7تصویر 

 (451: 4951تصویر: فریه،  مأخذ)
 

در خراسان  م. 45ق/  0سدۀ  و درموزۀ لوور  دومین اثر متعلق به
با این  ،قبلی است نمونۀمشابه  ظاهربهبا توجه  این ابریق ،شدهساخته

 ماییپرنده شکاری حذف ولی شیر همچنان خودنش تفاوت که نق

 ورتصبههای باال و پایین ظرف های ناطق در قسمتکتیبه کند.می
 (3)تصویر  .است اجراشدهساده 

 

                                                           
نقش با اندکی ضعف در طراحی و اجرا در پایۀ شمعدانی برنجی متعلق به  نیا . 4

کارشده است. برای مشاهدۀ تصویر و مطالعۀ بیشتر نک: طاهری،  م. 49ق/  5قرن 
4936 :26. 
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 م.  40ق/  6ابریق برنجی مرصع به نقره، موزۀ لوور، سدۀ  -3تصویر 

 (4951(: 44،45،49)ج 4951تصویر: پوپ، آکرمن،  مأخذ)
 

موزۀ متروپلیتن م. و در  49ق/  5سومین نمونه متعلق به اوایل سدۀ 
 -4546اطالعات موجود این ابریق در سال  بر بناشود. نگهداری می

متر در شهر هرات سانتی 1/93به ارتفاع ق.  291 -060م/  4416
 (46است. )تصویر  شده ساخته

 

  

 
 است. اجراشدهواق بر روی ظرف ی و درخت واقفلک صورابریق مفرغی مرصع به نقره ساخت هرات، کتیبۀ سخنگو همراه با  -42تصویر 

 ق. 591 -626م/  4472 -4042موزۀ متروپلیتن،  

 (http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/44.15تصویر:  مأخذ) 
 

 

کتیبۀ  ااست امموزۀ بریتانیایی  نمونۀ مشابه و شکل کلی اثر ساختار
ف بین لوله و بدنۀ ظرقبلی بر روی سطح افقی  اثرخالف دو ناطق بر

نعمت اسماعیل اعالم  است. شده اجراهمچنین دورتادور لوله  و
 که استاالضالعی یکی از بهترین ظروف کثیراین اثر نویسد می
هرچه  ییبایز به هنرمند توانستهو  شدهساخته یضلع دوازده صورتبه

)اعالم،  .تزیین کندسرهای جانوری  های باال ظرف را باتمام قسمت
، تاس اجراشدهبندی دورتادور ظرف ترین ترکیبخالقانه (496: 4915

ن زیّم هاییترنج ظرفروی بدنۀ طراح همچون ابریق موزۀ بریتانیایی 
را  اقوواق گیاهیهای و پیچش قرار دادهالبروج( )منطقه یفلک صور به

 (44)تصویر  درآورده است. گردش بهها در اطراف ترنج

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/44.15
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 است. شدهنییتزالبروج و درخت سخنگو قسمتی از ترنج میانی ابریق موزۀ متروپلیتن که با منطقه -44تصویر         
 (ibidتصویر:  مأخذ) 

 
ها ، این اثر در طی سالاستموزۀ گلستان کاخ متعلق بهابریق چهارم 

رین تفاقد لوله و دسته است، مهم دیده و در حال حاضر یفراوانآسیب 
همراه  وسخنگکتیبۀ  ودرخت است نقش  اجراشدهروی آن  ی کهتزیینات

ق/  5یا  0متر در سدۀ سانتی 55است. این اثر به ارتفاع  یفلک صور با
 صنعتگران خراسانیهای قبلی نمونه برخالف، شدهساختهم.  49و  45

 یینیچهار نوار تز کهیطوربه ،اندکرده کتیبۀ ناطقاستفادۀ فراوانی از 

ظرف و یکی نیز همچون ظرف موجود در موزۀ  دورتادورسه عدد )
تیبۀ سخنگو ک با نقش( متروپلیتن بر روی سطح افقی بین بدنه و لوله

 بات باال قسم درسخنگو در کتیبه  رفته کاربهحروف  ت.اس شدهنییتز
 هشدنییتزهای جانوری با صورت هاقسمتسایر و در  صور انسانی

توان می یفلک صوراطراف برخی از همچنین  (45)تصویر  است.
 واق را مشاهده نمود.واقهای گیاهی پیچش

 

 
 م. 49یا  40ق/  7یا  6موزۀ گلستان، سدۀ است. کاخ شدهنییتزو درخت سخنگو  ابریق مفرغین مرصع به نقره، با کتیبۀ -40تصویر 

 (4941(: 44،45،49)ج 4951تصویر: پوپ، آکرمن،  مأخذ)
 

ه ب شود، این ابریقموزۀ هنر کلیولند نگهداری می پنجمین ابریق در
ق/  0کاری روی مفرغ در سدۀ متر و به شیوۀ مرصعسانتی 53ارتفاع 

ر ابریق با حرکت بند است. دورتادو شدهساختهم. در شرق ایران  45
، سکدام نقش اسفنکداخل هر و شدهلیتشکای های سادهاسلیمی ترنج

ق ابری کتیبۀ ناطق همچون .گرفته استقرار یا ابوالهل شیردال و

گ نمحفوظ در موزۀ متروپلیتن بر روی سطح افقی بین بدنه و لولۀ تُ
بریق ا در نوار تزیینی پایین سخنگوهای کتیبه، کنندخودنمایی می

 است. شدهدهید که مشابه آن کمتر ی دارندخندان شاد و هایصورت
 (49)تصویر 





 73بررسی کتیبۀ و درخت سخنگو در هنر فلزکاری خراسان...  

 
 م.  40ق/  6ن به کتیبۀ سخنگو، موزۀ هنر کلیولند، سدۀ ابریق مفرغین مرصع مزیّ  .49تصویر 

 (441: 4972تصویر: پوپ، آکرمن، شرودر،  مأخذ)

 

 شمعدان

 دها و مساجخانهترین نیازهای ترین و ضروریشمعدان و قندیل از مهم
گونه قندیل این های گوناگونفرهنگ لغت، در اندبودهاسالمی 

 افروزد و آن معربآن چراغ میچراغ، چیزی است که در » شدهفیتعر
: مدخل 4955)دهخدا،  «سوز.کندیل است، چراغدان، فانوس، پیه

آویز، مشعل که از سقف آویزان کنند، کنایه از مصباح، چراغ قندیل(
 اغلب از جنس این وسیله : مدخل قندیل(1349)عمید،  خورشید و ماه.

های اخابر و کشد و در تزیین مساجد، مقشیشه، سفال و فلز ساخته می
ی در هنر اسالم یساز لیقندرفته است. صنعت می کاربهسلطنتی 

 هم ه میاثاث شمعدان را از ، ارنست کونلاست اه شاخصی داشتهجایگ

در کنار محراب  را آن باشکوهو  که نوع مجلل دانداسالمی می جدامس
موزۀ گلستان شمعدان کاخدر  (491: 4910)کونل، دادند. قرار می

یا  45/ ق 5یا  0شود که در سدۀ صع به نقره نگهداری میمر نمفرغی
است، کتیبۀ ناطق در نوار  شده ساختهمتر سانتی 50به ارتفاع  م. 49

روف های باال حدر قسمت شود،مشاهده میتزیینی پایین این شمعدان 
وط با خط یکه تناسب چندان شونددیده میالف و الم سرهای بزرگی 

گردش  امتم باظرافتهای ناطق الی کتیبهبهظریف پایین آن ندارد. ال
 شدهنییزتضلعی بدنۀ قندیل با اشکال پنج .است شدهیطراحاسلیمی 

همراه با گردش اسلیمی  ها تصاویر انسانیو داخل هرکدام از قاب
  .(41)تصویر  شود.مشاهده می

 
 م. 49یا  40ق/  7یا  6موزۀ گلستان، سدۀ است. کاخ شدهنییتزشمعدان مفرغین مرصع به نقره، با کتیبۀ ناطق   -41تصویر 

 (4940(: 44،45،49)ج 4951تصویر: پوپ، آکرمن،  مأخذ)

 

 صندوقچه
 1ی لا 0هایی که در قرون صندوقچهدر برخی از نقش کتیبه سخنگو 

. شوددیده می اندشدهساختهایران  شرق شمالم. در  41الی  45ق/ 
 به وای از جنس مفرغ جعبۀ نیم دایرهن به این نقش، آثار مزیّ ازجمله

سدۀ  ر. این اثر داسترقم نوشیروان بن محمد  بامتر سانتی 2/55 طول
در مجموعۀ هاراری نگهداری  حاضر حال و در شدهساختهم.  49ق/  5
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ای صندوقچه به شیوه بۀ ناطق در دو ردیف باال و پایینکتی 4شود.می
رتی ضعیف حرف الف را است. طراح به صو شده اجرافرد  به منحصر

ر این ذکقابل نکتهای شکل تکرار کرده است. های دایرهدر بین ترنج

ور ص بر آثار فلزی خراسان اجراشده های ناطقکه در تمام کتیبه است
روف ح در انتهایهنرمند جعبه ، اما در این استرخ انسانی به شکل تمام

(42)تصویر رخ انسانی را قرار داده است. نیم

 
  م. 49ق/  7. مجموعۀ هاراری، سدۀ اندقرارگرفتهرخ در انتهای حروف صورت نیمها بهاز جنس مفرغ که در آن صورت رهیدامینجعبۀ  .45تصویر 

 (4962(: 44،45،49)ج 4951تصویر: پوپ، آکرمن،  مأخذ)

 
 دهش یکارمرصعکه با طال و نقره  ر از جنس برنجدیگای صندوقچه
 56این اثر به طول  شود.کتوریا و آلبرت لندن نگهداری میدر موزۀ وی

الف ر است شدهساختهم.  41و  49ق/  1و  5متر در قرون سانتی
ریباً سلیقۀ عصر تیموری و تق بر بناراری معتقد است که این صندوق ها

و  فضعیها ، نقششدهساختهحملۀ تیمور به ایران  یک نسل قبل از
که آثار برنجی هایی است خصیصه طنز یا هایا فاقد نشانههنگاره

کتیبۀ  (5365(: 0)ج 4951بخشید. )پوپ، آکرمن، پیشین را زندگی می
 یحد تا حروفاندازۀ  و اجراشده چهبر روی در صندوقدر این اثر  ناطق

واق نیز جای خود را به واق. نقوش گیاهی استظرافت فاقد بزرگ و 
تمام  درتکرار نقش اسلیمی  کهیطوربهاند، داده اسلیمی هایپیچش

 (40)تصویر است.  تیرؤقابلسطح صندوق 

 

 
 .م 41و  49ق/  7و  7است. موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن، قرون  شدهنییتزحاشیۀ بیرونی در صندوقچه با کتیبۀ ناطق  .46تصویر 

 (4923(: 44،45،49)ج 4951تصویر: پوپ، آکرمن،  مأخذ)
 

 

 

 

                                                           
ها نام هاراری این اثر را در ردیف آثار بدون تاریخی معرفی کرده که در آن رالف .4

 (:0)ج 4915است. برای مطالعۀ بیشتر نک: پوپ، آکرمن،  ذکرشدههنرمند یا مالک 
 .5356الی  5341
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 گلدان

گلدانی از جنس مفرغ و مرصع به مس و در گالری هنر والترز بالتیمور 
ارتفاع  بهم.  49یا  45ق/  5یا  0در سدۀ  که ؛شودنگهداری مینقره 

 نویسدمیرالف هاراری  (45)تصویر  است. شدهساختهمتر سانتی 9/40
مناطقی چون ری، و در شمال خاوری و خاور ایران  آثار مفرغین عمدۀ

در ( 5365(: 0)ج 4951)پوپ، آکرمن،  .اندداشدهیپ و خراسانسیستان 

 اثر یدررو رفته کاربههای مایه شده با توجه به نقشهای انجامبررسی
ن با ای است. شدهساختهتوان گفت این گلدان در ناحیۀ خراسان می

تفاده اسبندی خلوت و ساده ترکیب برای تزیین ازتفاوت که هنرمند 
 یفلک صورای شکلی با های دایرهدورتادور گلدان ترنجکرده است. 

 جرااکتیبۀ ناطق نیز در لبۀ باالی گلدان بدون تزیین  شود وه میدید
د وشاطراف هرکدام از نقوش دیده میاست. سادگی و خلوتی که  شده

شده است.زیبایی هر قسمت از ظرف  افزایش جذابیت وباعث 

 

 
 م. 49و  40ق/  7یا  6است. گالری هنر بالتیمور، سدۀ  شدهنییتزلبۀ گلدان مفرغین با کتیبۀ ناطق  .47تصویر 

 (/https://www.pinterest.com/pin/561401909770116118تصویر:  مأخذ)

 
 

ه در موزۀ بریتانیایی دیگری از جنس مفرغ و مرصع به نقر ظرف
 ق/  5یا  0در سدۀ  همچون نمونۀ قبلی شود، این اثر نیزنگهداری می

 

شرق ایران  احتمال درهبو متر سانتی 40/ 5و به ارتفاع  م. 49 یا 45
 (41)تصویر  .است شده ساخته

 

 
 م. 49یا  40ق/  7یا  6است، موزۀ بریتانیایی، سدۀ  شدهنییتزخوری با کتیبۀ ناطق لبۀ پارچ آب .47تصویر 

 (4945(: 44،45،49)ج 4951تصویر: پوپ، آکرمن،  مأخذ)

 
شکل ظاهری این ظرف مشابه گلدان مجموعۀ بالتیمور است با این 

 خوری ساخته است.پارچ آب ،تفاوت که هنرمند با اضافه نمودن دسته
 فلزکار تمام سطوح این پارچ حتی قسمت پایه را با نقوش انسانی، 

ی سخنگو در قسمت میانجانوری و گیاهی تزیین نموده است، کتیبۀ 
ای سخنگو هالی کتیبهنرمند البهشود، در اینجا هظرف دیده می

تری بیش دیتأکها تا بر درخت بودن آن داده قرارپرندگان تزیینی را 
 نماید.
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 م. 49و  40ق/  7و  6ن به نقش کتیبه و درخت سخنگو در سده های مشخصات ظاهری آثار فلزی مزیّ 

 نوع اثر شماره
تاریخ 

 ساخت

محل 

 ساخت

جنس 

 اثر

کتیبۀ 

 سخنگو

درخت 

 سخنگو

محل 

 نگهداری

 محل قرارگیری

نقش درخت و کتیبه 

 سخنگو

 تصویر

4 
آوند 

 بوبرینسکی

محرم 

ق/  223

دسامبر 

 م. 4409

 هرات

آلیاژ 

مفرغ 

مرصع به 

 نقره

 موزۀ ارمیتاژ ندارد دارد
 کتیبۀ سخنگو در نوار

 تزیینی باال و پایین ظرف

 

5 
 -ظرف وازو

 وِسکوالی

ق/  066

 م. 4566
 خراسان

آلیاژ 

مفرغ 

مرصع به 

 نقره

 دارد دارد
موزۀ 

 بریتانیایی

درخت سخنگو در اطراف 
ها/ کتیبۀ سخنگو در ترنج

 پایین ظرف

 

 قلمدان 9

یا  0سدۀ 

 45ق/  5

 م. 49و 

 خراسان

آلیاژ 

مفرغ 

مرصع به 

 نقره

 دارد ندارد

مجموعۀ 

مارک 

 دوواسلو

درخت سخنگو در اطراف 
 هاترنج

 

 قلمدان 1
ق/  065

 م. 4544
 خراسان

آلیاژ 

مفرغ 

مرصع به 

 نقره

 دارد دارد
گالری فریر 

 واشنگتن

کتیبه سخنگو دورتادور 
قلمدان/ درخت سخنگو 

 روی درپوش قلمدان
 

 قلمدان 2
ق/  016

 م. 4514

مغرب 

ایران یا 

عراق 

 )موصل(

آلیاژ 

مفرغ 

مرصع به 

طال و 

 نقره

 دارد ندارد
موزۀ 

 بریتانیایی

درخت سخنگو، دورتادور 
قلمدان و در فضای اطراف 

  هاترنج

 ابریق 0

اواخر سدۀ 

 45ق/  0

 م.

 هرات

آلیاژ 

برنج 

مرصع به 

نقره و 

 مس

 ندارد دارد
موزۀ 

 بریتانیایی

کتیبه سخنگو در دو قسمت 
پایین و باالی تنۀ اصلی 

 ابریق

 

 ابریق 5
 0سدۀ 

 م. 45ق/ 

به 

احتمال 

 هرات

آلیاژ 

برنج 

مرصع به 

 نقره

 موزۀ لوور ندارد دارد
کتیبه سخنگو در قسمت 
 های باال و پایین ظرف

 

 ابریق 1

4546- 

م/  4416

060- 

 ق. 291

 هرات

آلیاژ 

مفرغ 

مرصع به 

 نقره

 دارد دارد
موزۀ 

 متروپلیتن

سخنگو بر روی سطح افقی 
بین لوله و بدنۀ و دورتادور 
لوله/ درخت سخنگو در 

 هااطراف ترنج
 

 م. 49و  40ق/  7و  6مشخصات ظاهری آثار فلزی مزّین به نقش کتیبه و درخت سخنگو در سده های 
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 نوع اثر شماره
تاریخ 

 ساخت

محل 

 ساخت

جنس 

 اثر

کتیبۀ 

 سخنگو

درخت 

 سخنگو

محل 

 نگهداری

 محل قرارگیری

نقش درخت و کتیبه 

 سخنگو

 تصویر

 ابریق 3

یا  0سدۀ 

 45ق/  5

 م. 49یا 

خراسان 

به 

احتمال 

 هرات

آلیاژ 

مفرغ 

مرصع به 

 نقره

 دارد دارد
کاخ موزۀ 

 گلستان

کتیبۀ سخنگو بر روی چهار 
نوار تزیینی دورتادور ظرف 
و همچنین بر روی سطح 

افقی بین بدنه و لوله/ 
درخت سخنگو در اطراف 

 هاترنج

 

 ابریق 46
 0سدۀ 

 م. 45ق/ 

خراسان 

به 

 احتمال

 هرات

آلیاژ 

مفرغ به 

احتمال 

مرصع به 

 نقره

 ندارد دارد
موزۀ هنر 

 کلیولند

کتیبه سخنگو بر روی 
سطح افقی بین بدنه و لولۀ 

و همچنین نوار تزیینی 
 پایین

 

 شمعدان 44

یا  0سدۀ 

 45ق/  5

 م. 49یا 

خراسان 

به 

احتمال 

 هرات

آلیاژ 

مفرغ 

مرصع به 

 نقره

 ندارد دارد
کاخ موزۀ 

 گلستان
سخنگو در نوار  کتیبۀ

 تزیینی پایین

 

 صندوقچه 45
 5سدۀ 

 م. 49ق/ 

خراسان 

به 

احتمال 

 هرات

آلیاژ 

 مفرغ
 ندارد دارد

مجموعۀ 

 هاراری
کتیبۀ سخنگو در دو ردیف 

 باال و پایین صندوقچه

 

 صندوقچه 49

و  5سدۀ 

 49ق/  1

 م.41و 

 نامعلوم

آلیاژ 

برنج 

مرصع به 

طال و 

 نقره

 ندارد دارد

موزۀ 

ویکتوریا و 

 آلبرت لندن

کتیبۀ سخنگو بر روی در 
 صندوقچه

 

 گلدان 41

یا  0سدۀ 

 45ق/  5

 م. 49و 

ناحیۀ 

خراسان 

به 

احتمال 

 هرات

آلیاژ 

 مفرغ
 ندارد دارد

گالری هنر 

 بالتیمور
کتیبۀ سخنگو در نوار 
 تزیینی باالی ظرف

 

 گلدان 42

یا  0سدۀ 

 45ق/  5

 م. 49یا 

ناحیۀ 

خراسان 

به 

احتمال 

 هرات

آلیاژ 

 مفرغ
 ندارد دارد

موزۀ 

 بریتانیایی
کتیبۀ سخنگو در قسمت 

 میانی
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 یریگجهینت

 حتت گاهی اوقاتهنرمندان ایرانی توان گفت این نقش می مطالعه با
های یهماها با عبور نقشاند، آنبودهسایر اقوام  هنرهای تزیینی ریتأث

  را خود حامیان سنتی پسند مورد هایطرحخارجی از صافی ذهن خود، 
 

نقوش توان در آن ردپایی از هنرهایی که می ازجمله .کردندخلق می
 0ی هاخراسان در سده هنر فلزکاریمشاهده نمود  ایرانی تزیینی غیر

این به ارزش مادی باالی فلزات،  توجه بام. است.  49و  45ق/  5و 
حاکمان و طبقۀ اشراف  موردتوجهمهم تاریخی،  یهادورهدر اغلب آثار 

 جامعه بوده است.
درت شاید به ق هاسدههای شکوفایی هنر فلزکاری در این یکی از علت

از  که ییهاثروت بوده است. ایران در مناطق شرقی غزنویانرسیدن 
بود سبب رونق اقتصادی  آمدهدستبهبه هند غزنویان حمالت متعدد 

در  .شد نهنرمندامحیطی مناسب برای  ایجاد وو فرهنگی خراسان 
 نادانشمندان و حکیمغزنوی از شعرا،  حاکمانحمایت  کنار این موارد

 ها ودیدگاه .شدنواحی خراسان  هنریو  ث ارتقای سطح فرهنگیباع
اسم ابوالقحکیم همچون ابوریحان بیرونی و ی های دانشمنداناندیشه

بعی مناسب و منبسیاری بر هنر تزیینی خراسان گذاشته  ریتأثفردوسی 
ه شه برخی از تزیینات بکار رفتری .شده بودبرای خلق موضوعات جدید 

م. در تفکرات و  49و  45/ ق 5و  0 یهاسدهآثار فلزکاری  در
 وانت بهادبی و علمی عصر غزنویان دارد، شاید  های سیاسی،اندیشه

 زمان و در باگذشتک حکومت فکری و فرهنگی ی راتیتأث گفت
 واقنقش درخت سخنگو یا واق. داده استبعدی خود را نشان  یهادوره

 ان داستو فردوسی  شاهنامۀشی که از دل نق است.گواهی بر این ادعا 

ق تحقیو برخی آثار ابوریحان بیرونی همچون  «اسکندر خوانهفت»
دانان های جغرافیکتاب و همچنین الکواکب الثابتهکمو یا  ماللهند

سطوح خارجی و گاه داخلی آثار  در تزیین و است شده خارجمسلمان 
 .است کاررفتهبهمختلف فلزی خراسانی 

ری را در انتها و یا بر هنرمندان در اجرای این نقش صور انسانی و جانو
هایی چون دادند، صورتهای ختایی و اسلیمی جای میروی گردش

ی اللنگ، مرغابی و گاه انسان در البهشیر، اژدها، گورخر، خرگوش، پ
 ای دوچندان به آثار فلزی بخشیده است، به های گیاهی جلوهمایهنقش

برخی از محققین و کارشناسان این تزیین راهی برای خروج از اعتقاد 
توان گفت . با مشاهدۀ آثار فلزی میتحریم صورتگری بوده است

طراحان نقوش سنتی بیشتر از صور انسانی برای تزیین انتهای خطوط 
وان تو تنها در چند اثر می اندکوفی، ثلث و یا نسخ استفاده کرده

 .دکرجانوری را در انتهای حروف مشاهده  یهاهیمانقش
ن به صور انسانی و جانوری گواهی بر توانایی و هایی مزیّهظهور کتیب

برای حامیان  های نو و جدیددر ایجاد طرحخالقیت هنرمندان 
 با خطوط توسط هنرمندان خراسانی این نقش است، بوده ذوقصاحب

نوان عبا  راآن محققین هنر اسالمی  اما شده استکوفی و نسخ اجرا می
رکیب صور ت الزم به ذکر است اسند.شنکتیبۀ ناطق یا کوفی مصور می

به زیبایی هرچه تمام معرف و های عربی و فارسی انسانی با کتیبه
ظهور ا باگرچه . استهای فارسی رهنگ لغتواژۀ کتیبه در ف ۀکنندانیب

حذف آثار ایرانی  های ناطق ازهای جدید در ایران کتیبهحکومت
درخت سخنگو همچنان مورد استقبال طراحان نقش شوند، اما می

و بوده و نقاشی ایرانی تذهیب  ،کاشی، پارچه، فرش، تشعیر
.گیردقرار می مورداستفاده های متنوعی تا عصر قاجاریانصورتبه
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Investigate the Inscription of Talking Tree in 
Metalworking Art of Khorasan (6 to 7 AH/ 12 to 13 
AD) 
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Abstract 
 
Most traditional motifs have rooted in the cultures, religious be lifes or 
mythological stories which are implemented on a variety of synthetic 
arts by passing through the filter of the designers’ minds. Talking tree is 
an inscription that has been created from the combination of human and 
animal forms with plant motifs. In most books written by Muslim 
geographers it has been referred to tree or is land of Vaq the eastern 
regions such as China and India. However, some researchers believe 
that after the conquest of part of India by Ghaznavi rulers, this 
inscription has been entered into the decorative arts of Iran due to the 
Iranian scholarssuch as Abu Rayhan Biruni and Abolghasem Ferdowsi, 
since with the arrival of Islam to Iran and portrait painting sanction, the 
traditional motifs designer shave been looking for a way to display the 
human and animal forms. The first time talking tree was used in metal 
working art in 6 and 7centuries AH/ 12 and 13 centuries AD. The main 
research question is “How the talking tree has been used in the middle 
ages metal works? The aim of this study is to seed if ferent types of 
talking tree in metal working art in the middle ages. The methodology in 
this articleis descriptive – analytical and the data collection method is 
also library and attributive research. After the classification and analysis 
of the existing works, it can be said that the inscription of tree and 
talking have rooted in 6 and 7centuries AH /12 and 13 centuries AD in 
the decorative arts of India and has been entered to the decorative art of 
Iran by Khorasani artists. 
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