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 چکیده

نرمش و تسامحی برقرار بود که فضای آزاد  در دوران حکمرانی سامانیان بر خراسان، چونان سیاست
ادیان غالب در  ازجملهو فکری را موجب شد. های گوناگون دینی ها و نحلهفرقهاندیشه و ظهور 

هایی از ادیان زرتشتی و مانوی وجود ای از تشیع بود که در آن، رگهخراسان و نیشابور، اسماعیلیه، فرقه
تری بر آثار هنری این قرن گذاشته است. لذا پس ملموس ریتأث داشت و نسبت به سایر ادیان این دوره
-.ق، تطابق مفهومیهسفالینِ نخودی در نیشابورِ قرن چهارم  از واکاوی و رمزگشایی نقوش ظروف

از نقوش  یریرپذیتأثی سفال نیشابور و همچنین هندسی نهفته در مجموعه -معنایی با صور عددی
های بندی سفالینهدر دستهشود. میدیده  وضوحبهدین زرتشتی بوده(،  از متأثرهنر ساسانیان )که خود 

هدف از  .جانور تا ظروف با جانوران زیاد و متراکم وجود داردها، ظروفی از تکنیشابور و نقوش آن
ی نقوش بر یک اثر سفالین نیشابور از دستهو نمادهای نقش بسته  بررسی موتیفنگارش این مقاله 

آن، با رویکرد هندسی پنهانِ میان عناصر  -ف وحدتِ نقوشِ درهم و یافتن روابطِ رمزیو کشمتراکم 
. این پژوهش جهت پاسخ به چگونگی اصل و اساسِ باشدمیتوصیفی -ی تحلیلیکیفی و به شیوه

ن، سهیم آدر طراحی که  چون نقش دین، یمؤثرعوامل جوییِ پی و ی این اثرنقش و نمادهاترسیمِ 
الصفا وجود آرای اخوان ژهیوبهی اسماعیلیه و از میان تنوع تماثیلی که در فرقهکند. میحرکت  بوده

ها ینآیپردازی باطنی از ظرفیت تمثیل ی اندیشمندانِاستفادهو  داشته به تطبیق و کاربرد تماثیل عددی
ی بی از این کاسهترین ارزیادرواقع مهمشود. با نقوشِ اثر مذکور پرداخته میو مذاهبی چون زرتشتی 

ساختارهای  کهوار از عدد سه بود ویژه روابط مثلثو به ، مثلثبزرگ، فرم دایره و دوایر متحدالمرکز
بحث و بررسی نمادین عدد سه به  ذیل تحلیلِ گذاری وها نامگانرا موجب شد و تحت سهی تایسه

ر اسماعیلیه، در باطنِ نقوش این گرایی دمفاهیم نمادین عددی که همانند ویژگی باطن. شدگذاشته
ی ساختار اصلی نقوش این کنندهعنوان عناصر زیرساختی و تعیینظرف نهفته بودند، پس از واکاوی به

موجب تحلیل اخوان از عدد و هندسه، علت تقدم اعداد در نهایت شاید بتوان بهاثر درنظر گرفته شدند. 
وار شد را مبنایی برای حرکت از کشف روابط مثلثی نهفته در اثر مذکور که منجر به و هندسه

نقطه و  که در یتعالحق یسوبهمحسوسات به معقوالت و از عالم جسمانی به عالم روحانی و اتصال 
 قلمداد کرد. اثر موجود است، مثلث مرکزیِ

، اسماعیلیه، نقوش جانوری هندسی، نمادهایعددی،  نمادهایسفال نیشابور، واژگان کلیدی: 
الصفا.اناخو
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 مقدمه
از  یریرپذیتأثعلّت مختلف، به یهادورهسفالگری ایران، طی 
های اقتصادی، اجتماعی و... از نظر فرم و باورهای مذهبی، جنبه

 نقش تحوّل چشمگیری یافته است. این تأثیرپذیری را در قرن
 وفوربه -خراسان و ماوراءالنهر -، در نواحی شرقچهار هجری

ی ی سامانی از دورهتأثیرپذیری زیاد دوره اوجودبتوان دید. می
توان سبک هنری سامانی را از هرجهت جانشین ساسانی، نمی

-از دوره -عناصر فراوانی کهنیاسبک ساسانی دانست، در واقع با 

های تزیینی، است ولی دست مانده ماندهیباقدر آن  -ی ساسانی
ی آن تغییر مایهجان هکتر اینیافته و مهم یامالحظهقابلتفاوتِ 

تزیین، آن نیروی  است. در این زمان، پویاییِقاطعی کرده
ی خودآگاه را ندارد، بلکه دارای تکبری نسبتاً خشک و مقتدرانه

ای اندیشه وتابتبروح است اما نیروی محرکی دارد که از بی
باوجود منابع عربی و فارسی از  مند است.االنتقال بهرهسریع

و موقعیت سیاسی، مذهبی و اقتصادی آن در قرونِ نیشابور 
توان در متنِ توصیفات بصری و تکنیکی آثار این ، نمیموردبحث

های تاریخی برای چرایی و دوره، نشانی دقیق و قطعی از این داده
ساخت و پرداخت این ظروفِ منقوش یافت. باتوجه  چگونگیِ

توان نداریم، نمیاینکه دقیقا از تاریخ ساخت این ظرف اطالعی به
گفت در زمانِ حکومت کدامین والی نیشابور در قرن چهارم 

اکنون در بخش هنر است. این ظرف که هم شدهساختههجری 
شود، نسبت به سایر ی لوور فرانسه نگهداری میاسالمی موزه

اع ارتف "که طوریتری دارد بهظروف سفالین نیشابور ابعاد بزرگ
( 2111)سایت موزه لوور، "نتیمترسا 9/93و قطرش 2/09آن 

ای از ( با کاسه0است. هنگام اولین مواجهه با این اثر )تصویر
رو هستیم که به نظر ی نقوش متراکم و متنوعِ جانوری روبهطبقه
د، اما با نرسد از نظم و چینش خاصی پیروی کرده باشنمی

توان به ترکیبات و روابط هندسی نهفته در ی بیشتر میمُداقه
نظمیِ این نقوش پی برد. عناصر موجود در این کاسه را بی
؛ صور هندسی)شامل اعداد و روابط پنهانِ توان به سه دستهمی

بندی های کالمی تقسیمهای طبیعی و موتیفوار(، موتیفمثلث
نمود که در این پژوهش به دسته اول و بخشی از دسته دوم 

توان از نظر؛ ا نیز میها ریک از این دستهشود. هرپرداخته می
هدف  ساختاری )ظاهری( و نمادی )رمزی(، مورد بررسی قرار داد.

و نمادهای نقش بسته  ی ظرف مذکور، بررسی موتیفاز مطالعه
ریخته و یافتن روابطِ بر آن و کشف وحدتِ نقوشِ درهم و بهم

ش و قاینکه ن باشد.هندسی پنهانِ میان عناصر می -رمزی
و آیا عوامل  ؟اندبر چه اساسی ترسیم شده نمادهای این ظرف

است که این  یسؤاالتدر طراحی اثر وجود داشته است؟  یمؤثر
 .استهرفت پیشمقاله بر اساس آن 

 روش تحقیق
توصیفی، ابتدا نمادهای -در این نوشتار باتوجه به رویکرد تحلیلی

های روی ظرف بررسی مربوط به هریک از عناصر و موتیف
ی اسماعیلیه و ین از میان تنوع تماثیلی که در فرقهشود. همچنمی
الصفا وجود داشته به تطبیق و کاربرد تماثیل آرای اخوان ژهیوبه

پردازی باطنی از ظرفیت تمثیل ی اندیشمندانِاستفادهو  0عددی
با نقوشِ اثر مذکور پرداخته ها و مذاهبی چون زرتشتی ینآی

 .شودمی

 پیشینه تحقیق
بندی جامع و تصاویر زیادی از طبقهبعی که امنترین از مهم

نیشابور در آن صورت گرفته تحقیقات چارلز  بندی سفالدسته
  نیشابور کاوشگرانشناسان و یکی از باستان (0399)2ویلکینسون

نیشابور: سفالگری در آغاز "کتاب ترین اثرش، باشد که مهممی
هایش در کاوشوی در این اثر حاصل  باشد.می "ی اسالمیدوره

هایی سعی کرده این منطقه را به نمایش گذاشته و در بخش
و معتقد  های تاریخی نقوش جانوری و انسانی را تحلیل کندریشه

است: آن حس زنده و با روحِ گذشته، رخت بربسته و در ظروف 
نیشابور نشانی از هیجان و تنش نیست و حیوانات بدون نمود و 

 .شوندمیقهرمانی، شکار   یلحظهر تأثیر دراماتیک و تحرك د
به بررسی  "سفال"( در کتاب خود به نام 0940)شاهرخ فیروز

های نقوش را به سفال نیشابور پرداخته و در آن ریشه
تیرداد . داندمی تبطها مرو اسطوره های ساسانیپردازینقش

درخصوص  تحقیقاتشاندر  ( نیز0932)خزایی و همپارتیان
های به بررسی خاستگاه ،مادشناسی سفال نیشابوربندی و نترکیب

آن را عقاید و رسوم کهن پیش از اسالم  عمدتاًنقوش پرداخته که 
وان نقش شاهنامه در تنمی: معتقدندی ادبیات، و در حوزه دندانمی

ی هویت فرهنگی و تقویت ادبی و احیای دوباره–اعتالی زبانی
در  (0933)الموتیریعسک .نادیده گرفت ی ایرانیان راروحیه
ای و آخرالزمانی سفال به باورهای اسطوره، خودی نامهپایان

مذهبی -های آن را در اوضاع سیاسینیشابور پرداخته و ریشه
رزا تِ. داندمیحاکم بر قرن چهارم هجری در نیشابور 

در رابطه با ویژگی نیز از محققانی است که  (03394)9فیتزربرت
نوعی  شدتبهها نویسد: این سفالینهبور میسفال نیشابندی ترکیب

ری و حجم باالی کنند. پُمی نسان القاحس اشغال فضا را به ا
شود باعث می ، دید انسان را مختل کرده وهای زمینهمایهنقش

، )همپارتیانهستند، به نظر آینداز آنچه  ترنظمبی ،ترکیبات تزیینی
به  در پژوهش خود( 2109)و بهمنی سامانیانصمد . (49: 0934

: معتقدندو  ها روی ظروف خانگی نیشابور پرداختهبررسی اسطوره
 وقرار گرفته  تأثیرعوامل مختلف تحت  یوسیلهبه ،هویت
معنوی و  مادیشامل تجلیات که  تمدن و فرهنگی مطالعه

بینهایت مهم قلمداد  ،تاریخ طولبشریت در یوسیلهبهشود، می
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و  هااسطورهمیان  طبیقیتالش شده در این مقاله ت .شودمی
نیشابور  های آغازینِنمادهای ایرانی با طراحی ظروف خانگی سده

 تأثیرقیق نقش و بررسی د کارهدف اصلی این  صورت گیرد.
هاست که از محیط جغرافیایی  نیشابور ریشه نمادها و اسطوره

 .است یافتهتجلیگرفته و در طراحی و تولید ظروف خانگی 
سفال نیشابور که در ی تحقیقات صورت گرفته در حوزه یعمده

به مضامین  صرفاًالموتی( تحقیق عسکری جزبهباال اشاره شد)
نقوش پیش از اسالم در تجلی نقوش  تأثیر آیینی و-ایاسطوره

با آثار قبلی:  حاضرپژوهش ی عمدهلذا تفاوت اند پرداختهدوره این
ذاهب و ادیان جاری در م پیگیریو ی تاریخی تحلیل دوره -0

ترینِ این مذاهب به نقوش ی چهار هجری و یافتن نزدیکسده
ی موردی روی یک اثر منقوش مطالعه -2سفال نیشابور بوده و 

 صورت گرفته است. سفال نیشابور

شرح مختصری از مذاهب بر این اساس در این پژوهش ابتدا 

صورت بر مذهب اسماعیلیه  تأکیدسامانیان در خراسان با 

الصفا در باب عدد و هندسه بحث گرفته، سپس آرای اخوان

شود. پس از آن نمادهای موجود در اثر سفالین نیشابور می

 شود.به بحث و بررسی گذاشته می

 اسماعیلیهمذهب -
به دست داعیانی متفکر و  مذهب اسماعیلیه در خراسان

عیلیه (. اسما419: 0931)ناجی،  انتشار یافت نویسندگانی برجسته
و جایی که  داشته توأمعقاید مذهبی خود را با استدالالت فلسفی 

کرد عقیده، قرآن و حدیث با فلسفه برخورد داشت، سعی می
ی کند. فلسفه یلتأوظواهر قرآن و حدیث را به نفع فلسفه 

سینا بیشتر رنگ ی فارابی و ابناسماعیلیان نسبت به فلسفه
د. ش متأثری فیثاغورس نیز فهلسنوافالطونی به خود گرفت و از ف

ی چهارم هجری که در سده "الصفااخوان"اوج این امر در مکتب 
در بصره و بغداد ظاهر شدند و رسائل را در بیان عقاید خود منتشر 

 .(923: 0913خویی، زریابد یافت)وساختند، نم

 بود کهد لقب باطنیه بی که اسماعیلیه به خود دادناز جمله القا
عقیده براین  و و حقیقت دین بـاطن بـر تأکید اریذگامعلت این ن

فهم باطن و ، بلکه نه دریافت ظاهر شریعت ،که هدف امر بود
ظاهر دین و قـرآن چـون  :معتقدند هاآن. حقیقت شریعت است

ظواهر را تأویل کرد  باید ،اسـت مـغز یمثابهبهپوست و باطن آن 
ذیل عنوان تـعالیم  که ایلهنخستین مسأ و به بواطن ره برد.

 حقایق و مراد شود تأویل است و دومین مسأله،بـاطنی مطرح می
که  اسماعیلی است، عقاید کالمی و فلسفی در آیین حقایق، از

 حقایق فلسفی خویش را-باورهای کالمی خود ،اسماعیلیه
ـلسفی آرای ف یواسطهبهطور غیرمستقیم و به آنان خوانند.می

 اول،: بودند جریان فلسفی متأثراز دو  اسالم نتشر شده در عالمم
و  ارسطو افالطون، فیثاغورس، یاآر یونان یعنی یهلسفف

، یعنی آرای زرتشت و مانی ایران، یهفلسف دوم ؛نوافالطونیان
 است توجهتأثیر آیین مسیح نیز بر آنـان درخـورهرچند که 

ی اسماعیلیه، شیوه گراییِبر باطنعالوه  (.04 :0933 ،جوینی)
باطنی است، وجه دوم این  ی ویژگیبیان تمثیلی که خود نتیجه

  0 .باشدفرقه می
نظر بهبا آثار نیشابور،  ،به مقارنت زمانی و مکانی این دینباتوجه 

در بطن آرای اسماعیلیان وجود  آنچه به مشابه ایفلسفهرسد می
این  درنهفته است. لذا بور نیز شانی نقوش سفال داشت، در پسِ

ابوحاتم رازی  اسماعیلی چون؛اندیشمندان از بررسیِ پس پژوهش 
وجود رسایل  دلیل به 1الصفااخوانآرای  و ابویعقوب سجستانی،

تر احساس شد. عدد و هندسه، با موضوع این پژوهش نزدیک
براین اساس پیش از ورود به بحث نمادهای این اثر، الزم است 

ای به نظریات اخوان درخصوص هندسه و عدد داشته باشیم: رهاشا
های بخش رساله است که سرعنوان ودوپنجاهرسائل اخوان شامل 
رساله در ماهیت، کمیت، کیفیت و خواص -0اول عبارت است از: 

 .رساله در بیان ماهیت، انواع و کیفیت موضوعات هندسه-2عدد 
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ر5تصویر پُ لوور فرانسه.ه4و 9ابور. قرون نقش. نیش. کاسه سفالی   .ق واقع در موزه 

 (www.art. rmngp.fr/en/library/artworks/grande-coupe-a-decor-kaleidoscopique_glacure_ceramique -

materiau_engobe-argileux, 2017) 

 

 و هندسهدرباب عدد  الصفاآرای اخوان
 تأثیری تحت ای تلفیقی تاحدودکه اخوان در ساحت اندیشهاز آنجا
وجهی از رویکرد  های فیثاغوری و نوافالطونی قرار دارندجریان

 ،به عدد نگرششان ویژهبهدر شرح مراتب عالم  هاآنتحلیلی 
تطابق با  هرچندکه در استو نوافالطونی  فیثاغوری کامالً
اخوان در مراتب عالم،  رأی. بنیاد های اسالمی قرار داردآموزه
از این  متأثرای است نوافالطونی و قاعدهی فیض است که قاعده

اصل که خدا همچون خورشیدِ فیاض و وجودبخشی است که 
اند. اخوان تمامی موجودات عالم بنا به فیضِ صدورش وجود یافته

با استفاده از تعالیم فیثاغوری و البته بااستفاده از قرآن و روایات 
نظری عدد، ظهور  هایکرده و مبتنی بر بنیان تأییداین تعالیم را 

یک با دیگر اعداد  کثرت از وحدت را با سنجش نسبت عددِ
. اخوان درباب نظام و مراتب عالم در اندکرده تأویلتحلیل و 

عنوان ند، بهابحث کردهصورت پراکنده الرسائل و به جایجای
بحث در مورد مراتب عالم  "العلل و معلوالتفی"مثال در رساله 

 .اندم روحانی و جسمانی پی گرفتهدو عال را با تقسیم آن به
هندسه را علم شناخت مقادیر، ابعاد، کمیت انواع و خواص  ،اخوان

به آرای  با استنادو  ن را نقطه قرار دادهآ مبدأآن تعریف کرده و 
به دو بخش عقلی و حسی تقسیم  راهندسه  ،ی یونانیفالسفه

د ووان مبنایی برای ورعنی تیمائوس، از مثلث بهرسالهدر. اندکرده
... هدف اندهای نظری آن استفاده کردهی عقلی و بنیانبه هندسه

 ایشان از تقدم علم هندسه نسبت به علوم دیگر و قرار دادن آن 

 
پس از علم عدد، هدایت متعلمان از محسوسات به معقوالت است 
 .و نیز ارتقای شاگردان و فرزندان از امور جسمانی به امور روحانی

آنان هندسه را مبنای ساختاری نظام عالم در جهان فوق و تحت 
 (.003-00: 0933دانستند)بلخاری، قمر می

 نمادهای عددی
یی در گراباطن یژگیمفاهیم نمادین عددی که همانند و

ز واکاوی پس ااطنِ نقوش این ظرف نهفته بودند، اسماعیلیه، در ب
ساختار اصلی نقوش ی کنندهو تعیین عنوان عناصر زیرساختبه

این این اثر درنظر گرفته شدند و طبق تقدم اخوان به اعداد، در 
در  گیرند.نیز ابتدا اعدادِ کاوش شده، مورد بررسی قرار می پژوهش

های ان و مثلثتحلیل اعدادِ این مقاله، به کشفِ تعداد جانور
اعدادی که در تحلیل این  از میان مجموعه شود.حاصل اکتفا می

بدست آمد در این مقاله به ذکر دو عدد اصلی یک و سه که  اثر
 شود:نقش پایه و کلیدی در تولید اعداد بعدی دارند بسنده می

 عدد یک-
ی نقوش در این ظرف از مرکز آن و حضور یک نقطه، جمله

ی حرکت ، آغاز و پایان و نقطهمنشأو   مبدأمرکز، شود. شروع می
 . بهترین ون هیچ شکل و بُعدیی اصلی، بداست؛ نقطه یزچهمه

که  همان وحدت ازلی است آیدمیذهن به  مرکزتصویری که از 
یافته و اعداد هر چیز امکان وقوع  ،یراتشتأثآن و  ییلهوسبه

 یرتأثآن تغییر کند و یا تحت  یبدون اینکه جوهرهکنند، ظهور می
اعداد  منشأعدد یک، اصل و . (40: 0330)گنون، قرار گیرد
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معتقدند الصفا و همانطورکه درباال اشاره شد اخوان شدهدهشمر
همچنان که یک، قبل از تمامی اعداد قرار دارد، حضرت حق نیز 

که موجودات از همچنان"و  (93اول، موجود عالم است)بلخاری،
اعداد نیز از عدد واحد صدور یافته و  گردندبازمیصادر و به او  مبدأ

، متناظر با عدد یک (.93: 0903 )نصر،"شوندبه آن منتهی می
اشاره دارد)اردالن،  تعالیحقنقطه در هندسه است و به صفات 

متناظر با مثلث در توان می( همچنین عدد یک را 21: 0931
توان گفت؛ مثلث در هندسه چنان می احتماالً"دانست:هندسه 

(. این گفته 03: 0999)السعید،"اعداد درمیانیکاست که عدد 
ی مرکزی، ر ظرف مذکور، با محاط شدنِ مثلث بر نقطهالسعید د

 پذیر باشد.تطبیق کامالً تواندمی

 عدد سه -
اند؛ عدد سه را نماد بسیاری از مفاهیم، اساطیر و مذاهب دانسته

های گانتری با سهولی در اینجا به مفاهیمی که ارتباط نزدیک
قاد داشت فیثاغورث اعت (.9شود)تصویراین ظرف دارد، اشاره می

 ،. زیرا سه9که اولین عدد واقعی یک نیست بلکه عدد سه است
اولین عددی است که با آن نخستین عدد از مجموع زوج و فرد و 

اولین  ،هندسی )مثلث( ساخت و دیگر اینکه سه شکلیک توانمی
آن در خودش بیش از حاصل جمع  ضربحاصلعددی است که 

مکان که دارای سه بعد  و همچنین عدد سه با آن با خودش است
(. در کتب 94: 0911کند )الفاخوری و دیگران است تطبیق می

 3لودویگ پانت»شودنمادشناسی، عدد سه، عدد آسمان تلقی می
انجامند، ترکیبی که ها به ترکیبی جدید میگانهگوید: سهمی

کند، بلکه بر آن چیره دوگانگی قبل از آن را انکار نمی
(. ارتباط بین هندسه و اعداد به انسان 90: 0933)شیمل، «شودمی

دهد، های طبیعت میتر در فرآیندژرف کاوشیسنتی امکان 
مثلث را پدید  9خط را و عدد 2نقطه را، عدد 0که عددطوریبه

ی چیزها هست و به (. عدد سه در همه29 همان:آورد)اردالن،می
  (.92ای طبیعی داللت دارد)شیمل، هتثلیث پدیده

 

 
  هاگانه 9. تحلیل برای رسیدن به5تصویر

 (:نگارندگانمأخذ)

 
توان به سه اصل دین)توحید، نبوت و معاد( اشاره در اسالم نیز می

(. همچنین صوفیان مسیر موجودات فانی 42: 0939کرد)نورآقایی، 
در (. 31اند)شیمل،را به شریعت، طریقت و حقیقت تقسیم کرده

فس در عالم کبیر= مزاج حیوانی در = مثلث= ن9َعدد  »جایی دیگر
 مثابهبهدانسته شده است. صورت نمادین مثلث  «عالم صغیر

شود ی آسمان و زمین محسوب میپیونددهنده گاه و انتقال
همچنین ایرانیان باستان معتقد بودند، (.21-23 ،)اردالن، همان

گردد، بعد ی زردشتی، سه روز دور جسد ِاو میروح مُرده

پل چینوات)پل صراط( برای رسیدگی  طرفبهباد،  یهوسیلبه
سه روز اول، خیرات  روازاینرود، و کتاب می حساببه

(. در اسالم نیز متداول است که روز 4: 0949فرستند)نقبایی، می
گیرند که تقلیدی است از سوم مرده را، مجلس یادبود می

  (.0زردشتیان)همان، 
طبیعت؛ کوه قاف است... در نماد خاك در هندسه؛ مکعب و در 

تشکیل  تلفیقشانی عناصر چهارگانه و انداز اسالمی، همهچشم
دهد)جماد، نبات، حیوان( که بر خاك پدیدار گانه میموالید سه

مخلوقات، در مفهوم کوه قاف،  مراتبسلسلهو همراه با  شوندمی
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گیرند. این کوهسار کیهانی که سراسر خاك ی رمز و نماد میجنبه
  (.11ی حَیَوان است)اردالن، گیرد، جایگاه چشمهرا دوره می

 الف( صور هندسی

 دایره -
است. اولین دایره، تکرار شده 3در این ظرف فرم دایره چندین بار

که از ی ی مرکزی ظرف باشد و دوایر متحدالمرکزتواند نقطهمی
د ای گسترده و نما. دایره، نقطه01اندمرکز به اطراف، گسترده شده

ای از لحظات، مجموعه زنجیره عنوانبهکه زمان است، هنگامی
شوند...نماد حرکت پی تکرار میدربدون تغییر و شبیه یکدیگر و پی

توانیم دوایر متحدالمرکز را می (.29، شود)نورآقاییو آسمان می

 .ی ساختاری نظام عالم در جهان قلمداد کنیمنمادی بر هندسه
و معتقد بودند که افالك، مراتبی قایل  همانطورکه اخوان برای

جسم، نقش افضل اشکال یعنی کرویت را در خود پذیرفته و به 
دلیل صفا و لطافت این شکل، اولین ارکان عالم یعنی افالك و 

افضلیت دایره نزد . درواقع اندشدهخلقکروی  صورتبهکواکب 
 کنند تمامی اجزای عالم راچنان واالست که تالش می یشانا

ها، رودها و کنند. تمامی کوه تأویلبراساس نظام دورانی 
اند و جریان امور در عالم دایره ها قطعاتی از قوس محیطسرزمین

نیز صورتی از حرکت دورانی است، آنان این معنا را جاری در 
 (.003-003دانند)بلخاری،تمامی ابعاد زندگی انسانی می

 

 
یره اصلی 2تا  4خطی ظرف به  یل. تحل9تصویر  دا

 (: نگارندگانمأخذ)

 
 ردیف51تا  3. تحلیل خطی ظرف به4تصویر

 (: نگارندگانمأخذ)
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 مثلث
مثلث، دومین شکل هندسیِ موجود در این ظرف است. اولین 

ای بسیار کوچک و در مثلث )با اینکه دقیق ترسیم نشده( در اندازه
 است. مثلثی با دورگیری  مشاهدهقابل خوبیبهوسط ظرف 

توان، ای کوچک در مرکز آن؛ این مثلث را میشکی و دایرهم
این مثلث، روابط  جزبهاالضالع قلمداد کرد. مثلث متساوی

باشد که می تشخیصقابلوار و فرضیِ دیگر در این ظرف مثلث
اش چنین ی ذهنیزمینهدهد هنرمندِ سفالگر در پیشنشان می

ای که الزم است تهنکهای هندسی را مدنظر داشته است. ارتباط
در اینجا ذکر کنیم این است که شاید بعد از ترسیم این روابط، 
ذهن به سمت روابط فلکی و نجومی هدایت شود، اما روابط دقیق 

 خصوص پیدا نشد.و معناداری در این

 

 
مثلث2تصویر  رِ سه. روابط   هاگانوا

نگارندگان(: مأخذ)

 یگونهیکوط فرضی )که ها از ترسیم خط، این مثلث4در تصویر
هر مثلث،  رأسدهند و همچنین در یکدیگر پیوند جانوری را به

 است.  شدهحاصلیک جانور وجود داشته باشد(، 
مثلثِ  رأسباتوجه به مشخص نبودن جهتِ اصلی این ظرف، 

توان رو به باال و یا رو به پایین تفسیر کرد. در وسط را، می
باالست، مثلث آتش و خورشید  رو به رأسشاساطیر، مثلثی که 

مثابه انسانی تلقی شده، بر تمایالت روحانی داللت داشته و به
باشد است که در جهت کائنات فعال و در جهت زمین، منفعل می

ی ماه، رمز باروری، اما مثلثِ رو به پایین را مثلثِ آب و سیاره
ل اند که در جهت زمین، فعاتبّرك، دعای خیر و انسانی دانسته

رو  رأسرو به باال و دیگری با  رأساست. بنابراین یک مثلث با 
دهد که نمادی بر خاتم ای میبه پایین تشکیل مثلث دوگانه

شود که ی شش پَر پویایی ایجاد میاند و سپس ستارهسلیمانی
سازد و هماهنگی تام و های مکمل مختلفی را نمادین میجنبه
و  091: 0991بایار،آید)پیرل میاند، حاصقوایی که مکمل همتمامِ

 (. 23 همان:اردالن، 
 

 
 :خاتم سلیمان6ویر تص 

 (53:هماناردالن،  :مأخذ)

 
توان ترکیبِ در این اثر، پس از تحلیل و ترسیم خطوط فرضی می

ی شش پر را )هرچند نادقیق( در چندین حالت مشاهده کرد ستاره
 0جدول  4ردیفاش در ترکیب اسب و سوار ترین نمونهکه واضح

 مشهود است.
به معنای کیهانی آن  "آغاز پیشرفت"فیثاغورث، مثلث را  

توان از آن اشکال هندسی مانند، مستطیل و انگاشت؛ زیرا میمی
پَر ساخت. نقش مهمِ مثلث، آن را به طلسم نیز ی ششستاره

های مثلثی را ها دوست داشتند، تکه کاغذمبدل ساخت و انسان
به کار برند، حتی گاهی شکلی از چشم الهی را در  برای جادوگری

پَر ای ششریاضت، ستاره یدوالیهانگاشتند... مثلث مرکز می
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کند )شیمل، است که بر ترکیب عالم صغیر با عالم کبیر داللت می
(. همچنین در نمادشناسی نقوش پیشاتاریخی ایران، مثلث 31

(. کوه، نیز 0141 :0939باشد )پوپ، ی مفهوم آسمان مینماینده
شود. در تاریخ ادیان، از عناصری است که با مثلث نمایش داده می

کوه از شأن و منزلت و مرکزیت برخوردار است و متبرك و مقدس 
ی تالقی ی جهان نورانی و نقطهرود، زیرا دریچهبه شمار می

ها به آسمان آسمان و زمین و همچنین عامل اتصال زمینی
وار این (. مثلث مرکزی و روابط مثلث013 :0992است)الیاده،

این ترکیب در نمادشناسی، "که  شدهترسیمظرف، درون دایره 
صورت (؛ بدین49آقایی،)نور "شودی جلگه حقیقت نامیده میناحیه

که به هم بریزد، قرار دارند و بدون آن چیزهمهکه در آن الگوهای 
از  این تعبیر. اندراگرفتهفاند، گِردشان را دوایر که خود مظهر ابدیت

سمت داستان حی بن یقظانِ ی حقیقت، ذهن را بهجلگه یا چشمه
عالم شرق  یسوبهپیر او را ..."گوید: برد جایی که میسینا میابن
، جایی که نور خدا از آن رسندی زندگی میبرد و به چشمهمی

 (. 31: 0990و گدازگر،  013: 0990سینا، )ابن"00شود....ساطع می
 ، یعنیچیزهمهمثلث با چشمی در مرکز آن؛ یعنی چشم بینا بر 

(. الزم به ذکر است، مثلث 49،آقاییعلم مطلق و حضور مطلق)نور
باشد و چون آفریدگار در االضالع نماد آفریدگار نیز میمتساوی

بهشت استقرار دارد، مثلث الزاماً باید نمایانگر بهشت هم باشد به 
 جایی که پروردگار است، بهشت هم وجود دارداین خاطر که در 

 (. 093)همان، 

 
مثلث  .7تصویر  نمادِ توحیدی خداوند در 

 )درون بهشت(

 (47نورآقایی، همان: :مأخذ)
 

معاد  مسألهی دین و توان آرای اسماعیلیه در فلسفهدر نهایت می
را با مفاهیم نمادینی که در باال برشمردیم، تطبیق داد؛ آنجا که 

رساندن نفس بـه  چیزی جز را حرکات فلکی و سنن شرعی هدف
فس با پایان گرفتن جهان و اتحاد ن، معتقدنددانند و ینممال آن ک

رود و گیتی یان میاز م( تاس جهل که همان)ربدی و ش با عقل،
)شهرستانی،  گرددبازمی ی به عقل کلینیع خود، یهبه سرچشم

که در رساله نهم مانیاخوان ز همچنین (.010-019: 0390
تعالی به )از حق خواهند از چگونگی تبدیل وحدت به کثرتمی

 ند:شمرمیعالم امکان( سخن بگویند، موارد زیر را بر

 -ابعاد تعلق گیردقبل از آنکه به جسم ذی-پس بدان که بر نفس"
. در این مدت او در عالم روحانی و مکان روزگاری دراز گذشت

روی علت خود زندگی( روبهینورانی و دار حیوانی)همان سرچشمه
گرفت و یعنی عقل فعال، بود و از او فیض و فضایل و خیرات می

متنعم و شادمان بود. چون از آن فضایل و خیرات سرشار گردید 
شد که حالتی چون حالت زادن بر او عارض شد. پس طالب کسی 

آن خیرات را بر او افاضه کند. جسم قبل از این، از اشکال و صور 
و نقوش خالی بود. نفس روی به هیولی آورد.کثیف را از لطیف 
جدا ساخت و آن فضایل و خیرات را بر او افاضه کرد. چون 

چنان دید او را، بر جسم تسلط بخشید و جسم را بر او  تعالیحق
لم افالك و طبقات آسمان، از فلک مهیا ساخت و از آن جسم، عا

 منشأبا این تفاسیر مبنا و  "محیط تا مرکز زمین را، خلق نمود....
در ظهور ارادی  تعالیحقی خلقت کائنات و انسان، همان اراده

 (.34-32)بلخاری، حضرتش از مقام غیب الغیب است

 های طبیعیب( موتیف
جانور و  های طبیعی موجود در این ظرف شامل گیاه،موتیف

سفال  یانتزاعی است که با بررسی کامل مجموعهاشکال نیمه
کثرت موضوعات و "ی محققین، نیشابور و همچنین طبق گفته

 پردازی هنر ساسانیان در آثار این دوره دیدهتکنیک نقش
ی بزرگ و با این کاسه (.033: 0919)محمدحسن، "شودمی

ی گیاهی که حول مرکز هاهیبت، با حیوانات تجرید شده و موتیف
ی نقوش جانوری است. گنجینه شدهتزییناند، ظرف در چرخش

ها، جانوران ترکیبی و (، اسبهاغزالاین اثر، چیدمانی از بُزها )
 پرندگان است.

 نقش بز
شود که ی جانوری دیده میبز یا غزال در دو گونه3در این ظرف، 

-0ست)جدولاسه مثلث را تشکیل داده هاآنتایی چینش سه
ها با چرخش گردن جانور به عقب، حس . فرم یکی از آن(0ردیف

طریقه  ،0ردیف-0با رجوع به جدول کند.القا می خوبیبهحرکت را 
توان به شرح زیر بیان ها(، از مرکز کاسه را میچیدمان بزها )غزال

تایی در اولین دایره و از راست به چپ در کرد؛ یک ردیف بزِ سه
و معکوس در ردیف بعد، که جهت  ترکوچکسه بزِ  اند،چرخش

با چرخشِ گردنِ )از چپ به راست است و سه بزِ دیگر  حرکتشان
ها در ردیف انتهایی ظرف(، پاهایشان روی خط محیطی دوتای آن

از چپ به راست است. بز از ایام کهن،  جهتشانکاسه قرارگرفته و 
خ آن قدرتی جادویی ها و در شاالنوع روییدنیمظهر فراوانی، رب

رسد هدف اصلی از طراحی این نقش در نظر میپنهان بود. به
 باألخصرا  مسألهاست، که این سفال نیشابور مفهوم برکت بوده
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نقش بز(   ویژهبهی برکت در کنار جانوران )توجه به کلمهبا
 توان درك کرد.می خوبیبه

 نقش پرنده 
، نقش پرنده است و تنوع از پرکاربردترین نقوشِ سفال نیشابور

ها روی ظروف این دوره دیده زیادی از مرغان و تزیینات آن
تایی بندی سهپرنده وجود دارد که ترکیب 02در این اثر شود. می
ی پرندگان موجود در گونهچهار مثلث را موجب شده است.  هاآن

طور قطع بیان کرد اما باتوجه به بعضی توان بهاین ظرف را نمی
تر ینات به بلبل، کبوتر، خروس و شاید طاووس نزدیکتزی

. محمدیوسف کیانی در کتاب خود، بسیاری (2ردیف-0)جدولاست
از پرندگان را عالوه بر نقوش تزیینی، نمادی از فرهنگ عامه و 

، سیناابن(. برخی از عرفا چون 30: 0993داند)کیانی،نجوم می
اند که ه کردهای از مرغان تشبینُفوس انسانی را به دسته

 اندها را به دام انداختهصیادان)یعنی شهوات جسمانی( آن
(. ورقاء، در زبان عرفا، به معنی کبوتر؛ نفس ناطقه 90،30)گدازگر،

سینا نبوده که نفس آدمی را به پرنده تشبیه کرده، است و فقط ابن
اند که برای روح یا نفس چرا که قبل و بعد از او کسانی بوده

(. در کتب نمادشناسی نیز 32اند)همان،شده پروبالائل به انسان، ق
نماد روح که نقشی واسط میان آسمان و زمین  عنوانبهاز پرنده 

 (.212، 2، ج 0993دارد یاد شده است)شوالیه،  

 55 نقش سیمرغ )سِن مُرو(
در  ممکن است)عدد 02به تعداد  ی جانوریگونه چهار در این اثر،

سه  هاآنکه از پیوند  (آیندنظر سان بهسگ سان یااول گربهنگاه 
ی دسته ؛(9ردیف-0)جدولشوددیده می، آیدبدست می مثلث

ی اول در ردیف اول )نزدیک به مرکز کاسه( و بین بُزها گانهسه
اند. یکی ی دیگر، در ردیف انتهایی کاسه نشستهقرارگرفته و دسته

سانان تعریف ی گربهتوان در تیرهتای ردیفِ انتهایی را میاز سه
ها در این ظرف، به نظر گانهکرد، ولی با توجه به تحلیل سه

 رسد هنرمند به اشتباه، آن را همانند دوتای دیگر نکشیده است.می
ی بیشتر و تطبیق این جانوران، اجزای ترکیبی دارد و پس از مداقه

 توان گفت؛ی ایران، میای گذشتهاسطوره-با جانوران تلفیقی

مُروهایی باشند که از دوران ی جانوری، سِناین چهار گونه یدشا
این جانورِ . در تصویر  نقش اندشدهگرفتهساسانیان به ودیعه 

ای بعد از دوران ساسانیان دیده ی سینی نقرهاز حاشیه ترکیبی
آرتور  شود که مشابهت آن با نقشِ ظرف نیشابور مشهود است.می

دلخواه و شگفتِ ساسانیان معرفی  یمُرو را آفریدهپوپ، سِن
اش ، بینیشدهگرفتهکار کند که در بیشتر هنرهای آن زمان بهمی

پرنده و مدافع سرشت  دُم ی شیر، دُمش،هایش، پنجهدراز، پنجه

سگ، پرنده و  هایویژگی ترکیبی ازکه  04در اوستا اش09گانهسه
انی را چند رگه مفهومی کیه . این جانورِاست دارجانوری مُشک

رساند که از جهتی با سه آسمان ارتباط داشت و از جهت دیگر می
ی پاشیدن تخم وسیلهبا کارکرد کشاورزیِ پراکندن باروری به

-309 :2ج)پوپ، 00طورکلی نیرویی مفید بوددرختی کیهانی؛ و به
 -ایسیمرغِ ساسانی را یک موجود افسانه ،همچنین موده(. 304
شیر، دُم  هایپنجهانی )بدن و سر سگ، ی حیواز چندگونه یترکیب

)آسمان و آب( معرفی  و نمادی بر اتحاد زمین، هوا طاووس(
چنینی از های ایندر حقیقت ترکیب .(231: 0399)موده،  کندمی
ی انواع مرتبط باهم را داخل یک وحدت ها؛ تمامیت زندهگانسه

ان بدون گی سهگذارند و دلیل اصلی پدیدهیکپارچه به نمایش می
شک جستجوی ماورالطبیعه در یک موجود ترکیبی )به یکپارچگیِ 

ی ی تمام موجودات در طبیعت( است که به سه مرحلهپیچیده
شود: پیدایش، تحول، استحاله؛ تولد، رشد، مرگ؛ وجود خالصه می

: 0932یا بنا بر سنت و اخترشناسی: تکامل، اوج و نابودی)شوالیه، 
 نوعیبهیِ عدد سه در ارتباط با سیمرغ تطابق مفهوم (.192-199

الصفا دیده دیگر ولی با شباهت و نزدیکی فراوان در رسائل اخوان
به سه  را یسـیمرغ حماس یهنیـروی چندگانـشود و ایشان می

 ؛بخشـی از آن در قالب سیمرغ اند:کردهنیروی جداگانه تقسیم 
خو و درنده یبخشی دیگر در مفهوم عنقاآزار، بی پادشاه مرغانِ

دانایی و زیبایی سیمرغ در صورت از نگاه دیگر و  خوارگوشت
تجلّـی یافته  ،شدهخواندهطاووس که وزیر سـیمرغ 

 (.233: 0934، فرامرزیگرداست)سلطانی
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ینقش سیمرغ، جدا شده از س - 8تصویر ز دوران ساسانیان، واقع در موزه دولتی برل  ن. ینی سیمین بعد ا

 (598: 7پوپ، ج: مأخذ)

 

 
 ال نیشابور. جداشده از ظرف اصلی نقش جانور ترکیبی از سف

گان(نگارند )مأخذ:
 

 سوارونقش اسب -

های در سفالینه کراتبهکه  است ینقوشسوار از ونقش اسب
شود. گاه انسانی سوار بر اسب و گاه سوارِ پشت نیشابور دیده می

اش نیز که در حاشیه است یبیرکتسان یا جانوری اسب، گربه
، اما درظرف مذکور نقش انسان شدهیمترسنقوش پرنده و بز 

عدد، 1در این اثر،  است. شدهافزودهحذف و بر تعداد جانوران 
که چینش  شودمیگان دیده دو نوع سهوسوار در ترکیب اسب

سواران بر  .(4ردیف-0)جدولدو مثلث را ایجاد کرده است هاآن
ی دوم، مروها هستند و دستهگان، همان سنگروه سه اسبِ یک

های مشابه از که باتوجه به بافت بدن جانور و نمونه اندسانانیگربه
ی نیشابور زیاد گانه با اسب )که در میان آثار این دورهترکیبِ دو
احتماالً این جانور،  ،شود( و همچنین نظرات ویلکینسوندیده می

در ایران، از یوزپلنگ و پلنگ، برای شکار  .باشدپلنگ یا یوزپلنگ 
های زیادی از سفالِ است. این حیوان در نمونهشدهاستفاده می

که پاهایش روی خط کناری طورینیشابور،  باالی بدن اسب، به
گرفته و هدف از این نوع کار است، قراربدن اسب و سوار

کار بندی؛ محافظت و پشتیبانی از شکارچی در زمان شترکیب
ها پلنگیوزاین شبه (.20: 0399)ویلکینسون، استبوده

ی اول هایی از حیوانات اساطیری هنر ایران، در هزارهبازمانده
که این نقوش در این دوره، با حالیپیش از میالد هستند. در

، این جانور، در ایران اندشدهطراحیهای اصلی خود حیوان، ویژگی
، ولی به ، مصور شده01اهی با سر پرندهها و گگذشته، اغلب با بال

مانند بوده دال کلی هدف؛ نمایش یک جانور اساطیری و شیرطور
از نظر اساطیری، دو حیوان با نمادهای  (.23 -20است)همان، 

 یکسان، حتی اگر از دو نوع متفاوت باشند، مثل دو شیر و یا یک 

 

 

 

ر قدرت شیر و یک گاو نر که هر دو نماد شمسی هستند، مظه
(. این قدرت مضاعف در این اثر، نقش 94آقایی،اند )نورمضاعف

اگر طبق تفسیراتی که در این  سان روی آن است.اسب و گربه
مقاله مطرح کردیم، جانورِ ترکیبی این کاسه را سیمرغ ساسانی 

زرتشتی را در کنار ترکیبِ  جان، بدن، روحِاصل سه بنامیم، 
پرستی را به توان دوگانهمی م داشت.خواهی ی اسب و سوار دوگانه

هجری نیز از ادیان مطرح بود، 4دین مانوی که در نیشابور قرن 
که  داد اما باتوجه به آرای برخی نویسندگان فرق و مذاهب، ربط

ثنویت را بازمانده بودند و  بـه تـحریف آیین زرتشتمعتقد 
زرتشت های پس از یا از بدعت آن از های قبلآیین
رسد در این ، به نظر می(291و  213: 0903اند)شهرستانی، تهدانس

پرستی بیشتر مرتبط با دین زرتشت اثر و شاید آثار مشابه، دوگانه
نویسد کـه او جـهان در بیان عقاید زرتشت مـی شهرستانیباشد. 

گیتی: عالم »و « مـینوی: عـالم روحانی»را به دو بخش 
دارای  را نیز در تناسب با جهان تـقسیم نموده و انسان« جـسمانی
روح که نورانی است و بدن که ظلمانی اسـت، دانـسته  دو بخشِ

بودن زمینیتوان می لذا(. 219-293: 0390)شـهرستانی، است
در راستای مضامین  ا رامروهها و ماورایی بودنِ سنیوزپلنگشبه

 ماهیت" .دکرپرستی در این دین، تعبیر زرتشت و اصل دوگانه
دوگانه و ترکیبی از نظر اخوان نیز ماهیتی است که تمامی 

اند از آن برخوردار بوده و از نظر قوا، مخلوقات چون ماسوای حق
اند و آنچه مختلف، متضاد، متفاوت و متباین ؛صور و مکان ،طبع

عامل دفع و رفع این تضاد و تخالف میان مخلوقات و موجودات 
 (.019 بلخاری،)"هندسی استهمان تناسب و نسب  شودمیعالم 
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  وارمثلث روابط و یجانور نقوش لیتحل -5 جدول

 نوع نقش ردیف
تعداد 

 جانور

تعداد 

 مثلث
 از ظرف جداشدهنقشِ  وارشانها و روابط مثلثگانسه
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(نگارندگان :مأخذ)
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 یریگجهینت
فرهنگی –ی مذهبی رسد وجود ادیان متعدد و مسامحهبه نظر می

در دوران سامانیان، که خود منجر به التقاط مفاهیم مذهبی در 
ی برخی ادیان ازجمله؛ ورود آرای زرتشت و مانی در فرقه
ی اسماعیلیه شد، التقاط مفاهیم و پیچیدگی نمادین را در کاسه

ترین اقدام این پژوهش )به است. درواقع اصلینیشابور موجب شده
گفته فیثاغوریان(؛ محق شدن به وحدتِ عناصرِ درهم و نامنظم و 

ها بوده است. شاید مخاطبان پس از به نظم آوردن و سازش آن
های صورت گرفته، احساس کنند باتوجه به صور ی تحلیلمطالعه

در این اثر، مفاهیم نجومی، افالك عددی و اشکال هندسیِ نهفته 
تر است، و کواکب به آنچه از پس این نقوش بدست آمده نزدیک

اما باید در پاسخ این شبهه گفت که نگارندگان نیز از ابتدا و در 
روابط بودند،  گونهاینی این اثر درجستجوی های چند بارهتحلیل

برای مثال  د.ولی دلیلی که بتوان با قطعیت ذکر کرد، مشاهده نش
ای به ماه و سال و مضامین گونهرا به 02و 3، 1، 9توان اعداد می

نجومی ربط داد اما ربطش به جانوران متنوعی که بدست آمده 
های صورت گرفته معلوم و مشخص نیست. لذا نگارندگان تحلیل

اند در این مقاله را باتوجه به اطالعاتی که تاکنون بدست آورده
براین اساس، پس از تطبیق بسیاری از  .دانند.میتر به اثر دقیق

ی مفاهیمِ اعداد و اشکال، با نقوشِ این ظرف و باتوجه به اشاره
هایی که این چشمه دارد و زندگی و ویژگیسینا به چشمهابن

الصفا نسبت به عالم روحانی، مکان نورانی و همچنین آرای اخوان
ی زندگی ند همان چشمهتوادار حیوانی، نقطه و مثلث مرکزی، می

کند، تعبیری از نیروی الهی و برترِ باشد که نور الهی ساطع می
مرکز، که شفابخش نیز هست. باتوجه به غالب بودن نقشِ 

 تأثیرمرو در این ظرف، که از نقوش سیمرغ ساسانی ترکیبی سن

گرفته و مضامینی که این نقش در دوران ساسانی و دین زرتشتی 
دوران اش در بندی فیزیکیترکیبطور ینداشته است و هم

بدن و سر سگ ) دارد اوهای فراوان نشان از توانایی که ساسانیان
م فتان پرنده مانند و دُاُ هایبالیا چهار پای دیگر نماد زمین، 

هایش پولک و فلس، اش سمبل آسمان برگ نخلی )پالمت(
ارتباط ا بیهگانرسد سه(، به نظر مینمادی بر آب باشد تواندمی

به سه اصل جان، بدن، روح نبوده و اصالت زرتشتی داشته باشد و 
ی وحدت در کثرت تلقی توانند نمایندهها میتاییهمچنین سه

ی نقش ترکیبیِ اسب و سوار نیز باتوجه به شوند. ترکیبِ دوگانه
تواند مروها، میها و ماورایی بودنِ سنیوزپلنگزمینی بودن شبه

پرستی در این دین، مضامین زرتشت و اصل دوگانهدر راستای 
یک ترکیب مادی در کنار  زمانهمی تعبیر شود، یعنی؛ استفاده

های یک ترکیب معنوی. در این اثر، ازدیادِ نقوش جانوری و شاخه
کند و یک اثرِ با ، وفور نعمت را تداعی میتنهاییبههم، خود در

بندی، تحرك دحام ترکیبروح و زنده را ایجاد کرده که همین از
موجب کند. در نهایت شاید بتوان بهنقوش را بیشتر تداعی می

ی نهفته تحلیل اخوان از عدد و هندسه، علت تقدم اعداد و هندسه
ها در این گانوار )سهدر اثر مذکور که منجر به کشف روابط مثلث

پژوهش( شد را مبنایی برای حرکت از محسوسات به معقوالت و 
)همان تعالیحق سویبهعالم جسمانی به عالم روحانی و اتصال از 

نقطه و مثلث مرکزی( قلمداد کرد. با این تفسیر و مباحثِ 
در این پژوهش، درخصوصِ اشکال، اعداد و وجودِ  شدهمطرح

توانیم بررسی ارتباط این مضامین با ها در اثر مذکور، میگانهسه
پیشنهاد  عنوانبههجری را  ی چهارمی جاری در سدهعلومِ غریبه

 پژوهشیِ جدید مطرح کنیم.

 

 نوشتپی

 

ی وسیع و گسترده در عمق اندیشه قدریبهها و رموز اعداد تمثیل-1

باطنی نفوذ یافته است که بدون درنظرگرفتن جایگاه مقدس اعداد، 
شد. شاید ارزش  مطمئنتوان از شرح درست و کامل این عقاید نمی

در قرن چهارم و یا پیش از -اعداد نزد متفکرین شیعی و مانند ایشان
کردند، نظام ی متون فیثاغوریان بود که تالش مینرجمهبازتاب -ان

ی در بحث درباره مثالً هستی را براساس نظام اعداد ریاضی بیان کنند.
شود که از طریق این خواص، به اثبات اشاره به خواصی می ،عدد واحد

 ،شود. یا عدد چهار که تقدس آنمی صفات و وحدانیت خداوند نزدیک
دارد: از چهار عنصر گرفته تا چهار جهت اصلی و یا  های گوناگونیجنبه

 الموتیچهار مزاج و چهار طبع و چهار نوع باد اصلی و...)عسکری
،0933: 93). 

 
2- Charles.Kyrle Wilkinson 

9- Teresa Fitzherbert  

ترزا فیترزبرت  یی منتشرنشدهنامهمربوط به پایان پیشینه،این  -4
و دانشجویش شیال سماواکی  او اتبه بانگارندگان طی مکباشد. می

), SheilaamavakiS)  منبع دست مستقیم به این  طوربهنتوانستند
معرفی کرد که در اینجا  نبع دیگری را جهت ارجاعمیابند اما سماواکی 

  است.استناد شدهبه آن 
 قلمرو اسماعیلیه که در اسالمی چون مذاهب و فرق بر عالوه -0

بر جامعه  که تسامحی و تساهل روحیه دلیلبه داشت سامانیان وجود
 وجود آنان در قلمرو نیز مذاهب و ادیان حیات سایر امکان بود، حاکم

( و در برخی شهرها پیروان ادیان مختلف به 431 :0910داشت)مقدسی،
کردند. براین اساس در آمیز در کنارهم زندگی مینحوی مسالمت

انی از اهل کتاب، زردشتیان، ویژه نیشابور شمار فراوخراسان و به
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 03 | ...از سفالی در جانوری و هندسی عددی، نمادهای تحلیل

 

 
(. 423-420: 0931)ناجی،  بوداییان و مانویان مسکن داشتند

کند؛ اشاره می آثارالباقیهابوریحان بیرونی در  درخصوص دین بودایی
زیستند و اهالی خراسان به ایشان، شَمَنان بوداییان در هند و تُغُزغُز می

های خانهبود، بت گفتند. در مرزهای خراسان که به هند متصلمی
آثارالباقیه  تألیفشد، در زمان نامیده می "فرخار"و  "بهار"شَمینه که 

 .(491ناجی، ؛ 211 :0931بیرونی،برپا بود) فعال و (930 دود)ح

 Anatoly)حسین، هنری کربن اخوان از نظر کازانوف، طه - 1

Henry Corbin ,Taha Hussein ,Khazanov ) و
: 0903نصر، ؛ 92: 0919)قمیر، ی مذهب بودندسیدحسین نصر، اسماعیل

از کتب  مأخوذ(. تردیدی نیست که بسیاری از نظریات ایشان 01
حکمای مکتب  ازشناسی جهان مسائل( و در 09اسماعیلیه است)بلخاری،

عنوان کلید ی تعبیر عدد بهدر مساله خصوصاًفیثاغورس و نیقوماخس 
اند)نصر، ه پیروی کردهعرفانیِ حساب و هندس لیتأوفهم طبیعت و 

 (.11 همان:
 (.009: 0903)شهرستانی،  "است "سه"فرد بسیط اول، "-9

3-Ludwig Paneth 

، نشدهاستفادهها(  ها)ردیفچون از ابزار دقیقی برای ترسیم دایره-3
ردیف  0تا  4ها را بیان کرد ولی شاید بتوان به توان تعداد دقیق آننمی

ای مجزا، ی جانوری روی دایرهدادن هرگونه( که با قرار 2اصلی)تصویر
 رسد، اشاره کرد.( نیز می9)تصویریجزئردیف  01تا  3به 

های نیشابور نیز دیده های فرضی در دیگر سفالینهمشابه این دایره-01
 شود.می

وَ إِنَّ "ی عنکبوت باشد: سوره 14شاید این تعبیر برگرفته از آیه -00
. همچنین سهروردی در "لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ الْحَیَوانُالدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ 

که سرای "کند:گونه تفسیر میی الواح عمادی این آیه را اینرساله
ی حیوان است؛ یعنی عالم زندگی و نور، اگر آخرت است که چشمه

 (.240: 0934و سلطانی،  099: 0943)نصر، "مردم بدانستندی

رو باشد، مشخص نیست، اما به نظر سن م قطعاًاینکه این نقش، -02
رسد باتوجه به سیر تطور نمادشناسی در ایران، این عقیده به صحت، می

 نزدیک باشد.

وقتی سوار بر اسب است، مثلث  یژهوبهحتی فرم کلی این جانور، -09
 باشد.می

الصفا به سه اخوانی لهدر رسا یسـیمرغ حماس یهنیـروی چندگانـ-04
اسـت؛ بخشـی از آن در قالب سیمرغ، پادشاه  شدهمیتقسنیروی جداگانه 

و  خوارگوشتخو و درنده یبخشی دیگر در مفهوم عنقاآزار، بی مرغانِ
در صورت طاووس که وزیر سـیمرغ  همدانایی و زیبایی سیمرغ 

 (.233: 0934، فرامرزیگردتجلّـی یافته است)سلطانی ،شدهخوانده

: 2،ج0939)پوپ، برداز بین میخزندگان اهریمنی را  ،برای مثال-00
309-304.) 

وار همراه منقارِ خیلی از های پرندهویلکینسون از صورت احتماالً-01
رسد این بخشِ جانورانِ ترکیبی سفال نیشابور غافل مانده و به نظر می

 
مرو های نقوشی که در این پژوهش، سننظراتش مربوط به ویژگی

 ، باشد.شدهیمعرف

مرو در ترکیب دوتایی با اسب هم تکرار شده، سن این دلیل کهبه-09
 جدول، خنثی شده است. 4وارش با ردیف یکی از روابط مثلث

 

 منابع
 سینا و تمثیل عرفانی.ابن(. 0990عبداهلل. )بنسینا،حسینابن. 0

 )هانری،کربن, مترجم( انجمن آثار ملی.
هرخ, مترجم( )حمید،شا حس وحدت.(. 0931اردالن،نادر؛بختیار،الله. ). 2

 تهران: خاك.
 هندسی در هنر اسالمی. هاینقش(. 0999السعید،عصام. ). 9

 نیا, مترجم( تهران: سروش.)مسعود،رجب
 تاریخ فلسفه در جهان اسالمی.(. 0911الفاخوری،حنا؛خلیل،الجر. ). 4

 )عبدالحمید،آیتی, مترجم( تهران.
الل،ستاری, مترجم( )ج رساله در تاریخ ادیان.(. 0992الیاده،میرچا. ). 0

 تهران: سروش.
خیال و زیبایی: پژوهشی در آرای هندسه(. 0933قهی،حسن. )بلخاری. 1

 تهران: موسسه متن. الصفا....اخوان
 آثارالباقیه عن قرون الخالیه.(. 0931بیرونی،ابوریحان. ). 9

 )علیزاده،عزیزاهلل, مترجم( تهران: فردوس.
-متن2)جلد  ری در هنر ایرانسی(. 0939پوپ،آرتور؛دیگران. ). 3

تصویر(. )نجف،دریابندری؛دیگران, مترجم( تهران: 9جلد-متن4جلد
 علمی و فرهنگی.

)جالل،ستاری, مترجم(  رمز پردازی آتش.(. 0991پیربایار،ژان. ). 3
 تهران: مرکز.

(. 9)جلد  تـاریخ جهانگشا(. 0933محمد. )بنجوینی،عطاملک. 01
 .ن( تهران: اساطیرد،قـزوینی, تدویمـحم)عالمه

تهران:  مجموعه اولین همایش هنر اسالمی.(. 0932خزایی،محمد. ). 00
 موسسه مطالعات هنر اسالمی.

 تهران: سخن. آورد.بزم(. 0913خویی،عباس. )زریاب. 02
 سیمرغ در فضای فرهنگ ایران.(. 0934گِردفرامرزی،علی. )سلطانی. 09

 تهران: مبتکران.
 المـلل و النحل(. 0390) عبدالکریم.محمدبنفتح، ابوالشـهرستانی. 04

 (. )محمدسید،گیالنی, تدوین( بیروت: دارالمعرفه.0)جلد 

(. 2)جلد  الملل)الملل و النحل(توضیح(. 0903) شهرستانی.. 00

 نایینی, تدوین( تهران.)سیدمحمدرضا،جاللی

(. 2)جلد  فرهنگ نمادها(. 0993شوالیه،ژان؛گربران،آلن. ). 01

 ابه،فضایلی, مترجم( تهران.)سود

(. 9)جلد  فرهنگ نمادها(. 0932شوالیه،ژان؛گربران،آلن. ). 09

 )سودابه،فضایلی, مترجم( تهران.



 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمی|  04

 

 
)فاطمه،توفیقی, مترجم( قم:  راز اعداد.(. 0933ماری. )شیمل،آنه. 03

 دانشگاه ادیان و مذاهب.

اسطوره همچون نظام (. 0933اله. )الموتی،حجتعسکری. 03

ارشد( نامه کارشناسی)پایان سفال نیشابور... پردازینقش....شناسیهنشان

 دانشگاه هنراسالمی تبریز.

 ی بهمن.تهران: چاپخانه سفال.(. 0940فیروز،شاهرخ. ). 21

 الصفا یا روشنفکران شیعی مذهب.اخوان(. 0919قمیر،یوحنا. ). 20

 صادق, مترجم( تهران: فلسفه.)سجادی،محمد

 ی سفال و سفالگری در ایران.پیشینه(. 0993دیوسف. )کیانی،محمّ. 22

 تهران: نسیم دانش.

رمزی در اندیشه  هایداستان, بهمن و اسفند(. 0990گدازگر،حسین. ). 29

 ,41کیهان اندیشه, . سیناابنفلسفی 

(. 2)نسخه  تاریخ صنایع ایران(. 0919محمدحسن،زکی. ). 24

 )محمدعلی،خلیلی, مترجم( تهران: اقبال.

 معرفه االقالیم.التقاسیم فیاحسن(. 0910احمد. )مقدسی،محمدبن. 20

 و مترجمان ایران. مؤلفان)علینقی،وزیری, مترجم( شرکت 

فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو (. 0931ناجی،محمدرضا. ). 21

 تهران: امیرکبیر. سامانیان.

 .طبیعت یدربارهنظر متفکران اسالمی (. 0903نصر،سیدحسین. ). 29

 تهران: خوارزمی.

مجموعه آثار فارسی شیخ (. 0943نصر،سیدحسین؛کربن،هنری. ). 23

 تهران. اشراق.

 ارزش اعداد در نظر ادیان و ملل مختلف.(. 0949نقبایی،حسام. ). 23

 تهران.

 تهران: افکار. عدد،نماد،اسطوره.(. 0939نورآقایی،آرش. ). 91

، حیوانی و گیاهی سفالینهنقوش انسانی(. 0932همپارتیان،تیرداد. ). 90

 ارشد( دانشگاه تربیت مدرس.نامه کارشناسیتهران: )پایان های نیشابور.

, پاییز و زمستان(. نقوش 0934همپارتیان،مهرداد،خزایی،محمد. ). 92

 فصلنامه هنراسالمینیشابور.  هایسفالینهانسانی بر 
 

33. Fitzherbert, T( .(1983). Themes and Images 

on the Animated Buff Ware on Medieval 

Nishapur (Unpublished M.phil Thesis) 

University of Oxford. 

grande-coupe-a-decor-

kaleidoscopique_glacure_ceramique-

materiau_engobe-argileux.(5,2017). Retrieve 

from IMAGES D’ART: 

http://art.rmngp.fr/en/library/artworks 

 
34. Guenon.rene. (1995). Fundamental 

Symbols:The Universal Language of Sacred 

Science; translator: Martin.Lingnz ,

Moore.Alvin. JNR Quinta Essentia. 

35. Islamic Art Collection. (2000). Retrieve 

from Louvre museum: 

http://www.louvre.fr/en/mediaimages/large-

bowl-kaleidoscopic-decoration 

36. Mode.Heinz (1977).  Demos et Animaux 

Fantastiques .Paris: Librarie G. Kogan. 

37. Samanian, S & ,.Bahmani, P .2013 ,Spring 

Summer .)Studying the Identity of Nishapur 

during the First Few Centuries ....Armanshahr 

Architecture   & Urban Development, 1-, 

(10)5,14  

38. Wilkinson.Charles.Kyrle. (1973). Nishapur: 

Pottery of Early Islamic Period .The 

Metropolitan Museum of Art. 

 

 

 


