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 چکیده

خصوص سفال نیشابور همواره با هرن ساسانی هرن اسالمی و به

ند کتالش می پژوهششود. این عنوان یک منبع اثرگذار مقایسه میبه

سفال منقوش نخودی  تحلیل انتقادی مطالعات موجود در حیطهبا 

بندی کاملی از رویکرد محققان در تطبیق با هرن نیشابور، طبقه

عوامل اثرگذار و محتمل در دو  ساسانی ارائه دهد. سپس مجموعه

های نقرۀ شکل و محتوا، با مترکز بر موضوع شکار بشقاب حیطه

-منقوش نیشابور سنجیده میساسانی در نسبت با سفال نخودی 

شود. بازنگری دالیل و جزییات تطبیق هرن ساسانی و سفال نیشابور 

ای هباشد و نیز به بررسی مسیر یا راهپرسش اصلی این پژوهش می

شود. اند، پرداخته میتأثیر خود قرار دادهجایگزینی که نیشابور را تحت

، تطبیقی و تاریخیدر روش تحقیق، تالش شده است با اخذ رویکرد 

ها پاسخ داده شود. نتایج مقاله مستدل بر اصل عدم رعایت به پرسش

حیوان »و « شکار»، «جهت»وجوه منادین هرن ساسانی ازجمله 

های هرنی ، وامدار بودن نقاش سفال نیشابور را از سنت«محترض

ساسانی همچون اثرپذیری شکلی مستقیم و همچنین محتوا با تردید 

گری هرن سغدی در انتقال تجارب ند. از سوی دیگر میانجیکروبرو می

هرنی پیش از اسالم، فارغ از موضوعات دینی و حامسی ایشان در 

 شود.ترین مسیر جایگزین تلقی میپنجیکنت، محتمل

ی ساسانی، موضوع شکار، سفال بشقاب نقره کلیدی: واژگان

 نیشابور، هرن سغدی

 

Abstract 

Nishapur pottery has always been compared with 

Sasanian art. This article attempts to offer a 

comprehensive classification of the scholars' 

approach in adapting the Sassanid art through a 

critical analysis of previous studies in realm of 

Nishapur pottery. Then a set of influential and 

potential factors in both the form and content domain 

focusing on the hunting scene of the Sasanid silver 

plates in relation with Nishapur animated buff wares 

is examined. The main question concerns the 

incentive and the details of the adaptation of Sasanian 

art with Nishapur pottery. It also seeks to find out 

which other alternative ways or procedures have 

influenced Nishapur. The results of the present paper 

rejects the Nishapur pottery’s  indebtedness to 

ancient Sasanian symbols and symbolic manners in 

content and topic. It is also an unlikely that the silver 

plates could help to capture Sasanian art experiences 

in Nishapur in the fourth century AH and it is far from 

historical objects. On the other hand, Sogdian 

painting and their art contents which are obviously 

separated from Sasanian royal aspects and concepts, 

are the most capable way of transmitting  Iranian 

visual art traditions to Nishapur. 

Keywords: Sasanian silver plate, hunting scene, 

Nishapur animated buff ware, Sogdian art 
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 مقدمه

از زمان انتشار نخستین و تنها کتاب جامع درباره سفال 

ه در تا آخرین مقاالتی ک ی هرن مرتوپلینت نیشابور توسط موزه

این حوزه به چاپ رسیده است، بازگشت به هرن ساسانی و 

الگوهای برصی و نقوش از هرن پیش از اسالم، یکی جستجوی 

محققان است. سفال  ترین محورهای موردعالقهاز اصلی

د، باشمنقوش نیشابور که به سفال نخودی نیز معروف می

یا  سوم متنوعی از آثار سفال منسوب به سده شامل گسرته

-نقاشی پیکره -چهارم هجری است که دو سبک کلی و اصلی

را  -و گیاهی، ظروف منقوش به انواع خط کوفی ای، جانوری

کند. قلمرو مطالعاتی این پژوهش پردازی دنبال میدر نقش

ای و جانوری و تطبیق این آثار با هرن متمرکز به نوع پیکره

های نقرۀ ساسانی با موضوع ساسانی در کلیات و بشقاب

شکار در جزییات است. شامری دالیل منطقی و تاریخی برای 

ن گرایش تحقیق و تطبیق به سمت هرن ساسانی وجود تبیی

دارد که برخی در حیطه شکل و فرم قرار گرفته و بعضی دیگر 

کوشد با تجمیع و اند. این مقاله میمحتوا را هدف قرار داده

های مختلف، هریک از وجوه ادعایی در بندی گرایشطبقه

 یتطبیق سفال نیشابور و هرن ساسانی را تحلیل و با نگاه

انتقادی بازخوانی کند. پرسش محوری این است که هر یک 

های صورت گرفته، مبتنی بر چه دالیل و مستنداتی از تطبیق

هستند و اشرتاک و متایزشان چیست؟ این سؤال نیز 

 قدان هرگونه الگوی مستقیم از هرنتأمل است که در فقابل

 یساسانی، میانجی احتاملی و جایگزین در انتقال تجارب هرن 

 باشد؟باستانی ایران به سفال منقوش نیشابور چه می

 پیشینه پژوهش

نیشابور، سفال صدر در کتاب  1توصیفات چارلز ویلکینسون

-ی هرن مرتوپلینت در تپهموزه هایکه گزارش حفاری 2اسالم

ر بر نگاه تطبیقی با آثاهای باستانی نیشابور است، عالوه

های مایهنقشمعارصی همچون سفال افراسیاب و نیز 

ن نقد بینامتنی وجود دارد. با ایساسانی، متایلی ناخودآگاه به

                                                             
1. Ch.Wilkinson 

2. Nishapur (pottery of the early Islamic period) 

3. Arthur Lane 

4. Nishapur: Early Islamic Pottery 

5 . Sgraffito 

ای هها، به ریشهمایهتوضیح که محقق عالوه بر تطبیق نقش

یش های پها و خاستگاهمنتفرهنگی و هرنی نیشابور در پیش

 3از اسالم اشاره داشته است. پیش از ویلکینسون، آرتور لین

مناطق  4های اولیهسفال اسالمی در سدهدر کتابی با عنوان 

مختلف سفالگری صدر اسالم را معرفی و آثارشان را با 

 توجهی،جالب ییکدیگر مقایسه کرده است. او در فرضیه

را در آثار سفال اسالمی  5متایل به اجرای تکنیک نقش کنده

ای هخصوص بشقابمتأثر از حکاکی و قلمزنی فلزات و به

ته که عمدتاً از مناطق جنوبی روسیه، نقره ساسانی دانس

اند. همچنین برخی جنوب تهران و اطراف کرمان کاوش شده

ها ازجمله لعاب پاشیده را، تحت تأثیر ظروف چینی از تکنیک

 در نظر گرفته است. از طرفی گیتی آذرپی با 6مکتب تانگ

نالیز های سامانی و آ سفالینه تأیید نظر ویلکینسون، در مقاله

، سفال منقوش نخودی را متأثر از 7سازی نوترونیفعال

داند که در متامی آثار های هرنی پیش از اسالم میسنت

های بیانی محفوظ مانده هایی از آن شیوهمنقوش، نشانه

ی سفال منقوش در مقاله درباره 8است. همچنین ام. راجرز

ا هکند که این نقشبیان می هرنهای ایراناز کتاب  سفالگری

ای از هرن ساسانی بودند که به تبعیت از تقاق دور افتادهاش

-ای ساسانی، بر روی سفال به شکلی خامهای نقرهبشقاب

-اند و همچنین حاوی مضامین و صورتدستانه منتقل شده

اند. محقق دیگری که در تحلیل سفال های فلکی بوده

 9نیشابور به مطالعات نجومی اهمیت داده زیک نیسن

با مترکز بر  10های ایران و ترکستانزیرلعابیمقاله  است. او در

که از منجامن اثرگذار و مشهور  -یآثار تألیفی ابومعرش بلخ

گیری از و نیز احتامل الهام -های نخست اسالمی بودسده

 شابور را بازخوانی کرده بود ویشکل ستارگان، نقوش سفال ن

رج ی ببه عنوان منونه نقش بزغاله را مطابق با صورت فلک

سفال و سفالگری در فرد در جدی تشخیص داد. کامبخش

6  . Tang 

7. Samanid Ceramics and Neutron Activation Analysis 

8. M. Rogers 

9. Zick-Nissen 

10. Iran und Turkestan Unterglasurdekor 



 

 ۰۴شماره   ۹۹۱۱پاییز 

۷۹ 

لۀ
سا

ه م
ی ب

اد
تق

 ان
ی

اه
نگ

 
... 

-نهضت»خراسان  محصوالت بدیع در منطقه ، دربارهایران

-امیه و پس از آن بنیرا  که در برابر زمامداری بنی« های ایرانی

 ارتباط با ظهور سفال منقوشعباس شکل گرفته بودند را بی

او  امهناحتامالً پایان داند. روش کار همپارتیان کهنیشابور منی

فال س ترین اثر پس از کتاب ویلکینسون دربارهتفصیلی

 نیشابور است، کمی متفاوت از دیگران بود. او در مقاله

ر ت، برای تفسیر دقیقشابورین هایسفالینه بر یانسان نقوش

-ی آثار منقوش نیشابور را در سه دستهها، مجموعهمایهنقش

 بندی کرد وجانوری و گیاهی طبقهی اصلی نقوش انسانی، 

 مایه با نقوش مشابه در فرهنگ پیشسپس به تطبیق هر نقش

از اسالم ایران پرداخت. ویژگی دیگر کار همپارتیان که منحرص 

تأثیرات هرن و  به خود او مانده این است که فراتر از نظریه

-فرهنگ ساسانی، معتقد است چون هرن ساسانی اسطوره

ن ای بوددر سفال نیشابور، خصلت اسطورهای نبود، نقش 

 هایی مانندهای پیشا ساسانی گرفت. آیینرا از هرن و آیین

زروانی، مهری و مانوی که مستقالً در دوره ساسانیان مجال 

خودمنایی نیافتند و در نقوش سفال نیشابور منعکس 

 شدند.

نقش تزیینات هرن ساسانی در ی محمد خزایی در مقاله

های پنداری فارغ از متامی این مشابه رن اسالمیگیری هشکل

های گیری فرماسالمی و هرن ساسانی، اوج مضمون در هرن

های کهن، ساسانی را با استمرار محتوا و مضامین اسطوره

بینی اسالمی دانسته است. جهان هویت ایرانی و در سایه

محتوی در عنوان  مبسوطی با در مقاله 1رابرت هیلنرباند

، سفال منقوش 2ل منت در سفال منقوش سامانیمقاب

داند که ای از رنسانس ایرانی میسامانی را انعکاس گوشه

وان تنویسی و نهضت ترجمه، میبر در ادبیات، در تاریخعالوه

 واژه .منودهای فراوانی برای اثبات این تحول ذکر مثال شاهد

وش سفال منقی مرتضی عطایی با عنوان نوزایی در مقاله

هم تکرار شده و نویسنده متایل دارد برجستگی  یاگالبه

بلور نوعی تسفال نیشابور را نسبت به آثار پیش از خود، به

 طلبانههای استقاللده از جنبشهمین فرهنگ پدید آم

                                                             
1. Robert Hillenbrand 

2. Content versus context in Samanid epigraphic 

pottery 

3. Richard Bulliet 

ی کارگیر هایی مانند طاهریان معرفی کند. شاید بهسلسله

 برآمده از موجنیشابور، هایی مانند نوزایی در مورد سفال واژه

 ای هرنی و ادبیاتی ایران در سدههو همزمان اوج فزاینده

هم  3چهارم باشد. در این میان محققانی مانند ریچارد بولیت

ای نیشابور را محصول یک هستند که سفال منقوش گالبه

سبک سفالگری و دانند. بولیت در کتاب دوران خاص می

معتقد است،  4وضعیت اجتامعی در خراسان قرون میانه

ك مرحله بعد از یشابور، یو منقوش ن یتولید ظروف نخود

اند. در سوی دیگر ج شدهیمحبوب و را یابهیظروف كت

گذاری آثار نیشابور برخالف ویلکینسون تاریخ درباره  5واتسون

های سوم و چهارم هجری تخمین ها را در سدهکه قدمت آن

کند بیان می 6میهای اسال سفال رسزمینزده بود، در کتاب 

ای در قرون ششم و هفتم هجری در که سفال منقوش گالبه

جغرافیای رشق ایران توسعه پیدا کرده است. البته این نظر با 

توجه به تجارب آزمایشگاهی صورت گرفته در مورد رنگ لعاب 

 های سفالگری نیشابور، مردود است.و تکنیک

ش زیابی منادین نقو ارچنگیز در دو مقاله یکی با عناویِن  سحر

 یل منادهایتحل و دیگری با عنوان جانوری سفال نیشابور،

 ، دو رویکرد کامالً متفاوت را دربارهیو جانور  ی، هندسیعدد

ابی نخست به ارزی سفال نیشابور تجربه کرده است. در مقاله

و غیر پرندگان پرداخته  ها در دو گونۀ پرندگانمنادین نقش

معتقد است که نقوش جاندار، تداوم است و در پایان 

اسالمی هستند. از طرفی  های هرنی ساسانی در دورهسنت

تأکید بر انواع پرندگان و پرتکرار بودن این نقوش را ناشی از 

د. در دانها در دوران پیش و پس از اسالم میمنادین بودن آن

 ورتطبیق هرن ساسانی با سفال نیشاب دیگر اما از کلیشه   مقاله

هایی رها شده و جایگاه منادین و رمزی اعداد را در میان فرقه

و یک  دهدمیور قرار الصفا محهمچون اسامعیلیه و اخوان

-را در ساختار ترکیب -ویژه تقدس عدد سهبه-نظام پنهان 

ر کند. از نگاه او تأکید ببندی نقاشی روی سفال جستجو می

یک مبنای  عدد سه و ساختار مثلثی نقوش در این آثار،

نقاش از طریق انتخاب این  مفهومی و عرفانی داشت که

4. Pottery Style and Social Status in Medieval Khurasan 

5. Oliver Watson 

6. Ceramics from Islamic Lands 
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کت از محسوسات به ر ح»توانست برای پنهان، می هندسه  

از آن بهره بگیرد.  «تعالیسوی حقاتصال به»و  «معقوالت

بررسی تأثیر ی سعید اخوانی و فتانه محمودی در مقاله

را ظاه که های بینامتنیت بر تحلیل هرنهای کاربردیآموزه

هدف اصلی آن اعتبارسنجی مبحث بینامتنیت در خوانش 

موردی  عنوان منونهاثر هرنی است، سفال نیشابور را به

انتخاب کردند. این مقاله نیز درنهایت به هامن نتایج موجود 

گردد و سه عامِل اسطوره، از پژوهشگران پیشین بازمی

ی ازخواندر ب« کالن روایت»ترین سلطنت و مذهب را کلیدی

 کند.سفال نیشابور معرفی می

اویا نوشته   1ها در نیشابوراعیاد و جشنای با عنوان در مقاله

یکپارچگی و تسامح مذهبی میان زرتشتیان،  2پانچاراوغلو

ی اصلی و مضمون مسیحیان، یهودیان و مسلامنان، زمینه

شود. او معتقد است در این تصاویر نقوش عنوان می

پیوسته شاهد جشن و پایکوبی هستیم. همچنین فیگوراتیو، 

هرن  ای درتزیین پیکرهمفصلی که اخیراً با عنوان  یدر مقاله

نوشته است، با تکرار بحث عیدانه ها و  3اسالمی ادوار میانه

ای ههای باستانی، پیوستگی نقوش سفال را با گونهجشن

کند. ادبی شعر و داستان در ظروف نیشابور مطرح می

ای که عنوان آن نتیجه تحقیق بخت و طاووسی، در مقالهآزاد

های ظروف سیمین مایهاستمرار نقش کند:را هم منعکس می

ا ر  سامانی نیشابور های دورهساسانی بر نقوش سفالینه دوره

-هرنی تلقی می ترین وجه تطبیقی میان این دو دورهبدیهی

یق این تطبهایی نیز در کنند. البته از نگاه ایشان تفاوت

توان هرن اسالمی را شود که بر اساس آن میمشاهده می

های مستقل و غیرتقلید محض دانست. نجمه واجد ویژگی

ی امستندنگاری ظروف گالبهنوری نیز دو مقاله با عناوین: 

ی موردی:یک مطالعه؛ و منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید

عنوان  و یک کتاب با 4..ای.منونه از ظرف منقوش گالبه

شناسی تقریبا ، با روشای منقوش رنگارنگسفال گالبه

یکسان منترش کرده است. او عموماً پس از توصیفات دقیق 

                                                             
1. Feasts of Nishapur 

2. Oya Pancaroglu 

3. Figural ornament in medieval Islamic art 

4. Case Study: A Sample of Slip Painted Buff Ware 

5. L’iconographie des ceramiques polychromes 

(rangarang) de Nishapur IX-X siècles.  

نیاد ب گیری آثار منسوب به نیشابور که درمجموعهنقش و اندازه

 کند با مطالعهشوند، تالش میمستضعفان نگهداری می

ر را با ای دیگهتطبیقی، کیفیت نقوش آثار نیشابور در موزه

ق گاه وارد تطبیگذاری مناید. او هیچبنیاد، مقایسه و تاریخ

د و شو ساسانی و سفال نیشابور منی فرمی و محتوایی هرن

 .کندبیان می« گالبه»هایی در تکنیک تنها مشابهت

ند کوجود در یکی از مقاالت به نقل از منابعش، تأیید میبااین

ل ور مشهورترین آن است، متایکه سفال سامانی که آثار نیشاب

ای از جهت نقش و طرح به سنن ساسانی داشته فزاینده

است. شاید تنها اثر پژوهشی که به منابعی غیر از هرن 

دوزینی با مهدی شبیری نامهساسانی اهمیت داده، پایان

مانی های ساهای تصویرگری در سفالینهبررسی ویژگیعنوان 

یق به منابعی همچون، هرن است. او در این تحق نیشابور

سغدی، مانوی، مسیحی و پارتی در کنار منابع ساسانی 

پرداخته است و متامی مسیرهای ممکن در تأثیرپذیری سفال 

ار میزان مورد تأکید قر نیشابور از هرن پیشا اسالمی را به یک

رساغ هرن مانوی، پارتی و مسیحی که دهد. البته هنگامی می

های باستانی شده پذیرش دخالت اسطورهرود، ناگزیر از می

هایی در روش کار با همپارتیان پیدا جهت، مشابهتو ازاین

کند. اخیرا شیال ساموکی در رساله دکرتی با عنوان می

های رنگارنگ نیشابور از قرون نهم و دهم آیکونوگرافی سفالینه

شناسانه را محور قرار داده است. ، رویکرد شامیل5میالدی

دهد منت رساله را در ای که وی منترش کرده، نشان میچکیده

سه بخش اصلی نظم داده است. در بخش نخست، تاریخچه 

و وجوه مختلف جغرافیایی، اجتامعی و فرهنگی نیشابور در 

شود. بخش دوم به قرون سوم و چهارم هجری بررسی می

تولید، توزیع و همچنین سیر تاریخی آثار اختصاص یافته 

های نقاشی نگاری صحنهش سوم به شامیلاست. در بخ

شده در سفال نیشابور پرداخته شده است. ساموکی در این 

ی قطعه تکمیل کننده 139ظرف سفالی اصلی و  30رساله از 

شیء تطبیقی استفاده کرد. این مطالعه شامری  35دیگر و نیز 

فرانسه تالیف  Aix-Marseilleاین رساله به زبان فرانسه در دانشگاه 

ی شده و در دسرتس نیست. ساموکی با وجود همکاری صمیامنه

های نویسنده، به این دلیل که رساله منترش علمی و پاسخ به پرسش

ای هم از آن چاپ نشده، و با توجه به قوانین کپی رایت، از و مقاله

 اس نتایج معذور بوده است. ارسال منت یا انعک
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های مربوط به نگاری صحنهها را ناظر بر شامیلاز فرضیه

ا هها و عقاید و آیینها، افسانهاسی ایرانی، سنتشناسطوره

 دهد. ارائه می

 روش پژوهش

 هرن ساسانی ها در دو حوزهتنوع و گسرتدگی نقش و ترکیب

و سفال نیشابور، نخستین چالش جدی در تطبیق آثار 

شود. یکی از مشکالتی که در تطبیق این دو محسوب می

 هبیان کلیات دربار طیف از آثار هرنی مطرح است، اکتفا به 

تواند درجاتی داشته باشد و ها است. البته تطبیق میآن

ن با تواجزییات نیست. نیز می لزوماً مکلف به مطابقت همه

 تر مانند شباهتی که در شیوهاصل قرار دادن مفاهیمی کلی

تطبیقی پرداخت.  هرنی وجود دارد، به مطالعه بیانی دو دوره

ی که تر باشد، نتایجارکان تطبیق شفافرسد هرچه به نظر می

تر خواهد بود. برای این منظور شود دقیقاز آن استخراج می

انواع ترکیبات و اجزای نقش و همچنین  اگر بتوان از میان همه

تصور در سفال رنگارنگ نیشابور، مفاهیم محتوایی قابل

یز تطبیق ن ها و مضامین اصلی را مشخص کرد، در مرحلهگونه

تری کسب خواهد شد. این مقاله با مترکز بر ایج روشننت

جزییات تطبیق هرن ساسانی و سفال نیشابور در مقابل 

 بندیکند پس از دستهنگرانه، تالش میتوصیفات کل

شکل و محتوا، ابهامات  های تحقیقی در دو حیطهگرایش

آماری  موجود در برابر هرکدام را برشامرد. همچنین یک جامعه

های نقره ال نخودی منقوش نیشابور و بشقاباز سف

دسرتس ساسانی با موضوع شکار، از مجموع منابع قابل

 بندی شد. در تدوین اینتوسط نویسندگان گردآوری و طبقه

کدام از آثار به دلیل مشکوک بودن محل آماری، هیچ جامعه

کاوش و یا احتامل تقلبی بودن حذف نشدند. با این توضیح 

هایی که آثاری تحت عنوان سفال نیشابور ع موزهکه از مجمو

کنند، فقط آثاری گردآوری و فهرست شدند که نگهداری می

 ۲۷۹ای و جانوری بودند. درمجموع تعداد دارای نقش پیکره

ظرف سفالی منقوش شامرش و تصاویر آن ذخیره و بایگانی 

های نقره ساسانی با موضوع شکار نیز شد. در مورد بشقاب

ه به فقدان هرگونه اثر تحقیقی که به تعداد آثار با این با توج

موضوع بپردازد و بررسی کمی انجام داده باشد، رویکرد 

است  اثر فهرست شد. بدیهی ۱2مشابهی اتخاذ و تعداد 

دسرتس و قابل تصحیح آماری فاقد آثار غیرقابل این جامعه

 است.

 شناسی ظاهری سفال نیشابورتیپ

ها با قید تفکیک ی دیدگاهای از مجموعهخالصه ۲در جدول 

ها در دو بخش شکلی و محتوایی آمده است. این بررسی آن

گیری کلی پژوهشگران در کند جهتجداگانه کمک می

رت گیرد. بیش پردازی ظاهری و محتوایی موردقیاس قرارنظریه

 های ظاهری دو دورهبر شباهتتحقیقات موجود مترکز 

های اند و شامر اندکی به تحلیلهرنی موردبحث داشته

ها در زنیوجود تنوع گامنهاند. بااینمحتوایی دامن زده

أملی که تقابل های محتوایی بیشرت بوده است. نکتهپژوهش

عدم  توان بیان کرد،می ذیلمبتنی بر ادبیات تحقیق و جدول 

هرگونه تحلیل محتوایی  به سمت ارائهها متایل پژوهش

هایی وجود دارد که متأثر زنیاست. در بهرتین حالت، گامنه

ها در شکل ظاهری آثار نیشابور و هرن از مترکز بر شباهت

 ساسانی بوده و فقط برخی استثنائات هستند که از نظریه

.کنندتأثیر هرن ساسانی عبور می

 موجود از تطبیق هرن ساسانی و سفال نیشابور هاینتایج پژوهش : خالصه۲جدول 

 هامضمون و محتوای نقش هاشکل و سبک بیان هرنی نقش

 هاخاستگاه پیشا اسالمی نقش

 اشتقاق دورافتاده و استمرار هرن ساسانی

 

 بازگشت فرهنگی ایرانیان

 منادهای زرتشتی، میرتایی، زروانی

 های شکار بشقاب نقره ساسانینقش

 اعیاد مذهبی باستانیها و جشن

 های فلکی و نجومیصورت

 اعداد رمزی فرق مذهبی
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ار شناسی هر یک از آثبرای ورود به بحث تطبیق ظاهری، گونه

ای برخوردار است. سفال نیشابور توسط اهمیت ویژه

وان تقرار گرفته است. میبندی محققان مختلف مورد طبقه

یک ها در این حوزه متمرکز به تکنشناسیگفت که بیشرت گونه

که از  ی آثاریلعاب بوده است. مجموعهساخت سفال و 

دست آمدند، ی هرن مرتوپلینت به های موزهکاوش

ها ندیبویلکینسون در دوازده گروه تقسیم کرد. این تقسیم

. ۱. 1ظروف نخودی .۲وابسته به تکنیک لعاب هستند: 

. ۹. 3. ظروف سیاه روی زمینه سفید3. 2ظروف رنگ پاشیده

. منقوش با گالبه به همراه 2. 4رنگارنگ روی زمینه سفید

های سفال. ۰. 7. اپک زرد۷. 6. اپک سفید6. 5انگوب رنگی

. ۲۲. 10. چینی۲۸. 9رنگ. تک۱. 8با لعاب زرد تیره شده

. 12هارلعابی. زی۲۱. 11سفال قالبی با لعاب قلیایی

(Wilkinson, 1973:1همچنین در مقاله )  ،دیگر

ویلکینسون تالش منود با برشمردن ویژگی آثار افراسیاب و 

های هر یک را تبیین کند. هرچند برخی نیشابور، شاخصه

در قدیم افراسیاب( و ) های پرتکرار در سمرقندموتیف

ک تکنینیشابور را توصیف کرد، در این مورد نیز از بحث 

، 13(. شیال بلرWilkinson, 1961: 109) فاصله نگرفت

 بندی ویلکینسون را که در حیطهمورد نخست از تقسیم ۲۸

 لعاب رسبی بود به سه گروه اصلی تقلیل داد.

کند، گروه اول شامل اساس مدلی که بلر پیشنهاد می بر

روی خود ظرف نقاشی که مستقیامً بر ) های نخودیسفال

ای پایه نداشتند(، گروه دوم شدند و هیچ بسرت گالبهمی

اشته ی سفیدرنگ دالیه گالبهکه یک) ظروف با لعاب پاشیده

 صورتهای سبز، زرد و بنفش بهو سپس با انواعی از لعاب

شد( و گروه سوم شامل ظروف منقوش پاشیده تزیین می

شانده ه سفید سطح ظرف پو الیه گالبکه ابتدا با یک)ایگالبه

های رنگی و یا منحرصاً سیاه شد و سپس با انواع گالبهمی

های (. در پژوهشErlich, 2015: 7شد()تزیین می

مختلف، اسامی فنی گوناگونی برای این نوع سفال بیان شده 

و نیز  15، ظروف منقوش14ای رنگارنگاست: سفال گالبه

ر انتقاد از عنوان کلی سفال نیشابور. نجمه نوری د

ت لعاب پاشیده، هف جز گونهویلکینسون معتقد است که به

بندی او، تحت عنوان کلی سفال مورد نخست از طبقه

 تریدهد از عنوان دقیقگیرند. وی ترجیح مینخودی قرار می

 ,Nouri) ای نخودی منقوش استفاده کندمانند سفال گالبه

به نقل از پیرت (. پیش از او رابرت هیلنرباند هم 2016:38

 واژه»را نوعی  17«اصطالح سفال منقوش سامانی»، 16مورگان

حداقل هشت نوع  دهندهتلقی کرده که پوشش« چرتی

ظر نقش تفکیک و از نسفالینه است که از لحاظ تکنیکی قابل

 ,Hillenbrandهای کوفی هستند)نقاشی-منحرص به خط

2005: 58 .)

                                                             
1. Buff ware 

2. Color-splashed ware 

3. Black on white ware 

4. Polychrome on white ware 

5. Slip-painted ware with colored engobe 

6. Opaque white ware 

7. Opaque yellow ware 

8. Wares with yellow staining black 

9. Monochrome ware 

10. Chinese ware 

11. Alkaline-glazed ware and its molds 

12. Under glazed ware 

13. Sheila Blair 

14. slip-painted ware 

15. animated ware 

16. Peter Morgan 

17. Samanid epigraphic ware 
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 هاشناسی سفال نیشابور بر اساس ترکیب نقش: تیپ۱ل جدو 

 
 

 تیپ پیکره سوار بر اسب

(Wilkinson, 1973: 45) 
 (URL1) تیپ پیکره ایستاده

  
 (URL3تیپ موجود ترکیبی) (URL2تیپ پرنده و جانور)

هایی هستند که تنوع نقش را مدنظر در سوی مقابل پژوهش

اند. همپارتیان نقوش مختلف را بندی کردهقرار داده و دسته

در اجزای ماهوی خود نقش مورد تحقیق قرار داد: گیاهی، 

تلف های مخای. اولیور واتسون گونهجانوری و انسانی یا پیکره

 ای، هندسی، گیاهی،های: کتیبهنقش در نیشابور را در گروه

 ,Watson) ه استبندی کردانسانی، جانوری و غیره طبقه

( ۱ :۲3۱6) (. همچنین محمدی و آشوری205-51 :2004

 های سفال نیشابور، رصفاً ظروفی را کهنگاری در بررسی پیکره

تاده، ایس» ی انسانی هستند، در پنج گونهدارای نقش پیکره

قسیم ت« تخت، سوار بر اسب و کنشگر نشسته، نشسته بر

 یمطلب مهمی دربارهویلکینسون در جایی دیگر به  کردند.

ظروف نخودی اشاره کرد که بعداً توسط آذرپی تأیید شد. 

گیتی آذرپی بر روی قطعاتی از سفال نیشابور و سمرقند که 

-بندی ویلکینسون جای میدر سه گروه نخست از طبقه

 سازی نوترونی انجام داد.گرفتند، آنالیز فعال

های سه هسفالیننتایج این آزمایش که بر روی ترکیب مواد بدنه 

نوع اول از تقسیامت ویلکینسون انجام شده بود، نشان داد 

(، از Wilkinson,1961: 106) که موافق با نظر ویلکینسون

ی اصلی و پرتعداد سفال نخودی، رنگ پاشیده و سه گونه

های سیاه روی سفید، سفال نخودی منحرصاً در کارگاه

نه در -ز تولید آن نیشابور ساخته شده و در افراسیاب اثری ا

 یافت نشده است -های مخروبهها و نه در کورهکاوش

(Azarpay, 1977: 8در مورد گونه .) توان به نخست می

-قطع اطمینان داشت که در نیشابور ساخته و عرضه می

ها از نظر ساختار بدنه و که سایر سفالینهشدند. درحالی

شف شده و ی سمرقند و نیشابور کلعاب، در هر دو منطقه
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کار پژوهشگر را برای تعیین اصالت کارگاه ساخت با مشکل 

( Wilkinson, 1973: 4مواجه کرده است. ویلکینسون )

. مصور یا ۲داند: ظروف نخودی را واجد دو گروه اصلی می

ی با جانوران و پیکره 1های مصور شده. بدون فرم۱منقوش 

 یگانهدوازدهانسانی. الزم به توضیح است که از میان انواع 

ویلکینسون، آنچه همواره با هرن ساسانی مورد تطبیق قرار 

 گرفته، سفال نخودی منقوش است.

اثر سفالی در  ۲۷۹چنانچه پیش از این اشاره شد، تعداد 

های رسارس دنیا با عنوان سفال نخودی منقوش و یا موزه

دی بنشود. از این میان اگر طبقهعناوین مشابه نگهداری می

توان می بندی، صورت پذیرد،مترکز بر کلیات ترکیب ی باتیپ

های حال با ویژگیمجموعه آثار را در چهار گروه اصلی و درعین

همراه با نقوش پرنده ) . پیکره سوار بر اسب۲متامیز قرار داد: 

. پیکره ۱ظرف و کاسه.  33ها( شامل و جانور یا بدون آن

اه با نقوش پرنده و مورد )همر  2۸ایستاده یا نشسته، شامل 

. نقش پرنده و جانور، دارای بیشرتین 3ها(. جانور و یا بدون آن

. ۹تنهایی(. در ترکیب باهم، یا به) اثر سفالی ۰۰فراوانی با 

ین بزغاله، با کمرت -قوچ یا انسان-نقش موجود ترکیبی انسان 

(. تدوین ۱جدول شامره ) فرداثر منحرصبه 3فراوانی و تعداد 

ر های مختلف دبندیبندی ترکیبی آماری و طبقهعهاین جام

ادامه، مبنای تحلیل و نقد مضمونی آثار نسبت به هرن 

 ساسانی خواهد بود.

 هرن ساسانی و سفال نیشابور

های زمانی و مکانی در بحث از هرن ساسانی همواره پیچیدگی

ی تعریف دقیق از تاریخ و جغرافیای فرهنگی و مانع از ارائه

اسانیان بوده است. پرسش از ابهاماتی که در تطبیق هرنی س

سفال نیشابور و هرن ساسانی وجود دارد، از همین نقطه آغاز 

گونه مطالعات، کدام در این« هرن ساسانی» شود که واژهمی

ی وجه از هرن پیش از اسالم را محور قرار داده است؟ فرضیه

 معنایمطابقت هرن ساسانی و سفال نیشابور، عمدتاً به 

های هرن ساسانی در هرن اسالمی است و استمرار سنت

در این تطبیق « ساسانی»روشن نیست که منظور از هرن 

چیست. اگر منظور از هرن ساسانی، کلیات نظام برصی و 

اعم از عیالمی، هخامنشی، -میراث تجسمی پیش از اسالم 

                                                             
1. inanimate wares 

توان تأیید منود که هرن باشد، می -اشکانی و ساسانی

طراحی بوده  یافتهشخصیت متأثر از همین شیوهاسالمی 

است. وجه دیگر هرن ساسانی، متامیت یک هرن درباری 

اعم از تاج -فرد ساسانیان های منحرصبهاست که ویژگی

پردازی و پرداخت چین و های شکار، نوع چهرهشاهی، صحنه

ن بندی و مضامیرا در خود داشته و بر ترکیب -هاشکن لباس

ورزد. این تعریف از واژه، ادین ایشان تأکید میالهی و من

دهد که درنتیجه آن الزم است پژوهش را به سمتی سوق می

ها به شکل بندی و مضامین آنجزییات نقش، ترکیب

 معناداری در هرن اسالمی اقتباس شده باشد.

ه نظر وجود دارد کها اتفاقترسیم و طراحی پیکره شیوه درباره

سفال نیشابور، هرن ساسانی است.  منبع الهام نقاش

 طسقو شکاف زمانی نسبتاً طوالنی و قریب به چهار قرن از 

ل های سفالگری نیشابور، عامگیری کارگاهساسانیان تا شکل

های هرنی پیشین تصور نشده اعتنایی در انتقال سنتقابل

است. با فرض درستی تأثیر هرن ساسانی بر هرن نقاشی در 

نقاشی روی سفال نیشابور، جزییات ها و دیوارنگاره

ی مسیرهایی که سنن هرنی از طریق آن به هرنمندان سده

های چهارم هجری رسیده هنوز روشن نیست. فرضیه

 ستی آزمایی دارند.متعددی هستند که قابلیت ارزیابی و را

ساسانی مشهورترین آثاری هستند که در  های نقره  بشقاب

 اند.گرفتهمطابقت با سفال نیشابور قرار 

-ی ساسانی تنوع چشمهای نقرهمضامین نقش در بشقاب

نقش  بندیی ترکیبشناسی و تحلیل اولیهگیری دارد. گونه

های هرنی دهد، هامنند سایر کارمادهدر این آثار نشان می

ساسانیان، مترکز موضوع بر مجالس شاهانه است. سه 

شده از سوی آزادبخت و طاووسی: شناختهمضمون اصلی 

و موضوعات  موضوعات درباری، موضوعات جنگ و شکار

(. در 62 -66: ۲3۱۲آزادبخت و طاووسی،) منادین، است

 2شناسی هارپرتیپای ساسانی؛ های نقرهبشقابکتاب 

شکل دیگری دارد. وی معتقد است: بخش مهمی از 

هانه بوده که های شاای ساسانی، صحنههای نقرهبشقاب

، «هدایر  قاب در پادشاه تنهنیم»د شامل سه گونه هستند: خو 

 :Harper, 1981« )جلوس شاهانه»و « شکار شاهی»

2. Harper 
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اوانی بیشرتین فر « شکار»کند که (. وی همچنین تأکید می10

 ای ساسانی با مضامین شاهانه داردرا در میان آثار نقره

(Ibid: 40شکار در دوره .)ون ادوار قبل از ی ساسانی همچ

آن مورد اقبال قرار گرفت، با این تفاوت که در این دوران، تنها 

ر در تصوی -گور و شاپور دومبیشرت بهرام-شخص شاهنشاه 

ای از متامی عنارص منادینی مانند محوریت دارد. وی مناینده

الهگان و خدایان نزدیک به شاهنشاه بود که پیشرت ضامن 

ده کشی های شکار به تصویرصحنهپیروزی شاه بودند و در 

اما اکنون شخص شاهنشاه همچون بازوی قدرت  شدند،می

تواند مستقل از حضور ایشان و خودبسنده الهی در زمین می

انی های ساسعمل کند. پرکاربردترین ابزار شکار در بشقاب

تیر و کامن است. بیشرتین حیواناتی که در ظروف نقره مورد 

، گراز و شیر و کمرتین آن شکار بزکوهی در اندشکار قرار گرفته

(. 33 -۹۹: ۲3۱۹بابایی و مهرآفرین، وثوق) یک مورد است

ر ی تیپ پیکره سوار بر اسب دمتناقض با تلقی موجود درباره

؛ هیچ اندکه موضوع شکار را به آن نسبت داده سفال نیشابور

ر ی شکاای از سفال نیشابور وجود ندارد که به صحنهمنونه

لی ی سوار بر اسب، به شکپرداخته باشد. بلکه فقط پیکره

خنثی، غیر کنشگر و حتی در همراهی و دوستی با جانوران و 

پرندگان تصویر شده است.

 میالدی 2-۷ی ساسانی. قرن های نقرهبندی با مضمون شکار در بشقاب: انواع مختلف ترکیب3جدول 

   

(URL6) (URL5) (URL4) 

   
 (URL7) (URL8) (۱2۱: ۲۱۰۲هارپر، )

-کار بندی با مضمون شویژگی مشرتکی که برای انواع ترکیب

-بیان می -اعم از عمودی و افقی، منترش، متقارن و متقاطع

شود، وجود حیوان محترض یا زخمی است که یا شکار شده 

زاده و همکاران، و یا در حین شکار تصویر شده است )یسن

که  های شکار ساسانی(. برخالف صحنه۱۷-۱6: ۲3۱۱

تالش دارند مهارت و دقت شاه را در تیراندازی منعکس 

کنند، در نقاشی سفال نیشابور شخصیتی که سوار بر اسب 

گاه حیوانی را با شمشیر، کامن، نیزه و مانند آن، است، هیچ

ار ات در معرض شککند، بلکه حیوانتنها شکار یا زخمی منینه

دوزینی با اشاره به همین ویژگی، معتقد اند. شبیریهم نبوده

است عدم وجود درگیری میان انسان و حیوان و یا حجامت 

 -که در هرن ساسانی مرسوم بودچنان-جانداران توسط انسان

دهد سفالگر نیشابوری در برابر هرن ساسانی مقلد نشان می

(. ۹۹-۹2: ۲3۰۱، دوزینیشبیری) رصف نبوده است
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تعدادی از آثار با موضوع پیکره سوار بر اسب به شکل انتخابی 

های ساختاری شده که باوجود شباهتمنعکس ۹در جدول 

ی قرههای نی شکار بشقاببندی نسبت به صحنهدر ترکیب

شود. در ها دیده منیساسانی، قرابت مضمونی در آن

ت اسب پویایی و حرک ی سوار وشده، پیکرههای ارائهسفالینه

الزم برای به تصویر کشیدن صحنه شکار را ندارند. در مواردی 

-شود که بیشرت صحنههم سپر و نیزه در دست سوار دیده می

 رساند.های جنگی و حامسه را می

ها نگارهاعم از سنگ-متهید منادینی که در انواع هرن ساسانی 

هت قرارگیری شده، تأکید بر جهمواره رعایت می -هاو سکه

سوی رشق، به سمت شاه در تصویر است. شاه عموماً رو به

راست یا هامن محل طلوع خورشید است. ظاهراً مفهوم راه 

شود، ازجمله یاد می« اََشه»راست که در اساطیر از آن به 

ناپذیر هرن مفاهیم منادینی است که از اصول خدشه

های شکار (. در صحنه6۹: ۲3۱۹شناس، ساسانی بود )حق

چه پیکره ایستاده و چشم در -ی ساسانی های نقرهبشقاب

هرنمند تابع همین قاعده  -چشم شکار باشد یا سوار بر اسب

که اسب ناخودآگاه در حین شکار، شاه است. حتی هنگامی

اه باال باید بچرخد تا ش تنهبرد، نیمرا به سمت غرب و چپ می

صورت بگیرد. در جهت راست قرار بگیرد و سپس شکار 

 ایران قره ساسانی با موضوع شکار، موزهتعداد ظروف ن

بشقاب: یکی در ویرتین و دو ظرف در مخزن(،  3) باستان

بشقاب(،  ۱)بریتانیا  بشقاب(، موزه 3) ی هرن مرتوپلینتموزه

ی کلیولند هم هرکدام یک بشقاب در فریر گالری و موزه

یز های نقره نورد از بشقاباختیار دارند. عالوه بر این، پانزده م

ها در آرمیتاژ هستند که فقط شش مورد از آن در موزه

سوار بر اسب  سایت موزه منعکس است. جهت پیکرهوب

در این بیست و پنج اثر، همواره به سمت راست بوده و هیچ 

 شود.استثنایی دیده منی

 ر با مضمون مشرتک پیکره سوار بر اسبآثار منسوب به نیشابو  جدول:

   
(URL9) (URL10) (URL11) 

   

 (URL12) ۲363موزه رضا عباسی. شامره ثبت  (۱2۷: ۲3۷۹)راجرز، 
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ای هاز نیمرخ شاهان در سکه تنهفراتر از آن اگر به نقش نیم

مشابهی حاصل خواهد شد و  مراجعه شود، نتیجه ساسانی

نگاری چهره نزد اشکانیان، سنت ترسیم برخالف سنت چپ

رعایت شده  -مگر در موارد نادر-شاه به سمت راست تصویر  

شامل -است. در سوی مقابل از انواع سفال نخودی منقوش 

مورد  23ی سوار بر اسب، همچنین مورد در تیپ پیکره 33

 -جانوری -پ پیکره ایستاده و موجودات انسانیدرمجموع تی

ی سوار بر اسب، به سمت راست تنها سه مورد از تیپ پیکره

و باقی آثار به سمت چپ تصویر شده است. در تیپ پیکره 

مورد که  6پیکره از روبرو و  مورد که چهره ۲۲جز به-ایستاده 

ره یا منونه که در آن چه 36از مجموع  -ها متقارن هستندپیکره

پیکره دارای جهت است، تنها در سه منونه از آثار، صورت 

پیکره به سمت راست و مابقی به سمت چپ نقاشی شده 

دانیم که هرن ساسانی، منسوب به دربار بوده است. البته می

و همواره جانب حاکمیت سیاسی و مذهبی را نگهداشته و 

 هایی نداشتهدر مقابل، هرنمند نیشابوری چنین دغدغه

های بیانی در تصویرپردازی هم برای پر است. بیان این تفاوت

رنگ منودن استقالل فردی هرنمند نیشابوری در مقابل 

بنابراین اگر هدف از تطبیق  هرنمندان دربار ساسانی است.

منظور اثبات تأثیرپذیری و یا الهام گرفنت مستقیم این هرنها به

 هایحفظ ویژگیتوان قید از هرن ساسانی باشد، منیو بی

 پردازی پیکرهمنادینی همچون جهت، شکار و یا شخصیت

اصلی با تاج شاهی را در سفال منقوش نخودی نیشابور 

 تصدیق کرد.

 گری هرن سغدیاحتامل میانجی

 هرنهای اسالمدر بخش آثار فلزی کتاب  1بازیل رابینسون

وبه خود یک مشارکت ناعراب به» معتقد است هرچند

کم اما دست« هرنی بسیار مهم در نوشتار کوفی را شکل دادند

در نیمه رشقی دنیای اسالم که تحت حاکمیت قوانین اسالم 

ن های قدیم همچو بودند، سبک تزیینات و شکل را از سلسله

ساسانیان و فرهنگ حامسی اشعار شاعرانی همچون 

وفی های کبا منت طور ویژهفردوسی حفظ کردند که البته به

(. او در Robinson, 1976: 158) شدعربی ترکیب می

عنوان مراکز ادامه از شهرهای بلخ، مرو، هرات و نیشابور به

کند. نیشابور در این دوران اصلی فلزکاری خراسان یاد می

راین شود. بنابمرکز فلزکاری سبک خراسان بزرگ محسوب می

رتسی سفالگران هایی همچون چگونگی دساگر از پرسش

های ساسانی و دالیل بازتولید مضامین نیشابور به بشقاب

ای هپوشی شود، باید اذعان منود که بشقابساسانی چشم

فلزی مکتب خراسان در این اقتباس احتاملی نسبت به 

سفال نیشابور حائز ارجحیت تکنیکی بودند. ظاهراً این 

ان توجه سغدیی هرنی، مورد قرابت فنی و وابسته به کارماده

شکار توسط سوار در یک بشقاب نقره  قرار داشت و صحنه

شود ارمیتاژ نگهداری می اسالمی که در موزه از اوایل دوره

(. این بشقاب نیز باوجود ۲تصویر ) منعکس شده است

گیری از موضوع شکار ساسانی، هامنند آثار سفال الهام

 سانیان عدولگرا بودن سانیشابور، از سنت منادین و راست

کرده و در جزییات نیز تابع سنن رشق باقی مانده است.

 

 
 (URL13) ی اسالمیی، احتامالً اوایل دورهای سغد: شکار شاهانه، کاسه نقره۲تصویر 
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درستی است که در  رسد فرضیهعالوه بر این به نظر می

اثرپذیری از هرن پیشا اسالمی، مسیرهای رشقی همچون 

که در مقاطعی میزبان مانویان نقاش - ماوراءالنهر و سغدیانا

 بسیار هموارتر از بسرتهای -گریخته از پیگردهای مذهبی بود

 ندبویه قرار داشتغربی بودند که تحت حاکمیت خالفت و آل

(. تأثیرپذیری سنتی ۷3-۰۱: ۲3۱۷شجاعی و مراثی، )

ی سغد و سنت نقاشی خصوص منطقهنیشابور از رشق و به

سغدی، باوجود مسیر تجاری جاده ابریشم، چندان دور از 

ذهن نیست. همچنین اطالعات نسبتاً دقیقی از مهاجرت 

ی ی سدهسغدیان به مرو، نیشابور، بغداد و سامرا از نیمه

 & Azarpayرد )ی سوم هجری وجود دای سدهدوم تا نیمه

others, 1981:18ی نگاه به رشق را در تواند فرضیه( که می

ی هرن ساسانی تقویت کند. نیشابور و ادامه برابر فرضیه

ترین دوزینی، هرن و فرهنگ سغدی را یکی از مهمشبیری

. داندویژه سفال نیشابور میهای هرن سامانی و بهرسچشمه

ان سغد و ارتباط ایشان با ی تاریخی مردموی با مرور سابقه

 های مشرتکیو نیز ریشه های غربی ازجمله نیشابوررسزمین

های گوسانی و ادبیات شفاهی مشرتک همچون سنت

های مشرتک و در آخر با اشاره به سنت هامردمان این رسزمین

هرنی همچون نقاشی دیواری و سفال، تأثیرپذیری هرنی 

تر و رواتر از منابعی نیشابور از سغدیان را بسیار محتمل

نظر گرفته است. از نظر او،  همچون هرن ساسانی در

هرنمندان سامانی، مضامین پهلوانی و حامسی را به تقلید از 

-2۱: ۲3۰۱دوزینی، شبیری) اندسغدیان در آثارشان آورده

(. گیتی آذرپی در کتاب نقاشی سغدی، به تغییرات سنت 2۹

ابور های نیشی در دیوارنگارهنگاری و ترکیب مغولی و ترکچهره

کرده و آن را از استثنائات ی سوم هجری اشارهدر سده

ر تداند. البته او پیشتصویرگری جهان اسالم در آن عرص می

ها در سنن تصویرگری تورفان و دهد که تفاوتتوضیح می

-عنوان دو مرکز نقاشی دیواری رشق و غرب، در نحوهسامرا به

پردازی است. با این توضیح و نیز جامهی اجرای چین و شکن 

 «ابرآسا و چرخان»خوردگی لباس در تورفان که طراحی چین

 آذرپی و) شدترسیم می« توماری»بود و در سامرا مرکزگرا و 

                                                             
1. Aleksander Markovich Belenitskii 

-(. اگر آبشخور هرنی دیوارنگاره۲۱۹-۲۱2: ۲3۱۷همکاران، 

های نیشابور و سفال نیشابور، یکی در نظر گرفته شود، سنت 

های مهاجر به تصویرگری نیشابور را باید مدیون سغدی

نیشابور دانست. البته نقاشی دیواری و نقاشی سفال، متکی 

ور پردازی محهای متفاوتی است و اگر شکل جامهبر تکنیک

مطالعه باشد، در تحلیل برصی نقاشی سفال پاسخ مناسبی 

طور قطع های فنی و همیندریافت نخواهد کرد. محدودیت

چک آثار سفالی نسبت به دیوارنگاری، مانع از ایجاد کو 

شده است. الکساندر خطوط چین و شکن لباس می

موضوعات  هرن تاریخی پنجیکنتدر کتاب  1بلنیتسکی

عامه مذهبی، حامسی، حامسی جانوری و فرهنگ چهارگانه

های سغدی پنجیکنت شناسایی و زندگی روزمره را در نقاشی

انواع  (. جستجوی همه3-۹: ۲3۱۸کرده است)بلنیتسکی، 

 خصوص در مورداین موضوعات در نقاشی سفال نیشابور، به

های موضوعات مذهبی و حامسی از جنس داستان

مناید. بنابراین باید نظر آذرپی را پذیرفت شاهنامه ناممکن می

هرن سغدی قابلیت پذیرش « دنیوی هسته»که معتقد بود 

: ۲3۱۷ذرپی و همکاران، آ ) بیشرتی در جهان اسالم یافت

(. نه شکار ساسانی و نه موضوعات خاص سغدی، ۱۸3

-کدام موضوع جذابی برای هرنمند نیشابور به نظر منیهیچ

رسید و ظاهراً موضوعات روزآمد برای تصویرگری وجود داشته 

جه به اند. تو که رضورتاً متکی بر وقایع معارص با هرنمند بوده

توجه به هرن ساسانی، مضامین رشق در مقابل و یا امتداد 

غییر تواند تهای محتوایی از سفال نیشابور را مینقش و تلقی

  دهد.

 گیرینتیجه

برخالف نتایج برخی تحقیقات موجود، سفال منقوش نخودی 

هامنی و تبعیت تام موضوعی و بیانی با هرن نیشابور در این

ع هرن وسی دن سایه  انکارناپذیر بو باوجود ساسانی قرار ندارد و 

گذاری ی اسالمی ایران، فاصلهساسانی بر هرن دوران اولیه

توان ها مشهود است. میمعناداری میان برخی جزییات آن

ساسانی با مضمون اصلی شکار،  های نقرهگفت بشقاب

تنها یکی از مسیرهای احتاملی تأثیرگذاری شکلی و بیانی هرن 

در مورد  پیش از اسالم بر سفال نیشابور بوده است.
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های مقدسی که در مضامین، باتوجه به عدم رعایت جهت

های شکار ساسانی وجود داشت و نیز رهایی از صحنه

مستقیم شکار نزد  ضوعات منادین و عدم انتخاب صحنه  مو 

هرنمند نیشابوری، موافقتی میان هرن ساسانی و سفال 

شود. بلکه اجزای ترکیب نیشابور از این جهات دیده منی

های اشکانی به هامنند تغییر جهتی که از سکه نقش،

ی شاهان تبدیل به سنت تنهساسانی در تصویرپردازی نیم

کند. به شده است، وارونگی تعمدی را به ذهن متبادر می

رسد نقاشی روی سفال در قرن چهارم هجری نظر می

نیشابور، بیش از هر عامل باستانی، وابسته به وقایع معارص 

و متأثر از سغدیان در سنت تصویرگری  اتخود در موضوع

های اگر سفال منقوش نخودی بازتاب صحنه بوده است.

رصفاً روزمره و فاقد بیان رمزی و استعاری باشد، احتامالً این 

ترین موضوعات نقاشی در پنجیکنت، سنت را به استناد مهم

 از سغدیان وامدار است.

 قدردانی

ویژه، آقای میرزایی بهاز مدیریت محرتم موزه ملی ایران 

خانی در بخش عکاسی مدیربخش اسالمی و خانم قلیچ

اموال موزه آبگینه . از امینمناییمجهت زحامتشان تقدیر می

عباسی خانم گردبیگلی  خانم محمدیان و امین اموال موزه رضا

و مدیران محرتم آن دو مجموعه برای همکاری در ارائه تصویر 

عفان تبار در بنیاد مستضدکرت حاجی از آقای مناییم.میتشکر 

تصاویر آثار نیشابور ممنونم. همچنین از جناب آقای  برای ارائه

-وحید شاکر، دانشجوی دکرتی مطالعات هرن در سنت

پرتزبورگ برای جستجو و ارسال تصاویر موزه آرمیتاژ 

این مقاله به روح بلند پژوهشگر فقید،  مرحوم  سپاسگزارم.

شود که در روند این مطالعه، از دیم میعبداله قوچانی تق

 هیچ کمکی دریغ نکردند.
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