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  نقوش رایج باآن  ۀمقایسی و عیالم هنرمفهوم برکت در تحلیل 

  اسالمی  قرون میانی سفالگری در
  

  

پور با کاظمیز 
*

  

  

  

  ۲۱/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:    ۲۸/۸/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

  

  چکیده 

رو  ازایـن رد؛مسـتقیمی دا ۀحیـات انسـان رابطـ بـاترین وجوه تفکر بشری است. برکت و بـاروری و فراوانـی  اصلی مفهوم برکت و باروری یکی از

ت و به ایـن پرسـش اسـت کـه مفهـوم برکـ. تحقیق حاضر در پی پاسخ بررسی کردصورت نوشتار و تصویر بر آثار هنری  به آن را توان بازنمود می

 چگونـه اسـت. دورۀ اسـالمیی ها فهـوم در سـفالینهو نمودهای این م نه ظاهر شدهی چگوعیالم در تمدنویژه  باروری در هنر کهن ایرانی به

 ۀمقایسـ اسـت. اسـالمی ـ های ایرانی بـر سـفالینه ، تبیین مفهوم فلسفی برکـت در هنـر ایرانـی و شناسـایی نمادهـای رمـزی آنهدف تحقیق

از اهـداف پـژوهش  دورۀ اسـالمیقرون میانی های سمبلیک آن در هنر سفالگری  ترین هنرهای ایرانی با نمونه های بیان برکت در کهن شیوه

طریـق  ای از تحلیلـی اسـت و روش گـردآوری مطالـب کتابخانـه روش تحقیـق توصـیفینوع پژوهش از نظر هدف بنیادی اسـت. حاضر است. 

ی مفهوم برکت عالوه بر عیالمهای تحقیق در هنر  ها کیفی است. بر اساس یافته برداری و تصویرخوانی است. روش تجزیه و تحلیل داده فیش

، دهـای تصـویری حیـوانی ماننـد پرنـده، مـاهینما صـورت بهو ظروف ظاهر شده اسـت،  ها های نوشتاری بر روی مهر ها و کتیبه اینکه در متن

خـورد. در  و ایزدی به چشم میای  هستار  نماد ،ادهای انتزاعی مانند خطوط زیگزاگ، دایره و مارپیچ، و نمدرخت زندگی ندنمادهای گیاهی مان

، همـان دهنـد دعا نشـان مـی صورت بهادت را ، یمن و سعهای نوشتاری مفهوم برکت که کتیبهاسالمی نیز عالوه بر این قرون میانی سفالگری

  برکت هستند.  ۀها در کنار واژ ، مصور بر سفالینهیعیالمتصویری نماد برکت در هنر  های نشان

   :ها کلیدواژه

   .، نمادشناسیاسالمی ۀدور  ،سفالگریهنر ، یعیالمبرکت، هنر مفهوم 

                                                           
  z.kazempoor@uma.ac.ir/ محقق اردبیلی، اردبیل، ایراناستادیار گروه هنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  *

 نوع مقاله:

 یترویج
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تحلیل مفهوم برکت در هنر 

یالمی و مقایسۀ آن با نقوش ع

رایج در سفالگری قرون میانی 

 ۷۴ـ ۶۳اسالمی، 

  مقدمه . ۱

. ، باورهـا و هنرهـای بشـری اسـتهـا آیین موضوع اصلی بسـیاری از ،برای زندگی انجام کارهای آیینی با هدف برکت و فراوانی نیایش و نذر و

بازنمود نقوش دارد که  یان به جهان عرضه میعیالم، هنری را تحت حاکمیت های جهان است تمدنترین  سرزمین ایران که مهد یکی از کهن

ایـران از  بیان اهمیـت بـاور بـه مفهـوم برکـت در هنـر حاضر هدف اصلی تحقیقتوان یافت.  هزاران سال بعد در هنر اسالمی مینمادین آن را 

هنـر  بنیادین بیان مفهوم برکت و بـاروری در ۀشیودو  تحلیلی و تطبیقی بررسیو چگونگی بازنمایی آن است.  دورۀ اسالمیکهن تا هنر  عیالم

 بیان مفهوم برکت با اسـتفاده از نوشـتار چگونگیتبیین  .نکات مورد توجه است نیز از اسالمی قرون میانی در هنر سفالگریکهن ایرانی و نیز 

از اهداف اصـلی پـژوهش  ،گ دارندننوعی با مفهوم باروری و برکت ارتباط تنگات که به ی نمادینها ها و شکل استفاده از فرمنیز  و هنری آثار در

تحلیل حاضر در پی  .است کیدأ مورد ت اسالمی–ایرانیهای  سفالینه فرهنگ و هنر کهن ایرانی و نیز یات این ساختار یگانه درئل جز. تحلیاست

چـه  .هـایی دارد ها و تفاوت چه شباهت دورۀ اسالمیهای  ی و نقوش سفالینهعیالمپاسخ به این پرسش است که بازنمایی مفهوم برکت در آثار 

 قرون میـانی ظروفو با مفهوم برکت  یعیالمکهن  و چه تفاوت فرمی و شکلی میان آثار کنند شکل نمادین بیان می نقوشی مفهوم برکت را به

تحقیـق مـورد توجـه قـرار  ۀهای نقوش نمادین در دو حـوز  ها و تفاوت برخی شباهت .ندا برکت همراه عبارت نوشتاریدارد که با  اسالمی وجود

هایی از این نوع ضرورت توجه  روزمره، تحقیقبه تزیین و نقوش در ظروف و وسایل  با توجه به اهمیت باور به برکت در زندگی و نیاز گرفته است.

  دهد. ها را نشان می های معنایی مثبت آن به فرم نقوش و ظرفیت

بر مهرهـا  متمرکزاز طریق مطالعات تصویری  ای کتابخانه–مطالعات اسنادی تحلیلی است و روش گردآوری مطالب روش تحقیق توصیفی

ی همـراه بـا عیالمـمهـر  ۷هـا کیفـی اسـت. درمجمـوع  تجزیه تحلیـل داده است. دورۀ اسالمیی و نیز آثار سفالگری عیالم ۀدور  های کتیبهو 

 صـورت بهکه مفهوم برکت ی مورد بررسی قرار گرفته عیالمنقوش نمادین حیوانی مرتبط با مفهوم برکت و یک تکه از ظرف سفالین و یک جام 

ی و هنـر سـفالگری عیالمـهنـر  ۀتصاویر و نقوش در دو حوز  تشابهها بنا بر  انتخاب نمونه ل بررسی است.قابها  آن نوشتار و یا نماد تصویری در

دورۀ نمونـه سـفال  ۱۳ .هـا بـوده اسـت انتخـاب نمونـه معیـار ،با مفهوم برکت و ارتباط نمادها و نوشتار در این آثار هشدانجام  ایران در اسالمی

قابـل بررسـی اسـت. هـا  آن یـا نقـش در تصـویری شـکل نمـاد شکل نوشتار به خط کـوفی یـا بـه برکت بهاند که مفهوم  نیز بررسی شده اسالمی

میـانی اسـالمی  نوسفالین بیشتر متعلـق بـه قـر  و آثار هستند پیش از میالد دوم و چهارم ۀهای زمانی هزار  بازه در عیالمهای متعلق به  نمونه

تصـویری در  نوشـتار یـا نمـاد صورت بهتطبیق مفهوم نمادینی است که  ،استراتژی تحقیق باشند. می )م۱۲تا  ۱۰(ششم هجری تا ۀ چهارم سد

 شـده،حـوزه بررسـی  شکل نوشـتار در دو ابتدا مفهوم برکت به شود. بیان می یعیالمآثار در  ی تطبیقالگوها ۀپیشین .این آثار ظهور یافته است

هـای ایرانـی در  نظریـات نمـادپردازان و نیـز اسـطوره ،تحلیل عناصر نمادینمبنای  د.شو سپس همین مفهوم در نمادهای تصویری تحلیل می

از تشابه نقوش با خطوط کهن نیز بهره برده شده است. این تحقیق سعی دارد بـه همنشـینی نقـوش و ارتبـاط  ،متون زرتشتی است. در تحلیل

هـای  ی و آثـار اسـالمی و نشـانهعیالمـهای نوشتاری با مفهوم برکـت در آثـار  مبنای دو الگوی نشانه تحلیل بربا یکدیگر بپردازد. ها  آن معانی

  صورت گرفته است.  دورۀ اسالمیی و عیالمحیوانی مرتبط با مفهوم برکت در آثار 

  

  پژوهش  ۀپیشین. ۱ـ۱

هـای هنـر  ویژگـی ۀبر مطالعـها متمرکز  برخی پژوهش اند. ی از این پژوهش پرداختهئهای جز یک به بخششده تاکنون هر  های انجام پژوهش

 ی پرداختـه اسـت.عیالمـها و مهرهـای  به بررسی برخی از مجسمه »یعیالمشناسی  هنر و باستان« ۀدر مقال )م۱۹۷۱( ی هستند. پراداعیالم

هـای  خوانش کتیبـهو ی عیالمبه معرفی آثار  )۱۳۸۶( شهریاری ایالمدر کتاب  نیز و های تازه از ایران باستان یافته) در کتاب ۱۳۸۵( هینتس

آنـالیز و ی را عیالمـ، مجموعـه کـاملی از مهرهـای شـوش ۀایـران محوطـ های باسـتانی در بازمانده) در کتاب ۱۹۷۹پرداخته است. آمیه ( آن

بندی و تحلیل  های خطوط را دسته ، بسیاری از نشانه»یعیالمخطوط  ۀنظام ساختاری پیچید« ۀ) در مقال۲۰۰۵( َدهلاست.   دهکر  بندی طبقه

اشکال گیاهـان  ،ساسانی ۀایالم آغازین تا پایان دور  ،نمادشناسی نقوش زیورآالت ایرانبا عنوان  ر پژوهشید) ۱۳۹۴ ( ایرانمنش .کرده است

مـورد ی تـا ساسـانی عیالمـ آثـار اصـلی موضـوع ۵عنـوان  به را ، تصاویر انسانی و اجسام آسمانیها، حیوانات اساطیری، تصاویر حیوانی و میوه

  .ندا که با مفاهیم نمادین همراه است  بررسی قرار داده
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انوری سفال نیشابور ارزیابی نمادین نقوش ج«ای با عنوان  در مقاله )۱۳۹۰( ورضال چنگیز ونیز  دورۀ اسالمیهای  سفالینه ۀدر زمین

در  ، یمن و سعادتهای نوشتاری برکت به وجود کتیبه اتینگهاوزن، به نقل از پرداخته وهای نیشابور  سفالینه به معرفی نقوش »ق)۴ـ۳(قرون 

، به بیان مفهوم برکت »های شوش تحلیل عناصر تصویری سفالینه«با عنوان ای  ه) در مقال۱۳۹۸( فر شمیلی و غفوری .ندا این آثار اشاره کرده

مطالعه و شناخت نقوش جاندار بر «ای با عنوان  در مقاله) ۱۳۹۷( و زنگنه ،احمدزاده، حسینی های شوش پرداخته است. در نقوش سفالینه

شاهان سامانی به باورها و اعتقادات کهن ایرانی  ۀعالق ۀها را نتیج سفالینه ، تصویرگری عناصر نمادین حیوانی بر»های نیشابور روی سفالینه

 دورۀ اسالمی های نوشتار و تصویر در سفالینه صورت بهعنوان پیشینه به مفهوم برکت و باروری  شده به یک از موارد مطالعه هیچ اند. بیان کرده

ی مختلف تصویرگری یک ها اند. در واقع این تحقیق سعی دارد صورت ی مقایسه نکردهعیالمتر آن در آثار  و آن را با الگوی کهن  نپرداخته

  ی آن در هنر ایران تحلیل کند. ها ترین نمونه کهنتوجه به  اسالمی با الگو را در هنر ایرانی کهن

  

  های اسالمی ی و سفالینهعیالمهای نوشتاری و نمادهای تصویری در هنر  تطبیقی نشان ۀمقایس .۲

  ی اسالمیها ی و سفالینهعیالمبا مفهوم برکت بر مهرهای  نشان نوشتاری. ۱ـ۲

   )یعیالم ۀتحلیل دو کتیب(یعیالمآثار در و مفهوم برکت  . نشان نوشتاری۱ـ۱ـ۲

  عالمت با مضمون زیر است: ۴۴ی است و شامل عیالم مخطط به خطای  هکتیب ،بر جام سیمین شوش

 ۀپروردگار بخشندمیدنی نذری، برای آشا ۀکنندیاری کن الهه، یاری کن، من کوری ناهی تی هستم. اهدا «

معبد  ۀدارند، لطف و مرحمت الهیت پیوسته باید به برپاونازل ش ،مقدس ۀبرکت؛ ای الهپاداش نیک، خیر و 

روز مقدس  مقرب اهدا شده، برای وی روزبه ۀبرگزید ۀتو این جام را که از سوی یک بند ارزانی شود. یاری کن

عنوان  ی بهعیالمپیروزی  یه بر اینکه تصویر ایزدبانو در این جام عالو .)۱ (تصویر )۴۹ ،۱۳۸۷ (صراف» دار

 دهد. نوشتاری دعای برکت را هم نشان می ۀ، کتیببخش آمده است ایزد برکت و پیروزییک نشان تصویری از 

   خواهی بیان کرده است. نذر و برکت ۀکتیبه نذر جام را واسط

  :آمده استای با مضمون زیر  کتیبه ،چغازنبیل به دست آمدهچهارم  ۀتپدر مهر دیگری که از 

طلبم  می ای خدا من از تو .این برای پادشاه است برای محافظت ؛زندگی بدهد تااین برای خداست. «

ی که ایزدی یا ایزدبانو را نشسته بر تخت نشان عیالمو بسیاری از مهرهای  بر روی این مهر .)۲(تصویر ) Roch 2008, 508» ((خواستارم)

های حیوان  خیر، نشان ۀعنوان واسط حضور پادشاه به نیایش عالوه بر ۀدر صحن خورد. به چشم می تقدیم فدیه یا نذر ۀصحن ،دهد می

در این  »برکت و زندگی دهد«عبارات  شود. مانند دیده می لی ماهیس رو به پایین و نیز شکأمثلث با ر ، چند پر یا شمسه ۀدار، پرنده، ستار  شاخ

ه الهگان ک و گواه بر این نکته است که نذر و نیایش با درخواست زندگی و برکت همراه است و این نذر برای ایزدان و جالب توجه ،دو کتیبه

ی عیالموالتر هینتس در خوانشی که بر خطوط مخطط گرفت.  می شدند صورت زندگی تلقی می أمنش

ی و برکت در زبان چند عبارت را مرتبط با مفهوم بارور  ،نوشته بر جام سیمین شوش داشته است

 ۀمعنی اصلی این واژه به گمان والِتر هینتس برکت است و واژ ؛)۱ایم .ما-کند (ِت  ی مطرح میعیالم

است.  )برکت–معنی (زمین به ،)۳می-ِت –متوجه شد (هال  ۲ی برای غله، همان گونه که شایلعیالم

 معنی تالفی و برکت و نوعی دعای خیر است ی بهعیالم ایم)-شو.تی-نتس (هوبر نظر هی بنا

توان گفت مفهوم برکت و باروری یکی از  ). بر مبنای اطالعات موجود می۳۱، ۱۳۸۵ (هینتس

نوشتاری را همراه با  ۀبنابراین مهر مذکور نیز کتیبی است. عیالمهای  ترین مفاهیم کتیبه مهم

  خواهی است.  مفهوم کتیبه نیز برکت ؛نمادهای حیوانی و انتزاعی و انسانی مصور کرده است
  

  ی اسالمی ها نشان نوشتاری و مفهوم برکت بر سفالینه. ۲ـ۱ـ۲

های مزین به نقوش گیاهی نشان داد.  های نوشتاری و کتیبه با توجه به نشان دورۀ اسالمیهای  توان بر سفالینه مفهوم برکت و باروری را می

های ظهور نمادهای نوشتاری و تصویری با  زمینه تواند یکی از غذا در میان مردم ایران می  این نکته حائز اهمیت است که باور به برکت کردن

؛ یالمعجام سیمین از  :۱تصویر 

 .سوم ق.م ۀهزار  ۀنیم

 )Sterlin 2006, 33( 

ۀ مهری از چغازنبیل، تپ :۲تصویر 

  یالم میانهعچهارم، اواخر 

)Roch 2008, 508( 
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تحلیل مفهوم برکت در هنر 

یالمی و مقایسۀ آن با نقوش ع

رایج در سفالگری قرون میانی 

 ۷۴ـ ۶۳اسالمی، 

رشد و  ۀنقوش گیاهی مقول نابراینمفهوم برکت بر ظروفی باشد که در زندگی روزمره پرکاربردند. ب

گروس که متعلق  ۀای از ایران، ناحی مثال سفالینه کنند. برای صورت نمادین بیان می زندگی را به

َبرکه و ُیمن و ِعز و غرور بها و «نوشتاری  ۀمزین به نشان ،است یالدیبه قرن یازدهم و دوازدهم م

گیاهی نگاشته شده است. موتیف مرکزی ظرف هم است که در بستری از نقوش  »]حبه[ َبقا ِلصا

 
ً
حمد و  ی،در فرهنگ شیع). ۱۱۰، ۱۳۸۴ و گروبه (خلیلی) ۳(تصویر  کلمه حمد است احتماال

اشعار فارسی  و ها المثل ضرب توان در آن را می ۀبخشی است و جلو ستایش پروردگار کلید برکت

المثلی  ضرب »نعمت از کفت بیرون کندکفر / شکر نعمت نعمتت افزون کند« جو کرد.و نیز جست

 جبر /شکر قدرت قدرتت افزون کند :شود از این شعر موالنا گرفته شده است است که گفته می

  .)۱۱، ۴۷دفتر اول، بخش  :۱۳۷۳ (مولوی نعمت از کفت بیرون کند

ـه) سـه بـار تکـراریالدیاز نیشابور متعلق به قرن دهم م ای سفالینه در
َ
 ، عبارت برکت (َبرک

متحدالمرکز قرار گرفته است. بـه همـین علـت  صورت بهو عبارت والسالمه  سمت مرکز نوشته شده کاسه به ۀگونه از لب شده که به حالت شعاع

تـر  ). در مرکز ظرف نشان مربعی قرار دارد کـه بـه چهـار مربـع کوچـک۸۷، ۱۳۸۴) (خلیلی ۴ (تصویر حالت چرخشی خاصی ایجاد کرده است

 شود،  مربعی که به چهار قسمت تقسیم می«نقطه قرار دارد که ها  آن تقسیم شده و در مرکز
ً
جهـت اصـلی،  زمین در چهـار( نماد زمین احتماال

جو کـرد. در خطـوط تصـویری و توان در هنـر کهـن ایـران جسـت این نشان را می ۀپیشین). Golan 2003, 218(» زمین کامل) زیر کشت است

. و در خـط )Brice 1962, 37( شـود مربعی کـه بـه چهـار قسـمت تقسـیم شـده دیـده می ،یعیالم

بـا  نیـزکه در ایـن صـورت  )Woods 2015, 38(معنی بز ماده یا گوسفند است  سومری این نشان به

  ).۵۷، ۱۳۸۶ (کوپر معنای باروری مرتبط است. در هنرهای کهن بز نماد باروری است

). ۴(تصـویر  شونده تزیین شـده اسـتهای تکرار  با دایره ۀ آنحاشی و دایره استاین ظرف به شکل 

نمـادی  دایـره. «)۲۷۷ ،۱۳۷۰تـزیین ویژگـی خـاص تصـویرگری ساسـانی اسـت (گیرشـمن  ۀاین شیو

 (کـوپر» زمـانی از مفـاهیم آن اسـت جهانی است. تمامیت، کلیت، تقارن، کمـال اولیـه، الیتنـاهی، بی

نشـینی نمادهـا کننـد. هم فهـومی رمـزی را تـداعی میهای این سـفال م نشانبنابراین ). ۱۴۰، ۱۳۸۶

نوشتار)، زمـین زیـر کشـت (مربـع تقسـیم بـه چهـار شـده در  صورت به( قابل تفسیرند. برکت، سالمت

ای ظرف و دوایر تزیینی حاشـیه). کلیـت نمادهـا، دعـای  (قاب دایره مرکز)، دایره نماد جهان الیتناهی

ی بـا عیالمـهای  نگاری گونـه کـه تطبیـق کتیبـه کند. همان مت و برکت را بیان میپایان آرزوی سال بی

 دورۀ اسـالمی ها ظروف غذا هسـتند و در دهد، سفالینه های اسالمی نشان می مفهوم برکت و سفالینه

ید ایـن مطلـب اسـت امـا ؤها به خط کوفی م انیان اهمیت داشته است. نوشتهبرکت کردن غذا برای ایر 

ند و ارتبـاط میـان مفهـوم برکـت و شـکل ا عیالمهای رمزی  های ثبت باورها، عقاید و پیام مهرها زمینه

  ها نیز قابل بررسی است.  این نتیجه در سایر تطبیق ؛کتیبه وجود ندارد

  

   دورۀ اسالمیهای  و سفالینه یعیالمدر مهرهای  نمادها با مفهوم برکت ۀمقایس. ۲ـ۲

  بز . نماد۱ـ۲ـ۲

  ی تصاویر زیادی از نماد بز دیده میعیالممهرهای  بر
ً
شـود.   بز به خدایان و بزرگان تقـدیم می شود. عموما

تایی با عناصری  ترکیب سهدهد. این  س کوه نشان میأرا دو سوی درخت مرکزی بر ر  یبز ،الف ۵ تصویر

اند (پـوپ  درخت مقدس بیان کرده مثل نماد چلیپا بازنمایی شده است. برخی آن را بازنمایی بز همراه با ماه

بـز  یالدینیشابور، قرن دهم مـ ۀرفته است. بر کاس ). این نشان در آثار اسالمی نیز به کار۳۱۲۴، ۱۳۸۷

برکـت « ۀبه خـط کـوفی کلمـ ها سه قرار گرفته و نوشتهمرکز کااست که در  کوهی نشان تصویری نمادین

گروس، قرن یازدهم و  ۀایران، ناحی ۀکاس :۳تصویر 

 )۱۱۰، ۱۳۸۴ و گروبه (خلیلی یالدیدوازدهم م

  یالدی بام دهم قرن شابور،ین ۀکاس :۴ ریتصو

 )۸۷ ،۱۳۸۴ ی و گروبهلیخل( سالمه و برکه ۀبیکت

ای از نیشابور، قرن دهم کاسه :ب ۵تصویر 

 )۶۸ ،۱۳۸۴  و گروبه میالدی (خلیلی

  یالمیع ۀبرجستنقش کوهی بر بز :الف ۵ تصویر

 )۳۶۷، ۱۳۸۷ کرمنو آ  (پوپ



 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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ه)
َ
ب). بز کوهی از جمله نمادهای باروری است. گاه شاخ او نماد مـاه اسـت. مـاه  ۵ )(تصویر۶۸ ،۱۳۸۴و گروبه  (خلیلی» کند را تکرار می (َبرک

). کـوپر ۹۱، ۱۳۸۵و منصـوری  (دادور اند ته). این جانور را مظهر خدای باران یا فرشته باران دانس۲۱ ،۱۳۶۷ (صمدی عنصری مرطوب است

کـوهی در ایـن  ). جوهانا زیـک نیسـن، بـز۵۷، ۱۳۸۶ (کوپر نث و باروری و وفور نعمت دانسته استؤمثل متولید نیروی ۀدهند بز ماده را نشان

مـاه  جایگاه خورشید در فـروردینن برج، عنوا ب). حمل به ۵ )(تصویر۶۸، ۱۳۸۴و گروبه  (خلیلی کند ظرف را نماد صورت فلکی حمل تعبیر می

هماهنـگ اسـت.  با مفهوم تجدید حیات گیاهی و جوشش حیـات ،). در این اثر اگر بز کوهی نماد فروردین باشد۳۴، ۱۳۸۳ (ویلسن آلن است

همـاهنگی  ،تهای گیاهی اسپیرالی که نمـاد رشـد گیـاهی و نبـاتی اسـ نوشتاری برکت و نشان تصویری بز کوهی و نشان ۀبنابراین میان نشان

  ب). ۵ معنایی وجود دارد (تصویر

  نماد پرنده . ۲ـ۲ـ۲ 

ای را بـر پشـت گـوزن در کنـار  مهـری از شـوش پرنـده .)۱۴ (تصـویر ی و آثار اسالمی اسـتعیالمترین نقوش تزیینی مهرهای  پرنده یکی از اصلی

در مجموعـه آثـار  .الـف) ۶ دهد. در بسیاری از مهرها نماد پرنده در مقابـل خـدایان و مهتـران ترسـیم شـده اسـت (تصـویر نمادی درختی نشان می

ای  پرنـده آن ۀدهـد کـه در مرکـز و حاشـی سـفالین نیشـابور را نشـان می ۀکاسـ ،ب ۶تصویر ( .های مختلفی ظاهر شده است به شکل نیشابور پرنده

 های پرنده به شکل نخلک است های سامانی بال همانند سفال .کند حالت پرواز را تداعی می های گشوده مرکزی با بال ۀشود. پرند دار دیده می بال

گیـاهی بـر بـدن پرنـده را  ۀگیاه پیچان دارند. وجود ایـن نشـانکه ُدمی شبیه اند  هایی مصور شده ظرف پرنده ۀ) در حاشی۹۴، ۱۳۸۴و گروبه  (خلیلی 

 زیبایی به تصویر کشیده شـده اسـت های ایرانی به و پرنده در اسطوره) ارتباط گیاه Hillenbrand 2005,113( توان تصویرگری رمزگونه بیان کرد می

وجـوی  ی بـه جسـتا ) در وداهـا پرنـده۷۲، ۱۳۸۶ (کـوپر اقبالی اسـت نده نماد خوشراهگشا باشد. پر  دتوان نمادین این ظرف می ۀکه در تفسیر پرند

تخـم  ۀسـیمرغ گسـترانند ،در زادسپرم .)۴۵۴، ۱۳۸۸زاده  (قلی به انسان هدیه کردنیافتنی رفت و آن را  مقدس سومه، بر روی کوهی دست ۀنوشاب

 Baring(بخـش زمـین و آسـمان  تنماد رشـد اسـت و پرنـده نمـاد وحـد ). گیاه۳۰۱، ۱۳۵۴ رشد حیات گیاهی است (تفضلی ۀدرخت زندگی و مای

   است. دورۀ اسالمیی ها های تصویری خیر، مکمل عبارت نوشتاری بسیاری از سفالینه . این نشانه)59 ,1991

  

      
مهری از شوش، سبک : الف ۶ تصویر

 Roch( )ی، اوروک (شوشعیالمرایج 

2008, 415(  

نیشابور، قرن دهم و  ۀسفالین :ب ۶تصویر 

 ،۱۳۸۴ و گروبه(خلیلی  یالدییازدهم م

۹۳(  

دار مات، قرن  سفال لعاب: ۷تصویر 

 ,Pancaroglu 2007( یالدیم دهم

51(  

ای، قرن  منقوش گالبه ۀکاس :۸تصویر 

، ۱۳۸۴و گروبه (خلیلی  یالدیدهم م

۸۲(  

  

رخـی اند. ب ظـاهر شـده دورۀ اسالمیهای  های گوناگون بر سفالینه گیاه، نشان نوشتاری برکت و پرنده سه نماد اصلی هستند که به شکل

گیـاه  ۀای اسـت کـه پرنـده را آورنـد اسـطورهاند. ایـن تصـاویر هماننـد توصـیفات  که گیاهی بر منقار دارد مصور کرده ها پرنده را درحالی سفالینه

 یالدیم ۱۰داری از عراق متعلق به قرن  کنند. اجزای بدن پرنده هم گاهی با نشان گیاهی تزیین شده است. سفال لعاب بخش بیان می زندگی

). امـا ۶۶، ۱۳۸۰ (هـال ای خورشـیدی اسـت ). پرنده دمی شبیه طـاووس دارد. طـاووس پرنـده۷(تصویر  دهد این نوع تصویرگری را نشان می

ای کـه  و یا دایره )۵، ۱۳۸۸ (قادر ای قرار دارد و نماد خورشید در خطوط کهن است که در مرکز آن نقطهاست ای  ایره، دقابل توجه دیگرنشان 

ره ). در اینجا دم پرنده مزین به دو دایـ۱۳، ۱۳۸۶ (واکر نماد چاه و آب است پیش از میالدسوم  ۀدیگری قرار گرفته و در هزار  ۀدر مرکزش دایر 

 ،مبنای خوانش خطـوط تصـویری، اگـر ایـن نشـان تعبیـر بـه آب شـود داخلی ظرف را تزیین کرده است. بر ۀتادور لباست که همین نشان دور 

نشـینی نمـاد خورشـید مظهـر ت و اگر تعبیر به خورشید شود، هموجهی از باروری و زندگی اس ۀکنند ی آب، گیاه، پرنده و برکت، تداعیهمنشین

  ر کنار نماد پرنده، گیاه و کلمه نوشتاری برکت مصور است.و رشدیابندگی گیاه د گرمابخشی به زمین
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 ۷۴ـ ۶۳اسالمی، 

 

سفید قرار گرفته است. در اینجا نمـاد  ۀدو پرنده در مقابل هم به رنگ سیاه بر زمین یالدی،منقوش نیشابور متعلق به قرن دهم م ۀکاس بر 

 )۸۲، ۱۳۸۴و گروبه  ) (خلیلی ۸(تصویر  برکه (برکت) را به همراه دارد ۀتصویری پرنده بر بدنش کلم

 ـ ای  دیگری از ایران، پرنده ۀشد ظرف سفالین نقاشی
ً
همراه با  ،دهد. این ظرف که متعلق به شرق ایران است را نشان می ـ طاووس احتماال

شود  ظاهر می های مختلفی رق که به شکلای در ش ای است افسانه طاووس پرنده .الف) ۹(تصویر  است ةمالسال – ةابلغ من القو ةالحیل ۀکتیب

)Opie,1998,46(خورشیدی در میان نواری تزیینی قرار  ۀاند. در این سفالینه طاووس پرند . این پرنده را نماد بهشت، تولد دوباره و ابدیت دانسته

 ۹ماه در خطوط کهن تصویری مقایسه کرد (تصویر  ۱۰ ۀانداز  توان با نشان حرکت خورشید به می گرفته است. نقش تکرارشونده بر این نوار تزیینی را

یک از ظرف یک خط زیگزاگ است که میان هر مرکزی  ۀخورشید است. بنابراین حاشیب). در واقع نشان مذکور بر اساس طرح انتزاعی از طلوع 

دهد که  ز تکرار عنصری از زمان را نشان میالف). پس حاشیه، حرکتی مداوم ا ۹  (تصویر ماه قرار گرفته است ۱۰سنجی  نشان زمان هایش دندانه

  شود.  انتها تکرار می دور آن السالمه نوشته شده است. بنابراین کتیبه با مفهوم سالمت در کنار نشان زمانی بی

               

  

  

  

  

  

  

 

 )Pancaroglu 2007, 71چند رنگ، شرق ایران ( ۀشد ظرف سفالین نقاشی :الف ۹تصویر       ) woods 412 ,2015ترین خطوط نوشتاری کهن ( نظام شمارشی از قدیمی :ب ۹تصویر 

  

  ماهی  نماد. ۳ـ۲ـ۲

هـری از شـوش در مُ  تصـویر شـده اسـت. دورۀ اسـالمیهای  سـفالینه ی وعیالمـ آثـار نماد برکت و باروری عالوه بر پرنده با نماد ماهی نیـز بـر

 رسد در این مهر ماهی نماد د. در این صحنه، ماهی حاضر است. به نظر میشو تقدیم آیینی انجام می ۀاین شوشیناک صحن شده از معبدِ  کشف

  (Roch 2008, 421). بوبو، پسر مامنوم، شانین، شو، خدمتگزار نینسیاناها  است.ای  همهر دارای کتیب .)الف ۱۰تصویر( برکت است

                                        
  )Pancaroglu 2007, 73(یالدی م دهمظرف سفالین، شرق ایران، قرن  :ب ۱۰تصویر            (Roach 2008, 421)مهری از شوش، معبد این شوشیناک  :الف ۱۰تصویر 

  دهد. تقدیم نشان می ظۀماهی را در لح، سبک بابلی کهن           
 

). ماهی نماد زندگی و باروری است و ۱۴۰، ۱۳۸۵(شوالیه  ای است حیات دورهماهی نماد عنصر آب و مرتبط با مفهوم تولد یا و تجدید 

 بندهشهای ایرانی به نقش محافظ ماهی اشاره شده است. در  ). در اسطوره۱۴۱ ،ای مرتبط با باریدن باران است (همان طلسم ماهی مقوله

طلسم مرغ در  ). طلسم ماهی و۱۵۱، ۱۳۸۵رنبغ دادگی (ف ماهی محافظ هوم سپید نماد زندگی در برابر اهریمن است ۱۵۰بند  ۹بخش 

های اسالمی مشاهده کرد. مرغ یا  توان در سفالینه نشان مرغ و ماهی را می .(همان) ایران کاربرد بسیار داشته است ۀفرهنگ عامیانه گذشت

پرنده یک ماهی را بر منقار دارد.  ،شرق ایرانهاست. در ظرف سفالین از  بخش سفالینه تنهایی آذین ک بهماهی گاهی همراه با هم و گاهی هری

های تزیینی همراه با نقاط  گیاهی با حرکت اسپیرالی به تصویر کشیده شده و دایره ۀزیر دم پرنده نگار است. پرنده در مرکز ظرف مصور شده 

 ب). ۱۰(تصویر )Pancaroglu 2007, 73( بیرونی ظرف با خط کوفی تزیینی آراسته شده است ۀاثر را تزیین کرده است. لب ۀتکرارشونده زمین



 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

69 

و  طلسم مرغ و ماهی، مرتبط با برکت است و کاربرد آن حتی در اشعار عامیانه نیز مشخص است. هرکه در خواب بیند مرغ ،در آثار اسالمی

 ).۹۰، ۱۳۸۷ (تناولی )۱۱ رسد یا پادشاهی (تصویر یا به دولت می /ماهی

  نماد انسان، جام و سایر نمادها . ۴ـ۲ـ۲

مهری  )۱۲( ی انسان همراه با نماد پرنده و ماهی بازنمایی شده است. تصویرعیالمدر برخی از مهرهای  

 الف). در ۱۳ (تصویر تقدیم جام میان خدایان مصور شده است ۀدهد. گاهی صحن را نشان می عیالم از

های نیشـابور نیـز ِمهتـر یـا  تقدیم با نماد ماهی و پرنده همراه است. برخـی از سـفالینه ۀصحن ۱۲ تصویر

گیاهی را در دست دارد و در دسـت دیگـر  ۀکه در مرکز نشسته است. ِمهتر ساقدهد  سروری را نشان می

موعه نمادها در این تصویر پرنده است. مج یک سوی آن نماد ماهی قرار گرفته و در سوی دیگر نماد ؛جام

و تداوم این  گرفته از آثار ساسانی دانستهتصویرگری را بر  ۀری این شیومل و تفسیرند. عباس دانشوأقابل ت

در هنـد و  ۴سپس آیین سـتایش سـومه ،)(Hillenbrand 2005, 103ب)  ۱۳ (تصویر نشان داده است دورۀ اسالمیهای  تصاویر را در سفالینه

بخش را مطرح نموده و جام را حاوی نوشیدنی مقدس و سمبل خورشید دانسته است. وی ساقی را نماد خورشید  گیاه زندگی ۀایرانی شیر  ۀهوم

با  دورۀ اسالمیهای  سفالینه ۀمقایس. )Jordan 2004, 291(است ، لوتوس و چرخ مقدس خورشیدیهای  نشانه .خدا بیان کرده است (همان)

هایی است که مهتر گیاه یا جام یا هر دو را در دست  در صحنه های مهم نشانماهی نماد پرنده و  دهد ی نشان میعیالمو نیز مهر این مضمون 

   .کند در مواردی آن را تقدیم می دارد و

                                
  

اوایل  لری سرخ دم. ی،عیالممهر  :۱۲تصویر 

  )Roach 2008, 479( برنز ۀمیانه، دور  عیالم

  مهری از شوش  :الف ۱۳ تصویر

  )۹۸ ،۱۳۸۹ (آمیه

نهم تا قرن  عباسی، ۀدور ۀسفالین :ب ۱۳تصویر 

  )(Hillenbrand 2005, 104 دهم میالدی

  

  خورشید  نماد. ۵ـ۲ـ۲

نمادهای خورشیدی . )Nissen 1994, 21( موجود است و ایزد یا ایزدبانو ترجمه شده است IIIهای مکشوفه از اوروک  در کتیبه ای ستارهنشان 

 شود و از فّر و فروغش برکت و حاصلخیزی بر جهان ارزانی می استایرانیان خورشید جاودانه  ۀدر اندیش اند. شده نیز به شکل ستاره مصور

  .الف) ۱۴ (تصویر های مختلفی به کار رفته است ی شوش این نشان به شکلها سفالینه در .)۱۹۶ ،۱۳۸۸زاده  (قلی

                                                                                          
 )Pancaroglu 2007, 116( م۱۲ای از مرکز ایران، قرن  سفالینه :ب ۱۴تصویر                     (Demorgan 1905, 113)هایی از شوش  الف: سفالینه ۱۴ تصویر                

  

این ظرف با  .)ب ۱۴(تصویر  ظاهر شده است سیزدهم قمریای از ایران متعلق به اوایل قرن  ، در مرکز سفالینهنشان انتزاعی خورشیدی

و  )۶ ،۱۳۸۸قادر ( رکزی آن در خطوط کهن نماد خورشید، آسماننشان م رنگ آبی و اکر درخشان زیر لعاب مات سفید نقاشی شده است.

نماد مرغ و ماهی از یک  :۱۱تصویر 

 )۹۰ ،۱۳۸۷طلسم هندی (تناولی 
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 ۷۴ـ ۶۳اسالمی، 

این نشان در کنار . Demorgan,1905,113)( کار رفته است  های شوش به که بر سفالینه .)(Nissen et al. 1994, 21 یک نشان ایزدی است

شده بر ظرف، مفاهیم خیر و اقبال نیک را بیان  های نگاشته نشان انتزاعی گیاهی که از مرکز ظرف رشد یافته است و نیز مجموعه کتیبه

  کنند. کتیبه به شرح زیر است: می

  همــــواره تــــرا دولــــت و عــــز افــــزون بــــاد  

  

  حـــد بیـــرون بـــاد اقبـــال تـــو بگذشـــته ز  

ـــد     ـــو رس ـــام ت ـــه بک ـــن کاس ـــرچ از ای ـــا ه   ت

  

ـــاد    ـــرا بجـــان افـــزون ب   ای صـــدر جهـــان ت

  نگه دار بادا جهان افرین، بهر جـا کـی باشـد  

  

  خداوند، این عز بقا شـادی از تـو مبـاد خـالی  

   

  درخت زندگی  نماد. ۶ـ۲ـ۲

تصـویر  هـای اسـالمی ، انسانی یا ترکیبی بر سـفالینهگانه همراه با محافظان حیوانی سههای  از جمله نقوشی است که در ترکیب زندگی  درختنماد 

ی بـه چشـم عیالمـآثـار  تـایی در های بسیاری از این ترکیب سـه نمونه. )۳۹۱ ،۱۳۸۴(بهزادی  از دیدگاه نمادین عدد سه نماد کثرت است شود. می

سـوی نمـاد گیـاهی از  کنند یا حیوانات ترکیبی در دو خورد. دو حیوان در دو سوی درخت زندگی، یا دو خدا یا مهتر که نمادی گیاهی را تقدیم می می

آن  کـه آب از زیـر اه درحـالیتقـدیم گیـۀ دهد. صـحن آن را نشان می ای از نمونه الف ۱۵ تایی بر مهرهای شوش است. تصویر های سه جمله ترکیب

خـورد.  تـایی بـه چشـم مـی ی سـهها دهد. در آثار اسالمی نیز ترکیب تایی نشان می را در ترکیبی سه مقدس بازنمایی آب و گیاه این مهرریزان است. 

را  پـردازی نقش ۀگالن این شیو.دهد دو سوی درخت سرو نشان میدر های زنانه را نشسته  پیکره دوازدهم قمریسفالین متعلق به اواخر قرن  ظرف

 یک عنصر آسمانی بر باالی سرش قـرار داشـتگرفت و  داند که میان دو محافظ قرار می پیدایش آن را ایزدبانوی مادر می ۀزمین نماد زندگی و پیش

)Golan 2003, 397(دادور درخـت سـرو نمـاد جـاودانگی اسـتهمـراه بـا  ،شـود عنوان نماد زندگی یاد مـی از آن به غلباتایی که  ). این ترکیب سه 

ی زن و مرد دو سوی درخت زندگی را به تصویر کشیده است. نمـاد مـاهی محـافظ درخـت زنـدگی در پـای ها حضور زوج ها نهیسفال .)۱۰۲ ،۱۳۸۵

دو  یـا ای دو ابوالهـول درخت انتزاعی همراه با محافظان اسـطوره .)ب۱۵ ری(تصو مادهای آسمانی بر فراز آن هستنددرخت مصور شده و پرندگان ن

هـا یـک  سفالین از مجموعه سی.ال دیوید، اسفنکس ۀاین کاس در توان آن را نماد زندگی دانست. تایی است که می صورتی از این ترکیب سه، پرنده

  های خیالی ، با پرندهنیایش باال نگه داشته ۀا به نشانپنجه ر 
ً
ایـن نـوع انـد.  نگار دو سوی درخت انتزاعی به نمایش درآمدهو رنقشپُ  سیمرغ) (احتماال

  .)۱۶(تصویر  )۱۷۰۵ ،۱۳۸۷ کرمنو آ  (پوپ راسم مذهبی درخت رایج بودها پیش در ارتباط با م سده نگاری نقش

                       
پیش سوم  ۀمهری از شوش هزار : الف ۱۵ تصویر

 )Amiei 1979, 34( از میالد

  

م ۱۲، اواخر قرن ظرف سفالین، ایران :ب ۱۵تصویر 

)Pancaroglu 2007, 135(  

هفتم  ۀشده روی لعاب، سد نقاشی ۀکاس :۱۶تصویر 

 کرمنو آ  (پوپ مجموعه ال.سی.دیوید پیش از میالد؛

  )۶۵۸لوح ، ۱۳۸۷
  

اند.  های مورد بررسی عناصر تصویری و نوشتاری تحلیل شد که با مفهوم زندگی و حیات و برکت ارتباط مستقیمی داشته مجموعه سفالینه

تر  ها روشن مقایسه شود، هماهنگی مفهوم تصویر و نوشتار در این کتیبه دورۀ اسالمیهای  های سفالینه موضوع با مفاهیم اکثر کتیبه اگر این

ای از  اشاره کرد که مجموعه یالدیقرن دوازدهم یا سیزدهم م ی متعلق بها هموجود بر ظرفی سفالین ۀتوان به کتیب مثال می رایخواهد شد. ب

و النصر  ةالکرام و ةولدو ال ةو السعاد ةولدو ال )ةو السعا(د ةولدالَنصر و النصر الغالب و ال الِعز و اِالقبال الزائد و« برای زندگی است.دعای خیر 
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 »ا لصاحبهالبققدر و و ال ةو البرک ةو القدر  ةو البقالک العز الدائم و االقبال الزائد و النصر الغالب و الغمر السالم و الجد الصاعد و السعاد ةولدو ال

 طور که برکت و زندگی یکی از وجوه  همانتوان گفت  های موجود می بر متون حاضر و با استناد بر نوشته بنا. )۱۸۸ ،۱۳۸۴و گروبه (خلیلی 

در کنار های نوشتاری  نگاره خط صورت بههای اسالمی این مضمون  در سفالینه ،هنر کهن ایران استمهم متون مکتوب و اسناد تصویری 

 های اسالمی است.  و از مضامین اصلی سفالینههای تصویری نمادین بیان شده  نشانه

  ی اسالمیها ی و سفالینهعیالمنمادهای برکت به شکل نوشتار و تصویر در هنر  ۀمقایس :۱جدول 

  خذ تصاویرأم -نمادهای تصویری حیوانیمعنای    اسالمی ۀسفالین  یعیالم هنر  الگوهای مورد بررسی

    عنوان دعا به برکت، سالمت و... ۀکلم  بخشی بخشی و زندگی نذر با نیت برکت  فراوانی به شکل نوشتار برکت و

  بز

 
 

  
  

  نماد نجومی ،باروری نماد

  Roach 2008, 460 راست:

 ۶۸ ،۱۳۸۴ و گروبه چپ: خلیلی

  

  پرنده

 

  
  

  یمن خوش نماد

 Roach 2008, 479 راست:

 ۸۲، ۱۳۸۴چپ:خلیلی و گروبه 

 

 باال + تصاویر  ماهی

   

  باروری نماد

   Pancaroglu 2007, 73 چپ:

  Roch 2008, 421راست: 

  

  خذ تصاویرأم -معنای نمادهای تصویری حیوانی  اسالمی ۀسفالین  یعیالمهنر   الگوهای مورد بررسی سایر 

  خورشید نماد

  
  

  روشنایی و زندگی نماد

 Demorgan 1905, 113راست: 

 Pancaroglu 2007, 116 چپ: 

  

  درخت زندگی 

  

  
  

  زندگی نماد

 Amiei 1979, 34راست:

  ۱۸۸، ۱۳۸۴چپ: خلیلی و گروبه 

  تقدیم جام

    

  زندگی  نماد

  ۹۸، ۱۳۸۹راست: آمیه 

  Hillenbrand 2005, 104چپ:

  گیری نتیجه. ۳

پـرورده و گسـترش یافتـه اسـت. دعـای خیـر و آرزوی  پاالیش، اسالمی وارث سنت تصویرگری کهنی است که تحت تعلیمات دینی اسالم هنر
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 ۷۴ـ ۶۳اسالمی، 

 خورد، بخشی از این میراث است. چشم می  به دورۀ اسالمیهای  به شکل عبارات نوشتاری و تکرار کلمه بر سطوح سفالینهکه سعادت و برکت 

مفهوم برکت و فراوانی، از مضامین مهم ایـن  دهد ای جهان نشان میه ترین تمدن عنوان یکی از کهن ی بهعیالمهای نوشتاری  کتیبه ۀمطالع

نگاری  کتیبه ،های اسالمی ی و بر سفالینهعیالمهنر  ی مصور شده است. درعیالمهای تقدیم بر آثار  هاست که به شکل ویژه در صحنه نوشته

نوشـتار بـا نمـاد گیـاهی  دورۀ اسـالمیهـای  اند. در سـفالینه در کنار نمادهای تصویری قرار گرفته با مفهوم برکت و خیرخواهی همراه است که

این شود.  هی در ترکیب با فرم حروف ظاهر میو گا ها نوشته ۀزمین انتزاعی (اسلیمی و ختایی) تزیین شده است. گاهی این نماد به شکل تزییِن 

هـای نوشـتاری  کتیبـهنـد. ا بـر ظروف گیـری نمادهـای برکـت های شکل اند و باور به برکت کردن غذا یکی از زمینه آثار ظروف کاربردی روزمره

تخـت یـا ایسـتاده  ها، نشان ایزد یا ایزدبـانوی نشسـته بـر ترین این نشان اند. قوی های تصویری ظاهر شده ی نیز همراه با برخی از نشانعیالم

دار  (مانند بزسانان، حیوانات شاخ ها نمادهای حیوانی بخش است. در این صحنه یا جام زندگینذرهای گیاهی، حیوانی  ۀکنند است که دریافت

و نیـز انتزاعـی (ماننـد سـتاره بـه شـکل نشـان ایـزدی، خطـوط  های ِبَرسم گیاه مقدس) ، گیاهی (همانند شاخه)پرندگان و ماهی مثل گوزن،

عنـوان  نـد. پرنـده بـها همراه هندسـیهـا بـا نمـاد انسـانی، حیـوانی و گیـاهی و  ، کتیبـهدورۀ اسالمیهای  شوند. در سفالینه ظاهر می زیگزاگ)

 ۀآورنـد ،های ایرانـی پرنـده گیاهی است یا گیاهی را بر نوک دارد. در اسطوره ۀاش مزین به نگار  ها، دم و سینه های تزیینی، بال ترین نشانه رایج

های اسـالمی  بر سفالینه عنوان نماد باروری در هنر کهن برکت و زندگی است. بز به ۀعنوان شاه مرغان گسترانند بخش و سیمرغ به گیاه زندگی

هـای بـاروری مـرغ و  تنهایی و گاه همراه با پرنـده هماننـد طلسـم شود. نماد ماهی که نشان باروری است گاهی به برکت ظاهر می ۀدر کنار واژ

هاسـت.  سـفالینه ۀکننـد ها مصور شده است. مهتر نشسته که در یک دست جام و در دست دیگر گیاه یا پرنده دارد نیز تـزیین ماهی، بر سفالینه

های دیگری چون پرنده و ماهی، نمادهای خورشیدی که نماد ایزدی است و نشان برکت در فرهنگ کهن ایرانی است، از جمله نقـوش  نشان

ی و نیـز عیالمتوان در آثار  آن را می ۀاست که پیشین دورۀ اسالمیهای  هاست. جام و نوشیدن جرعه از مضامین اصلی سفالینه تزیینی سفالینه

هـای انسـانی یـا محافظـان  جو کرد. درخت زندگی و محافظـان آن بـه شـکل زوجو بخش در فرهنگ ایران جست نوشیدن هوم زندگی ۀاسطور 

بر متون حاضر و با  مفهوم زندگی و باروری است. بنا ۀکنند است که تداعی دورۀ اسالمیهای  سفالینه ۀکنند حیوانی و موجودات ترکیبی، تزیین

طور که برکت و زندگی یکی از وجوه مهم متون مکتوب و اسناد تصویری هنر کهن ایـران   توان گفت که همان های موجود می بر نوشتهاستناد 

و از مضـامین  ی تصـویری نمـادین بیـان شـدهها های نوشتاری در کنار نشـانه نگاره خط صورت بههای اسالمی این مضمون  در سفالینه ،است

ی و نقـوش عیالمـکید داشت که بازنمایی مفهـوم برکـت در آثـار أ این نکته ت پرسش اصلی تحقیق حاضر برهای اسالمی است.  اصلی سفالینه

کننـد و چـه تفـاوت فرمـی و  چه نقوشی مفهوم برکت را به شکل نمادین بیان می .هایی دارد ها و تفاوت چه شباهت دورۀ اسالمیهای  سفالینه

بـا تحلیـل  نـد.ا مفهوم برکت و ظروف قرون میانی اسـالمی وجـود دارد کـه بـا عبـارت نوشـتاری برکـت همراه ی باعیالمکهن  شکلی میان آثار

بیان  ۀبه دو شیو دورۀ اسالمیهای  ی و سفالینهعیالممفهوم برکت در آثار کهن  کلی را بیان کرد که ۀتوان این نتیج های مورد بررسی می نمونه

نوشـتار هـا  آن و در دنـده ی عبارات نوشتاری مفهوم برکت را نشان مـیعیالمهای  شده است. در کتیبهنوشتاری و نمادهای تصویری بازنمایی 

مفاهیم  ،های اسالمی تکرار کلماتی مانند برکت و سالمت و نیز عبارات نوشتاری در سفالینه آرایی شده است. جدا از نمادهای تصویری صفحه

در هنـر  برکـت هسـتند. ۀهـا در کنـار واژ ی، مصور بر سفالینهعیالمهای تصویری نماد برکت در هنر  و همان نشان کنند یمن را بیان می خوش

  .نمادهای مـرتبط بـا برکـت و بـاروری تشـابه بسـیاری دارنـد ،کهن و هنر اسالمی
ً
در  بـز، مـاهی و پرنـده نمادهـای حیـوانی هسـتند کـه غالبـا

افشانی نیز از جمله نمادهای  اند. نماد خورشید، درخت زندگی و جرعه شاهان ظاهر شدهیا مراه با نمادهای انسانی ایزدان های تقدیم ه صحنه

آیینی ظهور قابـل های  توان مشاهده کرد. غالب این نمادها در صحنه ی میعیالممرتبط با مفهوم برکت و باروری هستند که نمود آن را در آثار 

 ند و ارتباط میان مفهوم برکـت و شـکل کتیبـه وجـود نـدارد.ا عیالمهای رمزی  د و پیامثبت باورها، عقای  ۀی زمینعیالممهرهای  توجهی دارند.

اند. در این آثار نمادها فارغ از کارکردهای ایزدی  به کار رفته دورۀ اسالمی قرون میانی های همین نمادهای حیوانی، ایزدی و آیینی در سفالینه

هـای آیینـی کمتـر  وجود نمادهـا در صـحنه ،دورۀ اسالمیآثار اند. در  تایی به کار رفته و سههای دوتایی  و شهریاری به شکل منفرد یا در ترکیب

سـر ظـروف را تـزیین کز و گاهی در حاشیه تکرار شده و گاه سرتانمادهای نوشتاری برکت همچون ابزاری تزیینی گاهی در مر  قابل درک است.

اما آنچه قابل توجه است بیان مفهـوم برکـت و بـاروری از طریـق نمادهـای  ؛یافته است و نمادین ای بصری کرده و طراحی نوشتار در آن جلوه

  است.  دورۀ اسالمیی و هنر عیالمنوشتاری و تصویری و انتزاعی در هنر کهن 
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