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چکیده
ــوان واقعی یا تخیلی و اجزای  ــی قرار می گیرد که ترکیبی از بدن یک حی ــه، موجود ترکیبی ای مورد بررس ــن مقال در ای
ــانه ای و ترکیبی به نام " حیوان- گیاه" . هنر ساسانی گونه های مختلفی از این  ــت، گروهی بزرگ از موجودات افس گیاهی اس
ــورهای اسالمی، کشورهای کرانه دریای مدیترانه و بویژه  ــیوه هایی متفاوت خلق کرده که در هنر کش موجود ترکیبی را با ش
ــاختار این موجود بر چه مبنایی شکل گرفته است؟ تاثیر آن بر روی هنر  ــه نیز ظهور پیدا کرده است. س هنر رومی وار فرانس
دوران اسالمی و اروپای غربی بویژه هنر رومی وار چگونه بوده است؟ این موجود از ترکیب فرم های حیوانی به هیبت واقعی 
ــروع و به اشکال پیچیده  ــاده ش ــکال گیاهی طبیعی و تجریدی بوجود آمده و از ترکیبات س و تخیلی با گونه های مختلف اش
ختم می گردد. این نقش از طریق مبادالت تجاري و هدایای سلطنتی به کشورهای اسالمی، بیزانس و اروپای غربی راه یافت 
و هنر آنها را تحت تاثیر خود قرار داد. در خصوص موضوع "حیوان- گیاه" ساسانی به صورت خاص تاکنون پژوهشی صورت 
ــاس توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و  ــت. این پژوهش از نوع نظری بوده و روش تحقیق بر اس نگرفته اس

اسنادی صورت گرفته است.
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 ایده آفرینش چنین موجودی، تصویری مشترک از دو قدرت بزرگ 
طبیعی و جاندار را ارائه می دهد که زندگی بشر را مورد تاثیر قرار داده 
بودند. در طی قرون و هزاره ها، زندگی بشر با حیوانات و گیاهان پیرامون 
ــت. هر دوی این موجودات به  خود، پیوند و رابطه مستقیم داشته اس
عنوان منبع مهم و اصلی تغذیه بوده و زندگی و حیات انسانی وابسته 
به این دو می باشد. از طرفي، هر دوی این موجودات طبیعی، اسرارآمیز 
و ناشناخته در اعتقادات، مراسم و آئین های سنتی و جادویی بطور بارز 
ــایر بالیای طبیعی، در اکثر موارد،  حضور پیدا کردند. آنان در کنار س
دارای ظاهری ترسناک و رعب آور و بر انگیزاننده احساس ترس و تهدید 

بودند، بطوریکه مورد پرستش و احترام قرار می گرفتند.
موجود خلق شده با چنین ترکیبی، تجمع دو قوا و قدرت طبیعی 
بود که می توانست برخی از مفاهیم و نمادها را با خود حمل کند. این 
موجود می توانسته هم حامی باشد هم تهدید. ترکیب "حیوان- گیاه" 
یکی از کاربردی ترین موجودات تخیلی را معرفی می نماید که از اتصال 
ــن یک یا چندین عضو حیوانی با فرم های گیاهی طبیعی یا  و آمیخت
تجریدی بوجود آمده است. این نقش بر روی آثار گرانبهایی از فلزکاری 
سیمین با اندود طال و پارچه های نفیس ابریشمین ساسانی به اقصی 
ــتد بازمانده قدیسان، به ویژه به  ــکوفایی داد و س نقاط راه یافت." با ش
ــطه جنگ های صلیبی، قطعات زیادی از پارچه های ابریشمی به  واس

مغرب زمین آمد" ) شیپ مان،1383، 163(.
ــیمرغ ساسانی   صورت های حیوانی واقعی و تخیلی همچون س
ــرقی و  ــی و نوآوری های خالقانه آن به اروپای ش ــا ترکیبات تزیین ب
مرکزی نیز راه یافته بود. "در زمینه حجاری طرح محبوب ایرانیان، 
که صورت حیوانات بود، در مغرب زمین مورد تقلید قرار گرفت ]...[ 

در فلزکاری دوره های مقدماتی بیزانس هم روابط نزدیک ایرانی کاماًل 
ــبه جزیره بالکان حتی دارای جنبه  ــت و فلزکاری ش محسوس اس
شرقی تری است. مثاًل گنجینه معروف ناگی سنت میکلوس که در 
ــرق مجارستان بدست آمده، جنبه کاماًل واضح ساسانی دارد. ]...[  ش
ــانیان خیلی نزدیک تر بوده است و  ظاهراً روابط بین بلغارها و ساس
ــت پاره ای از اصول و جزییات طرح های ساسانی از طریق  بعید نیس
بلغارستان به روم شرقی رسیده باشد. این قضاوت، بخصوص درباره 
کوزه گری و سفال سازی صدق می کند، زیرا لوحه های سفالی سفید 
عالی ای، برای نصب در دیوارها هم در بلغارستان و هم در قسطنطنیه 
ــت آمده اند و طرح های روی آنها در بسیاری از موارد، از آثار  به دس

ساسانی است") رایس،1384، 67(.
 انتقال و تاثیر طرح ها و نقشه ها از شرق به غرب و تقریباً بدون انقطاع 
در سراسر ادوار بیزانس و شاهنشاهی ساسانی، یعنی از قرن چهارم تا 
هفتم میالدی و بعدها نیز ادامه داشته است. این مسیر تاثیرگذاری را 
می توان از کشورهای اسالمی غرب ایران همچون سوریه)کرانه شرقی 
دریای مدیترانه(، مصر،تونس و مراکش)کرانه جنوبی دریای مدیترانه(، 
اسپانیا و فرانسه)کرانه غربی دریای مدیترانه( و ترکیه و ایتالیا )شمال 
ــود، نقش  ــری نمود. چنانچه مالحظه می ش ــای مدیترانه( پیگی دری
ــورهای حوزه دریای مدیترانه ای در هنر ایران بویژه در انتقال هنر  کش
ــت. در ادامه به ذکر نمونه هایی از آنها  ساسانی بسیار حائز اهمیت اس
ــتند، پرداخته می شود. با توجه به  که حامل نقش "حیوان-گیاه" هس
ــده این موجود، نمونه هایی از میان آنها انتخاب  وفور آثار نمایش دهن
گردیده، ضمن اینکه در این مقاله به آثار سفالی و فلزی پرداخته شده 

و از نمونه های پارچه های ابریشمین ساسانی چشم پوشی شده است.

نقش “حیوان-گیاه” ساسانی

ــانی، این موجود ترکیبی به عنوان شاهکار ذهن  در دوران ساس
خالق هنرمند بر روی بسیاری از گونه های هنری به نمایش درآمد. 
در واقع یکی از وجهه های بارز و متمایز هنر ساسانی ظهور حیوانات 
ــیار ظریف و هنرمندانه که ریشه در  ــانه ای است با ترکیبات بس افس
ــتان های اساطیری، باورهای دینی و اعتقادات قومی  افسانه ها، داس

و ملی داشتند.
ــتعداد شگرف هنرمند ساسانی، زمانی مشخص می شود  این اس
که شیوه ترکیب و خلق این موجودات مورد بحث وبررسی قرار گیرد. 
انتخاب بخش های مختلفحیوانی قابل پیوند و مفاهیمی که هر یک از 
آنها حمل می کند )بال، پنجه، دم، سر،...( همراه با مهارت و ظرافت 

در اتصال آنها به هم از نقاط قوت این آفرینش هنری هستند.
در بسیاری از موارد این موجودات تخیلی چنان واقگرایانه ترسیم 
ــا را قبول می کند.  ــده براحتی وجود و حیات آنه ــده اند که بینن ش
می توان هنرمندان کارگاه  ها و آتلیه های هنری ساسانی را استادان 

مسلم تصور و تصویر موجودات افسانه ای و هیوالها دانست. 
ــب “حیوان-گیاه”، نقش  ــای ترکی ــی از این نمونه های زیب یک
موجودی خارق العاده برروی یک ظرف سیمین متعلق به قرن هفتم 
میالدی است. ساختار ترکیبی این موجود به لحاظ فیزیکی از چند 
حیوان مختلف تشکیل شده است:سر و بدن سگ، بال پرنده، یال ها 
و پنجه هایی شبیه شیر، دو فرم شاخی بر سر و دمی به فرم گیاهی. 
این موجود، ترکیبی است از نمادهای قدرت زمینی و آسمانی که در 
یک پیکر جمع گردیده اند. دم او در یک حالت پیچشی نرم بسمت 
ــکل S به فرم برگی شکل منتهی می شود. باال حرکت کرده و به ش

نمادهای گیاهی بر روی بدن جانور در برخی قسمت ها طبیعی جلوه 
ــود.  ــکل دم در این ترکیب به فرمی گیاهی ختم می ش می  کند. ش
همین شکل در جلو سینه حیوان ولی در جهتی دیگر ترسیم شده 

است.
این شیوه استفاده از شکل های گیاهی در طراحی قسمت انتهایی 

مقدمه
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جانور، دم و یا فرم های گیاهی طبیعی یا تجریدی بیرون زده از بدن 
ــینه یا زیر تنه و یا بخش های دیگر(،  ــمتی دیگر )در جلو س در قس
کاربرد فراوانی در خلق حیوانات ترکیبی هنر ساسانی دارد، همانگونه 
ــم  ــه متعلق به قرن پنجم - شش که در نقش گریفون بر روی کاس

میالدی دیده می شود )تصویر2(.
در این اثر سیمین، گریفون ساسانی به صورت قراردادی در وسط 
یک مدالیون بزرگ طالیی قرار گرفته است. پای راست گریفون باال 
ــت. انتهای دم به فرمی  ــته اوس آمده و در هماهنگی با دم بر افراش
ــکل گیاهی بیرون آمده در زیر شکم  گیاهی ختم می گردد که باش

متناسب است.
ــاده گیاهی به اشکال پیچیده و  ــیاری از موارد، شکل س در بس
ــاختاری  ــود و باعث بوجود آمدن تنوع س درهم تنیده تبدیل می ش
زیادی می گردد. همانگونه که بر روی قسمت باالیی بدنه یک آبدان 
ــیوه وبه طرزی ظریف و  ــانه ای به همین ش برنزی، یک موجود افس
بسیار دقیق ترسیم شده است)تصویر3(. شیوه طراحی آن نشانی از 
تاثیر هنر طراحی حیوانات دوره هخامنشی دارد. این نقش در قسمت 
باالیی آبدان برجسته کاری شده و حیوانی بالدار را نشان می دهد که 
ــده در حالیکه سنگینی بدن خود  برروی دو پای عقب خود بلند ش
ــی گیاهی خود که زیر بدنش قرار دارد،  را بر روی دم انتهایی پیچش

گذاشته است.
ــته و شکل سه پر گیاهی دارد  ــمت باال برگش دم دیگرش به س
ــی  ــت. بر روی بدنه همین ظرف، نقش ــدازه کافی بزرگ اس ــه ان و ب
مشابه نقوش ساسانی است که زن نوازنده فلوت را به همراه حیوانی 
افسانه ای نمایش می دهد. این حیوان نیز دارای یک دم گیاهی است 
که با انحنایی به پایین رفته و دوباره به سمت باال برگشته و در آنجا 

حالت گیاهی خود را نمایش می دهد. شاخه ای دیگر نیز) که همانند 
دم وی نیز هست( از زیر بدن او و در جهت پاهای عقب بیرون آمده 

است.
این پیچیدگی فرم های گیاهی در طراحی سیمرغ ساسانی نیز به 
گونه ای دیگر به نمایش در آمده است )تصویر4(. این ظرف سیمین، 
جانور اسطوره ای ساسانی یعنی سیمرغ را نشان می دهد، نماد قدرت 

شاهنشاهی ساسانی.
ــیار محبوب و متداول  ــن نقش به عنوان یک الگو و نقش بس ای
)نمادین( در اشیاء هنری، ظروف سیمین ساسانی، تزیینات معماری 
و بویژه بر روی بافته های ابریشمین ساسانی، پسا ساسانی، اسالمی و 

بیزانس مورد استفاده قرار گرفته است. 
ــیوه آرای ه ای  ــه در اینجا نظر بیننده را جلب می نماید، ش آنچ
ــیاری از نقوش ترکیبی، در  ــت که بر بس ــیمرغ اس و تزیینات دم س
ــالمی و اروپا، تاثیرگذار  ــیوه های هنری بعد از خود در دوران اس ش
ــی نازک  ــاقه های پیچش می گردد. دو فرم گیاهی غنچه مانند به س
وصل شده اند و شکل برگ مانندی در انتهای آنها را به بدن متصل 
ــتفاده از آرایه غنچه و برگی به نحوی که با بدن ترکیب  می کند. اس
شده باشند، شیوه ای کاماًل ساسانی است و در بسیاری از موجودات 
ــا ساسانی، اسالمی، بیزانس و هنر غرب  ترکیبی و واقعی دوران پس
ــتفاده آرایه های  ــاهد اس مورد تقلید قرار مي گیرد. در این تصویر ش
گیاهی در قسمت های دیگر نیز هستیم، زبان سیمرغ که شبیه برگ 

بلند گیاهی است و فرم گیاهی بیرون آمده از زیر بدن جانور.

آسیای مرکزی و اروپای مرکزی
تاثیر تلفیق های حیوانی و گیاهی تقریبا در همه جای امپراطوری 

ــالمی و ــانی و تاثیر آن بر هنر اس ــر ساس ــاه" در هن نقوش"حیوان-گی
هنر رومی وار فرانسه
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ــانی )چه در شرق و چه در غرب(، آسیای مرکزی و دوران پسا  ساس
ساسانی، همچنین در اروپای شرقی نیز دیده می شود. “اروپای مرکزی 
بعدها موضوعات کنده کاری دوره ساسانی را تقلید کرد”)گیرشمن، 
1388، 404( و همین امر در خصوص هنر آسیای مرکزی نیز اتفاق 
افتاد.کوزه طالیی متعلق به آسیای مرکزی جلوه گاهی از این شیوه 

است )تصویر5(.
تمام سطوح این کوزه، پوشیده از نقوش ساقه و برگ های گیاهی 
ــطوح باالیی، میانی و پائینی را تزیین  ــت که با نظمی خاص س اس
ــچ و خم، پرندگان  ــم زیاد نقوش پر پی ــد. در بین این حج نموده ان
ــاطیری با ظاهری شگفت انگیز قابل شناسایی اند. در این نقوش،  اس
دم پرندگان کاماًل اشکال گیاهی به خود گرفته است و دیگر دم پردار 
وجود ندارد. در واقع می توان این نوع ترکیب را " پرنده – گیاه" نامید. 
هماهنگی حرکت رو به باال و انحنایی دم گیاهی پرنده متناسب با بال 
گشوده آن است. ضمن اینکه فرم کاکل پرنده هم بر گرفته از همان 

طرح های گیاهی موجود در تزیینات زمینه است.
 در اروپای مرکزی نیز ردپای این نقش وجود دارد. در یک ظرف 
ــرقی )مجارستان( نیز، نقش  نقره ای مربوط به قرن دهم، اروپای ش
ــت جلویی بلند شده، در  ــیری با پای راس حیوان-گیاه در هیبت ش
ــیه ای متشکل از فرم های  مرکز دایره ای قرار گرفته که دارای حاش
ــیوه استفاده از دایره با نقوش تجریدی  هندسی است )تصویر6(. ش

ــه آن را با هنر ایران  ــی یا گیاهی، در برگیرنده حیوان، رابط هندس
ــکال نرم پیچشی به  تقویت می کند. بر روی بدن حیوان می توان اش

ویژه در قسمت باالی پا مشاهده نمود.
ــت شده و سپس از  اینکه این ظروف در کارگاه  های ایران درس
طرق مختلف )هدایا، غنیمت، کاالی تجاری یا غیره( به آنجا رفته یا 
اینکه در کارگاه  های محلی کار شده است، روشن نیست ولی بیشتر 

بنظر می رسد طریقه اول محتمل تر باشد. 
ــتادن آن و دایره  در هر صورت فرم دم گیاهی جانور و طرز ایس
محاط کننده او را در زمره شیوه های ساسانی در می آورد. فرم گیاهی 
دم در اینجا بسیار نزدیک به برگ گیاهان طبیعی است و بزرگی آن 

متناسب با قدرت شیر غران می باشد. 

دوران اسالمی

ــانی موجب الهام بسیاری از انواع هنری در کشورهای  هنر ساس
ــد و به آنجا انتقال یافت "وارث حقیقی ایران ساسانی،  ــالمی ش اس
اسالم است و هرجا که اسالم توسعه یافت، اشکال هنر کهن ساسانی 

را با خود انتقال داد" )همان، 405(. 
ــالمی نیز این شیوه هنری ساسانی بسط و گسترش  در دوره اس
می یابد. سرامیک هائی وجود دارد که به گاروس یا گروس1 مشهورند، 
به نظر می رسد که بسیاری از آنها متعلق به مکانی هستند که بین 
کردستان و آذربایجان در منطقه تخت سلیمان، اورمیه، طاق بستان 
ــاً با دو نوع دیگر تولیدات  ــرامیک ها عموم و زنجان قرار دارد. این س
یعنی آمل در استان مازندران و آقکند در گرجستان قرابت دارند. این 

گروه به نام" سرامیک های روستایی شمال ایران" مشهورند.
ــت بیشتر  ــهور نموده اس ــرامیک ها را مش آنچه این گروه از س
ویژگی تزیینات آنهاست: فرم های گیاهی با نقوش کالسیک و سنتی 
ــی در هم تنیده گیاهی، برگ های  مسلمانان)ساقه، فرم های پیچش
ــانه ای. این  ــوش حیوانات واقعی و افس ــکل، غنچه(، یا نق نخلی ش
جانوران به شیوه اي با شکوه، با ساختاری به صورت ردیف های پشت 
ــرهم دایره ای یا تخت ترسیم شده اند. از انواع حیواناتی که بسیار  س
ــیر را نام برد، ولی شترها و حیوانات  ــته اند، می توان ش کاربرد داش
ــاهین،  ــاخدار نظیر بز نیز وجود دارند. از پرندگان نیز طاووس، ش ش

قوش و عقاب با بال های گشوده از نقوش معمول هستند.
ــخت، در حال حرکت و  ــة این حیوانات ظاهری جدی و س هم
ــانه ای و تخیلی،  ــوش حیوانات افس ــد کننده دارند. نق گاهی تهدی
ــفنکس و گریفون نیز دیده  ــیر، گربه سانان، اس ــر ش پرندگان با س
ــتری در کاربرد  ــوند. نقش گریفون در این بین جذابیت بیش می ش
ــته است. یکی از مشخصات و ویژگی های بارز این نوع سرامیک  داش
ــت.  ــراق آمیز و بزرگ جانوران بر روی ظروف اس ــیم اغ ها، در ترس
ــرامیک ها را بین قرون دهم و سیزدهم میالدی  عموماً تاریخ این س
رقم می زنند. تولید آنها تا زمان سلجوقیان و همزمان با فعالیت مراکز 
بزرگ تولید سرامیک همانند ری و کاشان ادامه داشت. این کارگاه  ها 
ــیوه های هنری ساسانی و نقوش آنها قرار  هنوز تحت نفوذ و تاثیر ش

داشتند و به وفور از آنها استفاده می نمودند.

تصوی�ر5 – ک�وزه طالیی، با نقوش گیاه�ی و پرندگان، قرن 9-7 میالدی، آس�یای 
مرکزی، موزه تاریخ مسکو.  

)www.shm.ru( :ماخذ

تصوی�ر6 - س�ینی نقره ای با نقش ش�یر ب�ا دم گیاهی، قرن دهم می�الدی، اروپای 
مرکزی، مجارستان.

)depts.washington.edu( :ماخذ
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 به دلیل موضوعات تزیینی شان، آنها را گاهی به "گبریان" )ایرانیانی 
که در قرن هفتم میالدی اسالم را نپذیرفتند و کیش زرتشتی خود را 
نگاهداشتند( منسوب می کنند، که پس از فتح ایران توسط مسلمانان 
ــتان ها پناه بردند، اینها تقریباً دو قرن قدیم تر هستند. ولی  به کوهس

نقوش اسالمی در فهرست آثار هنری آنها نیز وجود دارد. 
از نمونه های تصویری شیوه گاروسی و نقش "حیوان-گیاه"، تصویر 
ــقاب سرامیکی است که چنان با وقار، با شکوه و  گریفون بر روی بش
تنومند رسم شده است که فضای بشقاب برای او بسیار تنگ می نماید. 
تنه حیوان به صورت اغراق آمیزی درشت نشان داده شده است)تصویر 
7(. هنرمند در طراحی جانور و فرم های گیاهی دقت و ظرافت خاصی 
نشان داده است و این در طراحی سر و پرهای گردن عقاب و تزیینات 

ظریف زیر شکم و همچنین آرایه های گیاهی قابل مالحظه است. 
حالت ایستایی جانور، پیرو شیوه پیشین بوده و یک پای جلوی 
ــت. در اینجا، به هم فشردگی آرایه ها و اشکال زینتی  او باال آمده اس
گیاهی در فضای تنگ موجود مشخص است. همانند شیوه ساسانی، 
ــی از گیاه بر روی ران عقبی گریفون دیده می شود. دم او نیز با  نقش
فشردگی خاصی در فضای تنگ بوجود آمده در پشت حیوان، جایی 
برای تبدیل شدن به آرایه غنچه ای پیدا می کند. در همه جای صحنه، 

فرم های گیاهی چنان اند که گویی از بدن گریفون در آمده اند. 
ــوان و گیاه، در داخل  ــری از این درهم تنیدگی حی نمونه دیگ
ــفالین لعابی دیگری مربوط به گروس، نقش بسته است.  ــه س کاس
ــن در زمینه سبز تیره منطبق بر  ــبز روش نقوش گیاهی به رنگ س
ترکیب بندی دایره  ای ظرف نقش  پردازی شده اند )تصویر 8(. نقوش 
ــیه ای پهن، دایره ای را احاطه  ــت تر در حاش گیاهی به صورت درش
ــت. این  ــد که نقش موجودی خارق العاده را دربرگرفته اس کرده ان
ــانی  ــیوه قرار گرفتن نقش در درون دایره ای محاط، تاثیری ساس ش
است و عالوه بر این سفال، در تعداد قابل توجه دیگری از سفال ها و 
ــرامیک های دوران اسالمی نیز دیده می شود. تصویر داخل دایره،  س
موجودی است)اسفنکس( ترکیب شده از بدن یک حیوان چهارپا به 
احتمال زیاد شیر، سر انسان و دم گیاهی. با توجه به نوع ترکیب، این 
موجود تخیلی را می توان "انسان – حیوان- گیاه" نامید. در برخی از 

ــتباه این ترکیب )سر انسان با بدن چهارپا به ویژه شیر(  منابع به اش
ــینه  ــر، نیم تنه و س را هارپی ذکر نموده اند، در حالیکه هارپی "س
ــیر است"  (Mode,1977, 277)، و  زن و بدن پرنده و پنجه های ش
 .(Ibid , 283)"اسفنکس “ اغلب شیری است با سر انسان، مرد یا زن
نمونه تصویری هارپی با ترکیب گیاهی بر روی یک سینی لعابی 
ــانه  ای هارپی که از  ــود )تصویر9(. در اینجا حیوان افس دیده می ش
ــط ظرف قرار دارد. اگر  ــر زن بوجود آمده، در وس ترکیب پرنده و س
ــم باید او را "هارپی –  ــم نامی دقیق تر به این ترکیب بدهی بخواهی
ــان –پرنده – گیاه« بنامیم. چنانچه مشاهده می شود  گیاه« یا »انس
ــت. با  ــان و از گردن به پایین پرنده اس ــر انس این موجود، دارای س
ــت تصویر برهنگی  ــلمانان و ممنوعی ــه به اعتقادات دینی مس توج
ــده در هنر اسالمی، سر انسانی )زن(  انسان، در هارپی های خلق ش
ــطح گردن به تنه پرنده متصل می شود و این موضوع  از باالترین س
تقریباً در همه موارد همانند نمونه باال رعایت شده است. دم هارپی 
ــی ختم می گردد.  ــیار ظریف در انتها به فرم گیاه ــیوه ای بس به ش
ــمت ها به  ــکل گیاهان پیچان در برخی از قس تزیینات مکمل به ش
ــیوه یادآور نقوش ترکیبی گیاهی  بدن اتصال پیدا نموده اند. این ش
ــته بودند. ــیمین نقش بس ــروف س ــت که برروی ظ ــانی اس ساس

ــانی به اروپا، به  ــیر حرکت نقوش "حیوان –گیاهِ" ساس در مس
ــورهای کرانه دریای مدیترانه  ــاری بر می خوریم که در حوزه کش آث
ــی متعلق به قرن چهاردهم  ــر از این نقوش بوده اند. ظرف لعاب متاث
ــمت باال منقوش به حاشیه ای  ــوریه، در قس میالدی)تصویر10( س
تزیینی از شکل های چرخشی، پیچشی و اسپیرالی گیاهی، فرم های 
هندسی و حیوانات افسانه ای است. بر روی زمینه ای آبی رنگ، نقوش 
ــن قرار دارد. در نگاه اول به نظر  گیاهی و حیوانی به رنگ کرم روش
می رسد که جانوران در شبکه پیچیده ای از گیاهان گرفتار آمده اند و 

در بعضی نقاط نیز همسو با حرکت آنها شده اند.
 یکی از این حیوانات افسانه ای، حیوانی بالدار است که بال های او 
به صورت برگ های باز شده گیاهی است که با حرکت  های اسلیمی 
ــت. یک شکل برگ مانند بر روی سر دارد که در وهله  هماهنگ اس
اول شاخ به نظر می رسد. دومین جانور، بیشتر به گریفون می ماند و 

تصویر7 – بش�قاب س�رامیکی، گ�روس، ایران، قرن 
دوازدهم و سیزدهم میالدی، موزه هنر کلوالند.

)www.clevelandart.org( :ماخذ

تصویر8- کاسه س�فالین لعابی، با نقش اسفنکس، قرن 
یازدهم و دوازدهم میالدی،  گروس، ایران، گالری هنری فریر.

)www.asia.si.edu( :ماخذ

تصویر9- سینی گود لعابی، با نقش هارپی، نیمه دوم قرن 
دوازدهم میالدی، ش�مال س�وریه، قطر 41.5 سانتی متر، 

بریتیش میوزم لندن.
)www.britishmuseum.org( :ماخذ

ــالمی و ــانی و تاثیر آن بر هنر اس ــر ساس ــاه" در هن نقوش"حیوان-گی
هنر رومی وار فرانسه
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این به لحاظ سر شبیه به عقاب اوست. بال وی نیز همانند جانور قبلی 
مانند اشکال گیاهی است. بر سر عقاب مانند او نیز فرم برگشته ای از 

گیاه است. هر دو موجود با اشکال پیچشی گیاهی در هم تنیده اند.
ــمال سوریه،  این تنیدگی و پیچش نقش در کوزه دیگری از ش
ــود )تصویر11(.  ــر به گونه ای دیگر ظاهر می ش با نقش عقاب دو س
ــته و  ــت که اغلب در خاورمیانه کاربرد داش ــکلی اس این کوزه به ش
ــته، استفاده می شده  برای نگهداری مایعاتی که کاربرد دارویی داش
ــت. کتیبه نقش شده بر روی گردن، یک نوشته دارویی است که  اس
این نظریه را قوت می بخشد.» تکنیک کار مشخصاً مربوط به شمال 
سوریه است، بطور دقیق جزیره، در دوران ایوبی ها )1260-1171(. 
گل از جنس سیلیکوز و تزیینات بوسیله اندود قلیایی شفاف محافظت 

.(Exposition d’Art Oriental, 1985, 24-25)»شده است
ــیاه و آبی است و کمی به قرمزی گراییده،  رنگ ها ترکیبی از س
احتماال رنگ قرمز با اکسید آهن ترکیب شده است. سه نقش عقاب 
دو سری که بر روی بدنه گسترده شده بدون شک نظر بیننده را به 
خود جلب می کند. طرح آنها بیشتر شبیه نشان های نجابت خانوادگی 

و هرالدیک است. یکپارچگی سطح سیاهرنگ آنها را در حالی نشان 
ــاقه پیچان در حال  ــد که بر روی یک س می دهد که به نظر می رس
استراحت می باشند. ولی ارتباط با فرم ساقه های گیاهی آنها را با هم 
آمیخته و ترکیبی از "حیوان-گیاه" به نمایش گذاشته است. در وسط 
ــکم حفره ای خالی وجود دارد که با رنگ قرمز مایل به قهوه ای با  ش
ــیه  ای از متن رنگی کوزه پوشیده شده است. در اطراف حیوان  حاش

نیز لکه هایی آبی رنگ وجود دارد.
"در این گونه از کوزه های سرامیکی، تاثیراتی از سلجوقی ها دیده 
می شود، که در آناتولی در جوار و همسایگی آنهاو بر خاور میانه تسلط 
.(Art de l’Islam, 1971, 56) »)داشتند )نیمه دوم قرن یازدهم میالدی

هرچند که این ترک ها ریشه شان به آسیای مرکزی برمی  گردد 
ــان را حفظ کرده  ــازمان های اجتماعی و زبانش ــوم و آداب، س و رس
بودند، ولی ریشه هایی از شمنیسم را نیز داشتند. بر اساس اعتقادات 
قدیم ، پرنده، حامل روح، انسان ها را با “آسمان- خدا”پیوند می دهد، 

تِنگری "Tengri" 2 نامی بوده که برای آنها یادآور اهلل می باشد.
ــار( می آمد و  ــای آلتائیک )ترکان مغول تب ــن اعتقادات از دنی ای
ــیان که برای آنها پرندگان پیام آور نشانه ای از قدرت  همچنین پارس
مذهبی بودند.» تعدادی تکه های پارچه ابریشمی ایرانی مربوط به قرن 
دوازدهم میالدی) هرچند که مسلمان شده بودند(، موضوع مزدیسینی، 
شخصیتی با هاله بر سر که بوسیله عقاب دو سری حمل می شود، را 
نشان می دهند. در این عصر که از آن صحبت می رود، همه چیز مانند 
این تصویر سنتی که پیدا شده، بوسیله سلجوقیان دوباره احیا شده و 
 Arabesques et » ــکل می گیرد اعتقاد به قدرت و حامی دوباره ش

.( jardins de paradis,1989, 265)
 در آناتولی ترکیه، عقاب دوسر بر روی باروهای دیاربکر برجسته 
ــت. بر روی بسیاری از کاشی های قبادآباد، شهر کاخ  کاری شده اس
سلجوقیان، عالءالدین کیقباد اول )1219-1237 میالدی( در قونیه 
نیز این نقش مشاهده می شود. همزمان با خاورمیانه، این نقش بطرز 
ــود؛ در سیسیل نرماند،  ــلمانان غرب رایج می ش فراوانی در بین مس
ــپانیا جایی که این نقش جانشین همزاد رومی خود می گردد.  در اس
ــمین از پارچه  ــود و تکه ای ابریش ــه می ش از آنجا وارد جنوب فرانس
ــر در یک کلیسای واقع در پیرینه  ــپانیک با نقش عقاب دو س هیس

فرانسه گواه این موضوع است.
ــس، تحت نفوذ پالئولوگ ها 3)1258-1453 میالدی(،   در بیزان
ــلطنتی، بویژه پارچه ها و لباس  های  ــر بر روی اشیاء س عقاب دوس
مذهبی ظاهر می گردد. »از طریق بالکان این نقش برای انجام برخی 
ــم بصورت فراوان مورد استفاده قرار می گیرد و در شمال اروپا  مراس
ــر، در دوران قرون وسطی نشان سن  گسترش می یابد. عقاب دو س
آمپیر (Saint-Ampire) رومی و ژرمنی، اتریش، مجارستان و روسیه 
 L’Etrange et le merveilleux en terres d’Islam, »می گردد

.( 2001,129)
ــورهای جنوب کرانه دریای مدیترانه، و در موزه  در مصر، از کش
هنر اسالمی قاهره نیز کاسه  ای به جا مانده از دوران اسالمی وجود 
ــت. در این  ــیار حائز اهمیت اس دارد که به لحاظ نقش درون آن بس
کاسه سفالین، نمونه  ای دیگر از ترکیب "حیوان – گیاه" بادم گیاهی 

تصویر10-  ظرف لعابدار، سوریه، 1350-1400 میالدی، گالری هنر فریر و آرتور م ساکلر.
 )www.asia.si.edu( :ماخذ

تصویر11- کوزه س�رامیکی با نقش عقاب دو س�ر، ش�مال سوریه، س�ده دوازدهم 
میالدی، ارتفاع 24 سانتی متر، موزه لوور، پاریس.

)www.louvre.fr(  :ماخذ
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ــه دیده می شود که سطح وسیعی را  تزیینی پیچیده در وسط کاس
ــت )تصویر12(. گریفون با تنه قوی و سترگ شیر،  پوشش داده اس
ــری شبیه عقاب در حالیکه به صورت کالسیک یک پای  بال ها و س

جلوی خود را باال آورده، ترسیم شده است. 
دم به دو شاخه تزیینی گیاهی تقسیم می شود: یکی با قوس و 
پیچ های نرم و چند شاخه ای به طرف باالی بدن جانور برگشته و 
پس از عبور از زیر بال راست در مقابل سر به فرم برگی شکل دو 
شاخه تقسیم می شود، دیگری با انشعاب از دم اصلی با حرکت های 
ــد.  متفاوت از البه  الی پاها عبور کرده و به مقابل بال چپ می رس
ــته بال ها نیز تداعی کننده اشکال تزیینی گیاهی است.  فرم برگش
ــیوه پیچیده  ــن نقش نمونه ای زیبا از ترکیب حیوان-گیاه به ش ای

است.
از تونس در شمال افریقا و جنوب دریای مدیترانه هم آثاری با 
ــت آمده که یکی از نمونه ها بر روی کاسه ای است  این نقوش بدس
ــابرا المنصوریه تونس در سال 1950 میالدی  که در کاوش های س
کشف شد )تصویر 13(. تزیینات آن به رنگ سبز، قهوه ای بر روی 
زمینه زرد انجام شده است." بر روی لبه خارجی، نقوشی به شکل 
ــبز به سه گروه تقسیم  ــت سرهم با نوار های س ماهی بصورت پش
ــکال  ــمت لبه داخلی امتداد پیدا می کنند. اش ــده اند که تا قس ش
هاشور خورده و رنگ آمیزی شده ، از اوایل دوران اسالمی بر روی 
 De Carthage à Kairouan,"ــرامیک ها حضور پیدا می کنند س

.( 2000, 224)
ــکیل می دهد که  ــه را یک بز کوهی تش نقش اصلی داخل کاس
ــر و انحناهایی مالیم، با پاهای  ــیار ظریف و با بدنی انعطاف پذی بس
بسیار ظریف و با سری با وقار برگشته به عقب، ترسیم شده است. فرم 
ــت به عقب از دهان حیوان خارج شده است.  گیاهی به حالت برگش
فرم های گیاهی دیگری نیز به پاهای حیوان متصل است. فرم گیاهی 
گلچه که پای جلویی، عقبی و پوزه حیوان را تزیین می نماید، حرکت 
ــدید می کند. یک زین یا یک روپوش پشت  دینامیکی دورانی را تش
حیوان را پوشش می دهد. فضای اطراف" از گلچه ها و اشکال استیلیزه 
ــده و نوشته ای به خط کوفی تزیینی )که به سهولت خوانده نمی  ش
ــود( آرایش یافته است. کاربرد هاشور زنی متقاطع برای پر کردن  ش
 (Ifriqiya) 4سطح بدن حیوان بسیار ویژه و خاص سرامیک ایفریکیا
                                              .(Les Andalousies, 2000,193)"این دوره است
                                                                                                                                                                      

اسپانیا و ایتالیا
ــپانیا،  ــا و در کرانه غربی دریای مدیترانه، در جنوب اس در اروپ
ــلمانان اسپانیا،  ــده اند. آخرین قدرت مس این نقوش نیز بازنمایی ش
سلسله نصری ها )1238-1492 میالدی( دوره اشرافی درخشانی را 
ــه از آن آثاری برجای مانده  ــرا قرناطه بوجود آوردندک در کاخ الحم
ــت.از بین آثار ساخته شده توسط کارگاه  های نصری، یک سری  اس
کوزه با تزیینات درخشان لعابی برجای مانده است که امروزه به نام 
"کوزه های الحمرا" نامیده می شود. تنها هشت کوزه به صورت دست 

نخورده وسالم بر جای مانده است. 
تکه سفال های شکسته کشف شده در الحمرا، نشانی از تولیدات 
ــت. این کوزه ها به شیوه قراردادی بوسیله نام  بسیار مهم در آنجاس
ــان، محل فعلی نگهداری یا نقوش تزیینی شان  قدیمی صاحبان ش
ــوند.5 این کوزه ها فرم ویژه خود را از کوزه های بزرگ  شناخته می ش
ــرابی که بین سده های دهم ویازدهم میالدی در اندلس و شمال  ش
آفریقا تولید می شده، گرفته اند. آنها بوسیله اندازه شان نیز شاخص 
ــانتی متر( و همچنین تزیینات پیچیده شان،  ــتند )تا 170 س هس
ــازمان  بندی شده اند: کتیبه های بلند  ــیله نوار های افقی س که بوس
ــته هایی به خط کوفی )الملک ال اهلل( که گاهی به صورت  تکرار نوش
ــک، نقوش افقی و نوار های  ــته می شود، آرابس خالصه" الملک" نوش

تزیینی هندسی پوشاننده سطح کوزه.
تنها دو کوزه از این میان در قرناطه پیدا شده است. نام »کوزه 
ــتان های رومانتیک را نقش پردازی می کند  ــتر داس الحمرا« بیش
ــهر  ــا روایات تاریخی.تقریباً همه مورخان، این تولیدات را به ش ت
ــله منسوب  ماالگا، بندر بزرگ و مرکز فرهنگی و هنری این سلس
می کنند. "در قرن چهاردهم و اوایل پانزدهم، سفال سازان ماالگا 
ــیار  ــی و جام با تزیین بس ــای بزرگ و کاش ــاخت گلدان ه در س
ــده با آبی مهارت زیادی  ظریف با جالی طالیی تنها یا ترکیب ش
داشتند" )دیماند،1383، 213(. محصوالت سرامیکی از ماالگا به 
کشورهای مدیترانه ای و شمال اروپا نیز صادر می شد و این، یکی 
ــانی نیز بشمار  از راه  های مهم انتقال نقوش برگرفته از هنر ساس
ــعی نموده اند تا این تولیدات  ــیاری از متخصصین س می آمد. بس
ــذاری نمایند. یک  ــان تاریخ گ ــاس طرح  ها و تزیینات ش را بر اس
ــرن چهاردهم میالدی تاریخ گذاری  مجموعه قدیمی، که اوایل ق
ــده، جایگاه مهمی در کتیبه نویسی و ارائه اشکال کوتاه حجیم  ش

تصویر12- کاس�ه س�فالین با نقش گریفون، قرن دهم و یازدهم میالدی، موزه هنر 
اسالمی، قاهره، مصر.

)www.islamicmuseum.gov.eg( :ماخذ

تصوی�ر  13- کاس�ه س�رامیک با 
تزیین�ات روی لع�اب و نق�ش ب�ز 
کوهی، اواخر قرن دهم و اوایل قرن 
یازدهم می�الدی، تونس، ارتفاع 11 
س�انتی متر، قطر 27 سانتی متر، 

موزه هنر های اسالمی تونس. 
)www.museumwnf.org(:ماخذ

ــالمی و ــانی و تاثیر آن بر هنر اس ــر ساس ــاه" در هن نقوش"حیوان-گی
هنر رومی وار فرانسه
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دارد، مانند کوزه های اوسما و سیمونتی.
ــوب شده   دومین مجموعه به اوایل قرن پانزدهم میالدی منس
ــیده، رنگ های آبی کبالت و تزیینات  ــیله طرح و فرِم کش که بوس
ــود، مانند کوزه با نقش غزال ها  ــناخته می ش ــیار فیگوراتیو ش بس
ــکنندگی آنها، استفاده  )تصویر 14(. اندازه و وزن این کوزه ها و ش
ــد که به انبارهای  کابردی خاص را در نظر می  آورد. به نظر می رس
بزرگ، همانند آنچه در محل زندگی شاهزادگان نصری وجود دارد، 
ــت. بسیاری نوشته های شاعرانه ای  براي نگهداري آنها نیاز بوده اس
ــان نقش بسته که تصور کوزه های  مرتبط با محتواي آنها بر رویش
ــت. این مایع حیات و همچنین برخی  گلی آب را بوجود آورده اس
از نقوش تزیینی این کوزه ها )برای مثال غزال ها در اطراف درخت 
زندگی(کاخ  هایی در بهشت را تداعي می کنند. به جهت بدنه بزرگ 
و قوی و غنای تزیینی شان، بزرگی شاهزاده و الوهیت او را تجسم 
می بخشیده اند. بر روی کوزه دو غزال به همان شیوه مرسوم تزیینی 
گیاهی و جانوری دیده می شود. بر روی بدن غزال ها که به صورت 
بسیار ظریف و ماهرانه ای طرح شده اند، نقوش تزیینی گیاهی قرار 
ــت. با آنکه شکل غزال ها به صورت تجریدی فدر آمده و  گرفته اس
ــک  ــای گیاهی نیز با آنها همخوان گردیده اند ولی بدون ش آرایه ه
ــیوه کارگاه  های ساسانی در نقش پردازی "حیوان- تاثیرپذیری ش

گیاه" آن غیرقابل انکار است.
ــوش "حیوان –گیاه" نیز  ــمال دریای مدیترانه، نفوذ نق در ش
دیده می شود. بر روی یک مدالیون متعلق به ایتالیا، صحنه کنده 
ــده ای از تزیینات گیاهی در هم تنیده با حیوانات واقعی  کاری ش
ــت )تصویر15(. در  و تخیلی، فضایی خارق العاده بوجود آورده اس
ــکل، حیوان افسانه ای کاپریکورن )بز  داخل فرم تزیینی دایره ش
ــیله  ــاخدار با نیم تنه انتهایی حیوان آبزی( وجود دارد که بوس ش
ــت. دم  ــده اس ــب فوق العاده "حیوان-گیاه" احاطه ش یک ترکی
ــت.  کاپریکورن نیز در انتها به فرم تزیینی گیاهی آرایش یافته اس
ــرار دارد، در حالیکه  ــکم کاپریکورن ق ــی چهارپا در زیر ش حیوان
ــاخه مانند نسبتاً قطور  ــر خود را به عقب برگردانده، فرمی ش س
ــپس به دو شاخه در دو جهت مختلف  از دهانش بیرون زده و س
تقسیم شده واطراف را احاطه کرده است. آرایه های گیاهی با پیچ 
ــکی مطابق با فضاهای خالی باقیمانده بزرگ و  و قوس های آرابس

کوچک رسم شده اند.

نقوش »حیوان –گیاه« در هنر رومی وارفرانسه

اصطالح "رومی وار"، در ابتدا همه مظاهر هنری اروپای غربی بین 
قرون هشتم و سیزدهم میالدی را در بر می گیرد. قبالً دوران هنری اي 
بودند که قابلیت آن را داشتند که بصورت مستقل مالحظه شوند: هنر 
ویزیگوت، هنر کارولنژی، هنر اوتونی )در اسپانیای قرن هشتم میالدی( 
در اروپای مرکزی از قرن نهم و در آلمان از قرن دهم میالدی. باستثناء 
ــه فیگوراتیو اروپایی همانند تجربه رومی وار در هر  هنر باروک، تجرب
.(Conti,1983,8) "کشور وجود ندارد، تجربیاتی غنی و قویا مفهوم دار

سرستون ها و دیواره های بیرونی کلیساها و کاتدرال های رومی وار 
در آلمان، اسپانیا و فرانسه مملو از موجودات تخیلی و افسانه ای هستند 
که در میان آنها نقوش “حیوان-گیاه" از اهمیت باالیی برخوردار است.

ــتون کوبیک” دوره رومی وار شیوه خاص و جزئیات نظم  “سرس
ــک( را رها می کند.  ــیک یونان و روم )دوریک، کرنتی و یونی کالس
همزمان، سرستونی را تزیین می کند که اختصاصاً شیوه رومی واري 
می شود که آن  را کوبیک می نامند. این سرستون های مکعبی حامل 
صحنه هاي نمایشي و روایتی هستند که در آنها موجودات تخیلی و 
واقعی با فرم های گیاهی در هم تنیده و آمیخته اند. این شیوه خودش 
را با کاربرد بهتر و ویژه اینشان می دهد. مجسمه سازان سرستون ساز 
ــیله نمایش صحنه هایی خالقانه برای ارایه  از آنها به مانند ابزار و وس

نقوش استفاده می کنند. 
ــت که  ــن مکعب همانند کادر قاب هایی اس ــواره و روی ای  "دی
ــده،  ــاه گزیده از انجیل بر روی آن کنده کاری ش ــتان های کوت داس
ــان  ها و هیوالها  ــاغل یا زندگی روزمره، نبرد انس صحنه  هایی از مش
 .( UPJOHN,1965,40)"و یا فیگورهای کامالً سمبلیک و نمادین
ــکال ترکیبی "حیوان- گیاهی" بر روی بسیاری از سرستون ها و  اش
ــانی است. با توجه  ــاها یادآور نمونه های ساس دیوار نگاره های کلیس
ــد نمونه که قابل قیاس با گونه های  ــه وفور این نقوش، تنها به چن ب
ساسانی است، پرداخته می شود. کلیسای سن پِیر یکی از کلیساهای 
شهر آنگولِم فرانسه دارای نقوش برجسته و حکاکی های فراوانی است 
که در بیرون و درون کلیسا انباشتی از نقوش حیوانی، گیاهی، انسانی 

و همچنین حیوانات خارق العاده و تخیلی را عرضه می کند.
یکی از نقش برجسته های دیواره بیرونی کلیسای آنگولم فرانسه، شیر 
بالداری را نشان می دهد که دارای دمی به شکل گیاه است)تصویر 17(

تصوی�ر14- ک�وزه س�رامیکی، "کوزه الحم�را" با نقش 
غزال ه�ای قرین�ه روب�رو، س�ده چهاردهم-پانزده�م 

میالدی، ماالگا، اسپانیا، مکان نگهداری قرناطه.
)www.qantara-med.org( :ماخذ

تصوی�ر 15-  مدالیون با صحنه ش�کار، کاپریکورن و حی�وان تخیلی، 900 میالدی، 
شمال ایتالیا، موزه قرون وسطی.

)www.qantara-med.org( :ماخذ
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نتیجه
ــانی ترکیبی است از نقش حیوانات  نقش "حیوان-گیاه" ساس
ــیوه های متفاوت با نقوش گیاهی امتزاج  طبیعی یا تخیلی که با ش
ــیاری از موارد شکل گیاهی از ترکیب با دم حیوان  یافته اند. در بس
در انتها یا همچون زائده های گیاهی دیگری به بدن حیوان متصل 
شده است. در انواعی از آنها هم شکل گیاهی از دهان حیوان خارج 

شده و شبیه زبان او شده است. 
ساختار کلی این ترکیبات عموماً در هماهنگی اجزا با یکدیگر 
ــرار می گرفته اند، بوده بطوریکه  ــا با کادر یا مکانی که در آن ق و ی
فرم های گیاهی در حالتی از تعادل با اجزای حیوانی رسم می شده 
ــناخت خالقان آنها با اصول زیبایی  ــان از تفکر و ش ــت، که نش اس
ــانه دارد. همچون الگوهای ساسانی، در آثار دوران اسالمی،  شناس
ــاده با  ــوش "حیوان-گیاه" از فرم های س ــس و رومی وار، نق بیزان
ترکیب ساده نقش گیاهی با دم یا با دهان شروع شده و به فرم های 

بسیار پیچیده و درهم تنیده ختم می شود. 
ــده و سفال، بر روی  ــیاء فلزکاری ش  این ترکیبات عالوه بر اش
ــمی ساسانی نیز نقش شده اند. زیبایی و خالقیت  پارچه های ابریش

ــش چنین موجودی چنان گیرا و مجذوب کننده بوده که به  آفرین
صورت بسیار وسیعی در امپراطوری پهناور ساسانی از شرق تا غرب 
و در دوران پساساسانی، در کشورهای اسالمی، امپراطوری بیزانس، 
ــورهای حاشیه دریای مدیترانه، اروپای مرکزی و اروپای غربی  کش
گسترش پیدا کرد. آسیای مرکزی و اروپای مرکزی نیز در مهاجرت 

این نقوش به اروپای غربی نیز نقش داشتند.
ــاهای رومی وار در اسپانیا و به طور خاص فرانسه صحنه  کلیس
ــه حکاکی و نقش پردازی  ــدند. با توجه ب نمایش این موجودات ش
ــر روی دیواره های  ــای روایی کتاب عهد عتیق و جدید ب صحنه ه
ــتون های کوبیک و حجیم این کلیساها، فضاهایی  بیرونی و سرس
ــایر  ــگفت انگیز از در هم آمیزی این نقوش با س خارق العاده و ش
عناصر بوجود آمده است. مقایسه بسیاری از نقوش "حیوان-گیاه" 
بر روی دیواره ها و سرستون ها، باالخص نقوش گریفون های قرینه 
ــکال گیاهی  ــیوه ترکیب گیاهی با دم آنها و یا خروج اش روبرو و ش
ــانی  ــری خالقان آنها را از نمونه های ساس ــان، تاثیر پذی از دهانش

انکارناپذیر می سازد. 

تصویر16-  نقش برجسته ش�یر بالدار، قسمتی از کتیبه دیواری کلیسای سن پیر، 
دوره رومی وار، آنگولم، فرانسه.  

)www.art-roman.net/angouleme( :ماخذ

تصویر17- نقش گریفون های قرینه متقابل، س�ر س�تون کلیس�ای سن ژروه  سن 
پروته، سیوو، فرانسه.

)www.art-roman.net/sive( :ماخذ

تصویر20- کتیبه افریز نقوش تزیینی حیوانی و گیاهی و جانوران افسانه ای کلیسای 
نوتر دام  کونو، Notre Dame Cunault، رومی وار، فرانسه.

)www.art-roman.net( :ماخذ

تصویر 19- سرستون های تزیینی سطح 
 ،Airvault  بیرونی کلیس�ای  ایرول�ت

رومی وار، فرانسه. 
)www.art-roman.net/airvault(:ماخذ

تصویر 18- سرس�تون ب�ا نقش گریفین، 
دیر سن- پیر بازل، نیمه دوم قرن یازدهم 

میالدی.
)www.art-roman.net/basel(:ماخذ

ــام رخ در حال نگاه به بیننده  ــر و صورت حیوان به صورت تم س
ــده و  ــت. دم وی با قوس و انحنایی بزرگ به بیرون بدن هدایت ش اس
ــپس به برگ های بزرگی تبدیل می شود. شاخه ای از آن هم از بین  س
ــر به برگ بزرگ دیگری منتهی  ــته و در نزدیک س بدن و بال گذش
می شود، در حالیکه فرم مشابهی از آن نیز در زیر بدن شکل می گیرد. 

کل بدن موجود ترکیبی را می توان در کادری مستطیلی جای داد.
ــه تاثیر گرفته از هنر  ــش دیگری که می توان به عنوان نمون نق
ــده و دم  ــانی عنوان نمود، نقش گریفون با پای جلویی بلند ش ساس
منتهی به فرم گیاهی است. این موجود به صورت قرینه روبرو، بر روی 
سرستون کلیسای سن ژروه فرانسه، خود نمایی می کند)تصویر17(. 

ــر بازِل  ــن- پی ــتون های دیر س ــر همین نقوش بر روی سرس نظی
)تصویر18( و کلیسای اِیرولت نیز وجود دارد. 

ــت که همچون نمونه های  ــه مهمی که وجود دارد این اس نکت
ــوان با گیاه  ــی وار هم فرم های ترکیب حی ــانی، در هنر روم ساس
ــم تنیده وجود  ــای پیچیده و در ه ــاده تا گونه ه ــاي س از نمونه ه

دارد)تصویر20(. 

ــالمی و ــانی و تاثیر آن بر هنر اس ــر ساس ــاه" در هن نقوش"حیوان-گی
هنر رومی وار فرانسه
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پی نوشت ها 

ــرامیک های " گروس یا گاروس" (Garrous) گل خاک رس قرمز و  1 س
ــیله اندود مسی شفاف پوشیده می شوند، که می تواند سبز  ضخیم دارند که بوس

یا بی رنگ باشد.
2 در کتاب ِدِده ُکرکوت (Dede Korkut)، حماسه ی ترکمنی نوشته شده 
در قرن شانزدهم میالدی، کلمه تانگری نیز بکار برده شده که تداعی کننده اغوز ها 
ــلجوقیان هم شامل  ــیون بزرگ قبایل ترک س نیز بوده (Oghuz)- و کنفدراس
می شده-و فرهنگ اسطوره ای قدیم مربوط به حیوانات بزرگ وپرندگان شکاری است.

ــی بودند که در  ــرافی بیزانس ــا Paléologue، خانواده اش 3 پالئولوگ ه
جنگ های صلیبی کنستانتینوپول)قسطنطنیه( را فتح نمودند و از سال 1258 

تا 1453 بر بیزانس حکمفرمایی می کردند. 
4 ایفریکیا، نامی است که به فاتحان عرب کشورهای تونس و الجزایر داده 

شده است.
5 کوزه اوسما، انستیتو والنسیا دون خوزه ، مادرید؛ کوزه سیمونتی و کوزه با 
نقش غزال ها، موزه ملی هنر هیسپانو- مسلمان ، قرناطه؛ کوزهموزه ملی پالرم، ...
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