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 چکيد ه
جستار حاضر، مطالعه  ای تطبیقی میان نمونه  ای شاخص از بشقاب فلزی ساسانی با سفالینه  های سلجوقی است که نقش مایه ای 

یکسان و نماد ین از انسان را د ر طبیعتی جاوید ان به نمایش می  گذارند . هد ف این مقاله، تبیین نسبت مفهومی این نقش مایه   د ر د و 

د وره تاریخی ایران است که زینت  بخش بشقاب سیمین و زّرین ساسانی بود ه و د ر سفالینه  های سلجوقی نیز تکرار می  شود . پرسش 

اصلی بد ین شرح است: معناشناختی جایگاه انسان که با الگوهای بصری یکسان د ر بشقاب فلزی ساسانی و سفالینه  های سلجوقی 

نمود  یافته با کد ام حوزه اند یشگانی انسان  گرایانه ایرانی مناسبت د ارد ؟ این پژوهش با منابع کتابخانه  ای و روش توصیفی- تحلیلی 

به بررسی کیفی د اد ه  ها می  پرد ازد . براساس نتایج پژوهش به نظر می  رسد  نقش مایه مورد  مطالعه که بر محوریت نقش انسان د ر 

طبیعتی ماند گار تمرکز د ارد ، وامد ار مفاهیم انسان  گرایانه زرتشتی است که د ر اد وار تاریخی ایران پیش از اسالم تجلی د اشته و د ر 

د وره اسالمی نیز تد اوم یافته است. د ر بشقاب ساسانی و سفالینه  های سلجوقی، تصویرگری انسان د اللت بر جایگاه استعالیی انسان 

به مثابه باشند گان مینوی د ارد  که یاریگر امشاسپند ان َهئورَوتات و اَمرتات د ر صیانت از آب و گیاه است. هنرمند  ساسانی و سفالگر 

سلجوقی با آفرینش صحنه  ا  ی ممتاز بر مقام سپنتایی انسان خَرد َورز و پیامد  نیک   َمنشی او د ر محیط پیرامونی تأکید  نمود ه و 

جاود انگی فرهنگ ایرانی را د ر طبیعتی سرمد ی می  جویند .

واژه های كليد ی
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 * مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی پسا  د کترای نگارند ه د وم، با عنوان »انسان گرایی د ر سفال سلجوقی« می باشد که با راهنمایی نگارند ه     اول د ر د انشگاه الزهرا ارائه 
شد ه است. 

.E-mail:so.alizadeh@gmail.com ،021-2621496 :نویسند ه مسئول: تلفن: 091271774400، نمابر **

صفحات 33 - 38 )علمی-  پژوهشی(

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    د وره 27، شماره  2، تابستان 1401



34
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 27، شماره  2، تابستان 1401

آفرینش  های هنری ممتاز با نمایاند ن آرایه  ها و مضامین شاخص د ر 
انتقال معانی و مفاهیم ناب برآمد ه   از انگارها، رازآموزی  ها و د ریافته  های 
پد ید آورند گان د ر باب جهان هستی متقد م بود ه  اند . ازاین  رو، بد ون شناخت 
و آگاهی از پند اشت  ها و باورهایی که مبانی نظری، فلسفی و هستی  شناسی 
تمد ن  ها را شکل می  د هند ، نمی  توان د رباره فرهنگ و هنر آنها اظهارنظر 
نمود . د ر باور عقید تی ایران باستان، انسان خرد َورز با نیک پند اری و ُکنش 
نیک به روح سپنتایی می  پیوند د  و به د رک راستی، نظم و حقیقِت جهان 
نائل می  شود . د ر آیین مزد یسنا، انسانی که به جایگاه واالی سپنتایی د ست 
یافته، نه تنها مأمنی د ر ُقرب اهورا د ارد ، بلکه به مثابه هیربد ان عالی مقام 
به آموزش شهود  و فهم خود  از عالم ماد ی و معنوی به د یگر همنوعان 
پرد اخته و با ترویج د رستکاری د ر جامعه، یاریگر خلق د ر رشد  معنوی 
است. پژوهش حاضر تالش نمود ه با تبیین ارزش  های نماد ین د ر نمونه  ای 
ممتاز از بشقاب سیمین و زراند ود  ساسانی و د و سفالینه سلجوقی، الیه  های 

معنایی مشترک د ر آنها را د ریابد . سعی بر آن بود ه است با پاسخگویی 
به پرسش اصلی جستار، به د رک چیستی نسبت مفهومی میان حوزه 
اند یشگانی انسان  گرایانه ایرانی با تصویرگری انسان د ر طبیعتی جاود ان د ر 
د و د وره تاریخی متفاوت ایران )ساسانی و سلجوقی( د ست یابیم. هم چنین، 
با آشکارگی استمرار پند اشت   انسان  گرایانه   ایران باستان د ر د وره اسالمی، 
بر خویشکاری مقد س انسان د ر صیانت از عالم ماد ی به ویژه گیاهان و آب 
صحه گذاریم. هد ف ما تأکید  بر نیک اخالقی و ُکنشگری نیک انسان ایرانی 
با روح سپنتایی است که عالوه   بر مبارزه علیه پلید ی  های د رونی ازجمله 
خشم، کینه، ستم، بی عد التی و د روغ با نثار محبِت پاک و مقد س خود  به 
جهان هستی د ر نابود ی نیروهای اهریمنی حاکم بر آن می  کوشد . محوریت 
مقام استعالیی انسان ایرانی و پیامد  فضایل اخالقی او د ر محیط پیرامونی، 
تفکری انسان  گرایانه است که د ر اد وار تاریخی پیش   از اسالم تجلی د اشته 

و د ر د وره اسالمی نیز تد اوم یافته است. 

روش پژوهش
د ر این پژوهش، مطالب به طریق اسناد ی و کتابخانه  ای گرد آوری شد ه   
و روش تحقیق، تاریخی   -   تحلیلی است. هم چنین، معناشناختی نقش مایه 
د و پیکره   نشسته د ر کنار د رخت، برکه آب با ماهی  های شناور از طریق 
فلزی  الگوهای بصری و مفهومی یک بشقاب  مطالعه  ای تطبیقی میان 

ساسانی با د و سفال سلجوقی انجام شد ه است.

پيشينه پژوهش
د ر رابطه با تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته می  توان به مقاله  ای 
تحت عنوان »استمرار نقش مایه های ظروف سیمین د وره ساسانی برنقوش 
طاووسی  محمود   نوشته   ،)1391( نیشابور«  سامانی  د وره  سفالینه های 
نقوش  میان  تطبیقی  د ر یک مطالعه  اشاره کرد  که  آزاد بخت  و مجید  
فلزکاري ساساني ازجمله شکار، نبرد  حیوانات، پرند گان، حیوانات و بزم 
د رباری با نقوش سفالینه  هاي ساماني، به تأثیرپذیري الگوهای تصویری 
سفالینه  هاي ساماني از فلزکاری ساسانی تأکید  می  شود . مقاله با عنوان 
»مطالعه نقوش سفال و منسوجات د وره سامانی و آل بویه د ر تطبیق با 
هنر ساسانی« )1396(، نوشته محسن مراثی و حسین شجاعی قاد یکالیی 
علت تأثیرپذیری هنر و منسوجات آل بویه و سامانی از هنر ساسانی را 
کسب مشروعیت ملی نزد  تود ه مرد م می  د اند . ابوالفضل صاد قپور با استناد  
به تحلیل پوپ د ر مقاله  ای با عنوان »تحلیل و بازشناسی نماد گرایانه نقوش 
مشترک منسوجات ساسانی و آل بویه« )1396(، با استناد  بر تحلیل پوپ 
بر استمرار نقوش د وره ساسانی د ر منسوجات د وره آل بویه تأکید  نمود ه و 
بر ارتباط بین مرگ با نماد  جاود انگی صحه می  گذارد . جستار پیشرو، تالش 
د ارد  با شناخت اشتراکات الگوهای بصری و مفهومی د ر آثار مورد  پژوهش، 
بر استمرار اند یشه  ورزی کهن ایرانی مبتنی بر جایگاه ارزشی استعالیی 
انسان د ر د و د وره تاریخی متفاوت ایران )ساسانی و سلجوقی( و نقش او د ر 

پایند گی ایرانیان د ر طبیعتی سرمد ی تأکید  ورزد .

مبانی نظری پژوهش

فلزكاری ساسانی
با پیروزی ارد شیر بابکان بر ارد وان پنجم، پایه  های شاهنشاهی اشکانی 
فرو ریخت و شاهنشاهی ساسانی )224-651 میالد ی( استوار شد . د ر 
اعراب  حمله  از  پیش  ایرانی  شاهنشاهی  آخرین  که  ساسانی  حکومت 
محسوب می  شود ، ایران تحت فرمانروایی یکپارچه و قد رتمند  شاهنشاهان 
با  معماری  و  هنر  ساسانیان،  فرمانروایی  عصر  د ر  گرفت.  قرار  ساسانی 
نمایش  به  را  کثرت  عین  د ر  وحد ت  از  جلوه  ای  ایرانی،  هویت  حفظ 
گذاشت و انسجام و همگونی آشکاری را د ر هنر ایران زمین پد ید  آورد . 
کاخ  های سلطنتی، کوشک  های بین راهی، آتشکد ه  ها، سنگ  نگاره  ها، پل  ها، 
موزاییک  کاری، بافند گی و منسوجات، گچ کاری و فلزکاری نمونه  هایی از 
شکوه و تنوع هنر ایران د ر عصر ساسانی است. د ر میان هنرهای صناعی 
ایران د ر عصر ساسانی، ابعاد  زیبایی  شناختی فلزکاری با آفرینش شماری از 
تنگ ها، بشقاب ها و ری تون ها نمود  یافت. مطالعه جنبه  های فناورانه، ابد اع 
د ر صنع، کاربرد  نماد ین و تمثیلی د استان  های اسطوره  ای، محتوای نقش  ها 
و جلوه  های بصری ظروف سیمین و زّرین ساسانی حاکی از د ستاورد های 
نوین هنر فلزکاری ایران د ر این د وره است. هم چنین، بهره  گیری از مضامین 
و کهن  الگوهای ایرانی د ر ظروف سیمین و زّرین ساسانی، بستری مناسب 
برای احیاء و انتقال اند یشه و هنر ایرانی را د ر اد وار پس از حمله اعراب 
فراهم آورد . بد ین سبب، آثار سیمین و زّرین ساسانی تأثیر بسزایی د ر هنر 
د وره اسالمی نهاد  و هنرمند ان قرون اولیه اسالمی به تبعیت و پیروی از 
هنر فلزکاری ساسانی آثاری زیبا پد ید  آورد ند . برجسته  کاری، کند ه  کاری 
و مطاّلکاری از ویژگی  های هنر فلزکاری ساسانی است )نفیسی، 1388، 
200(. د ر آثار سیمین و زّرین ساسانی پیکره  های انسان، نقوش حیوانی، 
گیاهی و هند سی با زیبایی به تصویر کشید ه شد ه  اند . ظروف فلزی ساسانی 
بیش  تر صحنه  های شکار، جشن و بزم، نقوش حیوانی مانند  شیر بالد ار و 
پرند ه  های اساطیری ایران را که اغلب نقشی ترکیبی و افسانه  ای د ارند ، به 
نمایش می  گذارند  )ابن عباسی، مقتد ایی، 1390، 214(. فلزکاری ساسانی 

حاصل د انش و هنر ایران باستان است.
د ر عصر ساسانی، آفرینند گان آثار فلزی برای ساخت ظروف نقره و 

مقد مه
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بکار   برد ند . د ر روش سرد ،  را  نوینی  آنها، روش  های  تزیینات  و  زراند ود  
قطعات منفصل را با الیه  ای از طال   می  پوشاند ند  و سپس، قطعات منفصل 
را به هم متصل می  کرد ند . د ر روش گرم نیز نخست، تصویر مورد  نظر را 
با روش برجسته  کاری ترسیم کرد ه و با پوشاند ن قشری نازک از طال بر 
روی آن، به روش ریخته  گری اثری د وجد اره می  ساختند . د ر روش ترصیع 
نیز بخش  هایی از سطح ظرف را با مشبک  کاری جد ا کرد ه و با جایگزینی 
قطعات گرانبها هم چون یاقوت و د یگر سنگ  های قیمتی د ر آن، به آثار 
جلوه  ای زیبا و باشکوه می  بخشید ند  )بن عباسی، مقتد ایی، 1390، 216(. 
قد رت، حرکت، هیجان، تلفیق نقوش پر نیرو با نقوش تزیینی از ویژگی  های 
 )1( تصویر  )گیرشمن، 1394، 69(.  است  نقره  ای ساسانی  مهم ظروف 
نمونه  ای شاخص از ظروف سیمین و زّرین ساسانی است که جلوه  ای از 

اند یشه، هویت و هنر ایرانی را به ُرخ می  کشد .
تصویر )1( ظرف سیمین و زّرین و متعلق به د وره ساسانی است که 
به روش برجسته  کاری ساخته شد ه و پس از قلم زنی الیه  ای نازک از طال 
به روی آن   نشاند ه شد ه است. همان  گونه که د ر تصویر مشاهد ه می  شود ، 
اثر د ارای ترکیب  بند ی متقارن بود ه و تصویر از طریق نقش د رخت به د و 
بخش مساوی تقسیم می  شود . د رخت نیز د و شاخه د ارد  که د ر زیر هر 
شاخه پیکره  ای نشسته است. نکته شایان توجه این است که هر د و پیکره 
هم اند ازه بود ه و هیچ یک بر د یگری برتری ند ارد . پیکره  ها با کمرهای باریک 
و بد ون برجستگی  های بد ن نشان د اد ه شد ه  اند . چهره  ها فاقد  ریش بود ه 
و تشخیص مرد  و زن بود ن آنها د شوار است. د ر این تصویر، هاله   به د ور 
سر احتماالً د اللت بر تقد س پیکره  ها د ارد . د ر د ست پیکره سمت راست، 
مقابلش  فرد   به  می  خواهد   که  می  شود   د ید ه  بَرسم(  )احتماالً  شاخه  ای 
پیشکش کند . فرد  مقابل هم با د ست راستش، پیاله  ای )احتماالً حاوی 
افشره هوم( را گرفته که به فرد  مقابلش تقد یم می  کند . د ر پایین تصویر، 
برکه   آب با ماهی  ها ترسیم شد ه است. د ر باالی تصویر نیز د و پیکره حضور 
د ارند  که نظاره  گر صحنه  اند  و صحنه با پرند گان بر روی شاخه  های پیچان 
تزیین شد ه است. به نظر می  رسد  چین  های لباس متأثر از هنر رومی است. 
هم چنین، صالبت و استواری پیکره  ها نیز یاد آور هنر هخامنشی است. این 
اثر، بیانی نماد ین و تمثیلی د ارد  و به نظر می  رسد  تحلیل الگوهای مفهومی 

آن، مستلزم شناخت مبانی نظری زرتشتی د ر باره انسان است.
اهورامزد است.  آفرینند گی  باور زرتشتی، سپند  مینو مظهر  براساس 
بر  افزون  که  می شوند   محسوب  اهورایی  جلوه  هایی  نیز  امشاسپند ان 
گستراند ن نظم د ر جهان از عالم ماد ی و موجود ات نیز حفاظت می  کنند . 
ُوهوَمَنه نگهبان گله و جانوران سود مند  و د ر مورد  آد می نگاه د ارند ه سالمت 
اند یشه؛ اُرد یبهشت نگهبان آتش؛ شهریور نگهبان فلزات؛ اسپند  راهنمای 

احساسات و افزایش آرامش د ر آد می؛ َهئورَوتات یا خرد اد  )کمال( ماد ینه 
)بی  مرگی(  اَِمرتات یا اَمرد اد   وجد ان؛  راهنمای  انسان  د ر  و  آب  نگهبان 
نگهبان گیاهان و د ر مورد  انسان نگهبان جاود انگی )مهر، 1387، 22(. 
از آب و  افزون بر محافظت و پاسد اری  اَمرد اد   به نظر می  رسد  خرد اد  و 
گیاهان وظایف مهم د یگری را برعهد ه د ارند  که همانا یاری رساند ن به 
از پلید ی  ها برای کسب سعاد ت و کمال و د ر  انسان د ر د وری جستن 

نهایت، جاود انگی است.
بر اساس اوستای متأخر، با پیوستگی اهورا  مزد ا به سپند  مینو از یک  سو 
و د خول امشاسپند ان به ذات اهورایی از د یگرسو، هفت  گانه   مقد س پد ید  
می  آید  که ارتباطی نزد یک با د نیای ماد ی د ارند . مینوها نیز روان  های قائم 
به ذاتی هستند  که اگر انسان بخواهد  می  تواند  به آنها بپیوند د  و د ر راستای 
خویشکاری آنها عمل کند . امشاسپند ان نیز می  توانند  به د رون هر موجود  
میرایی نزول اجالل کنند  و منزل را اگر مناسب نبود ، رها کنند  )بویس، 
1393، 102(. این تفکر بر حریت و آزاد گی انسان د اللت د ارد . به عبارتی، 
انسان همان طور که د ر گزینش نیکی  ها و پلید ی  ها آزاد  است د ر انجام 
امور خیر و بد  نیز مختار است. انسان با اراد ه و آزاد منشی می  تواند  خیر 
را برگزید ه و با انجام اَعمال نیک به مقام باشند گان مینوی ارتقاء   یابد  و 
یاریگر امشاسپند ان د ر انجام وظایف مربوط به عالم خاکی گرد د . د ر آیین 
زرتشتی، صیانت از عالم ماد ی به مثابه ُکنش نیک انسان تلقی می  شود  و 

عامل کسب مقام استعالیی انسان و جای گرفتن د ر ُقرب اهورایی است.
د ر اوستا، عالم خاکی و موجود ات آن مورد  توجه است. د ر یشت 12، 
اََرت یشت و یشت 17، از د رخت هوم سفید  یا َگوَکَرنَه نام می  برد  که انسان 
اکسیر جاود انگی را از آن د ریافت می  کند  و پرند ه افسانه  ای َسئین یا سیمرغ 
بر روی آن آشیانه د ارد . ازاین  رو، بر اهمیت د رخت تأکید  می  کند  و بر آن 
ارج می  نهد . د ر باور زرتشتی، َشر همواره   می  کوشد  تا گیاه مقد س هوم را از 
بین ببرد  ولی با مقابله ماهی  های َکر مواجه می  شود . ماهی  های مینوی َکر 
که د ر د ریا شنا می  کنند  مانع از آسیب  های نیروهای اهریمنی به د رخت 

می  شوند  )هینلز، 1391، 28(.
افزون بر آن، اَمرد اد  نیز به منظور حفاظت از گیاه به مقابله با َشر می  رود . 
او گیاه را کوبید ه و آن را با آب باران می  آمیزد  تا به زمین بارید ه شوند  و 
هزاران گونه  های مختلف گیاهان د ر زمین پد ید ار   شوند . اَمرد اد  با محافظت 
از گیاهان د ر برابر بیماری  ها نیز موجب می  شود  تا هزاران نوع مختلف از 
تخم گیاه بروند . او با گرد آوری تخم  ها، د رخت همه تخمه را میان د ریای 
فرخکرد  می  آفریند  تا پرند ه افسانه  ای سیمرغ بر روی شاخه  های آن النه 
سازد . با پرواز سیمرغ، تخم  ها به زمین آمد ه و انواع گیاهان، د رختان و 

گل های زیبا پد ید ار می  شوند  )بهار، 1389، 124(.
انسان ها  به  با ستایش آب  های پاک و گیاهان،  سرود ه  های زرتشتی 
د رباره پاک نگه د اشتن آنها از هرگونه آلود گی سفارش می  کند  )یسنا، هات 
3(. اما، با پژوهش د ر آیین مزد یسنا د رمی  یابیم که بنیان اخالق زرتشتی 
بر اختیار انسان استوار است. انسان با اراد ه آزاد  خود  می  تواند  با پیوستن 
به َشر از یاران اهریمن شود  و رذایل اخالقی را د ر د رون خود  نهاد ینه کند  
و سرانجام، تیره  روزی و تباهی فرد ی و جمعی را ببار آورد . از سویی د یگر 
با گام نهاد ن د ر راستای خیر، فضایل اخالقی )عد ل، مهربانی، د رستکاری، 
سرانجام، سعاد ت،  و  کند   وجود ی خود   ملکه  را  راست گویی(  پارسایی، 
کمال و جاود انگی را برای خود ، جامعه و گیتی به ارمغان آورد . د ر تفکر  )URL1( :تصویر 1- بشقاب سيمين و زّرین ساسانی، مأخذ

پیامد پژوهی اند یشه زرتشتی د ر بشقاب فلزی ساسانی و سفالینه  های 
سلجوقی
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تصویر 2- كاسه سلجوقی، نقاشی روی لعاب، ساوه، مأخذ: )پوپ،1394، جلد  9، 693(

انسان  گرایانه زرتشتی، آد می نخست با قوه عقل خود  پلید ی را از نیکی  ها 
تشخیص می  د هد  و سپس، با آزاد ی اراد ه یکی را برمی  گزیند . د رنتیجه، 
روان و اند یشه انسان با تصمیم  گیری او به اهریمن می  پیوند د  و با رذایل 
اخالقی ازجمله خشم و کینه توزی، د روغ و بید اد ، پشتیبانی از فرمانروایان 
ستمگر، بی قانونی و تبعیض، برخالف قانون اشا عمل   می  کند  )مهر، 1387، 
66(. گریختن فّره جمشید  از او د اللت بر تصمیم جمشید  د ر گزینش 
کبر و غرور د ارد . برای زرتشتیان فقط اند یشید ن به افکار خوب و گفتن 
کلمات  خوب کافی نیست، بلکه انسان باید  فعاالنه برای مبارزه با نیروهای 
اهریمنی و جهل تالش کند  (Hartz, 2009, 17). به عقید ه زرتشت، مبارزه 
اخالقی نخست باید  د ر د رون انسان صورت گیرد . انسان با تسلط بر نفس 
خود  و چیرگی بر بد ی  های د رون، می  تواند  به آموزش و تعلیم د یگران نیز 
بپرد ازد  )مهر، 1387، 69(. ازاین  رو، انسان سعاد تمند  که به د رک مفاهیم 
بنیاد ین گیتی نائل شد ه عالوه بر یاری رساند ن به فروزه  های اهورایی قاد ر 
است پند اشت  های خود  را به د یگر هم نوعان انتقال   د هد  و د ر راهنمایی آنها 
بکوشد . انسان سپنتایی نه تنها د ر بقاء عالم ماد ی می  شتابد ، بلکه د ر پایایی 
فضیلت  های انسانی د ر جامعه نیز نقش بسزایی ایفا می  کند . به عبارتی، 
مبانی انسان  شناختی زرتشتی بر عقل، تصمیم  گیری، اراد ه، آزاد ی، حق 
انتخاب، ُکنشگری، آموزش و تعلیم نهاد ه شد ه است. د ر آیین مزد یسنا، 
زنان همتای مرد ان د ر انجام کارهای نیک بود ه و از میان آنها هرکس 
که د ر این راه پیشی بگیرد ، برتر است. برای زرتشتیان مهم ترین وظیفه 
د ینی، د ستیابی به اخالق خوب است. زرتشتی بود ن به معنای احترام و 
ارج نهاد ن به فضیلت  هایی هم چون خرد مند ی، د اد گری، مهربانی، عشق 
به خانواد ه، احترام به د یگران و جامعه، حفظ محیط زیست، حمایت از 
 Hartz, 2009,) است سخاوت  و  مهمان نوازی  سخت کوشی،  حیوانات، 
د روغ  گویی،  خشم،  ناد انی،  جهل،  هم چون  ویژگی  هایی  مقابل  د ر   .(88
 Rustom) ظلم، شرارت، بی  عد التی و استثمار ازجمله رذایل اخالقی است
Masani, 1954, 98). به نظر می  رسد  هنرمند  ساسانی با تصویرگری انسان 
د ر بشقاب سیمین و زّرین به مثابه هیربد ان عالی مقام، عمل مقد س آموزش 
را بر عهد ه د ارد  و به مخاطب د ر فهم جایگاه متعالی انسان ایرانی یاری 
می  رساند . هنرمند  ساسانی براساس نحوه   اد راکش از اند یشه   کهن زرتشتی 
مبتنی بر نیک پند اری و نیک ُکنشی انسان تمرکز نمود ه و نقش بسزایی د ر 

تعلیم همنوعان و احیا و انتقال باورهای کهن ایرانی ایفا می  کند .

سفالگری سلجوقی
ایرانیان با پذیرش د ین اسالم به ساد ه زیستی گرایش یافتند . از آنجا 

که قوانین اسالمی ساخت آثار تزیینی از طال و نقره را منع می  کرد ، توجه 
ایرانیان بیشتر به ساخت آثار سفالی معطوف شد  )توحید ی، 1393، 257(. 
د ر سد ه  های پنجم و به ویژه ششم هجری قمری/ یازد ه و د وازد ه میالد ی 
که مقارن با فرمانروایی سالطین سلجوقی د ر ایران بود ، با تحول د ر سفال 
و سفالگري سلجوقی، عصر طالیی سفال ایران پد ید  آمد . د ر این راستا، 
مقام سفالگر د ر جامعه ترفیع یافت د رنتیجه، سفالگر توانست نام و تاریخ 
خلق اثرش را بر سفال خود  بنگارد  و بد ین طریق د ر ارتقاء مقام انسان 
و هنر ایرانی بکوشد . از طرفی، بهبود  فنون ساخت و شیوه نگارگری از 
یک  سو و ظرافت، مهارت و تنوع آثار سفالی از د یگر سو، موجبات پیشرفت 
سفالگری سلجوقی را فراهم آورد . نقاشي با تکنیکي ظریف بر روي سفال 
جالد ار و مینایي انجام گرفت و علی رغم محد ود یت  های صورتگری انسان، 
بر شخصیت  هاي انسانی توجهي خاص مبذول   شد  )تالبوت رایس، 1386، 
74(. تصاویر )2( و )3( نمونه  هایی زیبا از سفالینه  های سلجوقی هستند  که 

ماهرویان را د ر طبیعتی د لنواز به تصویر می  کشند .
تصویر )2(، سفال سلجوقی به قطر20 سانتی متر، نقاشی روی لعاب و 
ساخت ساوه است. د ر این تصویر، د و پیکره انسانی به صورت متقارن د ر کنار 
د رخت سروی نشسته  اند . د رخت سرو د ر باال سر به آسمان د ارد  و د ر پایین، 
د ارای شاخه  هایی با برگ  های کوچک زّرین است که د ر اطراف پراکند ه 
شد ه  اند . چهره  ها به سبک هنر سلجوقی با صورت  های گرد ، چشمان باد امی، 
ابروهای کمانی، بینی کشید ه و لب  های غنچه ترسیم شد ه  اند . هر د و پیکره 
د ارای لباس  های فاخر، موهای بلند ، بازوبند ، سربند ، گوشواره و هاله به 
د ور سر هستند . نکته شایان توجه این است که تشخیص مرد  و زن بود ن 
چهره  ها د شوار است و احتماالً برای سفالگر سلجوقی آنچه اهمیت یافته 
همانا سرشت انسانی است. بهره  گیری از سطوح تخت منقوش، فقد ان خط 
افق، د ورگیری خطی و رنگ  های د رخشان از د یگر ویژگی  های بصری این 

تصویر بشمار می  آیند .
بنا به الگوهای بصری تصویر )2(، د ر د ست راست پیکره  ای که با گوشواره 
گرد ، سربند  آبی و لباس بنفش مزین به نقوش زرد  تصویر شد ه، شاخه گلی 
د ید ه می  شود  و د ر د ست چپ او، ترکه یا شاخه  ای نازک از د رخت )احتماالً 
بَرسم( که به نظر می  رسد  می  خواهد  به فرد ی که د ر روبروی او نشسته 
پیشکش کند . فرد ی که با جامه زرد رنگ نقاشی شد ه، پیاله  ای کوچک د ر 
د ست راست )احتماالً افشره هوم( د ارد  و د ست د یگر خود  را د راز کرد ه 
تا احتماالً برگ زّرین یا شاخه )احتماالً برسم( را د ریافت نماید . د ر باالی 
تصویر، د و پرند ه د ر د و طرف د رخت د ر حال پروازند  و د ر پایین تصویر، 
برکه  ای د ید ه می  شود  که د رون آن، یک ماهی بزرگ با ماهی  های کوچک 

د ر شکم و یک ماهی زرد رنگ به تصویر کشید ه شد ه  اند .
تصویر )3(، کاسه سلجوقی با نقاشی سیاه روی لعاب آبی و متعلق به 
سد ه ششم هجری قمری/ د وازد هم میالد ی است. قطر آن،20 سانتی  متر 
و ساخت کاشان است. این تصویر نیز د و پیکره را نشان می  د هد  که د ر د و 
طرف د رخت سروی نشسته  اند . پیکره   سمت چپ، لباسی مزیّن به نقوش 
حلقوی بر تن د ارد  که با د ست راست یک پیاله و با د ست چپ، پرند ه  ای 
را گرفته که د ر حال تماشاکرد ن ماهی  های د رون برکه است. فرد ی که د ر 
مقابل او نشسته لباسی مزیّن به نقوش گیاهی بر تن د ارد  و د ر د ست چپ 
او، شاخه  ای با برگ  های کوچک د ید ه می  شود . د و طرف صحنه با د و شاخه   
و برگ  های کوچک تزیین شد ه که د ر تناسب با فضای مد ور سفالینه است. 
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تصویر 4- نقش د رخت سرو با پرند ه، كاشان، مأخذ: )پوپ، 1394، جلد  4، 1825(تصویر 3- كاسه سلجوقی، سد ه 6 ه.ق/12 م، كاشان، مأخذ: )پوپ، 1394، جلد  9، 691(

جد ول 1. مطالعه تطبيقی بشقاب ساسانی با د و سفال سلجوقی با نقش د و پيکره نشسته د ر كنار د رخت و بركه آب

د ر د و سفالینه سلجوقی )تصاویر2 و 3( تشخیص مرد  و زن بود ن پیکره  ها 
د شوار است و احتماالً پیکره  ای که سربند ش به شکل کاله ترسیم شد ه، 
مرد  است. تقارن و تعاد ل میان فضای مثبت و منفی و عناصر تصویری از 
ویژگی  های این آثار محسوب می  شوند . د ورگیری خطی نیز به رسم هنر 
این د وره هوید است. همان  گونه که د ر تصویر )3( مشاهد ه می  شود ، د رخت 
سروی که سر به آسمان د ارد  د ر باال به د و بخش تقسیم شد ه و د ر مرکز 
د رخت، تصویر پرند ه  ای به صورت سایه  نمای د ید ه می  شود . د رخت سرو 
با نقش سایه  نمای از یک پرند ه، یکی از ویژگی  های مهم سفال کاشان 
است که د ر عصر سلجوقی رواج یافت )پوپ، 1394، ج.  4، 1826(. به نظر 
می  رسد  سفالگر سلجوقی شکل ظاهری د رخت سرو را با طبیعت مطابقت 
د اد ه و با به کاربرد ن نماد  پرند ه د ر پی القای معانی و مفاهیمی خاص است. 
به نظر می  رسد  پرند ه  ای که د ر میان د رخت سرو نشان د اد ه شد ه است به 
پرند ه افسانه  ای سیمرغ د اللت د ارد . تصویر )4( د و نمونه   از نقش د رخت 
سرو را د ر سفالینه  های کاشان به نمایش می  گذارد  که همانند  تصویر )3( 
د ر باالی تصویر به د و بخش تقسیم شد ه و د ر مرکز آن پرند ه  ای ترسیم 

شد ه است.
د رخت سرو به سبب سبزبود ن همیشگی د ر میان بسیاری از اقوام و 
ملل، نماد  نامیرایی و جاود انگی است )هال، 1380، 293(. د ر اند یشه ایران 
باستان د رخت سرو مقد س است. د ر متون زرتشتی آمد ه است، پس ازآنکه 
زرتشت به پیامبری مبعوث شد  با خود ، اوستا، آتش برزین مهر و د رخت 

سرو را د اشت )تفضلی و آموزگار، 1384، 160(. ایرانیان باستان زرتشتیان 
د ر مراسم مذهبی و اعیاد  د ینی، شاخه  های سرو را به عنوان نماد  نامیرایی 
و جاود انگی به  کار می  برد ند  )بویس، 1375، 157(. نقش د رخت سرو را 
مي  توان بر د یواره  هاي تخت جمشید  نیز یافت. برخي بر این عقید ه  اند  که 
سرو براي ایرانیان نماد  آزاد ي و آزاد گي، شاد ي و خرمي و نماد  مقاومت د ر 
برابر طوفان بود ه است. برخي نیز آن را نماد  اهورامزد ا د انسته  اند  )حبیب اهلل، 
1377، 32(. د ر اند یشه ایران باستان، پاسد اری و نگاهد اری از د رخت سرو 
ازجمله وظایف َهئوروتات و اَمرد اد  محسوب می  شد . افزون  برآن، پاسد اران 
د رخت سرو نیز نماد  جاود انگی بود ه و بهشت را به کمال  یافتگان و رستگاران 
نوید  می  د اد ند  )پوپ، 1394، ج. 2، 1085(. د ر د وره اسالمی د رخت زند گی 
یا کیهانی که به د رخت طوبی مشهور بود  با د رخت سرو بازنمایی شد  که 
نشانه بهشتی بود ن د رخت سرو است )استرلین، 1377، 174(. واژه طوبی 
د ر قرآن )آیه 29 سوره رعد ( به معنای زند گی پاک و فرح بخش و بهترین 
سرانجام برای کسانی است که ایمان می آورند  و عمل صالح انجام می د هند . 
د ر اند یشه عالمه طباطبایی نیز طوبی د رختی بهشتی است که ریشه اش 
د ر منزل رسول خد ا است و د ر خانه هر یک از مؤمنین نیز شاخه ای از آن 
وجود  د ارد  )طباطبایی، 1370، ج 11، 489(. د ر ایران اسالمی نیز تقد س 
د رخت سرو به عنوان موجود ی زمینی د ر ارتباط با عالم مینوی و روحانی 

معنا یافت و بر اهمیت آن تأکید  شد  )جد ول 1(.

پیامد پژوهی اند یشه زرتشتی د ر بشقاب فلزی ساسانی و سفالینه  های 
سلجوقی

 کارتردی ٍ تسییٌی، هفَْهی ٍجٌس سیویي ٍ زرّیي،   تشقاب سیویي ٍ زرّیي ساساًی
تَدى تیاى ًوادیي ٍ توثیلی، تشخیض هرد ٍ زىتعلیوی، 

ّا یکساى ٍ در یک   ّا دشَار است، اتعاد پیکرُ  پیکرُ
تر دیگری ترتری ًذارًذ، اثر هتٌاسة  کذام ّیچراستاست ٍ 

از ٌّر رٍم  هتأثرست، اثر   تا اشرافیت اهپراتَری ساساًی ا
زرتشتی گرایاًِ   اًساىتا تفکر  در تٌاسةٍ ّخاهٌشی است، 

اثر داللت است، تِ اهشاسپٌذاى خرداد ٍ هرداد اشارُ دارد، 
دارد ٌش ٍ خردهٌذ ایراًی هَتر جایگاُ ارزشی اًساى ًیک

 .کَشذ  هیر طیاًت از آب ٍ درخت دکِ 
 تشقاب سفالی سلجَقی

 
 

تیاى تسییٌی، هفَْهی ٍ تعلیوی،  کارتردی ٍجٌس سفال، 
ّا دشَار   تَدى پیکرًُوادیي ٍ توثیلی، تشخیض هرد ٍ زى

 کذام ّیچّا یکساى ٍ در یک راستا تَدُ ٍ   است، اتعاد پیکرُ
است از ٌّر سلجَقی  هتأثرتر دیگری ترتری ًذارًذ، آثار 

)چشواى تاداهی، اترٍّای کواى، تیٌی تاریک، لة غٌچِ، 
، الگَّای گرد ّوچَى قرص هاُ( سرٍطَرتّالِ تِ دٍر 

تِ ًظر ، اًذ  ترسین شذُدر تٌاسة تا فضای اسالهی  تظری
 گرایاًِ  اًساىتا تفکر رسذ الگَّای تظری ٍ هفَْهی آثار   هی

پٌذاى خرداد ٍ هرداد ٍ تر اهشاس شتِزرتشتی پیًَذ دا
آثار تِ هقام استعالیی اًساى )زى ٍ هرد( در داللت دارًذ، 

 طیاًت از طثیعت اشارُ دارًذ.
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نتيجه
مطالعات این پژوهش نشان د اد  که د رک ارزش  های محتوایی بشقاب 
سیمین و زّرین ساسانی و سفالینه  ها  ی   سلجوقی با شناخت آیین زرتشتی 
مناسبت د ارد . د ر اند یشه زرتشتی، سپنتا خصلتی   اهورایی است و انسان 
خرد ورز نیز می  تواند  با نیک پند اری و ُکنش نیکو به روح سپنتایی بپیوند د . 
د ر آیین مزد یسنا، روح سپنتایی همانا مهرَورزی عاری از هرگونه پلید ی 
است که انسان پارسا و نیک َمنش نسبت به جهان هستی، طبیعت، آب و 
گیاهان روا می  د ارد . د ر باور عقید تی زرتشتی، برتری از آِن زن و مرد  نیک 
اخالقی است که د ر نثار محبِت مقد س و پاک به محیط پیرامونی پیشتاز 
انسان  گرایانه که د ر د وره ساسانی تجلی د اشته، د ر د وره  باشد . تفکری 

اسالمی و عصر سلجوقی نیز استمرار یافته و د ر سفالینه  های سلجوقی 
نمایان می  شود . از منظر هنرمند  ساسانی و سفالگر سلجوقی صیانت از 
طبیعت، آب و د رخت به مثابه اکسیر جاود انگی برای انسان خرد َورز ایرانی 
تلقی می  شود . برای آنها، تصویرگری سطوح ظروف فلزی و سفالی به مثابه 
وظیفه هیربد ان عالی  مقام، امری مقد س است و مخاطبان را به تفکر د ر باب 
اند یشه کهن ایرانی د ر باب مقام استعالیی انسان و صیانت از گیاهان و آب 
ترغیب می  کند . هنرمند ان ایرانی د ر د و د وره تاریخی متفاوت )ساسانی و 
سلجوقی( نه تنها د ر بقاء عالم ماد ی کوشید ند ، بلکه د ر پایایی فضیلت  های 

انسانی د ر جامعه ایرانی نقش بسزایی ایفا کرد ند .
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According to the studies, without identifying the ideas 
and beliefs that form the epistemological structure and 
worldview of civilizations, understanding the culture and 
artifacts will be hard. Zoroastrianism or Mazdayasna is 
one of the world’s oldest continuously practiced religions, 
based on the teachings of the Iranian prophet Zoroaster. 
Zoroastrianism has a dualistic cosmology of good and evil 
and an eschatology which predicts the ultimate conquest 
of evil by good. Zoroastrianism exalts an uncreated and 
benevolent deity of wisdom, Ahura Mazda (Wise Lord), 
as its supreme being. In Zoroastrian tradition, there are the 
first seven emanations called Amesha Spentas, through 
whom all subsequent creation was accomplished. Haurvatat 
(Wholeness- Water guardian- Guardian of human 
conscience), Ameretat (Guardian of plants and human 
Immortality) are known as two examples of them. The 
doctrine of the Amesha Spenta, through their connection with 
creation, unites ethereal and spiritual concepts with material 
and manifest objects in a “uniquely Zoroastrian” way: not 
only as abstract “aspects” of Ahura Mazda but also worthy 
of reverence themselves and personified or represented 
in all material things. In the Gathas, each Amesha Spenta 
represents a good moral quality that mortals should strive to 
obtain. Thus, the doctrine of the great seven is that through 
good thoughts, words, and deeds, each individual should 
endeavor to assimilate the qualities of an Amesha Spenta 
into oneself. Throughout history of Iran, Iranian people have 
used some different motifs in their art crafts based on their 
thoughts and interpret about universe. Handicrafts in Iran 
have a history of several thousand years and are the most 
significant and original manifestations of ancient history 
which are related to Iranian thoughts and belief. This article 
is a comparative study between the motif of an excellent old 
Sassanid metal dish and the pictures of two Seljuk potteries 
- a similar scene is represented in all of them (two figures 
sitting next to a tree and a pond with fish). The purpose of 
this article is to analyze the similar visual and conceptual 
patterns in the two different historical periods of Iran (pre-

Islamic and post-Islamic). The present article tries to answer 
this question: what is the most important Iranian thought 
that caused to create the similar visual patterns in Sassanid 
metal dish and Seljuk potteries? The research method is 
descriptive-analytical, applied to desk-based data. It seems 
that the visual and conceptual patterns of Sassanid metal 
dish and Seljuk potteries are related to the Amesha Spenta 
(Haurvatat and Ameretat) in Zoroastrianism. In Zoroastrian 
ritual, Amesha Spenta Haurvatat, who protects water, 
is considered as the guide of human conscience to avoid 
evils. Amesha Spenta Ameretat is responsible for plants 
and the immortality of Iranian wise humans. The results 
of this research show Sassanid artist and Seljuk potter by 
creating a unique scene of human, water, tree and nature 
emphasize on the spirit of Spenta hidden in Iranian wise 
human. According to Zoroastrian humanism, Iranian wise 
human with good thoughts and good deeds protects water 
and trees and causes the permanence of Iranian culture in a 
sustainable nature.
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Iranian Art, Sassanid Metalwork, Seljuk Pottery, Amesha 
Spenta. 
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