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The Seljuk era is one of the creative eras of the Islamic world and the peak of 

Iranian arts. Among the arts which flourished in this era, metalworking is a Seljuk 
method attributed to the Seljuks. During this period, a speacial and independent style 
and method was created in the shadow of encouragement and support of Seljuk rulers 
and sultans. Artists and craftsmen, especially in the northeastern regions of Iran, 
namely Khorasan and Transoxiana, created new methods, techniques and styles to 
experience. The most prominent decorative feature of these works is the inscriptions 
that were beautifully located all around or part of the metal body. The variety of 
beautiful paintings and Islamic calligraphy which were inserted on these inscriptions, 
not only provide contextual information about the culture and beliefs of that time, but 
also provide a rich visual and written source that indicates the quality of the decoration 
of Herat school of metal utensil. The purpose of this study is recognition of aesthetic 
characteristic of the inscriptions of these works in both area of painting and Islamic 
Calligraphy. The overall results of the research reflect the cultural and religious views 
of the makers and the state of the visual and written arts of the society at that time. 
The cultural and artistic features of this period include the use of geometric patterns, 
plant, animal, and humanistic ornamentation and the use of Arabic scribes and 
inscriptions, and the Kufic script like Naskh, with the same themes as prayer, praise, 
along with information indicating the power of the owner and names of artists, 
craftsmen and customers in Herat School. 
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توانست عصر سلجوقیان، یکی از ادوار خالقانه جهان اسالم و هنرهاي ایرانی است. از میان هنرهایی که  
اش را در این عصر رقم بزند، فلزکاري است که به روش سلجوقی منسوب است. در فلزکاري این شکوفایی 

دوره سبک و روش خاص و مستقلی به وجود آمد که در سایه تشویق و حمایت امراء و سالطین سلجوقی 
ها، ان و ماوراءالنهر، روش شرق ایران یعنی خراسویژه در نواحی شمال ایجاد شد و هنرمندان و صنعتگران به 

آثار، کتیبه فنون و سبک  تزیینی این  بارزترین وجه  آفریدند.  برگرداگرد یا هاي جدیدي  هایی هستند که 
نگاره هاي ها و خط اي هستند. تنوع نگاره کنند و حاوي اطالعات ارزنده بخشی از بدنه فلزي اثر خودنمایی می 

ته است، نه تنها اطالعات محتوایی از فرهنگ و اعتقادات آن روزگار ها نقش بس زیبایی که بر بستر این کتیبه 
هاي دهند که بر کیفیت ممتاز آرایه در اختیار می گذارند، بلکه منبع تصویري و نوشتاري غنی را ارائه می 

هاي این ظروف در دو کنند. در این پژوهش، شناخت کیفیت کتیبه ظروف فلزي مکتب هرات تاکید می 
نتایج کلی تحقیق، انعکاس و خط حوزه نگاره   هاي فرهنگی و اعتقادي ي دیدگاه دهنده نگاره مدنظر است. 

نوشتاري و تصویري جامعه آن روزگار هستند. شاخصه  بازتاب وضعیت هنرهاي  هاي سازندگان ظروف و 
 هاي ظروف فلزي مکتب هرات در عصر سلجوقی در بکارگیري تزئینات هندسی، گیاهی،زیباشناختی کتیبه 

مرکب که از ترکیب خط با صور جانوري و انسانِی متنوع و استفاده از خط تصویري (نوع دیگري از نقوش  
شود) به زبان عربی و خطوط کوفی و نسخ مشهود است که با مضامینی چون جانوري یا انسانی ایجاد می 

دهندگان گران و سفارش ي ظرف و ثبت اسامی هنرمندان، صنعت عبارات دعایی، تمجید و بیان قدرِت دارنده 
اسنادي انجام -اي آوري منابع به طریق کتابخانه تطبیقی و جمع - همراه شده است. این مقاله به روش تحلیلی 

 شده است. 
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 مقدمه   - 1
سلجوقیان با گسترش قلمرو حاکمیت خود و تکامل شعر 
و هنر، دوران درخشانی را در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران به 
وجود آوردند تا آنجا که برخی هنرها از جمله فلزکاري دوران 
دوره  این  در  کردند.  تجربه  عصر  این  در  را  خود  شکوفایی 

و تجاري خراسان بزرگ و به ویژه شهر هرات به مرکز کارگاهی  
هنر فلزکاري سلجوقیان تبدیل گردید و ساختن مصنوعات و 
آثار فلزي با حواشی و خطوط در آن انجام شد. عالوه بر عناصر 

هاي ظروف، امضاي هنرمندان بر روي سطح تزئینی و کتیبه 
فلزي این آثار حکم نام تجاري اثر و درجه کیفیت آن محسوب  

عصر سلجوقیان آیات هاي ظروف فلزي  شده است. در کتیبه می 
قرآنی، احادیث نبوي و بیشتر از همه اذکار، ادعیه، توصیه و 

شود؛ در حالی که پند و اندرز در کنار نقوش تزئینی دیده می 
نگاره و خط  عنصر مهم  کاملی نگاره در هم دو  و  زیبا  آمیزي 

اند. مسئله پژوهش بر این پایه استوار است کتیبه را خلق کرده 
ویژگی  چه  کتیبه ها که  در  زیباشناختی  فلزي ي  هاي ظروف 

ها و عصر سلجوقیان خراسان به کار رفته است؟ و چه شباهت 
نگاره تفاوت  میان  خط هایی  و  این نگاره ها  در  موجود  هاي 
 ها وجود دارد؟ کتیبه 

 پیشینه تحقیق .  1- 1
خراسان    در  سلجوقیان  عصر  فلزي  ظروف  مورد  در 

برخیپژوهش که  است  گرفته  صورت  اهمیت   هایی  حائز 
به پژوهش  این  در  و  آن   هستند  از  است.  استناد شده  آنها 

می (جمله  رباط»  از  مکشوفه  «فلزات  مقاله  به   1981توان 
,Fahrvari & Kiani  از فلزات اشاره کرد که بخش مهمی   (

مکشوفه در رباط شرف سرخس را معرفی و جزییات بصري  
نر فلزکاري  آن را تحلیل نموده است. همچنین مقاله «تأثیر ه

) موصل»  مکتب  فلزکاري  بر  خراسان    2016مکتب 
,Musapour & Mahmoudi  که به اهمیت مکتب فلزکاري (

هاي این مکتب را که بیشتر بر  خراسان پرداخته و نقشمایه
محور نقوش پیکرهاي و تصویرهاي انسانی و جانوري است،  

نگارندگان مقاله از مکتب بررسی نموده است.  ي «فلزکاري 
(خرا مغول»  عصر  تا  )،  ,Pakiari & Ayatollahi  2004سان 

کننده احیا  و  وارث  را  مغول  مکتب  مهمفلزکاري  ترین  ي 
مکتب فلزکاري پس از اسالم یعنی مکتب خراسان سلجوقی  

اند. در پژوهشی دیگر با عنوان «بررسی خطوط معرفی کرده
هاي کوفی و ثلث بر ظروف فلزي ایران در  و تزئینات کتیبه

(  قلمرو انواع  Khezri & Charei,  2017سلجوقی»   (
هاي کوفی و ثلث به کار رفته بر ظروف فلزي مکتب کتیبه 

ترین  خراسان بررسی و برکیفیت آنها تاکید شده است. مهم
منابع تصویري مورد استناد این پژوهش، که از آنها به عنوان 

الکترونیکی،  منابع اصلی بهره گرفته شده است، سایت هاي 
هاي هنري بزرگی همچون موزه ویکتوریا  ها و مجموعهگالري

) لندن  آلبرت  متروپولیتن Melikian, 1982و  هنر  موزه   ،(
) موزه Metropolitan Museum of Art, 2020نیویورك   ،(

) پاریس  ایران  Louvre Museum, 2020لوور  ملی  موزه   ،(
)National Museum of Iran, 2020  موزه هنرهاي زیباي ،(

و موزه هنر والترز  Museum of Fine Arts, 2020)بوستون (
)Walters Art Museum, 2020(  ترین ظروف  هستند که مهم

فلزي به جاي مانده از دوران سلجوقیان در خراسان که اکثراً  
اند،  نجم تا هفتم ه.ق ساخته شدهاز جنس نقره و بین سده پ 

می نگهداري  آنجا  برخی  در  منابع،  این  بر  عالوه  شوند. 
آثار  ایرانشناسان و شرق  شناسان بزرگ چون آرتور پوپ در 

هنر   «شاهکارهاي  و  ایران»  هنر  در  «سیري  همچون  خود 
و (Pope and others, 1945; 1958; 2002; 2009) ایران»  

بی در کتاب «تاریخ هنر ایران، هنر مارگریتا کاتلی و لوئی هام
)  ,Cattelli & Hambis  ;1987  1998سلجوقی و خوارزمی» (

به بررسی آثار فلزي سلجوقیان در تشریح مرزهاي تاریخی و  
پرداخته  ایران  منابع  جغرافیاي  عنوان  به  آنها  از  که  اند 

این پژوهش بهره گرفته شده است. در مجموع میان دستی 
مسئله این پژوهش پرداخته و به کیفیت نگاره  تحقیقی که به  

هاي ظروف مکتب خراسان سلجوقیان نگاره در کتیبه و خط
پژوهش   این  حیث  این  از  نشد.  یافت  باشد،  کرده  اشارتی 

نگاري و فن فلزکاري  اي جدید بر شناخت کیفیت کتیبه روزنه 
 گشاید. سلجوقیان در مکتب خراسان می

 

 روش تحقیق و جامعه بررسی   - 2
این پژوهش که از حیث هدف بنیادین است، به روش   

کتابخانه-تحلیلی اطالعات:  گردآوري  شیوه  و   -ايتطبیقی 
این   بررسی  است. جامعه  انجام شده  الکترونیکی  و  اسنادي 

دار متعلق پژوهش را منتخبی از برترین ظروف فلزي کتیبه 
پنجم تا هفتم   به مکتب خراسان سلجوقی بازه زمانی سده 

 دهند. نگاره هستند، تشکیل میاراي نگاره و خطه.ق که د
 

 مبانی نظري تحقیق   - 3

 تحوالت سیاسی فرهنگی و هنري عصر سلجوقیان .  3-1
غزنوي در سال    416میالدي/    1025«سلطان محمود 

تا جیحون را درنوردند و در   ه.ق به سلجوقیان رخصت داد 
سال   در  آنها  کنند.  اطراق  کل    431سرخس  صاحب  ه.ق 

ایران روي آوردند و   به طرف مرکز  خراسان بزرگ شدند و 
شهر ري و اصفهان، بغداد، شمال عراق، سوریه، ارمنستان و 

سلسله  کردند.  تصرف  را  آناتولی  به  باالخره  معروف  که  اي 
سلسله سلجوقیان بزرگ بود (براي تشخیص از سایر سالجقه) 

ادا ماوراءالنهر  و  بزرگ  خراسان  در  مرگ سنجر  زمان  مه تا 
) دوره  ,PP. 6-7  Cattelli & Hambis, 1998یافت»   .(

سلجوقیان در ایران تقریباً دو سده ادامه یافت که در ربع دوم  
سده پنجم ه.ق با فتوحات سلجوقیان شروع شد و تا استقرار  
داشت   تداوم  ه.ق  هفتم  قرن  دوم  ربع  در  ایلخانان 

)Bosworth, 2002, P. 17  باعث جامعه  فرهنگی  فضاي   .(
پشتیبان  گرد و  حامی  همواره  ثروتمندان  و  سالطین  تا  ید 

هاي گسترده در  گران باشند. این حمایتهنرمندان و صنعت 
بیشتر موارد اهداف سیاسی به دنبال داشت اما موجب ظهور  

شیوه  و  بعدها  سبک  که  شد،  صنایع  و  هنرها  در  خاصی  ي 
محققین هنر اسالمی آن را مکتب سلجوقی نام نهادند. مکتب  

محدودهسلجو در  ویژگیقی  با  آنان  امپراطوري  هاي  ي 
دوره به  نسبت  اکثر  شاخص  در  خود  از  بعد  و  قبل  هاي 

). Razanı et al., 2009, P. 2هاي هنري متجلی شد ( زمینه 
از   وسیعی  گستره  بکارگیري  در  هنرمندان  درخشان  تخیل 

اي و در توازن و تعادل تزئینی چشمگیري که بر  عناصر آرایه 
هاي متعددي از  بندي به بخشات قابل طبقهاساس موضوع 

معماري، نساجی و سفالگري گرفته تا عاجکاري و فلزکاري 
اي است به  هاي متمایز منطقهویژه در خراسان) با ویژگی(به

آثار ماندگاري به وجود آورد ( افتاد و   P. 4  Razanı etکار 

al., 2009, و  ). «آنها قرآن و سنت را مبناي زندگی قرار داده
در پی آن زبان و خط عربی را در دستگاه سلطانی و جامعه  

این دوره رواج دادند» ( ایران و نیز هنر  -Nowruziآن روز 

Talab & Afrough, 2011, P. 2.( 

 فلزکاري عصر سلجوقی .  3-2
با ظهور اسالم تا مدتی مفرغ (برنز) جانشین طال و نقره به 

مفرغ را قالب ریزي ي ساخت ظروف فلزي شد.  ویژه در زمینه 
کردند و گاهی هم با نقره و یا مس خاتمکاري کاري می و کنده 

نمودند و در بعضی موارد نیز حتی کاري می و یا اینکه مشبک 
آراستند. فلزکاران با بهره گیري از با تزئینات مینایی آن را می 

این آلیاژ به ساخت ظروفی از قبیل سینی، ابریق و آبخوري به 
ها و نات و پرندگان پرداختند، که پیوسته از قالب اشکال حیوا 

شد. دوره درخشان فلزکاري الگو هاي سنتی باستانی تقلید می 
اسالمی به گمان اکثر صاحب نظران دوران سلجوقیان   -ایرانی 

 ).Pakiari & Ayatollahi, 2004, P. 3است ( 
فلزکاران عصر سلجوقی استثنائاً ظروف و اشیایی از طال  

با نقره  و    و  بزرگان  براي  جانوران  و  انسان  تصاویر  و  نقوش 
ساختند. ولی از این اشیا تعداد زیادي باقی نمانده  امیران می 

اي در دست است ى اشیاء نقرهاست. از آن جمله، مجموعه 
می متنوعی  اشکال  داراي  آنکه  بین  در  و  قاشق،  باشند  ها 

وه  پاش، قالب کمربند، فنجان، سینی، آفتابه و به عال گالب
 ,Pope & others, 2002(  شودزنجیرهاي ظریف نیز دیده می

P. 85(.   از ظروف طال، نقره و برنز آن دوره که طرح تزئینی
ي صنعتگران با مهارت  دهد و به وسیلهجدیدي را نشان می

هایی ارزنده و  زیبایی ساخته و پرداخته شده است، نمونه و به
بخور شامل  که  است  مانده  جاي  به  هاي  دان متعددي 

کاري شده به شکل پرنده و یا شیر،  کاري و یا مشبکخاتم
هاي  هایی که یادآور نمونهدسته هاون، آینه، شمعدان و تنگ
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 روش تحقیق و جامعه بررسی   - 2
این پژوهش که از حیث هدف بنیادین است، به روش   

کتابخانه-تحلیلی اطالعات:  گردآوري  شیوه  و   -ايتطبیقی 
این   بررسی  است. جامعه  انجام شده  الکترونیکی  و  اسنادي 

دار متعلق پژوهش را منتخبی از برترین ظروف فلزي کتیبه 
پنجم تا هفتم   به مکتب خراسان سلجوقی بازه زمانی سده 

 دهند. نگاره هستند، تشکیل میاراي نگاره و خطه.ق که د
 

 مبانی نظري تحقیق   - 3

 تحوالت سیاسی فرهنگی و هنري عصر سلجوقیان .  3-1
غزنوي در سال    416میالدي/    1025«سلطان محمود 

تا جیحون را درنوردند و در   ه.ق به سلجوقیان رخصت داد 
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هاي گسترده در  گران باشند. این حمایتهنرمندان و صنعت 
بیشتر موارد اهداف سیاسی به دنبال داشت اما موجب ظهور  

شیوه  و  بعدها  سبک  که  شد،  صنایع  و  هنرها  در  خاصی  ي 
محققین هنر اسالمی آن را مکتب سلجوقی نام نهادند. مکتب  

محدودهسلجو در  ویژگیقی  با  آنان  امپراطوري  هاي  ي 
دوره به  نسبت  اکثر  شاخص  در  خود  از  بعد  و  قبل  هاي 

). Razanı et al., 2009, P. 2هاي هنري متجلی شد ( زمینه 
از   وسیعی  گستره  بکارگیري  در  هنرمندان  درخشان  تخیل 

اي و در توازن و تعادل تزئینی چشمگیري که بر  عناصر آرایه 
هاي متعددي از  بندي به بخشات قابل طبقهاساس موضوع 

معماري، نساجی و سفالگري گرفته تا عاجکاري و فلزکاري 
اي است به  هاي متمایز منطقهویژه در خراسان) با ویژگی(به

آثار ماندگاري به وجود آورد ( افتاد و   P. 4  Razanı etکار 

al., 2009, و  ). «آنها قرآن و سنت را مبناي زندگی قرار داده
در پی آن زبان و خط عربی را در دستگاه سلطانی و جامعه  

این دوره رواج دادند» ( ایران و نیز هنر  -Nowruziآن روز 

Talab & Afrough, 2011, P. 2.( 

 فلزکاري عصر سلجوقی .  3-2
با ظهور اسالم تا مدتی مفرغ (برنز) جانشین طال و نقره به 

مفرغ را قالب ریزي ي ساخت ظروف فلزي شد.  ویژه در زمینه 
کردند و گاهی هم با نقره و یا مس خاتمکاري کاري می و کنده 

نمودند و در بعضی موارد نیز حتی کاري می و یا اینکه مشبک 
آراستند. فلزکاران با بهره گیري از با تزئینات مینایی آن را می 

این آلیاژ به ساخت ظروفی از قبیل سینی، ابریق و آبخوري به 
ها و نات و پرندگان پرداختند، که پیوسته از قالب اشکال حیوا 

شد. دوره درخشان فلزکاري الگو هاي سنتی باستانی تقلید می 
اسالمی به گمان اکثر صاحب نظران دوران سلجوقیان   -ایرانی 

 ).Pakiari & Ayatollahi, 2004, P. 3است ( 
فلزکاران عصر سلجوقی استثنائاً ظروف و اشیایی از طال  

با نقره  و    و  بزرگان  براي  جانوران  و  انسان  تصاویر  و  نقوش 
ساختند. ولی از این اشیا تعداد زیادي باقی نمانده  امیران می 

اي در دست است ى اشیاء نقرهاست. از آن جمله، مجموعه 
می متنوعی  اشکال  داراي  آنکه  بین  در  و  قاشق،  باشند  ها 

وه  پاش، قالب کمربند، فنجان، سینی، آفتابه و به عال گالب
 ,Pope & others, 2002(  شودزنجیرهاي ظریف نیز دیده می

P. 85(.   از ظروف طال، نقره و برنز آن دوره که طرح تزئینی
ي صنعتگران با مهارت  دهد و به وسیلهجدیدي را نشان می

هایی ارزنده و  زیبایی ساخته و پرداخته شده است، نمونه و به
بخور شامل  که  است  مانده  جاي  به  هاي  دان متعددي 

کاري شده به شکل پرنده و یا شیر،  کاري و یا مشبکخاتم
هاي  هایی که یادآور نمونهدسته هاون، آینه، شمعدان و تنگ

عناصر تزئینی کتیبه های ظروف فلزی دوره سلجوقی ǀ ملیحه شریعت و همکاران

463



 

 

هاي متعددي از آنها شوند. نمونه گالبی شکل عهد ساسانی می 
در شمال شرقی و شرق ایران و نیز در حوالی ري و همدان 

هایی شامل کتیبه هاي تزئینی آنها  کشف شده است. مشخصه 
هاي به خط کوفی و یا نسخ، پیکره حیوانات با زمینه اسلیمی 

ها نوازان و گریفون گیاهی و قاب بندهایی بود که در آنها چنگ 
 ,Dehkhodaاي با تن شیر و سر و بال عقاب ( (موجودي افسانه 

1998, Vol, 12, P. 19127 نمونه از  بود.  هاي ) حکاکی شده 
فلزي   این ظروف  و عالی  موزه ویکتوریا  بشقاب مفرغی  یکی 

آلبرت است که با سبکی وزین و شاداب حکاکی شده و بر روي 
کتیبه  را  آن  دور  و  آمده  پنداري  جانور  یک  پیکره  با آن  اي 

به  بخوردان مفرغی  دومی  و  است  مزین کرده  کوفی  حروف 
کاري شده با خاتم مس است. هر دوي این شکل شیر و مشبک 
م ه.ق است. سبک فلزکاري سلجوقی اغلب اشیاء از آن قرن شش 

است  جزئیات  به  عنایت  کمی  با  و  صریح  و  شاداب  نرم، 
 )Cattelli & Hambis, 1998, P. 38.( 

 مکتب فلزکاري خراسان .  3-3  
شد  خراسان در عصر سلجوقیان مهد فلزکاري محسوب می 

امروز)،   ترکمنستان  (در  مرو  نیشابور،  شامل  آن  شهر  چهار  و 
ر افغانستان امروز) به عنوان مراکز ساخت آثار  هرات و بلخ (د 

به   نیز  خراسان  در  سلجوقیان  بودند.  شده  شناخته  فلزي 
اي در زمینه فرهنگ و هنر دست  هاي قابل مالحظه پیشرفت 

ترین آنها در زمینه فلزکاري و ساخت  یافتند، که یکی از مهم 
ظروف فلزي بود. با گذشت چهار قرن از استیالي مسلمانان بر  

یران به تدریج در هنر فلزکاري از نظر شکل و همچنین تزئینات  ا 
تغییراتی پدید آمده بود. گسترش هنرهاي مختلف مورد توجه  
و حمایت بسیاري از سالطین و حکام سلجوقی قرار گرفت. به  
این ترتیب هنر فلزکاري در منطقه خراسان به وضوح پیشرفت  

زکاري خراسان  هاي خاص خود را یافت و مکتب فل کرد، ویژگی 
به وجود آمد. فلزکاري مکتب خراسان تا یورش مغول در این  
مرکز ادامه یافت. آثار فلزي دوره سلجوقی گویاي تغییر و تحول  

هاي خاص  هنر فلزکاري از دوره ساسانی به بعد و بیانگر ویژگی 
ویژه در خراسان، توجه  مکتب خراسان است. در دوره سلجوقی به 

هاي  شده و هنرمندان فلزکار از مفتول   خاصی به ترصیع فلزات 

طال و نقره و گاهی مس براي ترصیع ظروف مفرغی یا برنجی  
-Dastan & Bakhshandeh, 2017, PP. 98اند ( استفاده کرده 

خراسانی  110 هنرورزان  امضاي  به  که  اشیائی  از  تعدادي   .(
این نوع از کیفیت  رسیده، چگونگی شکوفایی و سازمان  بندي 

 Cattelli) ( 1دهد (شکل  در این منطقه نشان می   هنرورزي را 

& Hambis, 1998, P. 39 .( 
 

 
 

شرق ایران (خراسان) دوره    –. بخوردان فلزي به شکل حیوان1شکل 
 ) Loukonine & Ivanov, 2003, P. 107سلجوقی (

 

نگاري در ظروف فلزي سبک خراسان دوره کتیبه  -4
 سلجوقی  

اي تاریخی است که بر روي سطحی  کتیبه، واقعه یا نوشته 
ها بخشی از منابع مهم  کاري یا نوشته شده باشد. کتیبه کنده 

اثر و اطالعات   نام بانی  براساس آن  ایران است که  تاریخ هنر 
 .Sahragard, 2014, Pآید ( ها بر می مربوط به آن از دل کتیبه 

کتیبه 1 معناي  ).  به  «نگاشتن»  و  «کتیبه»  واژه  دو  از  نگاري، 
 ) و ترسیم کردن   .Dehkhoda, 1998, Vol, 14, PPنگاریدن 

کتیبه 22710 & 22711 آن،  از  منظور  و  تشکیل شده  هایی  ) 
است که عالوه بر محتواي نوشتاري، تصویر و نقوش تزیینی نیز  

ها با تلفیق هنرهاي دیگر از جمله  ه . این کتیب در آن وجود دارد 
تذهیب، تشعیر، ترصیع، سرلوح، خوشنویسی و جز آن، تبدیل  

 ,Khanipour, 2004د ( شون نواز می به تابلوهاي نفیس و چشم 

P. 161 نگاري در بناهاي یادبود، مقابر،  ). در جهان اسالم کتیبه

 

بقعه  مدارس،  ستون مساجد،  باشکوه،  عمارات  ظروف  ها،  و  ها 
رفته و به این ترتیب آثار ارزشمندي از  لی و فلزي به کار می سفا 

کتیبه  و  مانده  هنر خوشنویسی  یادگار  به  و  خلق شده  نگاري 
طغرا،   ثلث،  نسخ،  کوفی،  شامل  خطوط  مختلف  انواع  است. 

هاي اسالمی  نگاري ریحان، محقق، نستعلیق و جز آن در کتیبه 
گرفت  قرار  استفاده  مورد  تاکنون  اسالم  صدر  میان  ه از  از  اند. 

خطوط یاد شده، خط ثلث به سبب دور و تموج آن و نیز به  
جهت حرکات نرم قلم، درشتی و برجستگی حروف و قابلیت  

نویسی بیشتر استفاده شده  تزئین و ایجاد نقش و نگار در کتیبه 
قرآن،  است. مضمون کتیبه  آیات  هنري شامل  آثار  این  در  ها 

ساخت آثار یا نام بانیان آنها و  احادیث، شعر، ماده تاریخ، زمان  
 ).  Khanipour, 2004, P. 163مواردي جز آن است ( 

هاي گوناگون تزئینی بوده  ي ابداع خط قرن ششم ه.ق  دوره 
نویسی که هرگز بر روي کاغذ نیامده،  اي از خط است و شیوه 

ویژه تزئین فلزات بوده است؛ همانند خطوط کوفی با تزئینات  
 Heydarabadianدر این سده ابداع شد ( موجودات جاندار که  

& Abbasifard, 2010, P. 13  در این دوره خط مانند دیگر .(
از   به خصوص در خراسان  فلزکاري،  هنرهاي اسالمی در هنر 

اي برخوردار بوده و در اکثر ظروف فلزي، کلمات دعا  جایگاه ویژه 
و آرزوي خیر براي دارنده ظرف نوشته شده است. همچنین از  

ها  دان قرن ششم ه.ق به بعد رواج ساخت تعداد زیادي از انواع قلم 
مرکب  هنر  دان و  توسعه  و  ترقی  بر  دلیلی  داشته که  ها وجود 

نوشته  این  و خوشنویسی است.  زبان عربی و  کتابت  به  ها که 
خطوط کوفی و نسخ است، داراي حروف بلند در خط کوفی  

نوشت  از  بعضی  در  که  بوده  «ل»  و  «الف»  ظروف  ه نظیر  هاي 
متعلق به این مکتب بلندتر از حد معمول است و گاهی انتهاي  
حروف به سر و بدن انسان یا حیوان و یا نقوش گیاهی ختم  

امضاي  می  داراي  غالبأ  مکتب  این  در  شده  ساخته  آثار  شود. 
سازنده و محل ساخت است. به عقیده برخی محققان، هرات  

فلز در عصر  ترین مرکز خاتم مهم  با  کاري  بوده که  سلجوقیان 
آثار مشابه در مکتب موصل   از بسیاري  آثارش  کیفیت ممتاز 

ها و حتی  مکتب خراسان به لحاظ نوع آرایه   .شود شناخته می 
آن  ظروف  می شکل  که  یافت  تحولی  نقطه  چنان  را  آن  توان 

 &عطفی در سیر تاریخی فلزکاري ایران پس از اسالم دانست ( 

Ayatollahi, 2004, P. 4  Pakiari .( 
توان  هاي تزئینی ظروف فلزي در این دوران را می موضوع 

نباتی،   یا  گیاهی  نقوش  شامل  که  کرد  تقسیم  گروه  پنج  به 
صحنه  شامل  انسانی  حیوانی،  و  هندسی،  شاه  شکار،  هاي 

درباریان، نوازندگان و بزم، صور فلکی (البروج) و تزئین با کتابت  
یب خط و تصویر از  ها هستند. «در این نقوش ترک و خط نگاره 

تري که شدت  هاي پیچیده تري گرفته تا نمونه هاي ساده شیوه 
آمیزي خط و صور انسانی و جانوري را تا مرزهاي تصویرگري  هم 

می  و  نشان  تصویرگري  ادبیات،  تالقی  حقیقت  در  و  دهد 
 Khezriسازد» ( هاي عرفانی حاکم بر جامعه را آشکار می اندیشه 

& Charei, 2017, P. 26 (  در اکثر ظروف ساخت خراسان نام .
گونه که این ظروف هم در  ي آن ثبت شده است، بدین سازنده 

اند. در طراحی حروف  دسترس مردم و هم در خدمت دربار بوده 
هاي ظروف فلزي قرن ششم و هفتم ه.ق از خط  بیشتر کتیبه 

نسخ و سرهاي انسان نما یا حیوانات در انتهاي حروف عمودي  
 ). 2ست (شکل  استفاده شده ا 

 

 
 

ه.ق  7سده  -نگاره اطراف گردن مشربه برنزي . کتیبه2شکل 
)Metropolitan Museum of Art, 2020 ( 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 4 زمستان 1399

464



 

بقعه  مدارس،  ستون مساجد،  باشکوه،  عمارات  ظروف  ها،  و  ها 
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خطوط یاد شده، خط ثلث به سبب دور و تموج آن و نیز به  
جهت حرکات نرم قلم، درشتی و برجستگی حروف و قابلیت  

نویسی بیشتر استفاده شده  تزئین و ایجاد نقش و نگار در کتیبه 
قرآن،  است. مضمون کتیبه  آیات  هنري شامل  آثار  این  در  ها 

ساخت آثار یا نام بانیان آنها و  احادیث، شعر، ماده تاریخ، زمان  
 ).  Khanipour, 2004, P. 163مواردي جز آن است ( 

هاي گوناگون تزئینی بوده  ي ابداع خط قرن ششم ه.ق  دوره 
نویسی که هرگز بر روي کاغذ نیامده،  اي از خط است و شیوه 

ویژه تزئین فلزات بوده است؛ همانند خطوط کوفی با تزئینات  
 Heydarabadianدر این سده ابداع شد ( موجودات جاندار که  

& Abbasifard, 2010, P. 13  در این دوره خط مانند دیگر .(
از   به خصوص در خراسان  فلزکاري،  هنرهاي اسالمی در هنر 

اي برخوردار بوده و در اکثر ظروف فلزي، کلمات دعا  جایگاه ویژه 
و آرزوي خیر براي دارنده ظرف نوشته شده است. همچنین از  

ها  دان قرن ششم ه.ق به بعد رواج ساخت تعداد زیادي از انواع قلم 
مرکب  هنر  دان و  توسعه  و  ترقی  بر  دلیلی  داشته که  ها وجود 

نوشته  این  و خوشنویسی است.  زبان عربی و  کتابت  به  ها که 
خطوط کوفی و نسخ است، داراي حروف بلند در خط کوفی  

نوشت  از  بعضی  در  که  بوده  «ل»  و  «الف»  ظروف  ه نظیر  هاي 
متعلق به این مکتب بلندتر از حد معمول است و گاهی انتهاي  
حروف به سر و بدن انسان یا حیوان و یا نقوش گیاهی ختم  

امضاي  می  داراي  غالبأ  مکتب  این  در  شده  ساخته  آثار  شود. 
سازنده و محل ساخت است. به عقیده برخی محققان، هرات  

فلز در عصر  ترین مرکز خاتم مهم  با  کاري  بوده که  سلجوقیان 
آثار مشابه در مکتب موصل   از بسیاري  آثارش  کیفیت ممتاز 

ها و حتی  مکتب خراسان به لحاظ نوع آرایه   .شود شناخته می 
آن  ظروف  می شکل  که  یافت  تحولی  نقطه  چنان  را  آن  توان 

 &عطفی در سیر تاریخی فلزکاري ایران پس از اسالم دانست ( 

Ayatollahi, 2004, P. 4  Pakiari .( 
توان  هاي تزئینی ظروف فلزي در این دوران را می موضوع 

نباتی،   یا  گیاهی  نقوش  شامل  که  کرد  تقسیم  گروه  پنج  به 
صحنه  شامل  انسانی  حیوانی،  و  هندسی،  شاه  شکار،  هاي 

درباریان، نوازندگان و بزم، صور فلکی (البروج) و تزئین با کتابت  
یب خط و تصویر از  ها هستند. «در این نقوش ترک و خط نگاره 

تري که شدت  هاي پیچیده تري گرفته تا نمونه هاي ساده شیوه 
آمیزي خط و صور انسانی و جانوري را تا مرزهاي تصویرگري  هم 

می  و  نشان  تصویرگري  ادبیات،  تالقی  حقیقت  در  و  دهد 
 Khezriسازد» ( هاي عرفانی حاکم بر جامعه را آشکار می اندیشه 

& Charei, 2017, P. 26 (  در اکثر ظروف ساخت خراسان نام .
گونه که این ظروف هم در  ي آن ثبت شده است، بدین سازنده 

اند. در طراحی حروف  دسترس مردم و هم در خدمت دربار بوده 
هاي ظروف فلزي قرن ششم و هفتم ه.ق از خط  بیشتر کتیبه 

نسخ و سرهاي انسان نما یا حیوانات در انتهاي حروف عمودي  
 ). 2ست (شکل  استفاده شده ا 
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نگاره در  هاي زیباشناختی نگاره و خط بررسی ویژگی   -5
 هاي ظروف فلزي مکتب خراسان کتیبه 

نگاري،  در ظروف مکتب خراسان دورة سلجوقی، کتیبه
اي متفاوت به آثار وجه بارز و شاخصی است که هویت و جلوه

خط و  نگاره  عنصر  دو  است.  بخشیده  مکتب  نگاره  این 
تند که در تعاملی زیبا در  ها هسترین اجزاي این کتیبه مهم

گرفته قرار  هم  قابلیت  کنار  شناخت  بخش،  این  در  اند. 
ها و دو عنصر مهم آن مد نظر است. بدین  نگارهتصویري کتیبه 

مورد  آثار  تبیین  و  بررسی  جامعه  به  نخست  بخش  ترتیب 
مطالعه اختصاص دارد. بخش بعدي به معرفی مبانی تحلیل  

ه تحلیل آثار، بر اساس روش و ساختار مطالعات و بخش آخر ب
می-تحلیلی در  تطبیقی  اطالعات  گردآوري  شیوه  پردازد. 

 اسنادي است. -ايقسمت معرفی جامعه بررسی، کتابخانه

 جامعه بررسی .  5-1
هاي زیبایی از فلزکاري بدست آمده از  این تحقیق نمونه

کند که امروزه مکتب خراسان در عصر سالجقه را مطالعه می

زینت آنها  موزهاغلب  معتبرترین  مجموعهبخش  و  هاي  ها 
هنري دنیا هستند؛ به همین روي، هویت این آثار و انتساب 
شواهدي   خراسان  فلزکاري  مکتب  و  سلجوقی  عصر  به  آنها 

ستدل از این ادعا است. از آنجایی که اطالعات تصویري این  م
مجموعه الکترونیکی  منابع  در  با  آثار  نگهداري  محل  هاي 

کیفیت بیشتري به نسبت منابع مکتوب در اختیار است، و  
و   موزه  کارشناسی  تیم  نظرات  با  تصاویر  این  خوشبختانه 
این   بر  پژوهش  این  تمرکز  است،  همراه  مرتبط  توضیحات 

وسیله در تایید هویت و انتساب این آثار  بع بوده تا بدینمنا
به مکتب خراسان سلجوقی تردیدي باقی نماند و همچنین 

ها مشکلی ایجاد نگردد. از  در خوانش جزییات بصري کتیبه
هاي زیبا و خوانا  نگارهبین این آثار، آنهایی که داراي کتیبه 

انش است،  شان قابل خونگارههستند و کیفیت نگاره و خط
ظرف    8انتخاب و بررسی شدند. منتخب این پژوهش شامل  

و شکل   1ترتیب زمانی در جدول دار است که بهفلزي کتیبه 
 اند. معرفی و شرح داده شده 3

 
 دار عصر سلجوقی در مکتب خراسانررسی: منتخب ظروف کتیبه. جامعه ب1جدول 

 شماره شکل محل نگهداري  ویژگی ظاهري حدود زمانی  نام اثر 

1 
سینی 

 ارسالن آلب
 ه.ق 5سده 

ها به خط کوفی و مزین به  نقره حکاکی شده، کتیبه
 هاي حیوانی و گیاهی نقشمایه

 A-3 موزه بوستون 

 B-3 موزه ملی ایران  ها به خط کوفی در اطراف قاب برنزي، کتیبهمدور  ه.ق  6سده  قاب آینه  2

3 
پایه  

 شمعدان 
 C-3 موزه لوور، پاریس  ها در پایین پایه به خط کوفی پوشش طال و نقره،کتیبه ه.ق  6سده 

 D-3 موزه متروپولیتن، نیویورك  ها به خط کوفی مزهر مفرغ به شکل شیر، کتیبه ه.ق  6سده  بخوردان  4

 ه.ق  6سده  دان مرکب 5
ها به خطوط کوفی و  برنزي با ترصیع طال، نقره و مس، کتیبه

 نسخ 
 E-3 موزه متروپولیتن، نیویورك 

 F-3 موزه هنر والترز  ها به خط کوفی برنز، حکاکی با نقره و مس، کتیبه ه.ق  6سده  دان مرکب 6

 دان قلم 7
  6اواخر سده 

 ه.ق
ها به خط نسخ و انتهاي  کتیبهکوب و مرکب سیاه، مفرغ نقره

 گونه و نقوش گیاهی و جانوري حروف مزین به سرهاي انسان
 G-3 نگارخانه فریر واشینگتن 

8 
ابریق  
 برنجی 

 ه.ق 7سده 
کاري با نقره و ترکیب سیاه و سفید،  حکاکی برجسته و منبت

ها در اطراف دهانه به خطوط کوفی و نسخ و مزین به  کتیبه
 نقوش گیاهیسرهاي انسان و 

 H-3 موزه متروپولیتن، نیویورك 

 (نگارندگان) 
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Eه.ق ( 6دان برنزي سده ) مرکبMetropolitan Museum of Art, 2020        (Fه.ق ( 6دان برنزي سده ) مرکبWalters Art Museum, 2020  ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
G ( ه.ق 6سده دان مفرغ اواخر قلم  )(Freer Gallery of Art, 2020            H (ه.ق  7) ابریق برنجی سدهMetropolitan Museum of Art, 2020 ( 

 . جامعه بررسی پژوهش 3شکل 

 

 مبانی تحلیل.  5-2
هاي ظروف فلزي مکتب  مطالعات این پژوهش بر کتیبه

تمرکز دارد و در دو حوزه نقش (نگاره) و  خراسان سلجوقی  
شود. منظور از نگاره) تفکیک میتلفیق خط و نقش (کتیبه

ها و تصاویر تزئینی است که در کادر کتیبه به نگاره، نقشمایه
می تزیینی  جنبه  بر  عالوه  و  رفته  مفاهیم  کار  حاوي  تواند 

ها شامل: نقوش انسانی، حیوانی،  خاصی نیز باشد. این طرح
میتل هندسی  و  گیاهی  خطفیقی،  بخش  نگارهشوند.  ها، 

دهند که در قالب  ها را تشکیل مینوشتاري و محتوایی کتیبه 
اند. عوامل بررسی در این  خطوط کوفی و نسخ به کار رفته

خطنمونه  و  نقش  نوع  تحلیل نگارهها  و  رفته  کار  به  هاي 
و  اشتراك  وجه  و  ظروف  این  در  آنها  تصویري  و  محتوایی 

هاي کیفی  تراق آنها با یکدیگر است. براي درك بهتر ویژگیاف
و خط کتیبهنگاره  در  به صورت نگاره  منتخب،  ظروف  هاي 

 شود. طرح خطی نمایش داده می
 

 هاي تحقیق تحلیل و یافته   .  5-3

 ) A- 3(شکل    - 1نمونه منتخب  
بدنهکتیبه   نگاره:خط مرکز  بر  که  سینی  اي  ي  نقرهي 
متر نقش بسته، عبارت  سانتی141ارسالن با قطر  آلبقلمزنی  

و   مدح  در  که  نوشته شده  آن  روي  عضدالدین»  «السلطان 
نگاره به  ارسالن سلجوقی است. این خطستایش سلطان آلب

خط کوفی مزهر و با کیفیت اعالء نگاشته شده و منسوب به  
  ترین فلزکاران عصر سلجوقی است.کی از برحسن کاشانی ی

اثر این  پوپ،  پروفسور  گفته  به  ظرف برجسته  بنا  ترین 
اسالمینقره دوره  سراسر  و  اي  اثري مهم  است    ترین 

ترجمه متنی    .است که از زمان سلجوقیان باقی مانده است
که در حاشیه این ظرف زیبا نوشته شده این است: «تقدیم 

برجسته  اعلیحبه  آلبترین  باشکوه،  سلطان  ارسالن  ضرت، 
باشد که خداوند سلطنتش را طوالنی گرداند، به دستور ملکه 
در   الکاشانی  حسن  توسط  شده  ساخته  بانوان  ستاره  عصر، 

 . )Pope & others, 2002, P. 85( »459سال 

نقش  نگاره: از  کتیبه  این  در  مایهدر  گیاهی  هاي 
از در باال و دو  چهارسوي کادر کتیبه و نقوش حیوانی (دو غ 

تخیلی خط-حیوان  پایین  در  شده  تلفیقی  استفاده  نگاره) 
و به  روي یکدیگر  در باالي این اثر، یک جفت غاز روبهاست.  

نقش بسته شده و پاهاي آنها طوري محکم به    حالت قرینه
زمین گذاشته شده که گویی در داخل زمین فرو رفته است.  
هر یک انتهاي ریسمانی طویل را بر منقار دارد و در قسمت  

بالداري است که پاي آنها  ترکیبی  -نقش حیوان تخیلیپایین  
نقوش گیاهی کاربرد  نیز در سطح فرو رفته است. در اینجا  

دارند لیکن نقش دو غاز احتماال با نماد دانش و هوش  تزیینی  
- ) و نقش حیوان تخیلیHall, 2010, P. 70و خوشبختی (

بالت بز،  (سر  با مفهوم  رکیبی  و دم شیر)  پیکر  عقاب،  هاي 
) Hosseini, 2012, P. 46ایزدي و اساطیري مرتبط هستند (

کنند. این  و در مجموع مفهوم قدرت و محافظت را تداعی می
نگاره مبین القاي قدرت و سلطنت است  فهوم در کنار خطم

 ). 4(شکل 

 
نگاره در کتیبه مرکزي سینی  طرح خطی نگاره و خط .4شکل 

 ارسالن آلب

 

 ) B- 3(شکل    - 2نمونه منتخب  
نگاره در کادر اطراف قاب  در این کتیبه، خط   نگاره:خط

ن  هاي آنگارهه.ق قرار دارد و کتیبه  6آینه مدور برنزي سده  
با تکنیک برجسته  تا دور و  کاري به خط کوفی مشجر دور 
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 مبانی تحلیل.  5-2
هاي ظروف فلزي مکتب  مطالعات این پژوهش بر کتیبه

تمرکز دارد و در دو حوزه نقش (نگاره) و  خراسان سلجوقی  
شود. منظور از نگاره) تفکیک میتلفیق خط و نقش (کتیبه

ها و تصاویر تزئینی است که در کادر کتیبه به نگاره، نقشمایه
می تزیینی  جنبه  بر  عالوه  و  رفته  مفاهیم  کار  حاوي  تواند 

ها شامل: نقوش انسانی، حیوانی،  خاصی نیز باشد. این طرح
میتل هندسی  و  گیاهی  خطفیقی،  بخش  نگارهشوند.  ها، 

دهند که در قالب  ها را تشکیل مینوشتاري و محتوایی کتیبه 
اند. عوامل بررسی در این  خطوط کوفی و نسخ به کار رفته

خطنمونه  و  نقش  نوع  تحلیل نگارهها  و  رفته  کار  به  هاي 
و  اشتراك  وجه  و  ظروف  این  در  آنها  تصویري  و  محتوایی 

هاي کیفی  تراق آنها با یکدیگر است. براي درك بهتر ویژگیاف
و خط کتیبهنگاره  در  به صورت نگاره  منتخب،  ظروف  هاي 

 شود. طرح خطی نمایش داده می
 

 هاي تحقیق تحلیل و یافته   .  5-3

 ) A- 3(شکل    - 1نمونه منتخب  
بدنهکتیبه   نگاره:خط مرکز  بر  که  سینی  اي  ي  نقرهي 
متر نقش بسته، عبارت  سانتی141ارسالن با قطر  آلبقلمزنی  

و   مدح  در  که  نوشته شده  آن  روي  عضدالدین»  «السلطان 
نگاره به  ارسالن سلجوقی است. این خطستایش سلطان آلب

خط کوفی مزهر و با کیفیت اعالء نگاشته شده و منسوب به  
  ترین فلزکاران عصر سلجوقی است.کی از برحسن کاشانی ی

اثر این  پوپ،  پروفسور  گفته  به  ظرف برجسته  بنا  ترین 
اسالمینقره دوره  سراسر  و  اي  اثري مهم  است    ترین 

ترجمه متنی    .است که از زمان سلجوقیان باقی مانده است
که در حاشیه این ظرف زیبا نوشته شده این است: «تقدیم 

برجسته  اعلیحبه  آلبترین  باشکوه،  سلطان  ارسالن  ضرت، 
باشد که خداوند سلطنتش را طوالنی گرداند، به دستور ملکه 
در   الکاشانی  حسن  توسط  شده  ساخته  بانوان  ستاره  عصر، 

 . )Pope & others, 2002, P. 85( »459سال 

نقش  نگاره: از  کتیبه  این  در  مایهدر  گیاهی  هاي 
از در باال و دو  چهارسوي کادر کتیبه و نقوش حیوانی (دو غ 

تخیلی خط-حیوان  پایین  در  شده  تلفیقی  استفاده  نگاره) 
و به  روي یکدیگر  در باالي این اثر، یک جفت غاز روبهاست.  

نقش بسته شده و پاهاي آنها طوري محکم به    حالت قرینه
زمین گذاشته شده که گویی در داخل زمین فرو رفته است.  
هر یک انتهاي ریسمانی طویل را بر منقار دارد و در قسمت  

بالداري است که پاي آنها  ترکیبی  -نقش حیوان تخیلیپایین  
نقوش گیاهی کاربرد  نیز در سطح فرو رفته است. در اینجا  

دارند لیکن نقش دو غاز احتماال با نماد دانش و هوش  تزیینی  
- ) و نقش حیوان تخیلیHall, 2010, P. 70و خوشبختی (

بالت بز،  (سر  با مفهوم  رکیبی  و دم شیر)  پیکر  عقاب،  هاي 
) Hosseini, 2012, P. 46ایزدي و اساطیري مرتبط هستند (

کنند. این  و در مجموع مفهوم قدرت و محافظت را تداعی می
نگاره مبین القاي قدرت و سلطنت است  فهوم در کنار خطم

 ). 4(شکل 

 
نگاره در کتیبه مرکزي سینی  طرح خطی نگاره و خط .4شکل 

 ارسالن آلب

 

 ) B- 3(شکل    - 2نمونه منتخب  
نگاره در کادر اطراف قاب  در این کتیبه، خط   نگاره:خط

ن  هاي آنگارهه.ق قرار دارد و کتیبه  6آینه مدور برنزي سده  
با تکنیک برجسته  تا دور و  کاري به خط کوفی مشجر دور 

العز و البقا و الدوله  ها «انگارهنقش شده است. متن این خط
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و الیها و الرافعه و الثناء و الغبطه و العال و الملک و النما و  
ابدأ للصاحبه  اال  (القدره  است   «Tohidi, 2011, P. 63 به  .(

و   خوشبختی  و  ستایش  و  دولت  و  اشتیاق  و  افتخار  معنی 
نعمت و برکت و رشد و ظرفیت، عزت، بقا و سالمتی را براي 

  ). 5(شکل دهد  همیشه براي صاحب اثر نشان می
 

 
 نگاره در کتیبه قاب آینه. طرح خطی نگاره و خط5شکل 

 
 

کتیبه مهم  نگاره: این  نقوش  بر  ترین  عالوه  را  نگاره 
نقش  یف موت دو  دارند،  تزیینی  کاربردي  که  گیاهی  هاي 

دهند به صورت قرینه و پشت به تخیلی تشکیل می-حیوانی
اند، این نقش که با سر  هم در مرکز قاب آینه چیدمان شده

ایران  هنر  در  است  همراه  عقرب  دم  و  شیر  بدن  انسان، 
جنگجویان و نگهبانانی است که    اي کهن دارد و نماد سابقه

شان باعث دفع قدرت زیانکاران شد قدرت جادوییتصور می
تعریف  Janbazi, 2012, P. 27(  شودمی این  به  استناد  با   .(
توان کاربرد این نقش را بر روي قاب آیینه چنین پنداشت می

که به مفهوم دور شدن صاحب آینه از نیروهاي شر است و  
آرزوي  و  بر حمایت  نوشتاري کتیبه،  محتواي  با  ارتباط  در 

با  د شخصیتی  محتمالً  که  آینه  صاحب  براي  خیر  عاي 
 جایگاهی درباري است، تاکید دارد.

 

 )  C- 3(شکل    - 3نمونه منتخب  
کتیبه پایه شمعدان در قسمت انتهایی آن قرار   نگاره:خط 

ها به قلم کوفی و متن آن عبارات نگاره این خط گرفته است.  
بردارد که دعایی » را در  والک و السعاده و السالم و النعمه « 

است براي صاحب ظرف و آرزوي سعادت و سالمتی براي او 
شود که ها نقش گل دیده می نگاره کند. در اطراف این خط می 

از این نقش به صورت برجسته در قسمت وسط ظرف و در 
 ).6ها هم استفاده شده است (شکل ضلعی داخل شش 
ظرف نقش هاي به کار رفته در این  ترین نگارهمهمنگاره:  

گل نیلوفر هفت یا هشت پر است که به عنوان نماد فلزکاران 
می شناخته  خراسان  مکتب  در  (سلجوقی   & Dastanشد 

Bakhshandeh, 2017, P. 98-110  و هم بر روي ظرف به (
کتیبه کادر  وسط  در  و هم  برجسته  رفته  صورت  کار  به  ها 

است. نقش گل نیلوفر، مفهوم تقدس، معنویت، رشد، کمال  
)  Hall, 2010, P. 309-311کند ( و زندگی دوباره را تداعی می

نگاره، دعاي خیر خود را  و اینجا نیز همگام با محتواي خط
 نماید. نثار صاحب شمعدان می

 

 

 
 نگاره در کتیبه پایه شمعدان. طرح خطی نگاره و خط6شکل 

 

 ) D- 3(شکل    - 4نمونه منتخب  
در    نگاره:خط مفرغی  بخوردان  گردن  کتیبۀ  قسمت 

ظرف جاي گرفته که فرم کلی آن به شکل شیر است. این 
ها که عبارات دعایی و مدح و ستایش براي صاحب نگارهخط 

»  امر به االمین العادل العالمظرف را در بر دارد عبارتند از: «
به خط کوفی برگدار و با تزئینات گیاهی تزئین شده است.  

بدنه بر  نمانند کلمه محمد که  از  ي شیر  قش شده است و 

 

» گرفته شده سعد الدنیا و الدین محمد االقبالکادر کتیبه «
و حروف (م) و (ح) با تزئینات گیاهی مزین شده است. برخی  
محققان بر این باورند که این بخوردان به دستور محمد گالب  
فروش طیبات از ساکنان اعیان نشین شهر طیبات خراسان  

علی بن  محمد  بن  جعفر  دست  به  است    و  شده  ساخته 

)2017, P. 9  ,Khezri & Charei  هاي دو  ). کتیبه7) (شکل
عبارات ترتیب  به  نیز  بخوردان  جانبی  »،  السعاده«  سمت 

سنه سبع و »، «السالمه» و «عمل جعفر بن محمد بن علی«
و خمسمائه تسعین)  (یا  به سال  سبعین  مربوط  (یا    577» 

 ). 8) ه.ق را در بردارند (شکل 579
 
 

                   
 نگاره در کتیبه بدنه بخوردان مفرغ . طرح خطی نگاره و خط7شکل 
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» گرفته شده سعد الدنیا و الدین محمد االقبالکادر کتیبه «
و حروف (م) و (ح) با تزئینات گیاهی مزین شده است. برخی  
محققان بر این باورند که این بخوردان به دستور محمد گالب  
فروش طیبات از ساکنان اعیان نشین شهر طیبات خراسان  

علی بن  محمد  بن  جعفر  دست  به  است    و  شده  ساخته 

)2017, P. 9  ,Khezri & Charei  هاي دو  ). کتیبه7) (شکل
عبارات ترتیب  به  نیز  بخوردان  جانبی  »،  السعاده«  سمت 

سنه سبع و »، «السالمه» و «عمل جعفر بن محمد بن علی«
و خمسمائه تسعین)  (یا  به سال  سبعین  مربوط  (یا    577» 

 ). 8) ه.ق را در بردارند (شکل 579
 
 

                   
 نگاره در کتیبه بدنه بخوردان مفرغ . طرح خطی نگاره و خط7شکل 

 
 

                 
 هاي جانبی بخوردان مفرغ نگاره در کتیبه. طرح خطی نگاره و خط8شکل 
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اند، ها پوشانده نگاره فضاي عمده این کتیبه را خط نگاره:  
لیکن برخی جزییات ریز که حاوي نقوش تزیینی گیاهی و گاه 

خط  بین  در  است  می نگاره هندسی  خودنمایی  این ها  کند. 
کنند و نقوش مفهوم خالقیت، جاودانگی و کمال را تداعی می 

 هند. دنگاره بخوردان نشان می همگامی ظریف و عالی را با خط 

 )  E- 3(شکل    - 5نمونه منتخب  
دان  این کتیبه در کادر قسمت باالي مرکب  نگاره:خط

خط دارد.  قرار  در  نگارهبرنزي  است.  نسخ  خط  به  آن  هاي 
ها نقش هندسی دایره تکرار شده است. متن  نگارهاطراف خط 

از « العز و االقبال و این کتیبه عبارت است  البقا لصاحبه  و 
والدوله بقا  براي دارنده  » که  را  بلند  اقبال  و  ي ظرف عزت 

-Afrough, & Norouzi Talab, 2012, PP. 75(کند  آرزو می

 ). 9) (شکل 76
دان شامل هاي نقش شده بر روي این مرکب نگاره نگاره:  

دود) است که شکل شکار (پلنگی که به دنبال خرگوشی می 
 دان آمده است. کاربرد نقش پلنگبر روي اطراف درپوش قلم 

 اي از حیوانات اساطیري هنر ایران استبازمانده در این دوره  
 )Mortazavi, 2016, P. 260  .( گربه) سانان) مظهري نماد پلنگ

طبق  است،  و...  ظرافت  جنسی،  نیروي  خورشید،  قدرت،  از 
می  بسیار  گردد شواهد  ایزدبانو  همراه  یا  و  جانشین  تواند 

 )Rafiefar & Malek, 2013, P. 30 ( ،از دیگر نقوش این ظرف .
هایی که در حال نواختن آالت موسیقی هاي بزم (انسان صحنه 

هی بر روي بدنه و همچنین نقش هندسی هستند)، نقوش گیا 
هایی در داخل کادر کتیبه تکرار دایره است که به صورت ترنج 

 اي تزئینی دارند.اند و جنبه شده 

 )  F- 3(شکل    - 6نمونه منتخب  
مرکبنگاره:  خط درپوش  کتیبه  قسمت  در  برنزي  دان 

خط است.  گرفته  جاي  کوفی  نگارهظرف  خط  به  کتیبه  ي 
به عبارت است از «و السعاده و السالمه و  است. متن این کتی

ي ظرف بیان  اله» که آرزوي سعادت و سالمت را براي دارنده
مرکبمی این  از  نامهدانکند.  نوشتن  براي  بیشتر  هاي  ها 

می استفاده  دولت  (رسمی  است   Walters Artشده 

Museum, Baltimore, 2020 ( شکل)10 .( 
 
 

 

 
 دان برنزي نگاره در کتیبه مرکبخططرح خطی نگاره و . 9شکل 

 
 

ترین نقوش به کار برده شده بر بدنه این  از مهمنگاره:  
توان از نقوش اسلیمی آن نام برد که به صورت دان میمرکب

اي اند و عالوه بر جنبه هاي گره خورده و قرینه نقش شدهتاك
نگاره، مفهوم رشد و کمال را  تزئینی، همگام با محتواي خط 

 کند.   ی میتداع 
 
 

 

 
 دان برنزي نگاره در کتیبه مرکبطرح خطی نگاره و خط  .10شکل 

 

 

 )  G- 3(شکل    - 7نمونه منتخب  
دان مفرغی جاي گرفته  این کتیبه در اطراف قلم نگاره:  خط 

سده  است.   اواخر  شاهد    6از  خراسان  مکتب  در  بعد  به  ه.ق 
نما و جانورسان هستیم که بیشتر بر  استفاده از سرهاي انسان 

نگاره از  شده است. در این خط هاي نسخ استفاده می روي کتیبه 
انسان و حیوان و   انتهاي حروف آن به سرهاي  خط نسخ که 

بارت  نقوش گیاهی ختم شده استفاده شده است. متن کتیبه ع 
است از: «العز و االقبال و الدوله و السالمه و العاقبه و العنایه و  
الدوامه و البقا دائمه لصاحبه» به معنی شکوه، مشارکت، امنیت،  
و   عزت  که  است  دائمی  آن  براي صاحب  بقا  و  دوام  مراقبت، 

می  آرزو  ظرف  صاحب  براي  را  بخیري  عاقبت  و  کند  سعادت 
 )Afrough & Norouzi Talab, 2012, PP. 75-76  اطراف این .(

ها نیز با نقوش گیاهی مزین یافته و در باالي آن نقوش  نگاره خط 
 ). 11شود (شکل  جانوري) دیده می - تلفیقی (گیاهی 

جانوري (خرگوش)   -ها نقوش تلفیقی گیاهی نگاره   نگاره:
دان است. از این نقش گیاهی که منتهی به در اطراف در قلم 

خرگوش  می سر  درها  نگاره   شود  خط  دیده انتهاي  هم  ها 
 ,Hallشود، و مفهوم باروري، زندگی دوباره و رشد است ( می 

2010, P. 46 .( 
 

 

 
 دان مفرغینگاره در کتیبه قلمطرح خطی نگاره و خط  .11شکل 

 
  )H- 3(شکل   - 8نمونه منتخب  

کتیبه این ظرف در قسمت گردن و اطراف نگاره:  خط
ه.ق قرار دارد و یکی از بهترین    7ي ابریق برنجی سده  دهانه

ماهرانه دوره و  فلزي  اشیاي  خراسان  ترین  در  سلجوقی  ي 
هاي آن که در قسمت گردن و دهانه ظرف  نگارهاست. خط

نسانی  شود به خط نسخ و مزین به سرهاي ابیشتر دیده می
و السعاده و  و نقوش گیاهی است. متن آن عبارت است از «

» که مفهوم افتخار، رفاه، قدرت، رشد و شادي را  البقا دائمه
  ).12کند (شکل براي صاحب ظرف القاء می

نقوش نگاره نگاره:   شامل  کتیبه  کادر  داخل  در  ها 
گیاهی و هندسی است که در دید نخست کاربردي تزیینی 
دارند، لیکن با اندکی مطالعه مفهوم رشد و شادابی و قدرت  

خط  محتواي  با  که  دربردارند  نیز  همگام  را  کامالً  نگاره 
هستند. همچنین در اطراف کادر کتیبه نقش شیر به صورت 

ها خاتمه ي پیچ خورده که به سر خرگوشبرجسته و تاکها 
نماد حفاظت در برابر نیروهاي شر، و  شود  یابند دیده می می 

 ,Rafiefar & Malekسلطنت، قدرت و تولد دوباره است ( 

2013, P. 30 (. 
 

 ها نگارهویژگی خط.  5-4
 ها:  نگارهتحلیل محتوایی خط.  5-4-1

 60محتواي متون نوشتاري ظروف منتخب،    بررسی  در
درصد عبارات دعایی با مفاهیم عزت، بقا، سعادت، سالمتی و  

درصد مدح و    20آرزوي خیر و شگون براي صاحب ظرف،  
درصد نام سازنده و تاریخ ساخت   20ستایش دارنده ظرف و 

می بر  در  را  کتیبه اثر  اینکه  اهمیت  حائز  نکته  هاي  گیرند. 
ین ي عبارات دعایی هستند. همچنکوفی بیشتر در برگیرنده

هایی که براي صاحب شی طلب بخت بلند و اقبال بلند  کتیبه 
کردند بیشتر به خط نسخ نقش و ثروت و سرنوشت بهتري می

دست آمده از این بخش را  نتایج به 2اند. جدول شماره بسته 
هاي  ها، ارتباط نوع ظرف و آرایه در قالب بیان محتواي کتیبه 

 کند. بیان می ها و نوع مصرف ظروفآن با محتواي کتیبه 
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 )  G- 3(شکل    - 7نمونه منتخب  
دان مفرغی جاي گرفته  این کتیبه در اطراف قلم نگاره:  خط 
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 )Afrough & Norouzi Talab, 2012, PP. 75-76  اطراف این .(

ها نیز با نقوش گیاهی مزین یافته و در باالي آن نقوش  نگاره خط 
 ). 11شود (شکل  جانوري) دیده می - تلفیقی (گیاهی 

جانوري (خرگوش)   -ها نقوش تلفیقی گیاهی نگاره   نگاره:
دان است. از این نقش گیاهی که منتهی به در اطراف در قلم 

خرگوش  می سر  درها  نگاره   شود  خط  دیده انتهاي  هم  ها 
 ,Hallشود، و مفهوم باروري، زندگی دوباره و رشد است ( می 

2010, P. 46 .( 
 

 

 
 دان مفرغینگاره در کتیبه قلمطرح خطی نگاره و خط  .11شکل 

 
  )H- 3(شکل   - 8نمونه منتخب  

کتیبه این ظرف در قسمت گردن و اطراف نگاره:  خط
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» که مفهوم افتخار، رفاه، قدرت، رشد و شادي را  البقا دائمه
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نماد حفاظت در برابر نیروهاي شر، و  شود  یابند دیده می می 

 ,Rafiefar & Malekسلطنت، قدرت و تولد دوباره است ( 

2013, P. 30 (. 
 

 ها نگارهویژگی خط.  5-4
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درصد مدح و    20آرزوي خیر و شگون براي صاحب ظرف،  
درصد نام سازنده و تاریخ ساخت   20ستایش دارنده ظرف و 

می بر  در  را  کتیبه اثر  اینکه  اهمیت  حائز  نکته  هاي  گیرند. 
ین ي عبارات دعایی هستند. همچنکوفی بیشتر در برگیرنده

هایی که براي صاحب شی طلب بخت بلند و اقبال بلند  کتیبه 
کردند بیشتر به خط نسخ نقش و ثروت و سرنوشت بهتري می

دست آمده از این بخش را  نتایج به 2اند. جدول شماره بسته 
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 نگاره در کتیبه ابریق برنجی طرح خطی نگاره و خط .12شکل 

 
 هاي ظروف فلزي عصر سلجوقی در مکتب خراسانتحلیل محتوایی کتیبه .2جدول 

 نوع مصرف ظرف نگاره با نوع ظرف ارتباط کتیبه ها محتواي کتیبه نام اثر

سینی  -1
 ارسالن آلب 

مدح و ستایش دارنده ظرف، نام سازنده و 
 تاریخ ساخت اثر 

مرتبط است، به علت مصارف درباري و در مدح  
 سازندگانش حکمران و 

 تزئینی و تشریفاتی 

 عبارات دعایی براي صاحب ظرف  قاب آینه -2
مرتبط است، به احتمال زیاد براي مصارف درباري  

 بوده است 
 تزئینی و کاربردي 

 عبارات دعایی براي صاحب ظرف  پایه شمعدان -3
هاي  مرتبط است، هدف از ایجاد آن براي مکان

 بسیاري بوده است 
 کاربردي تزئینی و 

 بخوردان  -4
مدح و ستایش دارنده ظرف، نام سازنده و 

 تاریخ ساخت اثر 
 تزئینی و تشریفاتی  مرتبط است، به علت مصارف درباري آن 

 عبارات دعایی براي صاحب ظرف  دان مرکب -5
هاي رسمی و  مرتبط است، زیرا براي نوشتن نامه

 دولتی درباري بوده است 
 کاربردي و تزئینی

 عبارات دعایی براي صاحب ظرف  دان مرکب -6
هاي رسمی و مرتبط است، براي نوشتن نامه

 دولتی درباري بوده است 
 کاربردي و تزئینی

 تزئینی و کاربردي  مرتبط است، به علت مصارف درباري آن  عبارات دعایی براي صاحب ظرف  دان قلم -7

 عبارات دعایی براي صاحب ظرف  ابریق برنجی  -8
است، به احتمال زیاد براي مصارف درباري  مرتبط 

 بوده است 
 تزئینی و کاربردي 

 (نگارندگان) 
 

 هانگارهتحلیل تصویري خط.  5-4-2
اندازي آن بر روي  از آنجایی که کاربرد خط کوفی و نقش 

سده در  است،  بوده  آسان  اولیهفلزات  حکومت هاي  ي 
شود  سلجوقیان حضور این خط بر روي ظروف فلزي دیده می

هاي  هاي به کار رفته در سدهتري از نمونه که به صورت ساده
ف  بعد از آن به کار رفته است. اما پس از مدتی انتهاي حرو

کشیده شده، مانند الف و الم که به صورت برگ درختان در  
گره مانند  دیگر  تزئینات  انواع  به  و سپس  گرهآمده  دار دار، 

 

) است  یافته  تغییر  (گلدار)  یا مزهر  و   ,Taheri Niaبرگدار 

ششم ه.ق با روي کار آمدن خط نسخ    ). از اواخر سده2014
ه انتهاي حروف تر شد. به این صورت کتزئینات آنها پیچیده

در   پرنده  یا  انسان، حیوان  به شکل  اشکال گیاهی  به جاي 

رسد این شیوه  ). به نظر میTohidi, 2011, P. 57آمده است (
خوشنویسی مختص فلزات دوره سلجوقی در قرون ششم و  

چکیده تحلیل تصویري   3هفتم ه.ق بوده باشد. جدول شماره  
 دهد. هاي ظروف منتخب را نمایش میکتیبه 

 
 هاي ظروف فلزي عصر سلجوقی در مکتب خراسان تحلیل تصویري کتیبه .3جدول 

 هانگارهفرم خط نوع قلم  نام اثر

سینی  -1
 ارسالن آلب 

 هاي گیاهی در انتهاي حروف عمودي استفاده شده است از نقشمایه کوفی مذهر 

 شود ها دیده مینگارهمایه گیاهی در اطراف خطاندکی نقش کوفی مشجر  قاب آینه -2

 شود ها نقوش گیاهی دیده مینگارهدر اطراف خط کوفی ساده  پایه شمعدان -3

 ها تزئین شده است نگارهبا نقوش گیاهی و اسلیمی اطراف خط کوفی برگدار  بخوردان  -4

 دان مرکب -5
کوفی و نسخ  

 ساده 
 شود ها نقوش هندسی دیده مینگارهخطدر اطراف 

 شود) ها نقوش گیاهی دیده مینگارهبه صورت ساده است (در اطراف خط کوفی ساده  دان مرکب -6

 ها نگارهنما در انتهاي حروف عمودي و نقوش گیاهی و جانوري در اطراف خطسرهاي انسان نسخ  دان قلم -7

 هاي آن در قسمت گردن و دهانه ظرف مزین به سرهاي انسانی و نقوش گیاهی است نگارهخط نسخ  ابریق برنجی  -8

 (نگارندگان) 
 

 ها ویژگی نگاره   - 5-5
نقوش ظروف فلزي منتخب عصر سلجوقی به ترتیب میزان  

ها)، در همه کتیبه   -درصد   80کاربردشان شامل نقوش گیاهی ( 
درصد)   20درصد)، انسانی (   50درصد)، هندسی (   50حیوانی ( 

(انسان تلفیقی  (گیاهی  10حیوان  - و   10هندسی  - درصد) 
(گیاهی  بوده   10حیوانی  - درصد)  (جدول  درصد)  ). 4اند 

سطوح ظروف را توسط نوار یا حاشیه به چند جزء   فلزکاران 
می  نقش تقسیم  آنها  داخل  در  خطوط  و  اشکال  و  کردند 

اولیه می  نقوش و شدند. در قرون  این  ي حکومت سلجوقیان 
تري بوده، اما از اواخر سده ششم هجري ها به صورت ساده نگاره 

ي تر شد و سطح ظرف مملو از نقوش پیچیده قمري پیچیده 
 هندسی، حیوانی، انسانی و تلفیقی شد. گیاهی، 

 ها نگاره ویژگی کتیبه   - 5-6
ي سلجوقی هاي ظروف فلزي دوره نگاره ویژگی کلی کتیبه 

نگاره  تناسب  و  زیبایی  بر  خط عالوه  و  در نگاره ها  آنها  هاي 
اهمیت و ارتباطی است که با فرم ظرف در جذب مخاطبین 

ي ظرف، محل نه خود از نظر میزان اشغال کادر کتیبه در بد
قرارگیري کادر کتیبه و نوع کارآیی آن دارند. کادر کتیبه در 

اند و در داخل اکثر هاي مهم و در دید ظرف واقع شده قسمت 
هاي پیچ در پیچ دیده ها نقوش گیاهی به صورت اسلیمی آن 
 ).5شود (جدول  می 
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) است  یافته  تغییر  (گلدار)  یا مزهر  و   ,Taheri Niaبرگدار 

ششم ه.ق با روي کار آمدن خط نسخ    ). از اواخر سده2014
ه انتهاي حروف تر شد. به این صورت کتزئینات آنها پیچیده

در   پرنده  یا  انسان، حیوان  به شکل  اشکال گیاهی  به جاي 

رسد این شیوه  ). به نظر میTohidi, 2011, P. 57آمده است (
خوشنویسی مختص فلزات دوره سلجوقی در قرون ششم و  

چکیده تحلیل تصویري   3هفتم ه.ق بوده باشد. جدول شماره  
 دهد. هاي ظروف منتخب را نمایش میکتیبه 

 
 هاي ظروف فلزي عصر سلجوقی در مکتب خراسان تحلیل تصویري کتیبه .3جدول 

 هانگارهفرم خط نوع قلم  نام اثر

سینی  -1
 ارسالن آلب 

 هاي گیاهی در انتهاي حروف عمودي استفاده شده است از نقشمایه کوفی مذهر 

 شود ها دیده مینگارهمایه گیاهی در اطراف خطاندکی نقش کوفی مشجر  قاب آینه -2

 شود ها نقوش گیاهی دیده مینگارهدر اطراف خط کوفی ساده  پایه شمعدان -3

 ها تزئین شده است نگارهبا نقوش گیاهی و اسلیمی اطراف خط کوفی برگدار  بخوردان  -4

 دان مرکب -5
کوفی و نسخ  

 ساده 
 شود ها نقوش هندسی دیده مینگارهخطدر اطراف 

 شود) ها نقوش گیاهی دیده مینگارهبه صورت ساده است (در اطراف خط کوفی ساده  دان مرکب -6

 ها نگارهنما در انتهاي حروف عمودي و نقوش گیاهی و جانوري در اطراف خطسرهاي انسان نسخ  دان قلم -7

 هاي آن در قسمت گردن و دهانه ظرف مزین به سرهاي انسانی و نقوش گیاهی است نگارهخط نسخ  ابریق برنجی  -8

 (نگارندگان) 
 

 ها ویژگی نگاره   - 5-5
نقوش ظروف فلزي منتخب عصر سلجوقی به ترتیب میزان  

ها)، در همه کتیبه   -درصد   80کاربردشان شامل نقوش گیاهی ( 
درصد)   20درصد)، انسانی (   50درصد)، هندسی (   50حیوانی ( 

(انسان تلفیقی  (گیاهی  10حیوان  - و   10هندسی  - درصد) 
(گیاهی  بوده   10حیوانی  - درصد)  (جدول  درصد)  ). 4اند 

سطوح ظروف را توسط نوار یا حاشیه به چند جزء   فلزکاران 
می  نقش تقسیم  آنها  داخل  در  خطوط  و  اشکال  و  کردند 

اولیه می  نقوش و شدند. در قرون  این  ي حکومت سلجوقیان 
تري بوده، اما از اواخر سده ششم هجري ها به صورت ساده نگاره 

ي تر شد و سطح ظرف مملو از نقوش پیچیده قمري پیچیده 
 هندسی، حیوانی، انسانی و تلفیقی شد. گیاهی، 

 ها نگاره ویژگی کتیبه   - 5-6
ي سلجوقی هاي ظروف فلزي دوره نگاره ویژگی کلی کتیبه 

نگاره  تناسب  و  زیبایی  بر  خط عالوه  و  در نگاره ها  آنها  هاي 
اهمیت و ارتباطی است که با فرم ظرف در جذب مخاطبین 

ي ظرف، محل نه خود از نظر میزان اشغال کادر کتیبه در بد
قرارگیري کادر کتیبه و نوع کارآیی آن دارند. کادر کتیبه در 

اند و در داخل اکثر هاي مهم و در دید ظرف واقع شده قسمت 
هاي پیچ در پیچ دیده ها نقوش گیاهی به صورت اسلیمی آن 
 ).5شود (جدول  می 
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 هاي ظروف فلزي عصر سلجوقی در مکتب خراسان. ویژگی نگاره4جدول 

 نوع نقوش  

 هندسی  انسانی  حیوانی  گیاهی  
تلفیقی 
- (حیوانی
 انسانی) 

 تلفیقی
- (گیاهی 

 هندسی) 

 تلفیقی
- (گیاهی 

 حیوانی) 

ب
تخ

 من
ثار

آ
 

سینی  -1
 _ _ _   _  ارسالن آلب 

 _ _  _ _ _  قاب آینه -2

 _ _ _   _  پایه شمعدان -3

 _  _ _  _  بخوردان  -4
 _ _ _     دان مرکب -5

 _ _ _ _ _ _  دان مرکب -6

   _ _ _ _  دان قلم -7

     _ _  ابریق برنجی  -8

 (نگارندگان) 
 هاي ظروف فلزي عصر سلجوقی در مکتب خراساننگاره. ویژگی کلی کتیبه5جدول 

 نام اثر
 محل قرارگیري کادر کتیبه 
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 گیري نتیجه 
خراسانی  سبک  خصوصیات  با  سلجوقی  فلزي  ظروف 

بینی هنرمندان و حامیان آنان در  محل تجلی اندیشه و جهان
قرون اولیه تاریخ میانه ایران هستند. این ظروف پر نقش و  
نگار که از شهرت باالیی در ظرافت برخوردار بوده و امروزه  

موزه آثار در  و  تمدن  از  بخشی  عنوان  به  دنیا  مطرح  هاي 
شوند، بیشتر در هنگی و هنري آن مردمان نگهداري میفر

ثروتمندان   و  اشراف  عالقه  و  توجه  مورد  و  دربار  خدمت 
روزمرهبوده زندگی  در  حال  عین  در  براي  اند؛  و  مردم  ي 

مکان در  ساخته  استفاده  نیز  مساجد  جمله  از  مختلف  هاي 
شدند و اهمیت خاصی در زندگی و فرهنگ مردمان آن  می

دار نظر میروزگار  به  بودند.  نگارها  و  نقوش  تنوع  و  رسد  ها 
و  نگارهخط  رسوم  و  آداب  مذهب،  از  متأثر  این ظروف  هاي 

ي اشراف زندگی اجتماعی مردم آن دوره و به خصوص طبقه 
هاي ظروف فلزي نواز در قالب کتیبه بوده که در وحدتی چشم

  نگاره در هاي کیفی نگاره و خطاند. بررسی ویژگیجاي گرفته
هاي منتخبی از ظروف فلزي نفیس سبک خراسان در  کتیبه 

انبوه   و  نتایج را به دست داد که تراکم  این  دوره سلجوقی، 
ها و تزئین  ها در اطراف کتیبههاي ریز و درهم و نگارهطرح 

خطوط تا قبل از دوره سلجوقیان مرسوم نبوده و این ویژگی،  
ارد که اکثراً  تا این زمان فقط به فلزکاري سلجوقیان تعلق د

ها  در قالب خطوط کوفی و نسخ استفاده شده است. این کتیبه
اي تزئینی نیز دارند شان، وجهه عالوه بر بار معنایی و کاربردي

هاي آنها اکثراً در ارتباط کامل با یکدیگر  نگارهها و خطو نگاره
ها که عمدتاً  نگارهو همگام با فرم کلی ظرف هستند. این خط

ي منقوش گیاهی، حیوانی و هندسی همراه هستند،  هابا فرم
انسان با سرهاي  تلفیقی  به صورت  نیز گاه  و جانورسان  نما 

می خطدیده  شیوه  از  که  خراسان شوند  ایاالت  در  نویسی 
هاي  هاي ظروف ساخته شده در سدهاند. کتیبهنشأت گرفته

هاي بعدي حکومت آنان از  ي حکومت سلجوقیان و سدهاولیه 
هاي به کار  نگارهها و خطبندي و نگارهادر و حاشیهلحاظ ک

رفته و مضامین به هم شبیه هستند و از یک سبک و اسلوب  
می پیروي  میخاص  آنها  بین  تفاوت  از  اما  به کنند،  توان 

ي ها، پر شدن کل بدنهنگارهها و خطتر شدن نگارهپیچیده
فیقی،  ظرف از تزئینات گیاهی، هندسی، حیوانی، انسانی و تل

نما  تغییر خطوط از کوفی به نسخ و استفاده از سرهاي انسان
و جانورسان در انتهاي خطوط عمودي با گذشت زمان اشاره  

 کرد.
 

 ي سپاسگزار 
نگارندگان از تمامی کسانی که آنها را در نوشتن این مقاله 

 دارند.یاري رساندند، کمال تشکر و قدردانی خود را اعالم می 
 

 منابع مالی 
 ع مالی این مطالعه توسط نگارندگان تهیه شده است. مناب

 

 تعارض منافع 
در منافع وجود ندارد و سهم   یتعارض   گونهیچ نگارندگان ه   ین ب 

 مقاله برابر است.   یننگارندگان از منافع ا 
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