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Abstract 

Human figures are one of the embelishemtns used in clay pottery of Nayshābūr in early Islamic centuries. 

These figures have been labeled as “feminine” or “masculine” types according to the phenomenological 

method. The present study considers pure phenomenology inadequate for assigning gender types to the 

figures and aims to answer the following questions in order to re-evaluate their genders: 

1. How does a historical-comparative reading of the style of clothing used by the human figures help identify 

their gender?  

2. What is the primary function of the Sāssānīd motifs used in the pottery of Nayshābūr? Do they serve a 

primarily symbolic or decorative function? 

The statistical population of the present study includes 14 designs. These have been selected from among 50 

samples, with especial emphasis on the “masculine” or “feminine” types or their being analysed in previous 

studies. The designs are analysed using library-documentary sources and in a comparative-historical study in 

order to re-evaluate gender types. The study concludes:  

1. The style of clothing used by the figures in pottery of Nayshābūr is similar to that of courtiers from 

Transoxiana and Khurāsān in early Islamic period. 

2. The Sāssānīd embelishments serve primarily decorative functions.  

3. Finally, the study considers some of the so-called “feminine” figures to be representations of trimmed 

young men or immature adolescent courtiers.  
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 چکیده
روش بههههای نسسها اسهبمی اسها کهه ای نیشهابور در سهدهسهاا  الببهه کاررفتهه درهای بهآرایههیکی از انواع  نقوش انسانی

الذاری شده اسا. پژوهش حاضر پدیدارشناسی صرف را برای الگوبندی جنسهی ، به الگوهای "زنانه" و "مردانه" نامپدیدارشناسانه
 پاسسگویی به این مسائل اسا: بازخوانی جنسّیا فیگورها، در صدد داند و با هدفنقوش بسنده نمی

تاریسی اسلوب پوشاک نقوش انسانی ساا  نیشابور، چگونه بهه تشهسیج جنسهّیا فیگورهها کمه   - بازخوانی تطبیقی .1
 کند؟می

 های ساسانی در ساا  نیشابور تزئینی اسا یا نمادین؟ مایهکارکرد غالب نقش .2
شهده در ونه، با تأکید بر الگوهای "مردانه" و "زنانه"، یا تحلیلنم 50نقش اسا که از میان  14جامعۀ آماری پژوهش حاضر، 

تهاریسی، بهه ارزیهابی دوبهار   -ای تطبیقهیاسهنادی، در مطالعهه-ایهای پیشین انتساب شده اسا تا با منهاب  کتابسانههپژوهش
 های این پژوهش:جنسّیا الگوها بپردازد. بر اساس یافته

الّنرر  و خراسهان در دورهاسلوب پوشاک نقوش انسانی ساا  نیش  .1 ههای نسسها ابور با پوشاک درباریان وراء رود )مهاوراءا
 اسبمی همانند اسا.

 های ساسانی در ساا  سامانی، تزئینی اسا. کارکرد غالب آرایه .2
 اند. ددرنرایا، این مقاله برخی نقوش موسوم به "زنانه" را متعلق به جوانان پیراسته یا نوجوانان نابالغ درباری می .3

 .فیگور "زنانه"، فیگور "مردانه" ای نیشابور، نقوش انسانی،ساا  الببه ها:کلیدواژه

 9 - 34، ص 1400بهار و تابستان  -106شماره پیاپی  - 1شماره  – 53سال 
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 مقدمه

قط  نظهر از مبحظهار روانشهناختی و تهاریسی، چیهزی نیسها جهز مطالعهه و توصهی  »پدیدارشناسی 
آید و میپدیدارشناسی مطالعه و توصی  پدیداری اسا که به حواس انسان در1«.محتویار حا  در آالاهی

بهه اسا. سهاا  نیشهابور  این، همان روش بررسی نقوش انسانی ساا  نیشابور تا پیش از این پژوهش بوده
 2منّقش اسا.« انسانی»و « حیوانی»، «الیاهی»شامل نقوش « جاندار»و « ایکتیبه»، «هندسی»الگوهای 

در دین اسهبم »مورد توجه اسا؛ از این میان، نقوش انسانی با توجه به حرما تصویرالری در آغاز اسبم، 
سازی و نقاشی جاندارها نیز ممنوع اسا و این تحریم سازی، مجسمهپرستی ممنوع بود بلکه باتنرا بانه

بنابراین، نقهوش  3«.بایسا هنرمند بر آن فائق آیدهر چند فقط جنبه شرعی داشا همیشه عاملی بود که می
های امویان یا سبزپوشهان نیشهابور و امهاکن شمار در کاخانگشاهایی انسانی ساا  نیشابور، پس از نمونه
و  شهودهای نقاشانۀ تصویرالر اسبمی در عرصۀ عمهومی محسهوب میخصوصی، در شمار نسستین تبش

همهه، معلهوم نیسها آ یها کنهد. بها اینهای ساسانی را در هنر سامانی عیان میمایهمیزان ناوذ نقشزمان هم
الاه؟!  با بررسیاسا یا بهکار الرفته ها را بهمایهاهانه این نقشتصویرالر نیشابوری آال صهرف  صورر ناخودآ

ای روشمند توان در این خصوص پاسسی مناسب یافا. بنابراین مطالعهپدیدارشناسانۀ نقوش ساا  نیز نمی
ۀ مرزبنهدی الزم اسا تا رویکردهای پدیدارشهناختی، تاریسمنهد و تطبیقهی را تونمهان در بهر الیهرد و  زمینه

. چهرا تطبیهق تاریسمنهد پوشهاک 1تر کند و  به ما بگوید: جنسّیتی در نقوش انسانی ساا  نیشابور را روشن
های هنر مایه. االر نقش2کشد؟ های پیشین را به چالش مینقوش ساا  نیشابور، مرزبندی جنسّیتی خوانش

-داللا« مردانه»همین عناصر در الگوهای  نقوش، معیار قرار الیرد، وجود« زنانگی»نماد  ۀساسانی به مثاب

 هایمایههکنهد،  نقشاسلوب پوشاک برای خوانش صحنه و یافتن جزئیهار ههویتی کمه  می الر چیسا؟
 2ساسانی نیز برای درک چرایی کاربردشان بر زمینۀ ساا  مورد توجهه اسها. مطالعهۀ جنسهّیا نقهوش، از 

شهوند. ها تطبیهق داده میبر اسهاس پوشهاک و آرایهه« دانهمر»شود که در کنار نقوشی آغاز می« زنانه»نقش 
النجنهد، در قالهب الگهوی نمی «مردانهه»و « زنانهه»یه  از دو الگهوی نقوشی که در نگاه نسسا در ههی 

 14های پیشهین، نقش اولیه، بر مبنای الگوی جنسّیتی پژوهش 50شوند. از میان ارزیابی می« پنداشازن»
ای دهد تها جنسهّیا نقهوش انسهانی سهاا  الببههاری این مقاله را تشکیل میشده، جامعۀ آمالزینشنقش 

یابهد. اسهنادی سهامان  -ایکّمی با استااده از منهاب  کتابسانهه -نیشابور در پژوهشی بنیادین، به شیو  کیای
                                                 

 .143، مدرنیته اسی هنرپدیدارشنالران ، . ریسته1
2.Watson, Ceramics from Islamic Lands, 250-251. 

 .204، میراث ایراندر « هنر ایران در دوران اسبمی». برر. 3
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نیشهابور،  ازجمله آثار تألیای دربار  ساا اند، شماری از منابعی که تاکنون به بررسی ساا  نیشابور پرداخته
 مهیبدی در خصهوص سهاا  نیشهابور بها عنهوان 70کتابی از چارلز. ک. ویلکینسهون اسها کهه در دههۀ 

Nishapur pottery of the early Islamic period .الانه از انواع 12بندی این اثر، ی  دسته 1چاپ شد
های ر سهب  سهامانی و نمونههکه به جزئیار بپردازد، به معرفی ساا  نیشهابوساا  نیشابور بود و بیش از آن

، اثر کیانی اسها کهه «وزیریهای مجموعۀ نسساساا  ایرانی؛ بررسی ساالینه»مکشوفه اختصاص دارد. 
 Pottery Style» 2صورر کلی دربار  ساا  نیشابور مطالبی بیان کرده اسها.در بسشی کوچ  از آن، به

and Social Status in Medieval Khurasan, Archaeology, Annales and Ethnohistory» 
دهندالان و مشتریان سهاا  نیشهابور جایگاه اجتماعی ساارشاز  که در آن،ریچارد بولیا اسا  پژوهشی از
فرهروری در کتهاب  3که دربهار  جزئیهار یها جنسهّیا فیگورهها سهسن بگویهد.اسا؛ بدون آنسسن الاته 

Ceramic of Islamic World in The Tareq Rajab Museum   از ادامهۀ سهّنا ساسهانی در نقهوش
های مهوز  اهار  الرایانه، سهاا و با روش پدیدارشناسانه و باستان 4انسانی ساا  نیشابور سسن الاته اسا

جلد هاتم از مجموعۀ هنر اسبمی به قلهم ارنسها « ساا  اسبمی»بسشی از رجب را بررسی کرده اسا. 
 5ر، بدون پرداختن به جزئیار و جنسّیا اختصاص دارد.الروبه و الردآوری خلیلی، به ساا  منقوش نیشابو

توان بهه اند، میاور ویژه روی ساا  منقوش انسانی نیشابور کار کردههای دانشگاهی که بهدر میان پژوهش
که « های نیشابور)قرون دهم و یازدهم/ چرارم و پنجم نقوش انسانی بر ساالینه»این موارد اشاره کرد: مقالۀ 

هها های بصری و فرهنگهی نقهوش سهاا  نیشهابور و خاسهتگاه آنبندی و بررسی ویژالیبه دستهنویسندالان 
، نگاهی کّلی به انواع نقهوش «الذاری ای نیشابور)انواع، الستردالی، تاریخنقوش ساا  الببه» 6اند.پرداخته

نظریهۀ فرهروری ای مبتنهی بهر مقالهه« هاي ظروف سیمین دور  ساسهان استمرار نقشمایه» 7ای دارد.الببه
بازتهاب »دانهد. که در آن، نقوش ساا  سامانی را به لحاظ محتوا و فرم، در امتداد سّنا ساسهانی می 8اسا

تصهویر « هاي نیشهابورهای فرهنگی و اجتماعی عصر سامانی در بازنمایی تصهویر زن بهر سهاالینهرهیافا
و « زنانهه»امها در ایهن اثهر نیهز، معیهار  9دانهدالرایهی سهامانیان میّثر از ملیأفیگورهای "زنانه"، را متکردن 

                                                 
1.Wilkinson, Pottery Nishapur of the Early Islamic Period. 

 وزیری. های ایرانی مجموعه نسسابررسی ساالینه ؛ساا  ایرانی ،. محّمد یوس  کیانی2
3. Bulliet, “Pottery Style and Social Status in Medieval Khurasan” in Archaeology, Annales and Ethnohistory, 75-82. 
4  . Fehervari, Ceramics of The Islamic Word in The Tareq Rajab Museum. 

 .سفال اسالمی؛جلد هفتم از مجموعه هنر اسالمی ،. الروبه5
 . «نقوش انسانی بر ساالینه های نیشابور)قرون دهم و یازدهم/ چرارم و پنجم »یان و خزائی، . همپارت6
 «.الذاري اي)انواع، الستردال ، تاریخساا  منقوش الببه». عطائی و دیگران، 7
 . 71-57 ،«رهای دور  سامانی نیشابوهاي ظروف سیمین دور  ساسانی برنقوش ساالینهاستمرارنقشمایه»آزادبسا و ااووسی، .8
 .13-1، «های نیشابورهای فرهنگی و اجتماعی عصر سامانی در بازنمایی تصویر زن بر ساالینهبازتاب رهیافا»مرر و دیگران، . نیکان9
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شناسهی بررسی و نشانه»الرایی اسا. در نرایا، خواندن نقوش، تلایقی از پدیدارشناسی و باستان«مردانه»
ای اسا که به تأثیرپذیری از مقاله« نقوش فیگوراتیو دو ساالینه نیشابور)قرون چرارم و پنجم هجری قمری 

در مطالعار پیشین دو مسئله  1کند.ای تاکید میدن نقش آناهیتا بر دو ساالینۀ الببهایران باستان در تصویرکر
مورد توجه قرار الرفته اسا: پوشاک نقوش از منظر پدیدارشناسهانه و عناصهر وابسهته بهه ایهران باسهتان؛ بهه 

تحلیهل  های تاریسی مطمح نظر نبهوده اسها. در ایهن پهژوهش امها،ها بر مبنای دادهعبارتی تحلیل صحنه
همین دو مورد، یعنی پوشاک و عناصر باستان، در باز  تاریسی مورد نظر با رویکرد تطبیقی مورد نظر اسا. 

بندی غیرجنسهّیتی آن اهمیا مقالۀ حاضر در تمرکز بر وجه تاریسی پوشاک نقوش ساا  نیشابور و اسهلوب
هها جای صهورر نمهادین آنرا بهه مایگان ساسانیاسا؛ همچنین برای نسستین بار، غلبۀ وجه تزئینی نقش

برد و با نگهاه تاریسمنهد بهه نقهوش، الگهوی اسا؛ از آن در بازخوانی جنسّیا نقوش برره میبرجسته کرده
 کند.ه ی  الگوی جدید معرفی میۀرا به مثاب «پنداشازن»

            
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .306-316، «شناسی نقوش فیگوراتیو دو ساالینه نیشابور )قرون چرارم و پنجم هجری قمری بررسی و نشانه». زکریایی و صبوری، 1

 نشسته در بارگاه "زن": 1تصویر

 مأخذ:
https://www.pinterest.com/pin/3547992

76865373341 / 

 امیر در بارگاه: 2تصویر

 مأخذ:

https://www.metmuseum.org/art/collectio
n/search/449710  

https://www.pinterest.com/pin/354799276865373341
https://www.pinterest.com/pin/354799276865373341
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449710
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449710
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 ک سامانیای سبسفال گالبه .1
خراسان و ماوراءالنرر متعلق به سامانیان بود که هر چند به کیش و مذهب جدید وفادار »از قرن سوم هه. . 

کردند که خصوص روی این نکته تکیه میماندند ولی شروع به احیاء روابط خویش با ایران کرن نموده و به
در دور  پادشاهی سامانیان شررهای بسارا، »نیبه نوشتۀ کیا 1«.از نسل بررام چوبینه قررمان ساسانی هستند

سمرقند، مرو، نیشابور و کرمان به مراکز مرم هنری شر  جران اسبم تبدیل شدند و هنرهای مستل  چون 
ای برخوردار الردیدند. در این زمان ساالگران سامانی سب  جدیدی سازی از اهمیا ویژهمعماری و ساا 

وجود آوردنهد کهه در زیبهایی تزئینهار بر روی ظروف ساالین باشد به  SLIP) که همان پوشش لعاب اللی
الببهه »آیهد کهه جها میدلیل ایهن نامگهذاری از آن 2«.چندین نوع ظروف ساالین تأثیر فراوانی داشته اسا

پوشانده اسا و رنگ قرمز آجری بدنه فقط جایی که الببه از روی آن ریسته و یها تمامی سطح ظروف را می
انهد دادهساالگران وزن ساا  را کاهش می ]در این روش ساالگری [شود...ه شده باشد، دیده میپایه فرسود

های ای نسهبا بهه نمونههتمایز دیگر ساا  الببه 3«.سُبکی ساا  نشان مرغوبیا آن بوده اسا ]بنابراین[و 
 4«.اسهاشدهی میالیری پایهه لکههکاری و دیوارهتمامی سطح ظروف لعاب»لعابی مشابه در این اسا که 

شهود در دیهدالاه ویلکینسهون یافها. بهه اش را میدورههای همای نیشابور از دیگر ساالینهتمایز ساا  الببه
های شهااف وارداتهی فراتهر های لعابدار اولیه ایرانی که در زیبایی از ساالینهترین ساالینهجالب»نوشتۀ وی 

                                                 
 .210، «هنر ایران در دوران اسبمی»، . برر1
 .15، های ایرانی مجموعه نخست وزیریسفال ایرانی بررسی سفالینه. کیانی، 2
 .45، سفال اسالمی؛جلد هفتم از مجموعه هنر اسالمی. الروبه، 3
 . همان.4

 شمشیر : سوارکار با3تصویر شماره 

 مأخذ:

http://www.alaintruong.com/archives/2
017/01/02/34757070.html 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 : رزمجو با سپر و شمشیر4ره تصویر شما

مأخذ: 
https://www.pinterest.com/pin/149674

387605674509/ 
 

 

 

 

http://www.alaintruong.com/archives/2017/01/02/34757070.html
http://www.alaintruong.com/archives/2017/01/02/34757070.html
https://www.pinterest.com/pin/149674387605674509/
https://www.pinterest.com/pin/149674387605674509/
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  1«.خورده بودند هایی بودند که با الببه نقشرفا، ساالینهمی
یخی روایت صحنه  .2  اسلوب پوشاک نقوش  و  تناسب تار

افهرادی نقهوش  2خواننهد.میهای آغازین را الاهی ظروف روستایی نیشهابور ای در سدهساا  منقوش الببه
داننهد؛ و شهماری نقهوش محلی و فرهنگ مرهاجران آسهیای مرکهزی می -انسانی را برخاسته از سّنا بومی

توان در آمیزی نقوش اما، نمیرغم ابرامخوانند. بهای را برالرفته از سّنا ساسانی یا باستانی میانسانی الببه
الام نسسا، های تاریسی دارد. بنابراین زمینۀ محلی نیاز به یافتهتأیید پس 3ها ش  کرد.زمینۀ محلی آنپس

وشاک نقوش با روایا صهحنه بررسی پوشاک نقوش به لحاظ تاریسی؛ و الام بعدی، یافتن ارتباط اسلوب پ
ها شامل تغزلی، رزمی، سهوارکاری، بزمهی و آئینهی اسا. بر اساس روایا تصویری، پربسامدترین صحنه

، تهاریسی «واقه  امهر»تواند متأّثر از هستند؛ و چون اسلوب پوشاک تاریسی اسا، چیدمان صحنه هم می
 باشد.
های سهاا  نیشهابور، متناسهب بها روایها : فیگور. انواع پوشاک نقوش انسانی سفال نیشابور2-1
ها، پوشهاک رغم تنوع الیهها، پوشاک متااوتی دارند اما این تااور، همبستۀ جنسّیا نیسا؛ یعنی بهصحنه

های همانند، یکسهان اسها. بنهابراین، اسهلوب پوشهاک بهه فراخهور صهحنه، در صحنه «مردانه»و « زنانه»
 متااور اسا و  قابلیا تاکی  دارد:

شهود شهامل: پیراهنهی های رزمی پیاده و بزمهی دیهده میدر صحنه «الیۀ نخست پوشاک» .2-1-1
ها سهاده یها نقشهدار اسها. سها  و الیرد، ارح پارچههالرد و شلواری ساده. پیراهن درون شلوار قرار مییقه

الیهرد امها هها قهرار میدار و حجیم اسا. دمپای چسبان درون موزهدمپای شلوار، چسبان؛ رانپا و کمر، چین
ههایی، از پیهراهن دوالیهه اسهتااده پوشهاند. در نقشهها را میالاهی شلوار تا دمپا الشاد اسها و  سها  موزه

  .5)ن : به تصویر  الرد، و پیراهن اصلی، یقه برالردان یا هاا اسااسا: زیرپوش یقهشده
شود؛ ایهن شیده میپیراهنی بلند و قبامانند اسا که روی الیۀ نسسا پو «الیۀ دوم پوشاک» .2-1-2

شهود کهه بها شهالی ندرر یقهه الهرد تصهویر میو به پیراهن، جلوبسته یا باز، با دامن بلند و یقۀ مورب ساده
شود؛ الاهی این شا ، شبیه ی  حلقه اسا. پیراهن تا زانو یها ای یا چرمی روی کمر بسته میاحتمااًل پارچه

)ن : به تصویر  شودی یا نشسته بر چرارپایه، دیده میهای تغزلرسد و بیشتر، بر تن نقوش صحنهم  پا می
6 .  

نظر هاا بههخاتانی با الریبان مورب ساده یا برالردان اسا و الاهی یقه «الیۀ سوم پوشاک» .2-1-3

                                                 
 .136، اوج های درخشان هنر ایراندر « رنگ و ارح در ساالینه ایرانی». ویلکینسون، 1
 .15، های ایرانی مجموعه نخست وزیریسفال ایرانی؛ بررسی سفالینهنی، . کیا2
 .46، سفال اسالمی؛جلد هفتم از مجموعه هنر اسالمی. الروبه، 3



 106شمارة پیاپی ،  1، شماره سوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه  /16

کند. الیۀ سوم هم با پیچیدن شالی دور رسد؛ امتداد این یقه تا کمر، باز و برالردان بودنش را مشسج میمی
کار شود، ی  شا  برای تثبیا هر دو الیه به. هنگامی که الیۀ سوم روی الیۀ دوم پوشیده میالیردکمر فرم می

 . الیهۀ سهوم آههار و آرایهۀ بیشهتری دارد و معمهوال بهر تهن فیگورههای ایسهتاده، 7رود)ن : به تصهویر می
ار  همهراه خورد. شهلوچشم میهای محوری صحنه، و کمتر بر تن فیگورهای نشسته یا سوارکار بهشسصیا

پوشاند. ها را میشود و سا  موزهخاتان  بلند، در بیشتر نقوش دمپای الشادی دارد که از زیر لباس معلوم می
صهورر مسهتقیم روی الیهۀ نسسها پوشهیده تنهه بههای سوارکاری یا نشسته بر زمین، خاتان  نیمدر صحنه

  . 8شود)ن : به تصویر می
                              
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسسا پوشاک  ۀ: الی5تصویر
 https://www.sothebys.com/en / مأخذ:

 
 
 
 
 
  

 : الیه دوم پوشاک6تصویر
 https://collections.louvre.frمأخذ: 

 سوم پوشاک ۀ: الی7تصویر 
-http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl   خذ: أم

Museum_of_Islamic_Art_Doha_Qatar.htm 
 
 
 

 )نبود الیۀ دوم  نسساۀ : خاتان کوتاه روی الی8تصویر
خذ: أم

https://store.barakatgallery.com/product/buffware
rider-and-horse-with-bowl-/ 

 

https://www.sothebys.com/en
https://collections.louvre.fr/
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Museum_of_Islamic_Art_Doha_Qatar.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Museum_of_Islamic_Art_Doha_Qatar.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Museum_of_Islamic_Art_Doha_Qatar.htm
https://store.barakatgallery.com/product/buffware-bowl-with-horse-and-rider/
https://store.barakatgallery.com/product/buffware-bowl-with-horse-and-rider/
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یخی  اسلوب پوشاک : 2-1-4 اسلوب پوشهاک نقهوش سهاا   برای درک این نکته که آیا. تطبیق تار
الیهه بها ازای تاریسی دارد یا خیر؛ نیاز اسا این الگهوی الیهنیشابور، که در بسش پیشین توصی  شد، مابه

. الیۀ سوم پوشاک نقوش،خاتان، پوششهی اسها کهه در ایهران باسهتان و پهس از اسناد تاریسی مقایسه شود
اسها. تمهام سهه الیهۀ یادشهده، در نقهوش اسبم، همچنین در پوشش ساکنان آسهیای میانهه مرسهوم بهوده 

، بامیان و ]اسا که بسشی از خراسان بزرگ بوده[امروزی های منااقی از افغانستان ها و حجاریدیوارنگاره
رسهد ایهن الگهوی نظر میبهه1شهده اسها. مشهاهده« الماجهرخربها »های نا، همچنین الچبریپنجیک

ها ها و الاهی برای نمایش جایگاه اجتماعی بوده، تعهداد الیههای متناسب با تنوع اقلیم و تغییر فصلچندالیه
بور آرایهۀ های مرهم پوشهش فیگورههای سهاا  نیشهایکی از بسش 2شود.متناسب با موقعیا کم یا زیاد می

های بسیار بلند آویزان از سرشانه، اسا؛ که به توصهیای از قبهای رنگی با آستین، رودوشی سیاه«مانندبا »
های الشاد و بلنهد بودنهد. ترکان دربار ااهریان در نیشابور، دارای قباهایی با آستین»ااهریان نزدی  اسا: 

الرداندنهد... در وال آنرا را در محل م  دسها برمیرسید که معمها الاهی تا ی  متر و نیم میبلندی آستین
بها  سهامانیانارتبهاط میهان  3«.ها معموال آستردار بودندها نشانۀ بزرالی بود. این جامهآن زمان درازی آستین

نشاند  ااهریان بر فرارود و سپس خراسهان حکومها عنوان دسااز هنگامی آغاز شد که ایشان بهااهریان 
پوشهش »مایۀ دیگر،نقش 5یشان، یعنی سپرساالران سامانی در نیشابور، از ترکان بودند.شماری از ا 4کردند.

ر شهود و الهاهی ای سیاه یا ارحهدار کهه بها کبههی چرهارالوش و تسها مرهار میاسا؛ شامل پارچه« سا
وضهوح چنهین اسهلوبی، از الگهوی عربهی پیهروی اسها. به هصورر لچ  و یا سرپوشی بلند نقش شدبه

لباس نومسلمانان ایرانی در آن دوران تحها تهأثیر فرهنهگ عربیها »را که مطابق اسناد تاریسی، کند چنمی
جداالانهه « زنانهۀ»و « مردانه»شده با پوشاک پیش از اسبم که دو الگوی همچنین پوشاک توصی   6«.نبود

اش را ونههزنان ساسانی پیراهنی یکدسا، بلنهد و پهرچین داشهتند کهه نم»داشا، هماهنگ نیسا؛ چرا که 
مشاهده « بادبزن در دسا»و « دساالل به»های ک  ایوان بیشاپور و ارح جامۀ بانوان توان در موزائی می

رسهید و یقهۀ آن الهرد و نوعی باالپوش به صورر قبایی که تها سها  پاهها می»الاهی زنان ساسانی از  7کرد.
                                                 

ه شده شده، واژ  خربا الماجر به اشتباه، خرباط الماجر نگاشت. در متن اصلی ترجمه 136 -138 ،«پوشاک در ایران از تراجم عرب تا استیبی مغو ». پ ، 1
 اما در این متن واژه صحیح جایگزین شده اسا.

2. Koç &  Koca,“The Clothing Culture of the Turks, and the Entari” in Folk Life, 14-16.   
 .120، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسالم تا حملۀ مغولساز، . چیا3
 .23، فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان ،. ناجی4
 .273-276همان، .5
  .85، پوشاک زنان ایران از آغاز تا امروز. آقاحسین شیرازی، 6
 .147-142، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی. الیرشمن، 7
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شد، در قسما پایین سه چهاک سته میهای بلند داشا و کمربندی روی آن ببود و آستیندوزی شدهحاشیه
آنان همچنین شلوارهای ؛ کردند، استااده می«شدبلند داشا و معمواًل تمامی سطح لباس قیطان دوزی می

های برجسهتهافزون بر این، مطابق نقش 1پوشیدند.دار بود، میای که در قسما سا  پا چینکمر و دمپا لیاه
ساسانی هم با اسلوب پوشاک نقوش سهاا  نیشهابور تاهاور « مردانۀ» جا مانده از دور  ساسانی، پوشاکبه

اسا که همین « مردان»و « زنان»بودن پوشاک دارد. نکتۀ مرم در پوشاک نقوش انسانی ساا  نیشابور، یکی
اسها. بها نگهاهی بهه  امر، در برخی موارد تشسیج جنسّیا این نقوش را با دشواری یا ابرام مواجهه کهرده

تین اسهبمی، دوران خبفها امویهان و سهپس عباسهیان، های نسسمنصبان سدهن و صاحبپوشاک حاکما
های اسبمی نزد خلاا، اشراف و درباریان بهاب بهود کهه در سرزمین« مردانه»اسلوب نسبتًا ثابتی از پوشاک 

کرد؛ از آثهار می الاه با تغییراتی اندک در انداز  آستین، او  جامه، انداز  خاتان یا رنگ باالپوش و موزه بروز
آید که الساقانی یا نقاشی کاخ سبزپوشان نیشابور چنین برمیهای کاخ جوسقبرجای مانده، مانند دیوارنگاره

در مجمهوع  2های اسبمی، پوشاک عرف حاکمان و رزمیان بوده اسها؛سه الیۀ پوشاک در سراسر سرزمین
سهامانی در و سپرسهاالران  که از پوشاک امیران ای، با توصیای توان الاا که پوشاک نقوش ساا  الببهمی

 3اسناد تاریسی موجود اسا، همانندی دارد.
 های ساسانی مرتبط با آناهیتامایه.  نقش2-2

هایی در ساا  منقوش نیشابور با معیارهای هنر ساسانی، به ایزدبانو آناهیتا اشاره دارد. اللدان، مایهنقش
ههای سهیمین و زریهن نیلهوفر، مهاهی، درخها سهرو و... در ظرف هاي کوچه،،کوزه، کاسه، میوه، شاخه

ها با آناهیتا را مایهنسبا این نقش 4یا ااراف او، مشرود اسا. ]در دستان[ساسانی در کنار ایزدبانو آناهیتا، 
 یشا جستجو کرد: توان در آبانمی

ور آناهیتۀا بۀه پی ۀر مندی، همچند همۀۀ آباۀای روی زمۀیس اسۀتااا اردویسۀاوست که در بسیار فّره»
های زریس در پۀا و باال، آزاده، نژاده، بزرگوار با موزهبسته، راستای زیبا، برومند، برزمند، کمر درمیاندوشیزه

گر شد اي برسم در دست و گوشوارهاي چاارگوش و زریس بر گوش جلوهبه زیورهای بسیار آراسته، ااا شاخه
خود داشت ااا اردیسۀور آناهیتۀا بۀر تۀاري خۀویي تۀاج  زریۀس و ترکیب و گردنبندي به گردن زیبا و خوش

اي در میۀان هشتگوش، که جواهرات بسیار آن را دربرگرفته بود، نااد و تاج زیبۀا را نوارهۀاي آراسۀته و حل ۀه

                                                 
 .15،  تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسالم تا حملۀ مغولساز، . چیا1
 .143-145، پوشاک ایرانیان در« پوشاک در ایران از تراجم عرب تا استیبی مغو »پ ،  .2
 .119-120، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسالم تا حملۀ مغولساز، چیا .3
، «های ظروف زرین و سیمین ساسانی حاوی نقش این الرهمظاهر و کارکردهای آناهیتا، الره زن در ایران باستان؛مطالعۀ نقش مایه». شربازی شیران و دیگران،  4

239 . 
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  1.«گرفته استااا اوست که مزاپرستان برسم به دست گرداگرد اویندااا
، شکوه و زیبایی و پیوند با الیاهان، بسشی از خصوصیاتی های روانباروری و زایندالی، فرمانروایی آب

شمرد. هر یه  از عناصهر نمهادین همهراه آناهیتها نیهز، بهر یکهی از وجهوه اسا که اوستا برای آناهیتا برمی
 کنند.شسصیا او داللا می

نماد مهادر کبیهر هسهتند و تولهد، اصهل  ]ای که آب از آن جاری اساو سبو و کوزه[ هاآب .2-2-1 
 2کنند.و نیروبسشی و چشمۀ حیار را تداعی می ی ؤنث، زهدان عالم و بارورم

های برید  درخا اسا که هر ی  از آنرا را در زبان پرلوی تاک و به شاخه . َبرَسم یا برسمن2-2-2
 3ها باشد.آید که برسم مانند انار، الز و هوم باید از جنس رستنیپارسی تای الویند. از اوستا برمی

اند. از آنجا را در فارسی با نام الل آبزاد یا الل زندالی و آفرینش یا نیلوفر آبی نامیده گل نیلوفر .2-2-3
 4های روان اسا.که این الل با آب در ارتباط اسا، نماد آناهیتا ایزدبانوی آب

ها و نیز شهکل غنچهه و الهل، کهه شهبیه آتشهدان در ایران باستان، به دلیل رنگ سبز برگ. انار 2-2-4
  6انار همچنین ماروم باروری، فراوانی و برکا دارد. 5اسا؛ا، قداستی خاص داشتهاس

شهود از می انگور با میترائیسم هم مرتبط اسا و الاتهه 7.نمادی از باروری آناهیتاسا . انگور2-2-5
 8خون الاو یکتا، انگور روئیده اسا.

افزون بر پرنهدالان  9ناهیتا یا ناهید هستند.در باور ایرانیان، نمادی از آ. پرندگاِن وابسته با آب 2-2-6
خورند که کبهوتر و اهاووس از آن جملهه چشم میآبزی، بر ظروف ساسانی پرندالان دیگری همراه آناهیتا به

 10هستند.

                                                 
 . 321-299، اوستا .1
 .1، فرهنگ نمادهای سّنتی. کوپر،  2
کید بر نقوش برجسته فلز کاری و الچبری » ،. مبینی و شافعی 3  . 45-64، «نقش الیاهان اساایری و مقدس در هنر ساسانی )با تأ
 . 44، «هاهای فلزی و پارچهبررسی نقوش تزئینی هنر دوره ساسانی به ویژه جام» ،. محمودی4
 . 102 ، «های لرستانبندی مارغبررسی و ابقه» ،تررانی. میرمحمدی 5

6. Harper. The Royal Hunter: Art of the Sasanian Empire, 40.  
7. Scerrato, “Sasanian Art”,83   

وف زرین و سیمین ساسهانی حهاوی نقهش های ظرمظاهر و کارکردهای آناهیتا، الره زن در ایران باستان؛مطالعۀ نقش مایه»شیران و دیگران، نقل شده در شربازی
 .247،«این الره

 .24 ،«سرآغاز الیاهان در اساایر ایرانی»، . واشقانی فراهانی8
 .41، های ایران باستاندیس. نیبرگ، 9

ن ساسهانی حهاوی نقهش ایهن های ظروف زریهن و سهیمیمظاهر و کارکردهای آناهیتا، الره زن در ایران باستان؛مطالعۀ نقش مایه»شیران و دیگران،  شربازی10. 
 .249-251، «الره
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های هنری ایهران، در اکثر پدیده 1اسا.که حیوان ملی ایران دانسته شدهعبوه بر این . بزکوهی7-2-2
 2اند؛ بز نماد نیروي زندالی، خالق نیرو و نگربان درخا زندالی اسا.ب مجسم کردهآناهیتا را در این قال

های زیادی از آن اسا و نمونه رفتهشمار میدر ایران باستان درخا مقدسی به . درخت نخل2-2-8
توان دید. دلیل عمد  دیگهری کهه در ایهران باسهتان درخها های بیشاپور میرا در زمان ساسانی در الچبری

های آن جنبۀ باروری داشته و در زمان هسامنشی و ساسانی شده، این اسا که میوهما مقدس شمرده میخر
در  3پادشهاهی نیهز بهوده اسها؛ به درخا زندالی معروف بوده اسا. درخا نسل عبوه بر باروری، نمهاد

 شود.ای شبیه شاخۀ نسل دیده میمایهدسا بعضی نقوش انسانی ساا  نیشابور، نقش
های کاربستی در سهاا  نیشهابور اسها؛ تنهاوب مهرگ دانهه و مایهیکی از نقش .خوشۀ گندم2-2-9

های متعدد، یادآور توالی فصو  و بازالشها زمهان درو اسها؛ در واقه  مارهوم مهذهبی رستاخیزش در دانه
 4خوشۀ الندم درک هماهنگی میان زندالی بشری و زندالی نباتی اسا.

الاهانۀ ایهن نمادهها از سهوی  و زرین ساسانی،های نمادین ظروف سیمین مایهنقش  نشانگر کاربسا آ
میتهرا یها یکهی از  [هنرمند دور  باستان اسا؛ این نقوش یا نمادها بهه نوع  ماروم، مظرر و هویا آناهیتها 

های فرهنگهی مایههای ارزیابی این مسئله که آیا کاربسا نقشیکی از راه 5دهند.را نشان می ]ایزدان وابسته
الاهانه و با حاظ جنبۀ نمادین بوده یها بهکرن  کار رفته در ساا  نیشابور هم از سوی صنعتگر دور  اسبمی آ

 تزئین یا هر دو، از راه تحلیل نقوش انسانی و عناصر وابسته قابل بررسی اسا.
 

 های نقوش انسانی بر مبنای جنسیّتتحلیل پوشاک و آرایه .3
نقهش  50شود که خود، از میان نقش انجام می 12متشکل از  در این بسش، تطبیق نقوش در جامعۀ آماری

قهرار « زنانهه»مبنهای الگهوی  10و  9 اسا. در این بین، نقهوشای نیشابور انتساب شدهانسانی ساا  الببه
یعنههی  18نقههوش زیرشههاخۀ نقههش  و سههایر« مردانههه»های نمونههه 17 تهها  12 خواهنههد الرفهها؛ نقههوش

دارد؛ و نشهانگان « زنانهه»توافق پژوهشگران را درخصوص جنسّیا  ۀینبیش 9 هستند. تصویر«پنداشازن»
شهود تها فصهل میرو، به مثابه نقهش کلیهدی تحلیهل شود؛ از این، تقویا می10آن با فیگور زن در تصویر 

 الردد.مشترک جنسّیا در نقوش انسانی برجسته و وجوه تاار  از الگوی مردانه مشسج 
                                                 

 .91، ها و نمادهای ایران و هند در عاد باستاندرآمدی بر اسطوره. منصوری و دادور، 1
 . 37، «مطالعۀ نمادشناسانه و تطبیق  عناصر نقوش منسهوجار ساسانی و صاوی»نامجو و فروزانی، . 2
کید بر نقوش برجسته فلز کاری و الچبری  نقش الیاهان اساایری و مقدس در» ،. مبینی و شافعی 3  .48، «هنر ساسانی )با تأ
 .4/775، فرهنگ نمادها. شولیه و الربران، 4
، «های ظروف زرین و سیمین ساسانی حاوی نقش این الرهمظاهر و کارکردهای آناهیتا، الره زن در ایران باستان؛مطالعۀ نقش مایه»شیران و دیگران، . شربازی 5

241-239. 
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ههای مشهکی ، در الیۀ نسسا پوشاک بها موزه9 فیگور مرکزی تصویر :«زنانه». تحلیل الگوی 3-1
تلقهی « دامهن مهواآ آناهیتها»دار ایهن نقهش را هایی شلوار حجیم و په اسا اما، در خوانش تصویر شده

مانهد؛ بهر مبنهای تحلیهل پهوپ از یه  مانند روی سر او، به انهاری در میهان دو شهاخ میتاآاند. آرایۀ کرده
اسا. در میهان  این زن تاجی دو شاخ دارد و این رسم معمو  شاهان هندوسکایی بوده»سانی، مایۀ سانقش
شود و آن با اللی که روی جامۀ زن نزدیه  ران نقهش شهده، رابطهۀ او را بها الرهۀ ها میو  اناری دیده میشاخ

های زن انند پیکر  الرههای که بر سینۀ این پیکره قرار دارد، همدو دایره»االر  1«.دهد...حاصلسیزی نشان می
و فیگور سما چه  تصهویر  12)تصویر تنانگی زنانه برداشا شود ۀمثاب به« ایران باستان و نقوش ساسانی

، زن 6کم هماننهد فیگهور سهما چه  تصهویر یا دسا 2تواند آناهیتا باشد؛ ، بنابراین نقش یادشده می10
ههای با » ۀهای فیگهور، بهه مثابهرنگ دو سوی شهانههایی با آرایۀ سیاه باشد. االرچه این فرضیه در پژوهش

مایه بر کت  و دوش دو فیگوری که کاهنان آناهیتها انگاشهته اسا، اما وجود این نقش ، تقویا شده«آناهیتا
کید خوانشمی کنهد؛ از سهویی در نقش را، با چالش مواجه می« آناهیتا بودن»های پیشین مبنی بر شوند، تأ

بهودن « بالهدار»  .  همچنهین،12و  11)تصهاویر  نی، آناهیتا معمواًل فاقد با  اسهاسّنا تصویرالری ساسا
 کنهدرا ابطا  می« زن»مایه و نسبتش با جنس از این نقش« الونهبا »فیگورهای فرعی دارای ریش، برداشا 

ههای رماین نقش به دالیلی از جمله ندرر در کاربسا ف« بودنزن»حا ،  . با این14و 13)ن : به تصاویر
« زنانهه»تواند به مثابه عنصری زمینه در ایران باستان، میای بر سینۀ نقوش انسانی ساا  نیشابور و پیشدایره

 پذیرفته شود. 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 

                                                 
 .45، «های نیشابور )قرون دهم و یازدهم/ چرارم و پنجم نقوش انسانی بر ساالینه». همپارتیان و خزائی،  1
 .312، «بررسی و نشانه شناسی نقوش فیگوراتیو دو ساالینه نیشابور )قرون چرارم و پنجم هجری قمری »زکریایی و صبوری . 2

 ن" )بانو و مبزمان : "آناهیتا و کاهنا9تصویر
 Fehervari, Ceramics of The Islamicخد: أم

Word in The Tareq Rajab Museum, 50 
  

 

 
 

 دو نوازنده در بزم؛ فیگور زنانه سمت چپ: 10شماره  ریتصو

-http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl   :خذأم
Sothebys-2012-517.htm 

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Sothebys-2012-517.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Sothebys-2012-517.htm
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 -شهود کهه نشهانگان تهاریسیی میدر این بسهش، نقوشهی بررسه «:مردانه». تحلیل الگوهای 3-2

سهازی وجهوه بهرای برجسته« مردانهه»ها وجود دارد. بررسی نقوش آن« خواندنمردانه»جنسّیتی کافی برای 
ههای بهارزی کهه ایهن نقهوش بها نقهوش ضروری اسا. همچنین به تااور« زنانه»افترا  و تشابه با نقوش 

 توان پی برد.دارند، می 1«پنداشازن»
دهد؛ ی  فرم، در الیۀ نسسا را در دو فرم متااور نشان می«  مردانه»فیگورهایی 13ر تصوی .3-2-1

؛ و دیگهری، دارای ای در دسها راسها، میهوه«بها »مایهۀ پوشاک، موهای جم  شد  پشا سر، فاقد نقش
ای در دسا راسا و برسمی در دسا چ . نقش مرکزی، یوزی جرهان بهر پشها مانند، میوهمایۀ با نقش

، «دامهن»تاز اسها. در ایهن تصهویر، ونگاری پاهای اسب نشانگر تاخاسب را به تصویر کشیده و افزونا
شود. ژسا فیگهور نشسهته در فیگورهای نشسته بر چرارپایه دیده می« با »های مرتبط با آناهیتا و مایهنقش

 شود.    تلقی« مردانه»تواند نوعی ژسا بر زمین، به دلیل تکرار در نقوش بسیار، می
         

                                                 
 .3-3توضیح بند   :ک.ر 1.  

 نی: آناهیتا بر جام زرین ساسا12تصویر 
 http://www.clevelandart.orgخذ: أم

 
 

 : ارح خطی نقش برجسته آناهیتا در اا  بستان11تصویر 
هاجر  ۀ. ترجمپوشاک در ایران باستان ،پوربرمن ذ:خأم

 .199، ضیاءسیکارودی
 

http://www.clevelandart.org/
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قابهل « مردانهه»عنصهری  ۀ، بهه مثابه«ریش»فیگوری در الیۀ دوم پوشاک اسا.  14تصویر  .3-2-2

ل سهب  خهاص ماند االرچه، به دلیشده میمانند به الیسوان آذینمایۀ با مشاهده اسا. در این نمونه، نقش
ای واقعًا الیسوان فیگهور باشهد. مایهآمیزی نقوش، احتما  دارد چنین نقشتصویرالری ساا  نیشابور و ابرام

اسها. اهمیها ایهن نقهش  آراسهته شهده زمینۀ تصویر با نشانگان آناهیتا در سّنا ساسانی، ااووس و الل،
 اسا.« مردانه»فیگور  بسشی از پوشاک ۀبه مثاب« دامن»همانند نمونۀ پیشین، در ترسیم 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

 : مردی نشسته بر مسند14تصویر 
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-

LACMA-M_73_5_203.htm    
 

 : مردان در بزم و شکار13تصویر
http://www.Cleveandart.org/art/1959.249 

 

 : سوارکار برسم در دسا16تصویر
: خذأم

https://www.flickr.com/photos/persianpaintin
g/29380195994/in/album 

 

 : میرشکار شمشیر در دسا15تصویر
http://warfare.tk/6-10/Nishapur-Bowl-

Tehran.htm  

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-LACMA-M_73_5_203.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-LACMA-M_73_5_203.htm
http://www.cleveandart.org/art/1959.249
https://www.flickr.com/photos/persianpainting/29380195994/in/album
https://www.flickr.com/photos/persianpainting/29380195994/in/album
http://warfare.tk/6-10/Nishapur-Bowl-Tehran.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur-Bowl-Tehran.htm
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با وضوح بیشتری بسش بهاالیی سهرپوش، لچه  و کهبه تسها را نشهان  16و  15تصاویر . 3-2-3
اسا؛  -«مردانه»های تشسیج هویا جنسی یکی از الزینه -، سوارکار دارای ریش15دهد. در تصویر می

های شکار باشکوه ساسانی سا، یادآور صحنهاین مسئله که کل صحنه در ی  خط مستقیم تصویر شده ا»
اسا... اما نکتۀ عجیب دربار  این نوع ساا ، عدم اقبا  آن در سایر نقهاط ایهران اسها کهه بهه ایهن نقهش 

کهه سهب  خهاص تصهویرالری در ابق این الاته، به دلیهل آن 1«.بسشیده اسا« خصوصّیتی محلی بومی»
شود، احتما  محلی و تاریسمنهد ا در بغداد، عینًا دیده نمیساا  نیشابور در سایر شررهای امارر سامانی ی

تکرار الگوی قبلی اسا و اهمیا آن در وضوح موهای بلنهد  16دهد. تصویر بودن این نقوش را افزایش می
شده در پشا سر اسا. ریش، الیۀ نسسا پوشاک، الل و ااووس و حتی هالۀ نور قابل مشاهده اسا جم 

شده پشا سر اسا. در این تصویرها، موهای بلند و جم ر  نمونۀ پیشین نشستهو فقط برسم به جای شمشی
 کند.خارآ می«زنانه»، موی بلند را  از انحصار جنسّیا «مردانه»فیگور 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، الگهوی 13، فیگورهایی در الیۀ سوم پوشاک هستند. شباها این نقش با تصهویر17تصویر  .3-2-4

برانگیز تواند چالشمانند، میکند، اما فقدان ریش، وجود برسم و ساغر، و آرایۀ با را بازنمایی می« انهمرد»
و مشاهد  سوارکاری با چرر  ظری  بدون ریش در الیۀ نسسا پوشاک، به رف   18حا  تصویرباشد؛ با این

، مان  « زنانه»از «  مردانه»پوشاک )یکی از وجوه تااور  ۀکند؛ وجود عمامه، دستار، به مثابابرام کم  می

                                                 
1. Hauser & Wilkinson, "The Museum's Excavations at Nishapur" in The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 81-83.  

 

 آور سوار بر اسب : رزم18تصویر 
-http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl :خذأم

Christes-Lot_203-2002.htm 
 
 
 

 الیر: مردان ساغر17تصویر
 https://www.christies.comخذ: أم

 
 
 
 

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Christes-Lot_203-2002.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Christes-Lot_203-2002.htm
https://www.christies.com/


 25 / شابورین یاسفال گالبه ینقوش انسان یۀپوشاک و آرا  یقتطبی – یخیخوانش تار؛ و دیگران خراشادی          

 

کیدی اسها کهه صهرف نبهود  ریهش، نقشهی را در الگهوی  1شودپنداری این نقش میزن قهرار « زنانهه»و  تأ
 دهد.نمی

 
              

 
 
 
 
 
 
 

                  
 
ی هایی از نقهوش انسهانی سهاا  نیشهابور، نهه در الگهونمونههپنداشتت: . تحلیل الگوهای زن3-3

اند؛ های پیشین، زن پنداشته شهدهالنجند و نه تنانگی مونث دارند؛ به این نقوش که در پژوهشمی« مردانه»
 شوند. شود. در این بسش، شماری از این نقوش تحلیل میالاته می« پنداشازن»نقوش 
شود. یقۀ الهرد زیهر خاتهان، و پنداشا در الیۀ سوم پوشاک دیده میزننقشی  ،19در تصویر  .3-3-1

الگوی چندالیۀ پوشاک اسا. این فیگور از دید ویلکینسون  ها، نشانگر کاربساشلوار دمپا الشاد روی موزه
کید بر وجود  2«.دارد ]راسا[پیکر احتمااًل مردی جوان اسا که ساغری در دسا» دیدالاهی دیگر اما، با تأ
رازمینی برای این نقهش قائهل شهده، ای فدر شمار  انگشتان و یقۀ لباس، جنبه« عدد هاا»و « تیزنوکبا  »

های اسهلیمی مایهههای چرهارپر، نیلهوفر و نقشالل 4دو هوبره، 3به آن  ااب  کرده اسا.« زنانه»جنسّیا 
ن بسشیده اسها؛ امها به آ« زنانه»دیگر عناصر تزئینی صحنه هستند. هرچند چشمان مسمور فیگور حالتی 

کند. نکتهۀ دیگهر، تواند سبیلی نوُرسته باشد، چنین برداشتی را محدود میخط نازک سیاه باالی لب، که می

                                                 
 .تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسالم تا حمله مغول، ساز. ر.ک: به چیا1
 .140، های درخشان هنر ایراناوجدر « رنگ و ارح در ساالینه ایرانی» . ویلکینسون،2
 .48، «نقوش انسانی بر ساالینه های نیشابور )قرون دهم و یازدهم/ چرارم و پنجم »خزائی،  . همپارتیان و3
 .5-16، «بوم منطقههای اسبمی نیشابور با پرندالان موجود در زیسابررسی و تحلیل نقوش پرنده ساالینه». ر.ک: شعبانی و زارعی، 4

 در دسا راسا با ساغر پنداشازن : جوانی19تصویر 
https://www.metmuseum.org/art/collection/s

earch/449495 
 
 

 ای در دسابا میوهپنداشا زن: جوان 20تصویر 
https://awalimofstormhold.wordpress.com/tag/pe

rsian/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449495
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449495
https://awalimofstormhold.wordpress.com/tag/persian/
https://awalimofstormhold.wordpress.com/tag/persian/
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کهه  ههایی چنهد، تکهرار شهدههای فیگهور در نقششکل با خطوط شعاعی مرکزالرا روی شانهدو زائد  دایره 
پوش بهه شها   روی دوش باشهد؛ دوم، ایهن نشانگر دو احتما  اسا: نسسا، این قسما برای اتصا  سهر

دلیهل « بها  ماننهد»مایهۀ که دامهن  لبهاس و  نقش . با این22)ن : به تصویر زائده، صرفًا تزئین لباس باشد
 های تطبیقی بیشتری دارد.بودن نقش نیسا؛ ولی تأیید مذکربودن این فیگور، نیاز به دادهزن

اسا که بهه جهای سهاغر، در  19ز صحنه و مشابه نمونۀ ، فیگوری ایستاده در مرک20. تصویر 3-3-2
کند. شهمای کلهی و زدالی یا ترس را تداعی میحالا چشمان شگاا ای سبز رنگ دارد.دسا راسا میوه

خهورد. یقهۀ چشم میهم خط نازک سیاهی باالی لب بهجا پوشاک فیگور با نمونۀ پیشین همانند اسا. این
 8و در پایین، یادآور عهدد  7ی کمر بسته شده؛ بنابراین، در باال به شکل ر مورب رورصوبرالردان خاتان به

 انگشا دارد اما شمار انگشتان دسا راسا، ابیعی اسا.  8فارسی اسا؛ دسا چ ، 
                                              

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سها چه  شهود. در دمی ی لهب دیهدههمانند دو نقش پیشین، خط سیاه باال 21در تصویر  .3-3-3
شهود. افهزون بهر احتمها  انگشا، الل انهاری دیهده می 5انگشا وجود دارد و در دسا راسا با  6فیگور 

دقتهی تهوان صهرفًا بیهای صحنه، شمار غیرابیعهی انگشهتان در تصهاویر اخیهر را نمیکارکرد نمادین آرایه
نگهاری انگشهتان فرد یا القای حرکا با اسهتااده از افزونتواند نشانگر قدرر  تصویرالر دانسا؛ این امر می

اسا. بنابراین، بر خهبف برداشها  الونه کشیده شدهاسب  در حا  تاخا این 13که در تصویر باشد. چنان
ترسیم شده، با تعداد انگشا  7 صوررهای پیشین، ارتباط معناداری بین شکل یقه که بهشماری از پژوهش
 دسا وجود ندارد.

 گل انار در دستپنداشت با زن: جوان 21تصویر 

 http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Harvard.htmاخذ: أم
 

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Harvard.htm
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ای صهحنه شهامل: اهاووس، هبا نقوش ایستاده در این مورد مشهابه اسها. آرایهه 22. تصویر3-3-4
ههای نیلوفر، برسم در دسا راسا و دسا چ  بر کمر، سبیل نهازک بهاالی لهب، ابهروان پیوسهته، و موزه

های مایهتیز و ُپر آرایه. وجود دو ماهی و کبوتری درحا  آب خوردن، که در هنر ساسانی از نقشمشکی نوک
پنداشا جای دهد. اما به اعتبار تحلیهل تواند نقش مزبور را در شمار نقوش زنشود، میآناهیتا برشمرده می

              نامید.« زن»توان این فیگور را نقوش مشابه باال، نمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهند  سهاا  و سهاارش با توجه به نظر ریچارد بولیا  که ابقۀ اشراف بدون پایبندی مذهبی را مشتری
دهنده با ماهیا ساا  نیشابور تقویها احتما  ارتباط مستقیم بین خاستگاه ابقۀ ساارش 1داند،منقوش می

منصهبان سهامانی روی زمینۀ محلی نقوش انسانی، پیکرنگاری صاحبشود. مورالان نیز با نگاهی به پسمی
های صحنه هم بهر روایتگهری آرایه 2اسا. کرده ها را مطرحساختهبودن این دساساا  نیشابور و ساارشی

توان در بسته را نمیای غیر روزمره داللا دارد؛ میگساری، بزم و ارب، شکار و سواری بر اسب آذینصحنه
ای های مردم عادی و حتی بزرالان نیشابور عصر سامانی دانسا. بلکهه ایهن تصهاویر، جنبههزمر  روزمرالی

                                                 
1. Bulliet, “Pottery Style and Social Status in Medieval Khurasan” in Archaeology, Annales and Ethnohistory. 
2. Morgan, “Samanid Pottery, Type and Techniques”, in Cobalt and Luster, The First Centuries of Islamic Pottery,  58. 

 پنداشت با برسم در دست راستزن ینشسته؛ نقش ری: ام22ریتصو

   http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Linden_Museum-Stuttgart-DSC03869-lg.htm   :خذأم

 

 

 

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Linden_Museum-Stuttgart-DSC03869-lg.htm
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دهند؛ شاهد مثا  این مدعا، نقوشی با موضوع بزم و ساغرالیری هسهتند؛ رنهگ یدرباری را بازتاب م -آئینی
، جامهۀ «ثیاب المنادمهه»ای ابریشمین اسا که با ، با جلوه«سبز، سرخ و زرد»غالب پوشاک این فیگورها، 

همسهوان  1بهر تهن داشهتند،« لرو و لعب، و نشستن به شراب»شراب، همان پوشاکی که درباریان به هنگام 
ها و نقوش همزمانش حا ، آنچه در اسلوب پوشاک نقوش انسانی ساا  نیشابور، در میان نگارهبا این .اسا

در تحلیهل  های بلند موسوم بهه"با " اسها. نکتهۀ مرهممثل و مانند ندارد، شا  یا رودوشی سیاهی با آستین
توانهد در ای کهه میاسها؛ مسهئلهای نزدی  به یقه و روی سینۀ فیگورها ، نبود فرم دایره22تا  19های نقش

، با تمرکهز بهر جامعهه 1بندی این بسش، جدو  پیشبرد تحلیل جنسّیتی نقوش مزبور مؤثر باشد. برای جم 
دهد؛ بر اساس این جدو ، عناصهری آماری این پژوهش، نسبا میان جنسّیا را با آرایه و پوشاک نشان می

های تهوان یافتههک هستند؛ به دلیل شماتی  بودن نقوش، میهایی مشترو الزینه«  مردانه»، عناصری «زنانه»
 این جدو  و پژوهش را به جامعه آماری بزرالتر اولیه تعمیم داد. 

 
نقوش  پوشاک / آرایه

 "زنانه"
نقوش 
 "مردانه"

نقوش 
 پنداشتزن

 دستاورد
حضور در  جامعه 
 آماری )تصاویر(

 2فراجنسّیتی + + - دامن/ قبای بلند
6 ،7 ،14 ،19، 20 ،

21 

 فراجنسّیتی + + + بلند "با ")آستین
9 ،13 ،14 ،17 ،19 

 22تا 

 فراجنسّیتی + + + موزه
های تمام نمونه ساا 

 موجود

 فراجنسّیتی + + + سرپوش و موی بلند
15،9 ،10 ،13 ،14 ،
16 ،17 ،19 ،22 

 فراجنسّیتی + + + شلوار
های تمام نمونه
 موجود

 22تا  19، 17، 8 ،7 فراجنسّیتی + + - خاتان
 9 "زنانه" - - + «هند و سکایی»تاآ 

                                                 
 .85،  تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسالم تا حملۀ مغولساز، چیا. 1
 اسا.های پیشین، شلوار پادار فیگور منسوب به آناهیتا، دامن تلقی شده شود. با این حا  در پژوهشاین پژوهش قبا و خاتان، دیده نمی« زنانۀ»نۀ . در دو نمو 2
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 18 "مردانه" - + - دستار، عمامه
 10، 9 "زنانه" - - + های روی سینهدایره

 فراجنسّیتی + + + تزئینار پوشاک
های تمام نمونه
 موجود

 فراجنسّیتی + + + پرندالان
تقریبا در تمام 

 های موجودنمونه

 فراجنسّیتی + + - برسم
19 ،10 ،13 ،14 ،

16 ،17 ،22 

 فراجنسّیتی + + + نیلوفر
7 ،8 ،9 ،10 ،19 ،

21 ،22 

 فراجنسّیتی + + + انار، الل
تقریبا در تمام 

ها یکی از این نمونه
 دو وجود دارد

 + + - ساغرالیری
نیازمند 

مطالعار 
 بیشتر

14 17 ،19 

 22، 10 فراجنسّیتی + - + ماهی

 سّیتیفراجن + + + بزکوهی)شاخ  
های در بیشتر نمونه

 ساا 

 + + - سوارکاری
نیازمندجام
عه آماری 

 1فراالیر

3 ،8 ،15 ،16 ،18 

 "مردانه" + + - افزارجنگ
3 ،4 ،5 ،8 ،15 ،

18 
 

                                                 
 شود.کم ی  نقش، سوارکار زن دیده میدر دسا. 1

 1400، خذ: نویسندالانأم .پوشاک و آرایه ر مبنایجنسّیا نقوش ب تحلیل : 1جدو  )
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 نتیجه .4

 های این پژوهش:بر مبنای یافته
ده بنابراین صهرف  اسهتاا .ساا  نیشابور مشترک اسا« مردانۀ»و « زنانه»اسلوب پوشاک در نقوش  -1

نقش نیسها؛ همچنهان کهه در دو « زنانگی»ظاهر زنانه، دامن و موی بلند، نشانگر های بهاز پوشاک و آرایه
 شود.نمونۀ این مقاله، دامن در پوشاک زنان دیده نمی

بهرای  .همهراه اسها مایگان ساسانی در ساا  نیشابور، با غلبۀ وجه نمهادین آنکارکرد تزئینی نقش -2
هایی بها مرتبط با آناهیتا همچون انار، برسم، بزکوهی، خوشهۀ النهدم و ...، در صهحنههای مایهنمونه، نقش

ای هسا که کاربسا آن را اتاهاقی یها و بسامد این نشانگان، به اندازه کار رفتهبه« مردانه»فیگورهای صرفًا 
 سروی ندانیم. 

، آستین نوعی قبای خراسانی یافته بود« زنانه»های پیشین، کارکردی که در پژوهش« با »مایۀ نقش  -3
بهه  22و فیگور تصهویر  13، دو فیگور از تصویر 9اسا. بنابراین تناقض جنسّیا در فیگور مرکزی تصویر 

در فیگهور سهما « بها »شود. از سویی، عدم ارتباط جنسّیا زنانه بها مایه برارف میدلیل وجود این نقش
 مشرود اسا.  10چ  تصویر

اسا که از « زنان»های روی سینۀ فیگورهای زدا در این پژوهش، وجود دایرههای ابرامیکی از یافته -4
 الرای خود را حاظ کرده اسا. دوران باستان تا دور  معاصر، کارکرد نمادین و عینیا

،مردانهه هسهتند. «افزارجنهگ»و « عمامهه»عناصر زنانه؛ « های روی سینهدایره»و « تاآ سکایی»  -5
ود ماهی در صحنه، و ساغرالیری، نیازمند پژوهش در جامعۀ آماری فراالیهر مواردی همچون سوارکاری، وج

 ها نیز مشترک هستند.اسا، سایر الزینه
را پسران نا/ نوبالغ، یا مهردان جهوان  22تا  19 پنداشا از شمار  های زندر پایان، این مقاله نمونه -6

 داند.درباری با صورر پیراسته می
 

  فهرست منابع
 . 1385زارش و پژوهش جلیل دوستسواه. ترران: مروارید،اوستا، آ او . ال

 .1382. ترران: انتشارار اوستا فراهانی،پوشاک زنان ایران از آغاز تا امروزآقاحسین شیرازی، ابوالقاسم. 
. ترهران: 257-203ترجمهۀ احمهد بیرشه  و دیگهران،  میۀراث ایۀرانادر « هنر ایهران در دوران اسهبمی»برر، د. 
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 .1383. ترران: انتشارار امیرکبیر، 175-135زیرنظر احسان یارشاار. ترجمۀ پیمان متین،  دانشنامۀ ایرانی ا،
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 .1385. ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی. ترران: انتشارار جیحون، 4. آ فرهنگ نمادهاشولیه، ژان و آلن الربران. 
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 .1384 ترران: نشر کارنگ،
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