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چکیده

نقش ترکیبی و تزیینی «انسان-خط» در هنرهای صناعی دوره سلجوقیان ترکیبی از سر و بدن انسانها بهصورت استیلیزه و انتزاعی
در حاالت و موقعیتهای مختلف ،به همراه خطوط نوشتاری رایج آن دوران همانند خط کوفی و خط نسخ است .این نقش با ساختاری
متنوع از نقوش پیشین آن دوران ،هماهنگ با اجزا ،کادر و حتی مکان نقشاندازی شده ،بهکار رفته است .عناصر بصری و نقوش
هندسی نقش اصلی را در قسمتهای مختلف این ترکیب تزیینی به عهده گرفتهاند که این ویژگی آن را به یکی از نقوش متمایز،
مناسب در بسیاری از زمینههای طراحی گرافیک نیز تبدیل کرده است .بررسی ساختار و مفصلبندی این خط نگارههایی که به
تصویرسازی بسیار نزدیکشده و در پژوهشهای هنر اسالمی کمتر بدان پرداخته شده است ،میتوانند عالوه بر آشنایی با نوآوریها
و کیفیت خاص شیوههای هنری این دوره به دلیل قابلیتهای گرافیکی باالی ساختار این ترکیبات در جهت بهرهگیری در انواع آثار
هنری منجمله آثار گرافیکی و گرافیکهای متحرک نیز رویکردی نوین محسوبشوند .سؤاالتی که مطرح میشوند عبارتند از :
 .1نحوه اتصاالت در ترکیبات «انسان-خط»نگاری چگونه است؟
 .2کدام شیوه خطاطی و حساسیت بخشی در ترکیبات «انسان-خط»نگاری بیشتر مؤثر بوده است؟
فرضیات مطرح  :در این نقش ترکیبی ،نحوه اتصاالت نقوش انسانی به کتیبهها در چهار حالت کلی  :اتصال کامل صورتهای انسانی به
ساقههای حروف نوشتاری ،تقسیم فضا به دو بخش باالیی و پایینی ،تلفیق فیگورهای انسانی و خطوط نوشتاری و در نهایت جاسازی
نقوش انسانی درمیان کلمات و عبارات بهصورت تفکیک شده ،مشاهده میشود .از میان شیوههای خطاطی ،خط نسخ در میان این
کتیبهها بیشتر دیده میشود ،همچنین در ابتدای کار ،استفاده از تنوع نقوش در ترکیب کلمات و قرارگیری در شکل مشخص ،به
عنوان شیوههایی بارز از نظر نگارندگان در ساختار کلی و حساسیت بخشی به ترکیبات «انسان-خط»نگاری بسیار مؤثر بودهاند.
هدف از این تحقیق شناخت مبنای ساختار نقوش ترکیبی «انسان-خط» در هنرهای صناعی دوران سلجوقی است ،که میتوانند
قابلیتهای تجسمی باالیی را در شاخههای گوناگون هنرهای معاصر نیز داشته باشند .در خصوص ساختار و مفصلبندی نقوش
ترکیبی «انسان-خط»سلجوقیان بهصورت خاص تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است.
این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و منابع کتابخانهای ،مقاالت و سایتهای معتبر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
واژگان کلیدی

«انسان-خط» ،هنرسلجوقیان ،خطکوفی ،خطنسخ ،ساختارنقوش.
*.

این مقاله برگرفته از پایان نامه ارشد سحر صادقی تحت عنوان «مطالعه نقوش ترکیبی«انسان -خط» در هنرهای صناعی دوره سلجوقی» است که به
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مقدمه

ایران از جمله کشورهایی است که به عنوان یکی از پیشگامان
هنر کتیبهنویسی ترکیبی سهم بسیار زیادی درجهت پیشبرد
آن دارد .در این میان ایده ترکیب کالم نوشتاری و عامل تفکر
و بیان آن کالم (انسان) تحولی نوین در نقوش تزیینی و خط
نگارههای دوران سلجوقی محسوب میشود .ترکیب «انسان-
خط» از اتصاالت زیبای سرها ،نیمتنهها و یا فیگورهای
استیلیزه 1انسانی به حروف الفبایی خطوطی همانند خطکوفی
و نسخ با فرمهای تجریدی بر روی اشیاء مختلف هنری در
دوران سلجوقی بوجود آمده است .این نقوش در هنرهای
صناعی دوران سلجوقی با استفاده از اتصاالت و نگارش خاص
بیشتر جنبه تزیینی و تفننی را به خود گرفتهاند و هنرمندان
در اغلب اوقات براساس جنبههای شخصی چنین آثاری را
خلق کردهاند .ازاینرو مدت جلوهگری و تعداد آنها بسیار
کم است و بیشتر بر روی آثار گرانبهایی از فلزات نظیر:
جامها ،درجها (جعبه جواهر) قلمدانها ،ابریقها ،آبخورها،
کوزهها ،گالبدانها ،شمعدانها و هاونها قابل توجه هستند
(اتینگهاوزن و گرابر.)506 :1378 ،
همچنین بازنمایی و تأثیر این نقوش را میتوان در آثار هنری
سرزمینهای اسالمی آن دوران در غرب و همچنین کشورهای
اروپایی دیگر ،به واسطه ارتباطات وسیع سرزمینهای اسالمی
با یکدیگر و ارتباطات شرق و غرب به علل گوناگونی همچون
جنگهای صلیبی ،تبادالت تجاری و ...در آن دوران نیز
مشاهده کرد .این تزیینات ،بر اشکال و نگارههای هنرهایی
نظیر سفالگری تأثیر گذاشته است .همچنین ذکر این نکته
ضروری است که انتساب نوآوریها و ابداعات هنرمندان دوره
و حکومتی خاص که در دورههای بعدی ادامه یافتهاند نیز ،به
ایشان بایسته است؛ و بررسی جزییات و ریزهکاریهای آنها به
عنوان هنر آن مردمان الزم و ضروری بهنظر میرسد .در میان
آثار سفالی ،این نقوش با فرمهای هندسی و تجریدی بر روی
کوزههایی بزرگ به نام «کوزههای الحمرا» با دستههایی به
شکل بال دیده میشوند.
در ادامه به ذکر نمونه آثاری که حامل نقش ترکیبی «انسان-
خط» هستند پرداخته میشود .با توجه به ضرورت در موضوع
این تحقیق از میان آثار هنری بیشمار دوران سلجوقی تنها
به آثار هنری از جنس فلز و سفال ،به دلیل وجود این نقش
ترکیبی و یا فرم و حاالت آنها فقط در این آثار ،پرداخته شده
است.
نقش «انسان-خط» سلجوقیان

نقش ترکیبی «انسان-خط» متشکل از نقوش انسانی و
کتیبهنویسی است که هر یک بهطور جداگانه از راههای تزیین
و آراستهکردن هنرهای صناعی در ایران بوده و سابقهای
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دیرینه در طول ادوار مختلف تاریخی در این کشور داشتهاند.
ارنست کونل در کتاب هنر اسالمی درباره کتیبهنویسیهای
تزیینی در ایران چنین گفته است« :صنعت هیچ کشوری
همچون ایران خط را به این وسعت و عمومیت برای تزیین اشیاء،
ساختمانهای مذهبی و ...بهکار نبرده است» (کونل.)63 :1384 ،
بلر در مورد کتیبهنویسیهای دوران اسالمی چنین نوشته
است  :در دوران اسالمی کتیبهنویسی نیز که یکی از سنتهای
پیش از اسالم محسوب میشد ،همانند طرحهای هندسی و
اسلیمی بهصورتی مشخص و مداوم ،نه تنها ادامه مییابد
بلکه گسترش نیز مییابد .در این دوران کتیبه بر روی تقریباً
تمام انواع اشیاء در سراسر سرزمینهای اسالمی در تمام
دورهها (مکتبها) استفاده شده است (.)Blair,1998: 3-4
تصاویر انسانی نیز از دوران بسیار قدیم چه بهصورت تجریدی
و چه عینی ،بر روی ظروف ،مهرها ،دیوارهها و غیره به صورت
نمایش مراسم جادویی و رقصهای آیینی ،و نمایش آداب و
سنن مختلف و غیره نقش بسته است ،این تصاویر در دوران
اسالمی نیز همچنان ادامه یافته و تا حدودی در هر دوره
شاهد ابداع و تحول نوینی از این نقوش تزیینی هستیم.
در دوران سلجوقی ،ترکیبی از این دو نقش تزیینی به عنوان
شاهکار ذهن خالق هنرمند بر روی صنایع دستی ،جلوهگری
کرده است« .یکی از شیوههای جدید کتیبهنویسی ،ترکیب
انتهای حروف و یا خطوط عمودی به سرهای استیلیزه حیوانی
و انسانی است ،که از این تزیینات بیشتر برای آرایش و تزیین
آثار فلزکاری مورد استفاده قرار گرفته است .با این وجود برخی
از آثار دیگر نیز از آن بهره جستهاند» (طاهری.)51 :1390،
دیماند کتیبههای ترکیبی با سر انسان در آثار صناعی دوران
سلجوقی را کتیبههای انیمیشنوار (تصویری) معرفی میکند.
و این نوع کتیبهها را در دسته نقوش و ویژگیهای هنری شاخص
این دوران در ایران قرار داده است (.)Dimand, 1945: 88
نمونهای از آثار با این نقش ترکیبی را عالوه بر شهرهای ایران
در موصل 2نیز میتوان مشاهده کرد .در باب نقش «انسان-
خط» هنرهای صناعی شهر موصل ذکر این نکته ضروری
بهنظر میرسد که  :در دورة سلجوقیان عراق بخشی از ایاالت
ایران شمرده میشد و عالوه بر این در زمان حمالت خونین
مغوالن و تخریب شهرها و دیارها تعدادی از هنرمندان
خراسانی به هنرمندان ایرانی شهر موصل پیوستند ،به واسطه
این اقدامات بسیاری از ابداعات تزیینی هنرمندان ایرانی از
این طریق و عوامل مختلف دیگر به این شهرها منتقلشده و
انتساب این دسته از نقوش واالی ایرانی به آنان گمراه کننده
است (احسانی.)141 : 1382 ،
در این نقش ترکیبی انتخاب زیرکانه و خالقانه خطوط
نوشتاری و حاالت و فرمهای مختلف نقوش انسانی همراه
با مهارت و ظرافت در اتصال آنها به هم ،نشانگر مهارت و
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استادی خالقان آنها و نقطه قوت این آثار هستند.
خطوط نوشتاری

نقوش انسانی

نقوش انسانی در ترکیب «انسان-خط» در حاالت و
موقعیتهای گوناگون شامل :پادشاهان ،سوارکاران،

............................................................

هنرمندان این نقش ترکیبی با استفاده از قابلیتهای ذاتی
و باالی خطوط کوفی و نسخ در میان انواع قالبهای خط
در دوران سلجوقی منتهای سلیقه و مهارت را بهکار برده و
سرآمد استفاده از آن بودهاند.
جایگاه استفاده از خط کوفی در دوران اسالمی ،چنین شرح
داده شده است « :جایگاه استفاده از خطکوفی از صدر اسالم
در فرامین ،احکام و عهدنامهها و صلح نامهها ،تا قرآنهای
پوستی و کاغذی و ظروف فلزی و سفالینهها و  ...همه و همه
نشان از اقبال و توجه خاص و عام به زیباییهای این خط
چشمنواز و باستانی دارد» (شکراللهیطالقانی.)121 :1394،
جدای از معنای کلمات و تصویرگونگی ذاتی عناصر واحد
نقوش تزیینی ،ساختار گرافیکی خطکوفی میتوانست
انتخاب مناسبی برای جایگشت هندسی و تحوالت آن در
ترکیببندیها باشد (.)Pedone & Cantone, 2013: 124
از نکات مهم خطکوفی در این ترکیببندیها آمدهاست که
 :این خط در تباین و تضاد با عمودیهای کوتاه ،دارای خط
افقی کشیده است و به همین دلیل عمدا ً بر روی سطوح
مستطیل شکل نوشته میشود که در این سطوح پهنا بهطور
قابل مالحظهای بیش از ارتفاع و بلندی است که به خط
حرکتی پویا و مشخص میبخشد و از کسالت و خستگی چشم
جلوگیری میکند .خطوط افقی مسطح و ضخیم در خطوط
کوفی نشست و تعادل بیشتری ایجاد میکند و به همین
دلیل خط کوفی دارای قاطعیت و حالت مذهبی و تزیینی
است .وجود رابطه منطقی بین فضای مثبت و منفی حروف،
هماهنگی و وحدت هر چه بیشتر را در این خط موجب شده
و تناسبات و وحدت موارد متضاد (شکلهای مسطح و مدور)
نقش تعیینکنندهای در زیبایی ساختار آن دارد (علیبیگی و
چارئی« .)8 :1388 ،خط کوفی به دلیل اینکه فضای کمی
را در زیر خط کرسی اشغال میکند این امکان را دارا است
که بر کرسیهای منحنی بنشیند و با توجه به کشیدگی
حروف ،ترکیب زیبایی را ایجاد کند» (فتحی.)72 :1386 ،
بهطور کلی« :هویت نمادین خط کوفی نمایانگر اصالت،
قدمت ،معنویت و عصر پیامبر است و روحیهای محکم ،ایستا،
و گاه ابتدایی دارد» (نجابتی.)37 :1394 ،
از قرن ششم/دوازدهم به بعد با صورتهای پیچیدهتر
و کلیشهای از این خط روبهرو شدهایم ،و با حاشیههای
مرتبی که ترتیب میداده به هدف تزیین ،قابلیت استفاده
بر کلیة سطوح را یافت ( .)Porter, 2010: 17از این قرون
کتیبهنویسی به زبان فارسی نیز رایجترشد .به ویژه در نوشتن
متون شعری ،خطاطی و خوشنویسی تمایل به سمت خطوط

قوسدار و روان بهجای خطوط زاویهدار(خطکوفی) بیشتر
شد .بهطور کلی کتیبههایی بر روی اشیاء قابل حمل ساخته
شده در ایران به اشکال و سبکهای مختلف بهجا مانده است
(.)Blair,1998: 491
کونل در مورد این خط قوسدار و روان چنین گفته
است  :در دوران اسالمی در کنار خط ظریف و تزیینی و
شاخهشاخه کوفی ،خط جدید و مدوری بهنام خط «نسخ»
نیز ابداعشده که در تزیینات بسیاری از آثار هنری در ایران
و در سایر کشورها از قرن ششم/دوازدهم به بعد با مهارت
و استادی کامل بهکار رفته است (کونل .)87 :1384 ،در
کتیبهنگاریهای این دوران «گاهی بهجای دعا برای صاحب
شیء طلب اقبال و بخت بلند و ثروت و سرنوشت بهتری
میکردند و اینگونه کتیبهها بیشتر به خط ثلث یا نسخ بود،
مانند این کتیبه « :عز و اقبال و دوله و علو رفعه و نصر و
غبطه لصاحبه»» (احسانی .)156 :1382 ،در این خط حروف
کلمات ،بسیار دقیق و با نظم خاص چیده میشوند ،و به خط
کرسی مقید هستند .این خط دارای عمودیهای کشیدهای
است که به عنوان کرسی اول این خطوط در نظر گرفته
شدهاند .استفاده از ساختار هندسی در کنار حروف منحنی و
قوسدار خط نسخ در ترکیببندیها ایجاد تعادل و هماهنگی
کرده ،و ترکیب موزون و زیبایی در تمامی قسمتهای نقوش
به وجود آورده است.
از ویژگیهای زیباییشناسانه خط نسخ در این ترکیببندیها
میتوان به  :خوانایی ،ساختار هندسی مناسب ،تقسیم متعادل
فضای مثبت و منفی و قابلیت سازگاری با انواع ترکیببندیها
اشاره کرد که این عوامل میتواند امکانات متنوعی را در
اختیار طراحان قرار دهد (احمدینیا.)135 :1393 ،
دکتر اکبر تجویدی نیز به زیبایی ،رابطه خطوط نوشتاری و
اندیشه آدمی در میان هنرمندان شرقی را توصیف کردهاند :
«شرقیها که از دیرباز پدیدآورندگان زیباترین نقاشیها
بهشمار رفتهاند همواره این موهبت را مدیون خط زیبا و
متعادل بودهاند زیرا با تحقیق ژرفتر متوجه خواهیم شد
که همواره رابطهای مستقیم بین اندیشیدن و طریقه نوشتن
وجود دارد و شکل کلماتی که مینویسیم در حقیقت
بیانکننده تصویری اندیشهای است که از شیء مورد نظر
در ذهن داشتهایم و همچنان که کالم و نطق همان اندیشه
است خط و نگارش نیز نقش و شکل درونیات ما بهشمار
میرود و ما بهوسیله نوشته به اندیشه مجرد نقشی محسوس
میدهیم» (تجویدی.)43 :1375 ،

..............................................................................
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...........................................................

رقصندگان ،نوشندگان ،شکارچیان ،قهرمانان و  ...بر روی آثار
صناعی این دوران دیده میشوند .این نقوش در ابتدا با ترکیبی
از سرهای استیلیزه شده و انتزاعی انسانی ،نیمتنههایی با
حاالت و حرکات تفننی نشانگر مراسمات و اعتقادات این
مردمان نقشاندازی شدهاند .رفتهرفته تزیینات پیچیدهتر با
حاالت و حرکات بیشتری از فیگورهای انسانی در مراسمات
و جشنها به همان حاالت انتزاعی و روشهای استیلیزه شده
با پیوستگی و پیچیدگی اسرارآمیزی در آثار صناعی دوران
سلجوقی نقشاندازی شدهاند.
در اواخر این دوران عوامل مختلفی همچون سختی اجرای
کار ،ظرایف هندسی ،سختخوان شدن کتیبهها ،گرایش
به خالقیتهای نوین و ( ...که تحقیق و تفحص مفصلی را
میطلبد و از حوزه موضوع مورد بحث در این پژوهش خارج
است) همه و همه موجب شده تا هنرمندان تقریباً از اواخر
دوران سلجوقی روش و ساختار ترکیبی خود را تغییر داده و
به اصطالح بیشتر نقوش را بهصورت تفکیک شده از یکدیگر
طراحی کنند؛ هرچند این شیوه در کنار ساختارهای پیشین
نیز بهکار میرفت اما در اواخر این دوران بهتدریج عمر آن
ساختارهای زیبای در هم تنیده خطوط و نقوش انسانی که
حتی در مواردی جداسازی آنها از یکدیگر غیرممکن است ،به
پایان رسیده و هنرمندان بیشتر به این نوع از ترکیببندی در
نقوش «انسان-خط» که از مجاورت نقوش انسانی و خطوط
نوشتاری و اغلب نقوش انسانی محصور در چارچوب نقوش
هندسی در حاالت مختلف سطوح آثار صناعی که تقریباً از
نیمههای اول سده هفتم/سیزدهم بهصورت بارزتری مشاهده
میشوند ،گرایش پیدا کنند« .به هر حال پیکره انسانی
بهصورت طاق یا جفت در حاالت متفاوت تصویر شده و

● سطل برنجی (دلو بوبرینسکی)

یکی از اولین ،بهترین و معروفترین نمونههای ظروفی که
این نقش ترکیبی بهصورتی زیبا بر لبه باالیی آن نقش بسته
است سطلی برنجی و دستهدار معروف به دلو بوبرینسکی
است که هماکنون در موزه ارمیتاژ روسیه نگهداری میشود
(تصویر.)1
این ظرف با دو کتیبه و خطوط معمول زمان سلجوقیان
(کوفی و نسخ) بر گرداگرد دهانه ظرف و پایه آن دیده

تصویر .1دلو بوبرینسکی با قالب برنج که با نقره و مس مرصعکاری شده است 18/5 ،سانتیمتر ،ساخت هرات  559هجری (1163میالدی) ،دوره
سلجوقی ،ایران ،موزه ارمیتاژ ،روسیه .مأخذ  :وارد.75 :1384 ،

..............................................................................
50

نقش خود را در همه قوالب هنری ایفا کردهاند» (کاتلی و
هامبی.)42 :1376 ،
همچنین در مورد چهرهنگاریهای نقوش انسانی در این
ترکیببندی در جایی چنین آمده است « :چهرهنگاریهای
سلجوقیان تحت تأثیر فرهنگ بصری مانوی است .در آن
دوره بر الگوهای تصویری و چهرهنگاری یکسان (دهان
غنچه ،چشمان بادامی ،بینی کشیده ،ابروان سیاه کمانی)
در نگارههای مانویان و سلجوقیان تأکید میشود؛ شیوههای
صوری و الگوهای چهرهنگاری در نگارههای مانویان ،مجددا ً
باز تولید شده و در نگارهها و آثار هنری سلجوقیان نمود پیدا
کرده است» (موسویلر و نمازعلیزاده.)96: 1391 ،
تصاویر انسانی با استفاده از نقوش هندسی و عناصر بصری
و با فرمهای تجریدی در هر اثر با مهارت و ظرافت و نحوه
اتصال بخصوصی هماهنگ با کادر ،اجزا و نوع خط نوشتاری
بهکار رفتهاند .بنابراین الزم است نحوه اتصاالت و مبنای
ساختار نقوش ترکیبی «انسان-خط» بر روی هر اثر بهطور
جداگانه و مفصل بررسیشود.
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میشود .بر دستههای عمودی حروف کلمات نسخ ،سر و کله
آدمکهایی قرار گرفته که این کتیبه را زیباتر و دلپذیرتر
میکند (احسانی.)147 :1382 ،
«کتیبههایی که شامل دعاهایی برای مالک گمنام ظرف
است ،نشان میدهند که این قبیل ظروف با کتیبههای ویژه
که بعد از خرید بر لبه یا دستة ظروف اضافه شده است،
برای مرکز بازرگانی طراحی شدهاند .کتیبههایی با تزیینات
پیکرهدار که شامل گروهی از نوازندگان ،عیاشان ،شکارچیان
و تصویری قدیمی از دو نفر درحال بازی تختهنرد ،هستند»
(وارد.)74 :1384 ،
«در بدنه دلو ،کتیبهای با خط نسخ طراحی شده است که در
آن هر حرف به دو قسمت تقریباً مساوی تقسیم شده است»
(خزایی و موسویحجازی .)14 :1391 ،در بخش باالیی
نیمتنههایی از اشکال انسانی بهصورت انتزاعی و استیلیزه
شده با فاصله اندکی از ساقههای حروف «الف» و «ل» دیده
میشوند .تنه و صورت و دستها اغلب با فرمی مستطیل شکل
و با فاصله اندکی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .با استفاده از
خطوطی کوتاه و به جا محدوده صورت از قسمت موها ،چانه
و گردن در بعضی صورتها مشخص شده است .اجزای صورت
با استفاده از خطوطی نازک ،مختصر و نقوش هندسی دایره
و بیضی در قسمت چشمها به سبک چهرهنگاری ،نگارههای
مکتب سلجوقی دیده میشوند .صورتها بیشتر سهرخ و
تمامرخ ،منقوششدهاند.
در بخش پایینی ادامه حروف و تکمیل جمله و عبارت
مورد نظر به خط نسخ را مشاهده میکنیم« .نقوشی با
مضامین افسانهای چون اژدها بهصورت مار در اشیای فلزی
دوران سلجوقی بهوفور دیده میشوند» (همان) .این نقش
در بخش پایینی این کتیبه ترکیبی نیز کام ً
ال چسبیده به
حروف نوشتاری بهکار رفته است .در کتیبه ترکیبی این اثر
استفاده از خط نسخ ،با توجه به ویژگیهای زیباشناسانه آن،

که پیشتر ذکرشدند ،انتخابی استادانه و مناسب بوده است.
ساقههای حروف در این ترکیببندی هماهنگ با نگارههای
هندسی بهصورتی استیلیزه در زیر تنههای هر یک از این
نقوش در حالت مستطیل شکلی ،با ضخامتی منطقی نسبت
به صورتهای منقوش ،پاهای انسانی را تداعی کرده و در
تکمیل نقوش انسانی و برقراری تعادل در کل ترکیببندی
نیز نقش مهمی را ایفا کردهاند.
همچنین استفادة به جا و منطقی از نقوش هندسی ذوزنقه،
مثلث ،مربع ،دایره و بهخصوص مستطیل و استفاده بیشتر
از عناصر سطحی و خطی اریب در این ترکیببندی هم در
نقوش انسانی و هم در فرم خطوط باعث ایجاد هماهنگی در
کل ترکیببندی شده است.
این نقش محصور بین دو خط از باال و پایین است که این
خطوط کادری نیز برای آن محسوب میشوند .استفاده از
تنوع فرمها و شکلها و جداسازی بخشهایی از حروف و
نقوش از یکدیگر برای ایجاد حساسیتبخشی در نوشتار بهکار
رفتهاند.
● آبریز برنجی

نمونهای دیگر از این نقش تزیینی ومفهومی بر روی شانه و
بدنه آبریز (ابریق ،آفتابه) برنجی دیده میشوند (تصویر.)2
این ظرف در شهر هرات ،و به ارتفاع  44/5سانتیمتر ساخته
شدهاست .کتیبههایی با تزیینات صورتهای انسانی در
انتهای حروفی همچون «الف» و «ل» بر لبه باالیی و پایینی
بدنه و همچنین بر روی شانه این ظرف دیده میشوند (افروغ
و نوروزیطلب.)75: 1391 ،

مأخذ :

.www.studyblue.com/#flashcard/view/8465339

............................................................

تصویر .2آبریز از جنس برنج ،مزین با فلزات نقره و مس ،ارتفاع  44/5سانتیمتر ،ساخت هرات( ،سده ششم/دوازدهم) ،دوره سلجوقی ،ایران.
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نقش انسانی در این ترکیببندی تنها در نمایش صورتهای
سهرخ و تمامرخ چسبیده به ساقههای حروف خالصه شده
است .ساقههای حروفی که با فرم مستطیل عمودی شکل،
هماهنگ با سرهای مستطیل و مربع شکل ،تداعیگر پاهای
انسانی و القاگر تعادل و پایداری در اثر شدهاند .با استفاده
از خطوطی کوتاه و به جا محدوده این صورتها از گردن،
مشخص و اجزای صورت با استفاده از خطوطی نازک ،مختصر
و نقوش هندسی دایره و بیضی در قسمت چشمها به سبک
چهرهنگاری ،نگارههای مکتب سلجوقی دیده میشوند.
دوازده شیار عمودی بر روی بدنه این ظرف ایجاد شده که
هر کلمه در میان کادری مستطیل شکل و هاللی محصور
شده است .در این اثر بیشتر از فرمهای اریب و کمتر از
خطوط و سطوح افقی استفاده شده است .همچنین در نقش
ترکیبی این ظرف نیز خطوط عمودی حروف نوشتاری و فرم
قرارگیری سرها به حالت ردیفی ،در بیشتر قسمتها ریتم
یکنواختی را در اثر ایجاد کرده است ،ساقههای اریب مانند در
بین این عمودیهای منظم ساختارشکنی در این ریتم ایجاد
کرده و آن را از حالت یکنواختی که موجب خستگی و کسالت
چشم نیز میشود خارج کرده است.
در این ترکیببندی نیز از خط نسخ برای کتیبهنویسی
استفاده شده است .از شیوههای نگارشی در این اثر نیز
میتوان به قرارگیری در شکلی مشخص ،استفاده از تنوع
فرمها و شکلها برای ایجاد و حساسیتبخشی در یک نوشتار،
ایجاد اتصال ،پیوستگی و مماس کردن قسمتهایی از نقوش
در جهت تأکید در اثر اشاره کرد.

...........................................................

● آبریز برنجی (ابریق والسرور)

نمونهای دیگر از این نوع ترکیببندی را در قسمتهای
مختلف آبریزی از منطقه هرات میتوان مشاهده کرد ،که
نمونه متفاوت و جذاب آن بر لبه باالیی آبریز با خط کوفی
است (تصویر.)3
«از دیگر نقوش ترکیبی «انسان-خط» در کتیبه تزیینی با
خط کوفی بر روی یک ابریق برنجی مرصعکاری شده با مس
و نقره از خراسان ،قرن هفتم هجری ،به دست آمده است.
در اینجا خطوط عمودی پس از درهم تنیدن ،به سرهای
انسانی مماس بر هم ختم میشوند» (طاهری.)51: 1390 ،
متن دعا بر روی این اثر چنین است« :برکه و یمن و سرور
لصاحبه» که در میان این نوع از کتیبههای ترکیبی بسیار
رایج و معروف با مضامین طلب برکت و لذت و روزی برای
مالک ظرف است .و به همین دلیل ما اصطالحاً این اثر را
«ابریق والسرور» نیز نامیدهایم.
در کتیبه ترکیبی این ظرف نیز ،فضا به دو بخش باالیی
و پایینی تقسیم شده است .در بخش باالیی صورتهای
انسانی مماس شده با یکدیگر و خطوطی در هم پیچیده قرار

..............................................................................
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گرفتهاند .این خطوط از یک طرف به تمامی حروف نوشتاری
و از طرف دیگر به صورتهای انسانی متصل شدهاند که نه
تنها باعث ایجاد هماهنگی و ارتباط میان خطوط نوشتاری
زاویهدار هندسی و صورتهای انحنادار شدهاند ،بلکه این
خطوط درهمتنیده در این ترکیببندی به تداعی اندام انسانی
(گردن ،دستان و بدنهای در هم گره خورده و پاها) پرداخته
و تعامل پیکرهها را نیز در کل ترکیب القا کردهاند.
همچنین در کنار این موارد ،صورتهای انسانی نیز با همان
زاویه سهرخ و تمامرخ ،نقشاندازی شدهاند .فرم قرارگیری
سرها و خطوط پیچان به یک حالت ردیفی ،ریتم یکنواختی
را در اثر ایجاد کرده است .هنرمند اجزای صورت را بسیار
ظریف مشخص کرده و با استفاده بیشتر از عنصر بصری
خط به جداسازی محدوده صورت از قسمت موها ،پرداخته،
و شکلی حلزونی را در قسمت چهرهها در جهت مشخص
کردن گونه و یا صرفاً جهت تزیین بهکار برده است .این اجزا
همانند اثر پیشین با استفاده از خطوطی نازک ،مختصر و
نقوش هندسی دایره و بیضی در قسمت چشمها به سبک
چهرهنگاری ،نگارههای مکتب سلجوقی نقشاندازیشدهاند.
در بخش پایینی باز هم ادامه حروف و تکمیل جمله و عبارت
را مشاهده میکنیم .عبارت با خط کوفی بهصورت زاویهدار
نوشته شده است .وحدت شکلهای مسطح و مدور در جوار
یکدیگر بر زیبایی ساختار این ترکیببندی افزوده است.
در این ظرف نیز شیارهای عمودی (دوازده شیار) بر روی
بدنه ایجاد شده است .و ظاهرا ً کادری را به دور هر کلمه با
نقش تزیینی خطوط در هم پیچانی اطراف آنها ،می توان
متصور شد؛ با اضافه کردن ضخامتی به دور حروف و در ادامه
به سرهای استیلیزه انسانی ،جلوهای زیبا و برجسته در آن
بهوجود آمده است؛ این عمل با مهارت تمام به وسیله استفادة
به جا و منطقی از عنصر بصری خط صورت گرفته است که
باعث جداسازی این نقش از زمینه نیز شده است .غالب نقوش
هندسی که در این اثر بهکار رفتهاند مربع در قسمت صورت
و حروف نوشتاری ،دایره برای چشمها ،قسمتهایی از حروف
نوشتاری و نقوش تزیینی و در نهایت مستطیل برای حروف
نوشتاری و صورتهای انسانی هستند.
در کتیبه ترکیبی این اثر نیز با استفاده از تنوع فرمها و
شکلها و ایجاد اتصال ،پیوستگی و مماس کردن قسمتهایی
از نقوش ،تأکید و حساسیت بصری در نوشتار ایجاد شده
است.
● جام برنجی

از زیبا و نادرترین ترکیببندیهای نقش «انسان-خط» را
میتوان در جام (کاسه) برنجی منبتکاری شده با نقره که
از بهترین و شناختهشدهترین اشیاء هنر اسالمی محسوب
میشود ،مشاهده کرد (تصویر.)4
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در شکلی مشخص ،استفاده از تنوع فرمها و شکلها برای
ایجاد حساسیتبخشی در نوشتار ،و ایجاد اتصال ،پیوستگی و
مماس کردن قسمتهایی از نقوش اشاره کرد.

● قلمدان برنجی

تصویر .3سمت چپ  :مشربة برنجی آب با لولهای بلند ،مرصعکاری شده
با نقره ،حکاکی برجسته ،ارتفاع  40سانتیمتر ،هرات-1200/576-597 ،
 ،1180موزه بریتانیا ،لندن. ،مأخذ  :وارد .78 :1384 ،سمت راست  :جزیی از
اثر ،بخشی از خط کوفی تزئینی بر روی بدنه ظرف (والسرور) .مأخذ  :ویلسون،
.40 :1386

فیگورهای انسانی در این کتیبه ترکیبی با در هم تنیدن و
حاالت و حرکات تفننی عالوه بر نمایش تصویری ،هماهنگ
با فرم نوشتاری خط نسخ بهکار برده شده در آن ،وظیفه
تداعی حروف نوشتاری را نیز بهعهده گرفتهاند .فیگورهای
انسانی و خطوط نوشتاری بهگونهای در این ترکیببندی با
یکدیگر تلفیق شدهاند که جداسازی آنها از یکدیگر سخت
و در مواردی غیرممکن شده است .در این کتیبه ترکیبی
نقوش حیوانی و پرندگان نیز به همراه نقوش انسانی با روشی
استیلیزه و هندسی همگی سعی در تداعی حروف و کلمات را
برای بیننده اثر دارند.
اشکال هندسی همچون مستطیل ،مربع ،ذوزنقه ،مثلث و
دایره در قسمتهای مختلف این کتیبه تصویری و عناصر
خط و نقطه برای نمایش جزییات و جداسازی قسمتهای
مختلف فیگورهای انسانی و حیوانی و محصور کردن این
نقش ترکیبی بهعنوان کادر ،کاربرد دارند.
از شیوههای نگارشی در این اثر نیز میتوان به قرارگیری

نمونهای از ترکیببندیهای تفکیکی نقوش «انسان-خط»
را که پیشتر توضیحاتی در مورد آن آورده شد ،میتوان در
قلمدان برنجی حکاکی و منبتکاری شده با نقره با کیفیت
باال مربوط به سال  1255-1256/653از موصل مشاهده
کرد .حکاکی بر روی آن توسط علیبن یحیی در همان سال
صورت گرفته است ()www.davidmus.dk؛ (تصویر.)5
در این قلمدان نقش ترکیبی «انسان-خط» بر روی بدنه،
با تفکیک خطوط نوشتاری از نقوش انسانی و محصور در
فرمهای فانتزی با حاالت و موقعیتهای مختلف (سواره ،یا
پیاده) به همراه نقوش حیوانی و یا گیاهی دیگر بین کلمات
کتیبه ،به چشم میخورد .روش تصویرسازی و نقشاندازی
نقوش انسانی به همان سبک و سیاق آثار پیشین (استیلیزه
و انتزاعی) هستند .این نقوش با فرمهای هندسی همچون
مربع ،مستطیل ،ذوزنقه ،دایره ،مثلث در این ترکیببندی به
چشم میخورند .جالب آنکه کادری کلی نیز بهمانند همه
آثار پیشین برای ترکیب این اثر به واسطة خطوطی باریک در
لبة باال و پایین این قلمدان ،عالوه بر کادرهای فانتزی مختص
نقوش انسانی و حیوانی نیز احساس میشود و بر جلوه بصری
آن افزوده است.
کتیبه این اثر همانند اثر پیشین با استفاده از شیوههای
نگارشی مذکور و با خطوط روان و قوسدار خط نسخ به
خوانایی و زیبایی این کتیبه ترکیبی افزوده و قابلیت سازگاری
با این نمونه از چیدمان خطوط نوشتاری و نقوش انسانی را
نیز یافته است.
● کوزه سرامیک

از نمونههای سرامیک که به بازنمایی نقش ترکیبی «انسان-
خط» پرداخته ،گلدانهای سفالی از غرناطه (گرانادا -اسپانیا،

............................................................

تصویر .4جام با کتیبه تصویری ،با قالب برنج ،منبتکاریشده با نقره ،قرن ،13دوره سلجوقی ،ایران ،مأخذ :

.www.clevelandart.org

..............................................................................
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جدول .1مبنای ساختار نقوش ترکیبی «انسان-خط» در هنرهای صناعی دوران سلجوقی ،مأخذ  :نگارندگان.

ظروف و اشیاء

شیوه حساسیتبخشی به
نوشتار

نقوش هندسی و
عناصر بصری

تنوع نقوش ر ترکیببندی
قرارگیری ر شکل مشخص
جداسییازی بخ هییا ی از حییروف
و نقوش از کد گر.

اشکال هندسی :مربع،
مستطیل ،ا ره ،ذوذنقه
و مثلث
عناصر بصری :نقطه،
خط ،کا ر ،تعا ل،
ترکیببندی و ت ا .

صییییورتهای انسییییانی کییییام
چسییبیده بییه سییاقههای حییروف
«ال » و «ل»،

تنوع نقوش ر ترکیببندی،
قرارگیری ر شکل مشخص
ا جییییا اتصییییال ،پیوسییییتگی و
ممیییار کیییر قسیییمتها ی از
نقوش.

اشکال هندسی :مربع،
مستطیل ،ا ره.
عناصر بصری :نقطه،
خط ،کا ر و ر تف
کنواخت و متنوع،
تعا ل ،ترکیببندی و
ت ا ،.

تقسیییف ا ییا بییه و بخ ی بییاال ی
(صییورتهای انسییانی و خطییو ی
ر هف پیچییده متصیل بیه تمیامی
حیییروف نوشیییتاری) ،و پیییا ینی
(کتیبییههییا) ،کییام چسییبیده و
ممار با کد گر.

تنوع نقوش ر ترکیببندی ،
قرارگیری ر شکل مشخص
ا جییییا اتصییییال ،پیوسییییتگی و
ممیییار کیییر قسیییمتها ی از
نقوش،
ا جا بعد و برجستهنما ی.

اشکال هندسی :مربع،
مستطیل و ا ره.
عناصر بصری :نقطه،
خط ،حجف ،کا ر و ر تف
کنواخت ،تعا ل،
ترکیببندی و ت ا .

حیییروف و کلمیییات بیییه صیییورت
تصیییو ری و تل ییییب شیییده بیییا
ایگوراتیوهای انسانی.

تنوع نقوش ر ترکیببندی،
قرارگیری ر شکل مشخص
جداسییازی بخ هییا ی از حییروف
و نقوش از کد گر.

اشکال هندسی :مربع،
مستطیل ،ا ره ،ذوذنقه
و مثلث.
عناصر بصری :نقطه،
خط ،کا ر ،تعا ل،
ترکیببندی و ت ا ..

ایگورهییای انسییانی کییام جییدا از
کتیبیهها ،محصییور ر بییش اشییکال
و ییا کا رهییای اییانتنی و هندسییی
ر میا کلمات.

قرارگیری ر شکل مشخص
ا جییییا اتصییییال ،پیوسییییتگی و
ممیییار کیییر قسیییمتها ی از
نقوش.

اشکال هندسی :مربع،
مستطیل ،ا ره ،ذوذنقه
و مثلث.
عناصر بصری :نقطه،
خط ،تعا ل،
ترکیببندی و ت ا .

ارمهییای مربییع و مسییتطیل شییکل
تیییداعیگر صیییورتهای انسیییانی
کیییام چسیییبیده بیییه سیییاقههای
حروف «ال » و «ل».

اسییییت ا ه از تنییییوع نقییییوش ر
ترکیببندی،
قرارگیری ر شکل مشخص
ا جییییا اتصییییال ،پیوسییییتگی و
ممیییار کیییر قسیییمتها ی از
حروف.

اشکال هندسی :مربع،
مستطیل ،ا ره.
عناصر بصری :خط،
کا ر ،ر تف کنواخت،
تعا ل ،ترکیببندی.

نحوه اتصاالت

...........................................................

تقسیییف ا ییا بییه و بخ ی بییاال ی
(نیفتنییییههای انسییییانی بییییاالی
حییروف «ال ی » و «ل») ،و پییا ینی
(کتیبهها) ،با ااصله از کد گر.

..............................................................................
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تصویر .5قلمدان با قالب برنج ،حکاکی و منبتکاریشده با نقره ،ساخت موصل ،نیمه اول قرن سیزدهم ،دوره سلجوقی ،مأخذ :
اندلس) مربوط به سدههای سلجوقیان ایران است .که پیشتر
هم اشاراتی به آنها و جایگاهشان در این پژوهش شده
(تصویر.)6
در این کوزهها فقط فرم هندسی مستطیل شکل سرهای
متصل به ساقههای حروف را بدون جزییات میتوان مشاهده
کرد .این نقوش تزیینی به همان شیوه نقوش ترکیبی «انسان-
خط» آثار هنری ایرانی و به احتمال زیاد توسط هنرمندان

.www.davidmus.dk

مسلمان نقشپردازی شده که سبب انتقال این سبک و ایده
به کشورهای اروپایی و تأثیر آن در انواع هنرهای صناعی و
تصویرسازیهای آنان نیز در سدههای بعدیشدهاند.
در این اثر نیز ریتمی یکنواخت به واسطة ساقههای عمودی
خطوط نوشتاری و فرم قرارگیری نقوش مربع و مستطیل
شکل به حالت ردیفی ایجادشده است .و شیوه نگارشی مورد
استفاده آن به مانند دو اثر پیشین است.

تصویر .6کوزه سرامیکی" ،کوزه الحمرا" ،سده هشتم-نهم/چهاردهم-پانزدهم ،ماالگا ،اسپانیا ،مکان نگهداری :غرناطه ،مأخذ .www.qantara-med.org :

نتیجهگیری

............................................................

نحوه اتصاالت در نقوش ترکیبی «انسان-خط» سلجوقیان را میتوان در چهار دسته طبقهبندی کرد  :دستة اول اتصاالت کامل صورتهای
انسانی ،به ابتدا و انتهای ساقههای حروف نوشتاری ،دستة دوم تقسیمبندی نقوش ترکیبی به دو فضای پایینی و باالیی ،که در فضای
باالیی اشکال و فرمهای انسانی اغلب در حاالت و حرکات تفننی با فاصله اندکی از فضای پایینی (کتیبههای تصویری) هستند .دستة سوم
تلفیق فیگورهای استیلیزه انسانی در حاالت و حرکات تفننی و موقعیتهای مختلف با کتیبههای تصویری ،که جداسازی آنها از یکدیگر
سخت و تا حدودی غیر ممکن شده .دستة چهارم و آخرین نوع این نقوش ،بیشتر بهصورت تفکیک نقوش انسانی و کتیبه از یکدیگر و
جاسازی اشکال انسانی در حاالت و موقعیتهای مختلف در میان کلمات و حروف کتیبههاست.
ساختار کلی این ترکیبات عموماً بر مبنای نقوش هندسی همچون مربع ،مستطیل ،مثلث ،دایره ،ذوزنقه و عناصر بصری همچون نقطه،
خط ،حجم ،کادر ،ریتم ،تعادل ،ترکیببندی و تضاد چه در اشکال انسانی و چه در نحوه خطنگاریها به کمک شیوههای حساسیتبخشی

..............................................................................
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و نگارشی همچون تنوع نقوش در ترکیببندی ،قرارگیری در شکل مشخص ،جداسازی بخشهایی از حروف و نقوش از یکدیگر ،ایجاد
اتصال ،پیوستگی و مماس کردن قسمتهایی از نقوش و ایجاد بعد و برجستهنمایی و همچنین استفاده از خطوط کوفی و نسخ رایج آن
دوران ،هماهنگ با اجزا ،کادر و حتی مکان نقش اندازی شده ،چشمانداز بصری استیلیزه و انتزاعی مناسبی ایجاد کردهاند .در این ترکیبات،
هر دو نوع خط موفق در اجرا و القای زیبایی بودهاند؛ اما بهنظر میرسد سختی اجرای کار در حفظ ظرایف هندسی و ایجاد تعادل و
هماهنگی میان خطوط کوفی و این نوع از تصویرگریها موجبشده که گرایش هنرمندان برای اجرای این نوع از ترکیبات بیشتر به خط
نسخ به لحاظ تناسبات و ویژگیهای انعطافپذیری آسانتر و قابلیتهای سازگاری بیشتر با انواع ترکیببندیها باشد.
ساختار ،این نوع کتیبههای ترکیبی از حالت عام و معمول خارج شده و قابلیتهای تجسمی باالیی را همچون  :هماهنگی دو طرفه
نقوش انسانی و خط در تداعی قسمتهای مختلف یکدیگر خلق کرده است .ساختار متمایز و متفاوت این نوع از ترکیببندیها به همراه
ایدههایی خالقانه و مطابق با نیازهای جامعه امروز میتواند در بسیاری از زمینههای طراحی گرافیک و بهطور کلی هنرهای معاصر استفاده
شود.
پینوشتها

 .1ساده شده و هندسی.
 .2شهری در شمال عراق (.)Mosul

...........................................................
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• فتحی ،لیدا .1386 .خط نوشتهها ،روی پارچههای دوره اسالمی .دو فصلنامه مدرس هنر.63-75 : )2( 2 ،
• کاتلی ،مارگریتا و هامبی ،لوئی .1376 .هنر سلجوقی و خوارزمی .ت  :یعقوب آژند .تهران  :انتشارات مولی.
• کونل ،ارنست .هنر اسالمی .1384 .ت  :هوشنگ طاهری .چاپ پنجم .تهران  :انتشارات توس.
• موسویلر ،اشرفالسادات و نمازعلیزاده ،سهیال .1391 .چهرهنگاری سلجوقی؛ تداوم فرهنگ بصری مانوی ،مطالعات تاریخ فرهنگی .پژوهشنامة
انجمن ایرانی تاریخ.85-105 :)13(4 ،
• نجابتی ،مسعود .1394 .خط در گرافیک .تهران  :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
• وارد ،ریچل .1384 .فلزکاری اسالمی .ت  :شایستهفر،مهناز .تهران  :مؤسسه مطالعات هنر اسالمی.
• ویلسون ،اوا .1386 .طرحهای اسالمی .ت  :محمدرضا ریاضی .تهران  :انتشارات سمت.
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