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چکیده
می کردند.  منسوب  محمد(ص)  حضرت  به  را  خود  که  بودند  اسماعیلی  شیعه   فاطمیان،  سلسله  
بنیانگذاری این حکومت در تونس انجام شد و در مصر به پایان رسید. تأثیر این دوره را نمی توان در 
نقوش  شناسایی  پیش رو  پژوهش  از  هدف  گرفت.  نادیده  آبگینه  همچون،  صنایع  هنری  شکل گیرِی 
زیر  پرسش  دو  این رو  از  است.  فاطمیان  آبگینه  آثار  در  آن ها  کارکرد  و  مفاهیم  جانوری،  گونه های 
صورت بندی شده است. الف: گونه های جانوری مورد استفاده در تزئینات آبگینه فاطمیان کدامند؟ 
ب: کارکرد وکیفیات زیباشناسانه نقوش جانوری آثار آبگینه این دوره چیست؟ این پژوهش، به روش 
است.  رسیده  سرانجام  به  کتابخانه ای،  منابع  به  استناد  و  توصیفی-تحلیلی  رویکردی  با  تاریخی، 
نتایج پژوهش نشان می دهد: گونه های جانوری اجرا شده بر آبگینه فاطمیان شامل پرندگان، آبزیان، 
چهارپایان و موجودات افسانه ای می باشند که تنها به  دلیل جنبه زیبایی بر آثار اجرا نشده اند بلکه وجه 
نمادین آن ها نیز مورد نظر بوده است. این نقوش تداعی گر معانی و مفاهیم خاص بوده و ریشه در 
باورها و اعتقاداِت فرهنگ این دوران داشته است که در قالب نقوش مذکور، نمود یافته و نیز یادآور 
الهه ها و نماد خانوادگی فاطمیان است. این نقوش غالبًا در یک خط سیر متوالی بر پیرامون آثار دیده 
می شوند که گاه نقش جانوران به تنهایی یا در ترکیب با نقوش نوشتاری، هندسی و گیاهی نیز به شیوه 

تراش، قالب و رنگ گذاری اجرا شده  است.
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مقدمه
در هر دوره از تاریخ، آثاری که هنرمندان خلق نموده اند انعکاسی 
از روح زمانه خود می باشد که بنابر نیازهای فطری و معنوی یک 
است.  آمیخته  در  ملت  آن  هنر  و  فرهنگ  با  و  شده    خلق  جامعه 
ی  مرحله  وارد  اسالمی  دوران  طول  در  که  هنرهایی  جمله  از 
جدیدی شد و هنرمندان در شیوه ی ساخت و تزیین آن نوآوری 
در  هنر  این  باشد.  می  آبگینه  هنر  گرفتند،  بکار  را  بسیاری  های 
عصر فاطمیان مصر از رشد قابل توجهی برخوردار شد. به گونه 
ابتکارات بی بدیل  ای که هنرمندان از این ماده ی زیبا همراه با 
آبگینه  آثار  بررسی  در  اند.  نموده  استفاده  آبگینه  آثار  خلق  برای 
نقوشی  جمله  از  جانوری  نقوش  فاطمیان،  دوره  از  مانده  بجای 
بهره  آن  از  آثار  تزیین  و  ساخت  در  دوره  این  هنرمندان  که  است 
گرفته اند. مجموعه تزییات بکاررفته در این آثار حاوی رویکرد 
زیباشناسانه هنرمندان، مفاهیم نمادین نقوش و اعتقادات مرتبط 
با زمانه می باشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی گونه های 
جانوری، مفاهیم و کارکرد این نقوش در آبگینه ی دوره فاطمیان 
انجام شده است. پرسشهای پژوهش عبارتند از: الف: گونه های 
ب:  کدامند؟  فاطمیان  آبگینه  تزئینات  در  استفاده  مورد  جانوری 
دوره  این  آبگینه  بر  جانوری  نقوش  زیباشناسانه  وکیفیات  کارکرد 
چیست؟ در پژوهش پیش رو نخست به تاریخ فاطمیان، تاریخچه 
شیشه سازی، مراکز تولید و سپس تحلیل نقوش جانوری آبگینه 
جزییات،  ادامه  در  همچنین  است.  شده  پرداخته  فاطمیان 
ویژگی ها و کیفیات نقوش مورد بررسی در قالب جدول، تحلیل و 

تقسیم  بندی گردیده است. 
ضرورت و اهمیت این تحقیق از این حیث قابل توجه است 
که با بررسی آثار آبگینه دوره فاطمیان، امکان پرداختن به زوایای 
پنهان و یا مغفول مانده آثار فراهم آمده و منابع مطالعاتی بیشتری 
در زمینه ی شناخت آثار را برای خواننده فراهم می آورد. همچنین 
این پژوهش در ُبعد نظری می تواند زمینه ای برای انجام پژوهش 
عملی  ُبعد  در  باشد.  حوزه  این  به  بخشیدن  پویایی  و  آتی  های 
نیز، نتایج به دست آمده برای هنرمندان و هنرجویان راهگشا و 

سودمند خواهد بود.
مطالعات  براساس  پژوهش،  پیشینه  خصوص  در  همچنین 
این  موضوع  به  که  تحقیقاتی  از  برخی  میان  از  گرفته  صورت 
به  شده اند  ارائه  مقاله  و  کتاب  قالب  در  و  بوده  نزدیک  پژوهش 

موارد زیر می توان اشاره نمود:
جاناتان ام بلوم(۱۳۹۳)، در کتاب«هنر و معماری اسالمی 
در آفریقای شمالی» با پشتوانه  ۳۰ سال تحقیق میدانی، نخستین 

تا   ۹۰۹ سال  از  فاطمیان  حکومت  مورد  در  را  مفصل  کتاب 
از  عکس   ۱۰۰ از  بیش  شامل  کتاب  این  می دهد.  ارائه   ۱۱۷۱
هنر معماری، نساجی، کاشی کاری، فلزکاری، کریستال، عاج و 
چوب می باشد که در حال حاضر جدیدترین منبع برای شناخت 

تاریخ و هنر فاطمیان است.
سیبل ماسوت(۱۳۹۰)، در مقاله«درخشش دربار فاطمیان و 
تنوع فرهنگی آن» به هنرهای متنوعی که در دوره  فاطمیان وجود 
داشته است همچون سفال، شیشه، بلور، منبت، عاج، منسوجات 

و معماری به صورت مختصر پرداخته است.
شیشه»  کتاب«کارهای  در  گلداشتاین(۱۳۸۷)،  ام  سیدنی 
تاریخچه هنر شیشه گری اسالمی از دوران بیزانس و ساسانیان را 
تا آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد بررسی قرار داده است 
که این مجموعه از شیشه ها شامل بیش از ۳۰۰ قطعه می باشند. 
صنایع  کتاب«راهنمای  در  دیماند(۱۳۸۳)،  اسون  موریس 
اسالمی» به برخی از آثار دوره های اسالمی، از جمله  آبگینه مصر 
و سوریه دوره فاطمیان به صورت مختصر توضیحاتی داده  است. 
زکی محمد حسن(۱۳۸۲)، در کتاب«گنجینه های فاطمیان» 
به بررسی تاریخ و هنر این عصر پرداخته است. فصل اول شامل 
این  دستی  صنایع  دوم،  فصل  و  فاطمیان»  قصرهای  هنری  «آثار 
دوره را در بر می گیرد، همچنین به بررسی آثار باقی مانده از این 
خصوصًا  مختلف  فرهنگی  و  علمی  مراکز  و  موزه ها  در  دوران 

داراآلثار العربیه پرداخته شده است.
ریچارد اتینگهاوزن و الگ گرابار(۱۳۸۱)، در کتاب«هنر و 
معماری اسالمی(۱)» مکاتب و سبک های مختلف هنری را از 
است،  داده   قرار  مطالعه  مورد  میالدی   ۱۲۵۰ تا   ۶۵۰ سال های 
همچنین در این کتاب هنر و معماری فاطمیان در سرزمین مصر 
و شمال آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع باید بیان 
نمود که با توجه به پیشینه های موجود، هیچ  یک به صورت متمرکز 
به  این موضوع نپرداخته است براین اساس الزم دیده شد با وجود 

چنین آثار ارزشمندی پژوهشی در این زمینه انجام پذیرد.

روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش تاریخی با رویکردی توصیفی-

نوین  پویشگری  ابزار  و  کتابخانه ای  منابع  به  استناد  و  تحلیلی 
شامل  اطالعات  گردآوری  ابزار  است.  رسیده  سرانجام  به 
شناسه برداری، تصویربرداری و مشاهده آثار می باشد. در مجموع 
۱۲ آبگینه از دوره فاطمیان به عنوان جامعه پژوهش تعریف گردیده 
است که از این میان تعداد ۷ آبگینه با درنظر گرفتن تنوع گونه ها 
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و نزدیکی به هدف پژوهش،  به روش غیر احتمالی انتخاب و به 
صورت کیفی تحلیل شده است.

تاریخ فاطمیان 
همه  فرزندان فاطمه زهرا (ص)، فاطمی اند. اما نام فاطمیان در 
تاریخ دولت های اسالمی، به فرزندان اسماعیل، پسر امام جعفر 
صادق (ع) اطالق می شود و به همین جهت، آن ها را اسماعیلیان 
زهرا  حضرت  به  را  خود  نسبت  فاطمیان  بعد  اما  می گویند.  نیز 
نوادگان  ما  که  می کردند  تبلیغ  چنین  آن ها  دادند.  ترجیح  (ص) 
هستیم  ابی طالب  علی  بن  او  وصِی  فرزندان  و  اکرم (ص)  پیامبر 
سده   اوایل  تا  فاطمیان  نهضت   .(۱۳۶  :۱۳۸۱ عقاد،  (محمود 
فارس،  خلیج   سوریه،  چون؛  محلی  موقعیت های  به  میالدی   ۹
یمن و عربستان دست یافت. رهبر نخست آن ها عبیدالله در سال 
المعز  و  بود  تونس  در  فاطمی  خلیفه  نخستین  میالدی،   ۹۰۸
چهارمین خلیفه، در سال ۹۶۹ توانست  بر مصر مسلط شود و 
بخشی از سوریه را نیز تحت نظارت خود در آورد. اما سرانجام 
را  فاطمیان  خالفت  میالدی   ۱۱۷۱ سال  در  ایوبی  صالح الدین 
در مصر با ضربه ای مهلک از پای در آورد (اتینگهاوزن و گرابر، 
اوکین  ۱۳۹۰: ۲۳۱). در ارتباط با شاخه های هنرِی این دوران، 
(۱۳۸۴) پژوهشگر هنر اسالمی، به صنایعی چون: «منبت، فلز، 
جمله  از  می کند.  اشاره   «... و  شیشه  عاج،  منسوجات،  سفال، 
هنر  شد،  برخوردار  توجهی  قابل  رشد  از  دوره  این  در  که  فنونی 
آبگینه می باشد که در ادامه به این هنر بیشتر پرداخته خواهد شد. 

تاریخچه شیشه سازی
بین النهرین  را  شیشه سازی  خاستگاه  تاریخی،  شواهد  مطابق 
و احتماًال در منطقه ای که ماسه و قلیا در کنار هم قرار داشتند، 
باید جستجو کرد. ساکنان این خطه و تمدن های اطراف آن اولین 
مصر،  تمدن های  داده اند.  انجام  شیشه  در  را  ذوب  تجربه های 
سوریه و بین النهرین در مرکز رقابت قرار داشتند. اسکندریه  مصر، 
دمشق سوریه و نینوا در بین النهرین در آغاز این روند تاریخی، به 
قطب های شیشه سازی عصر باستان تبدیل شدند (یاوری، ۱۳۸۷: 
که  است  آن  از  حاکی  تاریخی  همچنین«شواهد   .(۲۲-۲۱
مصریان از ۳۰۰۰ سال پیش از میالد و حتی زودتر از آن به تولید 
کشفیات  جمله  از   .(۷۳  :۱۳۷۹ (مالونی،  پرداخته اند»  شیشه 
از  نمونه «استفاده  برای  است.  ابزار  شیشه ،  تزیین  و  ساخت  در 
شده  دمیده)  با عنوان(شیشه   که  آن،  در  دمیدن  به  منظور  لوله 
اگرچه  است.  انسان  مهم  دستاوردهای  از  یکی  می شود،  نامیده 

بشمار  بزرگ  نوآوری های  از  بسیاری  با  هم مرتبه   دستاورد  این 
می آید، اما در عین حال یک ویژگی بسیار ساده  است که سابقه ای 
از  قبل  قرن  نیم  حدود  بی گمان  و  است  نداشته  وجود  آن  از  نیز 
تولد مسیح اتفاق افتاده است» (Barrington, 1959: 24). آغاز 
شیشه های دوران اسالمی نیز در قرن ۷و ۸ میالدی می باشد که 
پارت  و  شرقی (بیزانس)  روم  امپراتور  تمدن های  اختالط  زائیدە 
در  همچنین   .(۹۷  :۱۳۷۱ (فوکائی،  است  ایران  در  ساسانی،  و 
ارتباط با ساخت شیشه در کوره های دوران اسالمی، آورده شده 
بخش  سه  شامل  اسالمی  دوره  در  استفاده  مورد  که«کوره  است 
بوده است؛ پایین ترین قسمت، محفظه ای برای آتش بود که نیاز به 
تولید دمای حداقل ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد داشت. قسمت وسط، 
بوته آهنگری۱ برای ذوب شدن شیشه وجود داشت و قسمت باال 
نیز برای خنک کردن بوده است که این روند تدریجی خنک شدن 
موجب می شد قسمت های ضخیم تر و نازک تر یک نواخت سرد 
دوره  آبگینه  با  ارتباط  در   .(Contadini, 1998: 91) شوند» 
فاطمیان آورده  شده است که هنرمندان«شیشه ساز دوره  فاطمی به 
روش دمیده موفق به ساخت جام ها، بطری ها، چراغ ها و اشیای 
بسیار نازک، ظریف و کاربردی شدند که به عنوان وسایل روزمره  
تعداد  تنها  متأسفانه  اما  می گرفتند (تصویر۱)  قرار  استفاده  مورد 
کمی از آن ها سالم باقی مانده است. پس از آن تکنیک جدیدی 

تصویر۱- تنگ، تکنیک دمیده بدون نقش و قالب گیری شده، احتماًال مصر. 
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با عنوان قالب گیری به وجود آمد که شامل تحت فشار قرار گرفتن 
اشیاء شیشه ای دمیده شده به وسیله  ُمهری که از بیرون شیء آن 
را تزیین می نمود، انجام می شد (تصویر۲).  درمیان نقش هایی 
که در این تکنیک مورد استفاده قرار گرفته است کتیبه ها، نقوش 
و  توالی  به  سیر  خط  یک  در  داردکه  وجود  پرندگان  و  جانوری 
 Ali, 1999:) (۳تصویر)«فاصله  نزدیک به یکدیگر حک شده اند
155). در مجموع در عصر درخشان فاطمیان آبگینه  هایی بی بدیل 
آن ها  تزیین  در  که  است  شده  خلق  زبردست  هنرمندان  توسط 
را  نوشتاری  و  انسانی  حیوانی،  هندسی،  گیاهی،  نقوش  می توان 
مشاهده نمود. با توجه به   تمرکز پژوهش حاضر در ادامه به  بررسی 

و تحلیل آبگینه های دارای نقوش جانوری پرداخته خواهد شد.

مراکز تولید و هنرمندان
روم  شیشه سازی  صنعت  برای  مکانی  قبًال  که  اصلی  مراکز  از 
و  مدینه الفیوم  قدیم)،  فسطاط (قاهره  به  می توان  است،  بوده  نیز 

اشمونین،  همچنین   (Ali, 1999: 155)کرد اشاره  اسکندری 
شیخ عباده، انطاکی، رقه، حلب و دمشق را نیز شامل می شوند 
آبگینه  هنرمندان  درباره  همچنین   .(۱۹۲-۱۹۶ (حسن،۱۳۸۲: 
ساز دوره فاطمیان اطالعات دقیقی در دست نمی باشد، اما بر 
که  می گردد  مشاهده  متن هایی  گاه  شیشه ای  آثار  از  برخی  روی 
بنابر گفته  پژوهشگران ممکن است نام سازنده  اثر باشد.  به طور 
مثال«در تکه های شکسته ای از آثاری که متعلق به دوره  فاطمیان 
فسطاط  در  همچنین  است.  شده  دیده  جعفرالبصری  نام  است 
الَبصری  ِنَسَب  عبارت  با  ظاهرًا  که  دیگر  شکسته هایی  تکه  نیز 
پرینستون۲  هنر  تاریخ   موزه   در  که  آمده،  دست  به  شده اند  نوشته 
پژوهشگر  اتینگهاوزن  ریچارد  می شوند.  نگهداری  (تصویر۴) 
هنر اسالمی این قطعه ها را به اواخر قرن ۹ تا نیمه  اول قرن ۱۰ 
میالدی نسبت می دهد، به گفته  او ممکن است عبارت البصری 

بخشی از امضای هنرمند باشد»(گلداشتاین، ۹۲:۱۳۸۷).
قرمز  نوع  مینایی،  شیشه های  انواع  مهمترین  همچنین«از 

تصویر۲- فنجان، تکنیک دمیده بدون نقش و قالب گیری شده، مصر، قاهره. 
 .(Www.cmog.org) .قرن ۱۰-۹م

تصویر۳- کاسه، تکنیک دمیده بدون نقش و قالب گیری شده مصر، سوریه. 
 .(Www. Elogedelart.canalblog.com) .قرن ۱۰-۹م

تصویر۴، مهر، احتماال فاطمیان. مصر، قطر: ۲/۳، ۰/۹ س. 
(www.artmuseum.princeton.edu)

تصویر۵، ُمهر. احتماًال مصر، اواخر قرن۱۱-۱۰م
(Contadini 1998: 97)
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مینا  با  پرندگان  نقش  چون  تزئیناتی  دارای  که  است  آن  رنگ 
مینایی  سفالینه های  بر  شده  شناخته  نقوش  با  آثار  این  می باشد. 
فاطمیان ارتباط بسیار دارد. قطعه ای از این نوع با امضای سعد در 
می شود»(حسن، ۱۳۸۲  نگهداری  آتن۳ (تصویر۵)  بناکی  موزه 

.(۱۹۸ :

تحلیل نقوش جانوری آبگینه فاطمیان 
در این بخش تعداد ۷ آبگینه که دارای نقوش حیوانی متنوع بوده 
و در راستای هدف پژوهش است تحلیل خواهد شد. این نکته 
نیز قابل ذکر است که«مسلمانان چه سنی و چه شیعه در ابتدای 
موجودات  تصویر  و  تصویرسازی  و  پیکره سازی  کراهت  بر  کار 
تقلیدی  کار  آن  که  می کردند  گمان  زیرا  داشتند  نظر  اتفاق  زنده 
از خالق، سبحانه و تعالی، است و نیز می پنداشتتند که حضرت 
رسول(ص) فرموده است: همانا فرشتگان در خانه ای که سگ و 
تصاویر در آن باشد داخل نمی شوند» (حسن، ۱۳۸۲: ۹۳) از 
این رو تعداد این نمونه آثار بسیار محدود می باشد، از سویی به 
دلیل خاصیت شکننده بودن شیشه، برخی از آبگینه ها نیز در طول 

تاریخ از بین رفته است. 

طاووس
شکل  کروی  بدنه   و  کوتاه  گردن  با  تنگی  شده،  تحلیل  اثر  اولین 
است، که بر روی پایه ای کم عرض قرار گرفته است (تصویر ۶). 
گردن این تنگ با استفاده از فرم های برجسته مارپیچی تزیین یافته 
است. این ویژگی عالوه بر جنبه زیبایی با جنبه کاربردی آن نیز 
در تناسب است، زیرا موجب می گردد با وجود کوتاه بودن گردن 
در هنگام بلند کردن، اثر در دست نلغزد. بدنه با استفاده از شیوه 
تراش در نهایت ظرافت و زیبایی تراشیده شده است. خطوط کار 
شده افقی بر گرداگرد تنگ، بدنه را به سه قسمت تقسیم می کند. 
در قسمت باال و پایین، دو خط با نقوش مثلثی شکل و قرینه که در 
یکدیگر تنیده شده   اند با نظمی خاص، حسی از جنبش و ریتم را 
در درون اثر زنده می کنند. در مرکز اثر، نقش طاووسی در مدالیون 
که هماهنگ با فرم بدنه تنگ است دیده می شود. در نقش پرنده 
گرایش  انتزاع  به  شده اند  اجرا  باال  جهت  در  که  پرهایی  و  پا  فرم 
پیدا کرده اند. همچنین نقش حلزونی بال پرنده با نقوش مشابهی 
انتخاب  می باشد.  در تناسب  است  در تزیین تنگ بکار رفته  که 
جای مناسب نقوش، اندازه و فرم های هماهنگ با یکدیگر باعث 
ارتباط و پیوند آنها شده است و این پیوستگی در نقوش به کار رفته 
کیفیت تعادل و تناسب را در اثر به وجود آورده است. در ارتباط 

با مفهوم نقش پرنده، بنابر کتاب "فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر 
شرق و غرب" طاووس«تداعی کننده  پرستش درخت و خورشید 
عمر،  طول  بی مرگی،  مظهر  همچون؛  مفاهیمی  دارای  و  است 
 :۱۳۷۹ می باشد»(کوپر،  آسمان  ستارگان  طبیعی  نماد  و  عشق 
۲۵۲). افزون بر این آورده  شده است که«طبق افسانه های مصر، 
یک پرنده زیبا و اسرارآمیز در صحرای عرب زندگی می کرد. این 
پرنده از بدن خود نور طالیی ساطع می کرد، که هرکس آن را نگاه 
می کرد شیفته او می شد، اما هر ششصد سال خود را می سوزاند 
مثل  درست  کند  زندگی  دوباره  تا  می شد  متولد  دوباره  سپس  و 
خورشیدی که شب غروب می کند و صبح روز بعد دوباره طلوع 
"جاودانگی"  از  نمادی  طاووس  که  است  دلیل  به همین  می کند. 
به  مورد  این  در  جاودانگی  که  است  ذکر  قابل  است.  "ابدیت"  و 
معنای جریان بی وقفه و زندگی بی پایان نیست ، بلکه یک زندگی 
احیا  و  موقت  مرگ  یک  از  تکراری  چرخه  با  دوباره،  شروعی  با 
است. این ایده جاودانگی در زندگی انسان نیز اعمال می شود و 
در عمل مومیایی مصر باستان نیز انعکاس می یابد؛ وقتی فردی 
از طبقه باال در می گذشت، او را با احتیاط به یک مومیایی تبدیل 
می کردند تا فرصتی دیگر برای تولد دوباره به او داده شود. از این 
 Kang,)نظر، طاووس نمادی از امید برای طبقه باالی مصر است
مانند  به  طاووس  تشبیه  و  مفاهیم  به  توجه  با   .(2013: 37-38
خورشیدی که نوری از خود ساطع می کند؛ اجرای این نقش بر 
روی تنگ کروی شکل متمایل به رنگ زرد درخشان، همخوانی 

مفهومی و فرمی دارد.

تصویر ۶، تنگ با نقش طاووس، مصر، قرن ۱۱م.
(Barrucand,1999: 220)
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نقش گربه
یک کاسه با بدنه ای نسبتًا گود در تصویر ۷ مشاهده می شود. بدنه 
به سمت دهانه باریک و لبه ها کمی به بیرون تمایل دارند. در نگاه 
نخست هماهنگی و پیوند سنجیده ای که در فرم بیضی شکل بدنه 
و اطراف نقش حیوان به کار رفته است قابل توجه است. نقش اجرا 
نزدیک  فاصله  با  منظم  و  متوالی  سیر  خط  یک  در  بدنه  بر  شده 
به  بدن  و  تمام رخ  حیوان  سر  است.  شده  قالب گیری  یکدیگر  به 
صورت نیم رخ است، حالت پاها با کشیدگی و اندازه یکسان و 
اجرای  متناسب با فرم جانور اجرا شده است. خطوط اریب در 
پاها که با فاصله یکسان نسبت به یکدیگر می باشند نوعی ریتم 
و نظم را القا می کنند. همچنین سر حیوان که به صورت تمام رخ 
روبه رو را می نگرد، حالت پاها و دم بلند و منحنی شکل، حس 
آورده  حیوان  دم  بلندی  با  ارتباط  در  می نماید.  منتقل  را  حرکت 
عالمت  گربه سانان  یا  شیر  برای  بلند  دم  که «ترسیم  است  شده 

اقتدار بیشتر است»(جانبازی، ۱۳۹۳: ۵۶). 
که  است  آن  حیوان  این  با  ارتباط  در  توجه  جالب  نکته 
نسبت  خدایان  به  را  حیوانات  برتر  صفات  باستان  «مصریان 
می دادند. به طوری که هر شهر و منطقه  مصر به نام(نوم۴) حیوان 
محلی مقدس خود را داشت و در مرکز آن، خدای مرتبط با آن 
شهر بسیار مورد احترام قرار می گرفت. اگرچه تصور این نوع از 
احترام بسیار دشوار است، اما باستان شناسان زمین های وسیعی 
از گورستان های گربه ها را در باستت۵، مرکز فرقه باست۶ در دلتای 
نیل، کاوش کرده اند که تخمین زده شده است طی قرن ها صدها 
شکل  در  باست  الهه  شده اند.  دفن  آن جا  در  شده   مومیایی  گربه  
موسیقی،  الهه  گربه ای ،  سر  شکل  در  باستت  یا  خود،  گربه ای 
رقص، کودکان، زنان و باروری بود و به دلیل محافظت شدید از 
طرف برخی از زنان جوان بازرگان هنوز هم به عنوان نماد قدرت 

 .(Eason, 2008) «پذیرفته شده است

ماهی
تصویر۸ قطعه ای شیشه ای است که بر روی آن نقش ماهی اجرا 
شده است. اجرای نقش در فرم دایره، قرارگیری در مرکز آن و رنگ 
بدن  با  اثر  فرم  همچنین  می کند.  منتقل  بیننده  به  را  تمرکز  ماهی 

دایره ای  شکل ماهی در تناسب است.
مرکز  در  نقش  قرارگیری  طریق  از  تقارن  و  تعادل  برقراری 
به گونه ای که فضای منفی در قسمت باال و پایین به یک اندازه در 
نظر گرفته شده است و نیز باله هایی مشابه یکدیگر در دو طرف 
افزون  است.  نمایان  وضوح  به  آن  یک دست  رنگ  و  ماهی  بدن 
و  نظم  ریتم،  نوعی  باله ها  یکسان  فاصله  و  اندازه  جهت،  این  بر 
نقش  اجرای  اثر،  این  در  می نمایند.  تداعی  را  حرکت  همچنین 
با  ارتباط  در  که  است  شده  انجام  رنگ گذاری  صورت  به  ماهی 
این نوع شیوه از اجرا در دوره فاطمیان باید اشاره کرد که«در این 
دوره، نقاشی بر روی شیشه با کثرت صورت گرفته و این جریان، 
موجب شد تا نقاشی بر روی دیگر زمینه ها، چون سفال و سطح 

.(Barrucand, 1999: 172) «دیوار گچی نیز انجام پذیرد
مصریان  دیواری  های  نقاشی  در  را  ماهی  نقش  همچنین، 
افزون  بر  این«مومیایی  دید.  می توان  وفور  به  آن ها  آثار  دیگر  و 
کردن ماهی ها یکی از نخستین گونه های مومیایی حیوانی بود که 
توسط مصری ها انجام می شده است. نزد مصریان ماهی ها دارای 
مفاهیم نمادین بودند و براساس کارکرد مفهومی خاص خود در 
تزیینات آثار بکار برده می شدند. به عنوان مثال ماهی تیالپیا نشان 
 .(Www.brookynmuseum.org) «دهنده باروری بوده است

تصویر ۷: کاسه با نقش گربه، مصر یا سوریه، قرن۹-۱۰ م
(Www. Elogedelart.canalblog.com)

تصویر ۸،  قطعه ای با نقش ماهی ، مصر، قرن۱۱-۱۰م،
(Www.smb-digital.de)
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موجودات افسانه ای
بین  و  مصر  در  ترکیبی  موجودات  شده  ضبط  تصاویر  نخستین 
النهرین یافت شده اند و شاید کمی بعدتر در هند و در تمدن هایی 
در  سال  دوهزار  از  بعد  و  می شود  نامیده  باستان  خاورنزدیک  که 
ایران و همچنین تمدن هایی دیگر دیده شدند. این نقوش نمادی از 
تفکر، باورها و اعتقادات مردمان عصر باستان است که در قالب 

آثار هنری جلوه نمایی می کند(دادور و روزبهانی، ۱۳۹۵: ۱۹). 
به  که  لبه هایی  با  منقوش  کاسه ای   ۹ تصویر  در  نمونه  برای 
سمت بیرون تمایل پیدا کرده است مشاهده می شود. نقوش اجرا 
نیم شیر-  بدن های  با  افسانه ای  حیوان  شامل«چهار  اثر  بر  شده 
نیم سیمرغ و یک کتیبه کوفی که با مضمون برکت و عاقبت به خیری 
شده  درج  آن  باالی  قسمت  در  که  سالمت  و  شادی  و  سرور  و 
در  حرکت  عنصر  می باشد.  است»  (گلداشتاین، ۱۳۸۷: ۱۳۴) 
حالت قرارگیری پاها و سر حیوان که کمی به سمت عقب تمایل 
پیدا کرده است و القا کننده حالت شتاب در پرواز است و در حالت 
بال ها که در جهت باال و نیز دم حیوان که به فرمی حلزونی است 
در  پویایی  و  تحرک  وجود  این رو  از  می شود.  احساس  وضوح  به 
ترکیب بندی به دلیل ویژگی های ذکر شده در پرنده بیشترین تاکید را 
بر این عنصر دارد و آن را تقویت می نماید. با وجود گستردگی دهانه 
کاسه در نسبت با بخش پایین، خطوط کوفی در قسمت میانی بدنه 
و دو خط موازی در قسمت باال تعادل در اثر را ایجاد نموده است. 
همچنین موقعیت و گستردگی نقش حیوان تاکید کننده تعادل در 
راستای شکل و قالب کاسه است. به طور کلی توازن، انسجام و 
ظرافت در اجرای نقوش قابل تحسین می باشد. در ارتباط با مفهوم 
نقش حیوان که به صورت نیم سیمرغ می باشد به  نظر هانری کربن 
در  را  سیمرغ  و  طوبی  وی«درخت  چنان که   کرد؛  اشاره  می توان 
امام  نماد  اسماعیلی،  و  امامی  دوازده  شیعه   شیعی  شناسی  امام 

می انگارد»(کمالی زاده، ۱۳۸۹ : ۱۸۱) و از آنجایی که فاطمیان نیز 
شیعه اسماعیلی بودند این مفهوم می تواند قابل تعمیم باشد.

عقاب
نمونه  آبگینه دیگر، ابریقی با بدنه ای گالبی شکل که دارای دهانه ای 
کاسه  مانند و زاویه دار، گلوگاهی باریک و نسبتًا کشیده، دسته ای به 
فرم یک چنگ و پایه ای گرد و کم عرض است (تصویر ۱۰). ساخت 
اثر به گونه ای است که حتی بدون در نظر گرفتن نقوش به کاررفته 
از زیبایی و ظرافت هنرمندانه برخوردار است. نقوش به کار رفته در 
تزیینات این اثر شامل نقش برگ نخل، نیم نخل، پیچک و نقش دو 
عقاب که به صورت قرینه در روبه روی یکدیگر می باشند؛ اجرا شده 
است. تحرک، پویایی و تنوع در نقوش شاخص اصلی در ترکیب  
اثر است. در مرحله نخست نگاه به تک برگ نخلی که در مرکز قرار 
گرفته است متمرکز می شود؛ اما فرم مختلف پیچک های حلزونی 
شکل مسیر دیدن اثر را به سایر نقوش و پرندگان هدایت می کند و 
مجددًا چشم به تک برگ نخل متمرکز می شود. افزون بر این حالت 
پاهای پرندگان نیز بر این پویایی عناصر افزوده است. خطوط نقوش 
متناسب با فرم بدنه اثر نرم و سیال تراشیده شده اند و این ویژگی 
حسی از لطافت را به نقش پرندگان و نقوش گیاهی بخشیده است. 
همچنین، نقش پیچک ها و نیم برگ های نخل با فرم برگ مانند بال 
پرندگان و فرم مارپیج انتهای پرنده هماهنگ است. اگرچه نقوش 
و  اندازه  مناسب،  جای  انتخاب  اما  پوشانده اند  را  اثر  سطح  تمام 
فرم های هماهنگ با یکدیگر باعث ارتباط و پیوند آنها شده است. 

تصویر۹: کاسه با نقش موجود افسانه ای، ایران یا مصر، قرن۱۰-۹ م، 
(گلداشتاین، ۱۳۸۷: ۱۳۴)

تصویر ۱۰: ابریق با نقش عقاب، ایران یا مصر، قرن۱۱-۱۰م،
(گلداشتاین، ۱۳۸۷: ۱۳۳)
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در ارتباط با نقش عقاب بلوم پژوهشگر هنر اسالمی آورده است که 
این نقش«نشان از نماد خانوادگی فاطمیان دارد»(۱۳۹۳: ۱۵۹). 
همچنین پیشینه استفاده از نقش نخل نیز به گونه ای است که«شاخه 
نخل در دوره فراعنه و هم در زندگی مصر باستان و در آداب و رسوم 
تدفین نقش مهمی داشت و بر روی سینه مومیایی گذاشته می شده 
است. آن را در داخل مقبره ها قرار می دادند تا یک زندگی دائمی 
برای آن فرد تأمین شود. عالوه بر این نقش آن را در تابوت  مومیایی 
به تصویر می کشیدند»(omran, 2015: 1). افزون بر این، نخل 
نماد حاصلخیزی در مصر و بین النهرین به شمار می آید. نخستین 
داده اند.  نشان  نخل  از  تصویری  با  را  مقدس  درخت  تصویرهای 
در مصر درخت نخل نماد افزایش محصوالت بود و به طور کلی 
به همراه پاپیروس، عالمت اشرافی مصر علیا و سفلی را تشکیل 
می داد. همچنین نخل ازجمله نقوش پیشینه دار و پرکاربرد در ایران و 
فرهنگ های همسایه(بین النهرین و مصر) بوده که نمادی از باروری 

و حیات است(موسوی حاجی و دیگران، ۱۳۹۸: ۳۲۸-۳۳۰).

شیر
شده  عریض تر  دهانه  سمت  به  که  عمقی  کم  و  رنگ  سبز  کاسه 
است در تصویر ۱۱ مشاهده می شود. این کاسه منقوش به نقش 
شیر است که به صورت نیم رخ در داخل فرم های بیضی شکل در 
یک خط سیر متوالی قالب گیری شده اند. بدن حیوان با خطوطی 
نرم و سیال اجرا شده است. اجرای نقش تنها در بردارنده جوهر 
ریتم  نمی شود.  دیده  آن  در  تزیینی  و  می باشد  موضوع  عصاره  و 
پیرامون  در  دم  و  سرحیوان  پاها،  حالت  شیر،  نقش  یکنواخت 
کاسه سبب ایجاد حرکت و گردش نقوش براساس فرم کاسه شده 
کار  در  دّقت  از  اما  می باشد  کوچک  بسیار  نقش  اگرچه  است. 
کاسته نشده و تناسب موزونی در اجزای حیوان دیده می شود. در 
ارتباط با مفهوم و باورهای مرتبط با شیر«در کهن ترین تصاویر، 
شیر مربوط به پرستش خورشید خدا بود شیران نیز نگهبان نمادین 
پرستشگاه ها و قصرها و آرامگاه ها بودند و تصور می رفت درنده 
خویی آن ها موجب دور کردن تأثیرات زیان آور می شد. در مصر 
شیر با رع۷، خورشید خدا و با آمون رع خدای توامان و همچنین 
با هاراختی۸ نام دیگر هوروس۹، هنگامی که نماد خورشید طالع 
بود یکی دانستند. همچنین درنده خویی شیر از فرعون مواظبت 

می کرد»(هال، ۱۳۸۰: ۶۱). 

زرافه
در تصویر ۱۲ یک لیوان استوانه ای دیده می شود. ترکیب بندی اثر 

از آن جهت که نقش زرافه با گردنی کشیده و همچنین لوزی هایی 
که به صورت عمود قرار گرفته اند از نوع ایستا می با شد که با فرم 
اثر نیز همخوانی پیدا کرده است. هنرمند به منظور حفظ تعادل و 
توازن در اجرای نقش زرافه از نقوش هندسی لوزی استفاده نموده 
است. نقوش در یک خط سیر متوالی بر پیرامون اثر امتداد یافته اند. 
اجرای نقش زرافه به دو صورت طبیعی و تجریدی تمایل پیدا کرده 
است. به گونه ای که سر و گردن متمایز از هم دیده می شوند. نوعی 
از  یکسان  فاصله  با  که  کوچکی  خطوط  به سبب  حرکت  و  ریتم 

یکدیگر گردن زرافه را تشکیل داده اند احساس می شود.
جنبه های  گرفتن  درنظر  و  آثار  نمونه  این  روی  بر  مطالعه  با 
دوره  هنرمندان  که  گرفت  نتیجه  می توان  چنین  آن  زیباشناسانه 
اصول  بر  همواره  آثار  نمونه  این  تزیین  و  ساخت  در  فاطمیان 
زیباشناختی نیز پایبند بودند و برای ساخت هر اثر، آن را از وجوه 
مختلف همچون، ظرافت، تناسب فرم با کارکرد اثر، هماهنگی 
مورد  آبگینه  کیفیات  و  شاخص ها  و  نقش  پردازی  کیفیات  میان 
تعمق قرار داده اند. همچنین توجه خاص به روح زمانه  و فرهنگ 

تصویر ۱۱: کاسه با نقش شیر، مصر، قرن۱۱-۹م،
(Www.collec ons.vam.ac.uk)

تصویر ۱۲: لیوان با نقش زرافه، مصر، قرن ۱۰-۹م،
(Www.davidmus.dk)
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جامعه آن روز و در نظر گیری ذوق سفارش دهندگان و مخاطبان 
آثار از نکات مورد اهمیت بوده است. همچنین براساس بررسی 
های انجام شده بر مجموع آبگینه های تزیین شده جامعه پژوهش، 
در ارتباط با شیوه اجرای نقوش، می توان گفت که هنرمندان از 
روش هایی همچون تراشیدن، قالب و رنگ گذاری بهره گفته اند. 

نقوش  رسامی  و  تفکیک  تجزیه،   (۱) شماره  جدول  در 
جانوری تحلیل شده و شیوه  اجرای آثار همراه نمونه تصاویر به 
ترتیب آورده شده است. همچنین در جدول (۲)، نقوش تکمیلی 
اجرا شده به همراه نقوش جانوری در تزیینات آبگینه ها و موقعیت 

نقوش جانوری بر نمونه ها به تفکیک ارائه شده است.

جدول (۱)، تفکیک نقوش جانوری و شیوه اجرای آثار(نگارندگان)

شیوه اجرانقوشاثرنقشنوعشماره تصویر

طاووستنگ۶

تراش

گربهکاسه۷

قالب

ماهیقطعه۸

   

رنگ گذاری

موجود کاسه۹
افسانه ای

    

تراش

عقابابریق۱۰

    

تراش

شیرکاسه۱۱

قالب

زرافهلیوان۱۲

   

تراش
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پی نوشت
۱. بوته(ظرف مخصوص ذوب فلز). کوره ی ذوب؛ ظرف یا محفظه ای فلزی یا سرامیکی است که می توان در آن فلزات یا سایر مواد را ذوب کرد یا تحت دماهای خیلی 

باال قرار داد.
2. Princeton University Art Museum
3. Benaki Museum
4. Nome

5. Bastet
6. Bast
7. Re

8. Harakh
9. Horus

نتیجه گیری
سلسله های  جایگاه  سرزمین  این  مصر،  طوالنی  تاریخ  طی  در 
متعددی قرار گرفت و هنرمندان در هر دوره آثاری را خلق کردند 
با  می دهد.  نشان  را  دوره  آن  بومی  ویژگی های  و  تجربیات  که 
این  در  فاطمیان  حکومت  آمدن  کار  روی  و  اسالم  دین  ظهور 
منطقه هنرمندان با آفرینش آثاری بی بدیل عصری شکوهمند را 
در هنر اسالمی رقم زدند. در این میان هنر آبگینه همچون سایر 
شاخه های هنری ویژگی های منحصر به فردی را یافت و آثاری که 

انعکاس از روح زمانه فاطمیان بود خلق گردید. 
با توجه به بررسی و تحلیل انجام شده بر نمونه ها در پاسخ به 
پرسش های پژوهش نتایج گویای آن است که، گونه های جانوری 
اجرا شده بر آبگینه فاطمیان شامل پرندگان، آبزیان، چهارپایان و 
موجودات افسانه ای می باشند. این نقوش تنها به  دلیل جنبه زیبایی 
بر آثار اجرا نشده اند بلکه کارکرد و وجه نمادین آنها نیز مورد نظر 
بوده است. چنانکه این نقوش تداعی گر معانی و مفاهیم خاص و 
ریشه در باورها و اعتقادات فرهنگ آن دوران داشته است که در قالب 
نقش جانوران نمود یافته است. همچنین نقوش بکار رفته، یادآور 
الهه ها و نماد خانوادگی فاطمیان است که از میان آنها  ۳ نمونه با 
تکنیک تراش، ۱ نمونه به روش قالب و ۱ نمونه با استفاده از تکنیک 

رنگ گذاری اجرا شده  است. افزون براین مشاهده شد که برخی از 
نقوش متناسب با نوع ظرف و اهمیت نقش با جزییات بیشتر و یا 
تنها با توجه به عصاره و جوهره نقش تزیین یافته است، اما در هر 
صورت توجه هنرمند به ساختار ترکیب بندی و کیفیات زیباشناسانه 
و  بصری چون تعادل، تقارن، توازن، تمرکز، تنوع، حرکت، ریتم و 
توجه به فضای مثبت و منفی بوده است. بیشترین موقعیت نقوش، 
تکرار آن بر پیرامون اثر در یک خط سیر متوالی و در راستای فرم 
اثر انجام شده است که گاه یا نقش حیوان به تنهایی و یا در ترکیب 
با نقوش نوشتاری، هندسی و گیاهی دیده می شود. در ارتباط با 
محدودیت های پژوهش میتوان به محدودیت نمونه ها ودسترسی 
دشوار به آثار اشاره کرد. همچنین در ارتباط با پیشنهادات حاصل 
از پژوهش نیز باید بیان کرد که گاه مشاهده می شود در مورد برخی 
در  است.  گرفته  صورت  متعددی  پژوهش های  موضوعات،  از 
مقابل، موضوعاتی چون پژوهش حاضر به دلیل کم یا پراکنده بودن 
اطالعات و منابع، تحقیقات بسیار اندکی انجام شده که شایسته 
است چنین آثار ارزشمندی بیشتر مورد توجه قرار گیرند. از این رو 
مختلف،  موزه های  آثار  تصاویر  به  دستیابی  با  می شود  پیشنهاد 
مطالعه نظرات کارشناسان و تحقیقات میدانی، کاربرد، ویژگی و 

وجوه زیباشناختی نمونه آبگینه های دیگر مطالعه و بررسی شود.

جدول (۲)، نقوش تکمیلی اجرا شده به همراه نقوش جانوری در تزیینات آبگینه ها و موقعیت نقوش جانوری(نگارندگان)

شماره 
نقوش مورد استفاده  بر آثار به همراه نقوش نقوش جانورینوع ظرفتصویر

جانوری
درون 
تکرار بر قرینهآزادقاب

مرکز اثرپیرامون

••نقوش مثلث، پیچک، خطوط موازی افقیطاووستنگ۶

••-گربهکاسه۷

••-ماهیقطعه۸

••نقوش نوشتاری، خطوط موازی افقیموجود افسانه ایکاسه۹

••پیچک، برگ نخل و نیم نخلعقابابریق۱۰

••-شیرکاسه۱۱

••نقوش هندسی لوزیزرافهلیوان۱۲
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