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تناسب ،زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند
مهدی محمدزاده  ،1عاطفه فاضل  ،2حسین سامانی

*

3

 -1استادیار دانشگاه هنراسالمی تبریز
 -2دانشجوی دکترای هنراسالمی
 -3کارشناس ارشد طراحی صنعتی

چكيده
انسان بر اساس حسی مشترک وجود تناسب را در زیبایی دخیل دانسته است .با این حال زیبایی و تناسب در طول زمان همواره
شکلهای متفاوت و پیچیدگیهای فزایندهای به خود گرفته است ،همانطور که در نقاشی ،مجسمهسازی ،معماری معابد و بسیاری
دیگر از هنرها نمونههای پرشماری از آن وجود دارد .مقاله پیش رو به بررسی تناسبات نقوش سفال نوع آقکند میپردازد .فرض
نگارندگان بر آن است که تناسبات طالیی و زیبایی ریشه در ادراک زیباییشناختی انسان داشته که در نقوش سفال آقکند بازتاب
پیدا کرده است .برای اثبات این فرض ،بنا به ضرورت ،باید از موضوعی قابل محاسبه برای توصیف زیبایی بهرهببریم.در راستای به
آزمون گذاشتن این فرض ،به بیان مقدماتی از طبقهبندی علوم از دیدگاه پیرس (که شامل علوم هنجاری و غیر هنجاری) ،تکامل
تاریخی هندسه ،ارائه تعریفی از هندسه ایدهآل و چیستی آن پرداختهایم تا بر وجود تناسب طالیی در فضای مثبت و منفی نقوش
سفالینههای این دوره با تحلیلی آماری و محاسبات هندسی نائل آییم که همانا هدف اصلی مقاله را در برمیگیرد .بدین ترتیب مولفین
 20نمونه سفال نوع آقکند را با شناسه ،نقش جانوری در مرکز و نقوش گیاهی بر پس زمینه ،به عنوان نمونۀ جامعه آماری ،انتخاب
کردند .خاستگاه این گروه سفالینه از روستای آقکند ،منطقهای واقع میان زنجان و تبریز است که در حوزه فرهنگی غرب و شمال غرب
ایران از قرن چهارم هجری تا آغاز حمله مغول ساخته شدهاست.
مقاله حاضر به بررسی تناسب و هندسه نهان در سفال نوع آقکند ،به عنوان پیکره اصلی مطالعاتی میپردازد و از روش آماری و
گردآوری نمونههای موجود در ارائه نتایج بهره میگیرد.
نگارندگان بر این باورند که وجود رویکرد هندسی بر اساس تناسب طالیی ،تاییدی بر نتایج روانشناختی حاصل از مطالعات
گوستاو تیودور فخنر در قرن نوزدهم و دیدگاه پیرس در علوم هنجاری و علوم غیر هنجاری است .چنانچه با بررسی  20نمونه
نسبت سطح نقش مرکزی به سطح دایره مرکزی سفال نوع آقکند ،به معیار عددی تناسبات طالیی نزدیک شویم ،بدین ترتیب
شاید متقاعد شویم ،گونههای زیبایی در جهان زمانی تجلی مییابد که مواد خلق شده با معیار وزن و عدد از یکدیگر متمایز شوند.
از این رو مقاله دو پرسش اساسی را پاسخ میدهد؛
• در بررسی زیباییشناختی سفالینههای آقکند ضرورت بهرهگیری از رویکرد محاسباتی چیست؟
• آیا زیباییشناسی این آثار با اعداد قابل سنجش و اثبات است؟
واژههای کلیدی  :سفال ،سفال آقکند ،تناسب ،زیبایی ،هندسه نهان.
1. Email: Mehdim722@yahoo.com
2. Email: atefeh.fazel@yahoo.com
3. Email: Husseinsamani@gmail.com
* ( تاریخ دریافت مقاله  - 1392/10/14 :تاریخ پذیرش مقاله ) 1392/11/28 :
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مقدمه
مطالعات محاسباتی در زمینه زیباییشناسی رویکرد پیشرو
محسوب میشود .این گرایش که اوج آن در گرایش زیباییشناسی
رایانشی«  » Computational Aestheticsتجلی یافته است،

معیاری غیر هنجاری است) از لحاظ زیباشناسی(که معیاری
هنجاری است) به نوشتار ادامه خواهیم داد.
سفال نوع آقکند

تالشی است برای توصیف زیبایی بر اساس محاسبات عددی

حكاكي بر سطح سفال يكي از تكنيكهاي اوليه و رايج

و ساختاری هندسی با هدف درک زیبایی به مثابه موضوعی

بود كه توسط سفالگران مسلمان در دوران ميانه(قرون 5-9

قابل محاسبه .شاید بتوان این نوع نگاه به زیبایی را برخاسته

هجری) گسترش يافت .اين تكنيك به اشكال مختلفي بسط

از افکار پیرس دانست.

داده شد ،كه شامل حكاكي خطوط باريك بر سطح سفال و گاه

فیلسوف و نشانهشناس آمریکایی که برخی او را فیلسوف قرن

سطح برجستهاي با ظرافت و پيچيدگيهاي خاص و همچنين

بیست و یکم نامیدهاند ،بر اساس واقعیتگرایی مفهومی 1که

ايجاد تاكيد كنتراست رنگها و نقشها بود .نخستين تكنيك

اساس و بنیان تفکر بشری را مشابه طرز تفکر یا قانونمندی

به اين شيوه در متون قديمي «اسگرافيتو» 5ناميده ميشود (گروبه

طبیعت میداند ،علوم را به دو دسته علوم هنجاری 2و علوم

 .)101 :1384 ،مواد اوليه براي توليد اين ظروف عمدتا گل

غیر هنجاری 3دستهبندی مینماید .زیباییشناسی ،اخالق و

رسی در بدنه ،گالبه سفيد و لعاب سربي بوده است.اين گروه

منطق در دسته نخست و ریاضیات و پدیدارانگاری 4در دسته دوم

سفالينه با بدنه گل رسي ساخته شده و انگوبي6سفيد بر روي آن

جای میگیرند .پیرس علوم هنجاری را منحصر به الگوهای قابل

پوشيده شده است .نقوش ،بيشتر شامل پرندگان و حيوانات

تکرار از قبیل الگوهای شیمیایی و زیست شناختی و انواع

درشتنقش در ميان گياهان و زمينهاي پر كار ،بر بستر ظرف

گوناگون الگوهای ذهنی دانست .به این ترتیب واژه هنجاری

ديده ميشود ،كه در قسمت خطوط مرزي و كناري نقوش،

تنها دال بر ساختارهای خاص است .علوم غیر هنجاری به چیزهای

از قسمت انگوب برداشته شده و در نهايت طرحي قلمزده را

ممکن و در واقع موجود میپردازند .ریاضیات علمی است که

تداعي ميكند .اين ويژگي سبب ميشود پس از پخت ظرف در

می تواند فرضیه هایی را مورد مطالعه قرار دهد که مبنای

كوره و در مرحله لعابگذاري قسمت خطوط كندهكاري شده

نظریهها و شناختهای جدیدی هستند.

كمي تيرهتر و سبب جداسازي رنگهاي مختلف از يكديگر

از نظر پیرس علوم غیر هنجاری بر علوم هنجاری مقدمند

شود .همچنين لعاب نقش مركزي و اصلي كمي روشنتر بوده

یعنی پژوهش عاری از تعصب بایستی بر صدور احکام تقدم

و نوعي مرزبندي در اطراف نقش ايجاد ميشود .پس از پخت

داشته باشد(دینه سن .) 74- 75 :1389،از کالم وی میتوان

بدنه رسي و انگوب در كوره ،لعابگذاري با رنگهاي مختلف

چنین برداشت نمود که هرکجا نیاز به نقد یک اثر هنری بود

در قسمتهاي نقوش انجام میشود و در نهايت لعاب سربي

میتوان با ارایه یک رویکرد هدفمند ریاضیگونه به نتایجی بی

شفافي همه بدن ه ظرف را ميپوشاند كه سبب يكدستي و تأللو

طرفانه و در عین حال دقیق دست یافت .فرض تحقیق بر آن

كار ميشود.

است که هنرمندان در ترسیم نقوش کف سفالینههای منسوب

شكل و فرم ساخت اين ظروف سفالی بيشتر شامل بشقابها،

به آقکند با تکیه بر هندسه ناخودآگاه در ذهن و روان خویش،

سينيهاي بزرگ ،ظروف دهانه باز ،و بشقابهايي با لبه پهن

طالیی خوانده میشود .با آگاهی به این محک هندسی(که

است كه عموماً با نقش پرندگان و حيوانات در تركيب با نقوش
گياهي پيچان به رنگهاي زرد ،قهوهاي ،سبز ،قهوهاي مايل به

تناسب ،زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند

چارلز سندرز پیرس( )1839 – 1914فیزیکدان ،ریاضیدان،

بر سطح گالبه و تراشيدن گالبه و سفال بود كه نتيجه نهايي

به تناسباتی دست یافتهاند که در هندسه علمی امروز ،تناسبات
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سياه مصور شدهاند.

اما دليل محكم و قابل اثباتي نيست.

مکان ساخت این سفالینه به درستی معلوم نیست ،چونانکه

 )2آقكند ،به معناي گروه سفالينهاي که از الگوي خاص

برخی از زنجان نام بردهاند ،اما گروه بزرگی از نمونه ها در

و تكرار شونده در شكل ساخت ظرف و شيوه نقش پردازي

روستایی به نام آقکند پیدا شده که بین زنجان و میانه تبریز

پيروي ميكند ،اگر چه در روستاي آقكند ساخته نشده باشد

قرار دارد .هنوز هیچ نشانه کوره از آنجا گزارش نشده است

و يا مربوط به كارگاهي در آن نزديكي باشد.

اما محتمال به نظر می رسد این سفالینه در محلی واقع در

آنچه مسلم است هيچ ادعا و نوشتهاي بدون استناد به مدرك

آذربایجان  -اگر نه خود آقکند  -ساخته شده باشد .در

و گزارش ،علمي به نظر نميرسد .مهدي بهرامي در كتاب

هرحال با استناد به تایید بسیاری از باستانشناسان همچون

صنايع ايران از طرح مجموعهي مهمي از اين نوع سفالينه

مهدی بهرامی ،محمد یوسف کیانی ،فائق توحیدی ،سیف اهلل

در هتل درو ،در پاريس به سال  1305شمسي خبر ميدهد

کامبخش فرد ،آرتور لین ،گزافهروری ،ارنست کونل ،ارنست

كه از اين تاريخ به طور جدي نام و نشان اين ظروف در دفاتر

گروبه ،آرتور ابهام پوپ ،این گروه سفالینه را با نام آقکند

باستانشناسی ثبت گرديد .هم چنين ارنست گروبه در كتاب

بررسی خواهیم کرد .با توجه به تصوير زير موقعيت جغرافيايي
منطقه در نقشه مشخص شده است.

سفال اسالمي از حفاريهاي ويگنر در منطقه زنجان نامبرده

است كه نگارنده به تحقيق از مؤسسه باستانشناسي ایران،
نه تنها گزارشي از اين حفاري بلكه به هیچ گزارش مشابه
ديگري نیز برخورد نکرد .البته در گزارش از كاوش در منطقه
تخت سليمان و تپه يل سويي ،قطعاتي از اين گروه سفالينه
به دست آمده است .اما از آنجا كه گزارشي دقيق مبني بر
كاوش باستانشناسي از خود منطقه آقكند در دسترس محقق
نيست ،نگارنده به استناد كتب و نظر باستانشناسان که در
باال اشاره شد ،به ارائه مطالب پرداخته است.

تصویر  :1موقعيت جغرافيايي منطقه()Giovanni 2006 ,12

آنچه از واژه آقكند ميشناسيم ،از دو منظر قابل توضيح است:
 )1آقكند ،به معناي منطقهاي درشمال غرب ايران ،روستايي
كه بين زنجان و تبريز واقع شده كه بر طبق منابع و نظر
باستان شناسان از اين منطقه نمونه سفالينههايي به دست
آمده است .اگرچه با گذشت سالها به چنين نامهایي
نبايد اعتماد كرد و چونانكه بسياري اين نمونهها را دالالن
نامگذاري كرده و به عنوان نشانگري بر اين گروه سفالينهها،
حتي در ميان متخصصان ،شناخته شده باقي مانده است .البته
با تكرار و افزايش نمونههاي مشابه در يك گونه در يك محوطه
مشخص ،منطقي است تصور شود كه در آنجا ساخته شده،

با همه تقسیمات سفالینه ایرانی ،تعیین خطوط مرزبندی
و تاریخ دقیق بر هر دورهای از آثار دشوار است .اين به آن

دليل است كه هيچ دورهاي از تاريخ سفالينه ايران واقعاً
همگون نيست .گاه بسياری تكنيكها و شيوهها در اختالل

با يكديگر قرار گرفته و با تكامل و پيشرفت وارد دوره بعد
ميشود .از اين رو تمايز و يا نامنهادن به دورهاي خاص معقول
به نظر نميرسد .همچون تكنيكي مانند سفال نقشكنده كه
روندي طوالني در تكامل داشته است .تاریخ گذاری بر گروه
سفالینه نوع آقکند که مربوط به دورههای متوالی است وتنها
یک سده را در برنمیگیرد از این دشواری مستثنا نیست .بااین
حال با مطالعه و تطبیق منابع موجود و در دسترس ،این
سبک سفالینه نقشکنده ،احتماال از سده چهارم هجری آغاز
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و با حمل ه مغول پایان مییابد ،البته اوج این سبک مربوط به
نیمه دوم سده پنجم هجری است 7.تقریبا تنها نمونه تاریخدار

كنيم ،چند كادر بيروني نقش اصلي را در برگرفته است.

 -تقريباً در تمامي نمونهها ،نقطه مركزي بشقاب بر مركز بدن

مربوط به سفالینه آقکند در (Staatliche Museenzu

جانور منطبق شده است .همچنين نقش بر تمام ظرف محيط

 ،)Berlinموزه دولتی برلین ،به تاریخ میالدی 1134و 528

شده است.

هجری گزارش شده است( .)1924:47،kuhnelگروه سفالينه

 -نقش مدور در مركز بال پرندگان و گاه حیوانات به طور

معروف به نوع آقكند در هر كارگاه ديگري توليد شده باشد ،از

مشترك در تمامي نمونهها مشاهده ميشود.

همان الگوهاي خاص آقكند پيروي كرده است .به همين دليل

 -ادغام نقش گياهي و جانوري ،بدينمعنا كه نقش جانوري

نمونههاي گردآوري شده داراي مشخصههاي مشابهي هستند.

در ميان نقش گياهي تزئين شده و بار ديگر نقش گياه در دل

ازجمله الگوهای مشخص درگروه سفالین ه نوع آقکند عبارتند از:

جانور جاي گرفته ،بدين ترتيب چند الي ه معنايي و تصويري

 -سفالین هها شامل کاسه ،بشقاب وسینیهای بزرگ ،ظروف دهانه

ايجاد شده است.

باز با دیوارههای عمودی و لبهی برگشته در ساخت ظروف.

هندسه ناخودآگاه و علمی :

سفید بر آن پوشیده شده و در قسمت خطوط مرزی وکناری

از دیدگاه هوارد ویتلی ایوز 8ریاضیدان مشهور آمریکایی،

نقوش ،از قسمت انگوب برداشته شده و در نهایت طرحی

تاریخ بشر برای وی دو نوع درک از مفاهیم هندسی را به

قلمزده راتداعی میکند.

ارمغان آورده است .این درک که در بستر تاریخ تکامل یافته

 -استفاده از لعاب ها به رنگ زرد مایل به قهوه ای ،سبز،

است ،در دستهبندی دوگانه «هندسه ناخودآگاه» و «هندسه

قهوهای در تزیین نقوش که به ترتیب ازترکیب لعاب سربی

علمی» قابل تبیین است .هندسه ناخودآگاه توسط بشر کهن

با اکسیدآهن ،اکسیدمس و اکسیدمنگنز به دست آمدهاند.

شکل گرفت و ظاهرا در اصل ساده توانایی بشر درشناخت

 -کادر دایره و فرم دایره که در همه نمونهها ثابت و مشترک

اشکال طبیعی و مقایسه شکلها و اندازهها ریشه داشت .در

است.

این میان مفاهیمی چون فاصله ،عمود ،توازی ،در اثر ساخت

 -نقش هندسي تكرارشونده (بيشتر نقش مثلث) بر لبه ظروف

دیوارها و خانهها شکل گرفت و تعیین حدود زمینها ،مفاهیم

در تمامي سفالينهها ديده ميشود .همچنین دراین لبه گاه

و اشکال ساده هندسی چون مستطیل ،مربع و مثلث را پدید

نقاط هم درترکیب با نقش هندسی شرکت یافتهاند.

آورد .همچنین تفاوت میان شکلهای فیزیکی معین در طبیعت

 -در بيشتر نمونهها نقش جانور واحد و درشتنقش در مركز

مانند فرم النه زنبور ،تخم مرغ و بلورهای متقارن با اشکال فراوان

تصوير آمده مگر در بعضي موارد كه تركيبي از چند حيوان در

نامنظم و اتفاقی توجه هر ذهن اندیشمندی را به خود جلب

ارتباط با يكديگر و در ميان نقوش گياهي مصور شده است.

میکند .هندسه ناخودآگاه توسط بشر کهن در ساخت اشیاء

همچنین در نمونههایی نقش هندسی و منظمی که درترکیب بندی

تزیینی و الگوها مورد استفاده قرار گرفت.

با کادر دایره ظرف دیده میشود.

هندسه علمی نتیجه استخراج قواعد از مشاهدات مجزا و

 -نقشهاي جانوري (حيوان ،پرنده) به شكل نيم رخ مصور

منفرد هندسی بود .سود این قاعدهمندسازی ،مرتبنمودن مسایل

شدهاند.

هندسی در مجموع ه هایی بود که همگی به یک روش قابل حل

 -اليه اليه بودن و چند اليه بودن هر نمون ه تصويري ،بدينمعنا

بودند .این راه حلهای کلی قواعد هندسی نام گرفتند .این مرحله

كه هر اثر را اگر بهعنوان يك تابلو و يا متن تصويري بررسي

عالی و پیشرفته همان هندسه علمی است(ایوز.)4-1 :1383،

تناسب ،زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند

 -تکنیک ساخت این گروه سفالینه ،بدنه رسی که انگوبی
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واژه هندسه در زبان انگلیسی که  Geometryخوانده میشود به

زوایای قائمه ،تقارن محوری و تناسباتی چون یک دوم ،یک

معنای اندازهگیری زمین است(سیمون  .)131 :1386 ،معادل

سوم ،دو سوم ،و نسبتهای پیچیده و گنگی چون تناسبات

این واژه در فارسی هندسه است و در فرهنگ فارسی دهخدا

طالیی و یک بر روی رادیکال دو.

به صورت زیر تعریف شده است « :از اصول علم ریاضی و علمی

انسان از این هندسه برای تئوریزهکردن نحوه کارکرد جهان

است که در آن احوال مقدارها و اندازهها بحث شود»(معین،

فیزیکی بهره میبرد تا بیان نماید طبیعت از اصول هندسی

شهیدی.)23563: 1377 ،

پیروی میکند .در دنیایی بیقانون و در حال تغییر ،قاطعیت

ادموس رودسی ،نوشته است «:هندسه به وسیلهی مصریها کشف

ل های هندسی ذهن را اغوا میکند .نسبت دادن
پایدار شک 

شد و ضمن اندازهگیری زمین به وجود آمد» .بعدها هندسه از

قابلیتهای زیباییشناختی یا نمادین ،ناشی از قطعیت و نوعی

مصر به یونان رفت و در آنجا به وسیل ه فیلسوفان پیشرفت بیشتری

کمال آنهاست .جذابیت هندس ه ایدهال به این دلیل است که در

پیدا کرد .پیشرفت هندسه در این جهت انجام میگرفت که مطلب

جهان تنها توسط انسان به وجود میآید ،عنکبوتها شبکههای خود را

های تازهای جمعآوری و بستگی آنها با یکدیگر روشن شود .به

در الگوهای هندسی وزنبورها موم را به صورت شش ضلعی

تدریج این بستگیها تبدیل به بیرون آوردن منطقی بعضی از

ایجاد میکنند ولی این فرمها تابع هندسه ساخت آنها هستند.

مطلبهای هندسی ،از بعضی دیگر شد و از این راه نخست

تنها انسان میتواند بدون در نظر گرفتن دشواری این اشکال،

خود مفهوم قضیه هندسی و برهان آن به وجود آمد و بعد

آنها را بسازد(سیمون  .)148 131- :1386،در میان عناصر

حکمهایی که میتوان سایر مطلبها را از آنها نتیجه گرفت،

هندسه ایدهال ،تناسبات طالیی در این بحث و ملموسشدن

یعنی اصل موضوعها را روشن کرد .به این ترتیب ،هندسه به

هندسه پنهان در این  20نمونه به ما کمک میکند.

تدریج به یک نظریه ریاضی تبدیل شد(شهریاری26- :1379،
 .)27با این توضیح هندس ه ایدهال نوعی از هندسه است که ما را
در مسیر این بحث به مطلب نزدیکتر میکند.
هندسه ایدهآل

تناسبات طالیی
تعریف ساده این نسبت :تقسیم غیر متساوی یک خط ،به
نحوی که نسبت قطعه کوچکتر به بزرگتر برابر باشد با نسبت
قطعه بزرگتر به تمامی خط .این تناسب پس از عدد پی π

این نوع هندسه حاصل تعالییافتن هندسه در ذهن آدمی و

دومین نسبت مشهور در میان تناسبات از زمان یونان باستان به

به گونهای جادویی جذاب است .در واقع این نوع هندسه حاصل

این سو است .اقلیدس این تقسیم را در قضیه  ،30مقاله چهارم

مواجهه انسان با جهان است .ذهن انسان هندسه ایدهآل را به

اصول خود چنین آورده است«:مطلوب تقسیم پاره خطی به

جهان تحمیل میکند بدین معنا که هندسه ایده آل بیانگر

نسبت ذات وسط و طرفین» (ایوز .)57 :1383،این تناسب

نظم انسان و میل او برای رسیدن به فرمی کامل است که

با نماد « فی» که بیست و یکمین حرف الفبای یونانی است

در طبیعت وجود ندارد .یعنی توانایی انسان را برای تسلط

به نمایش در میآید .افالطون این عدد را کلیدی برای درک

بر محدودیتها نشان میدهد و ازطریق هندسه ایدهال انسان

هستی دانستهاست (نورآقایی.)32 :1389،

میل خود را به جهان تحمیل میکند .این نوع هندسه که در

در طول تاریخ از اسامی دیگری نیز بهره برده که مهمترین

ذهن انسان و در محدوده معینی از ریاضیات عمل میکند .به دنیای

آنها عبارتند از :تقسیم زرین ،تقسیم موزون و نسبت آسمانی.

فیزیکی تعلق ندارد و البته کامال هم وابسته به ذهن نیست.

همچنین آن را عدد فیبوناچی ،میانگین فیدیاس ،میانگین

عناصر آن عبارتند از خط راست ،دایره ،مربع و  ...همچنین

طالیی ،برش طالیی و نسبت بینهایت نیز نامیدهاند .از آنجایی
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که این نسبت در بسیاری از اجزای طبیعت وجود دارد و در

کتابهای تاریخی و آرشیو موزههای ایران وجهان ،با شناس ه نقش

واقع بر اساس این نسبت مهندسی شدهاست ،میتوان آن را

جانوری در مرکز و نقوش گیاهی بر پسزمینه ،انتخاب شدند(

«مارک تجاری» طبیعت نیز نامید(فیض و سلحشور1389 ،

تصویر .)1در انتخاب تصویر از قائمهبودن زاویه دوربین نسبت

.)120:

به تصویر مرکزی ظروف اطمینان حاصل شد .دایره مرکزی

 1/618به عنوان «زیباترین عدد در عالم» از آن یاد شده است.

انتخاب شد .دلیل این جداسازی ،تغییر (و در نتیجه تحریف

عدد فی ازتسلسل عددی فیبونانچی 9حاصل می شود ،یعنی

در فرم و مساحت) نقوش کناری سفالینهها در حین عکاسی

تصاعد عددی که در آن حاصل جمع هر دو عدد مجاور ،عدد

است (تصویر .)3در نهایت مساحت نقوش گیاهی ،جانوری و

بعدی را میسازد و خارج قسمت آنها دارای خواص عدد فی

ریز نقشها هم به صورت جداگانه و هم به صورت مجموع

 1/618است(اکو .)37 :1390 ،اندازه دقیق این تناسب رادیکال

محاسبه شد و در جدول  1ارائه گردید .برای محاسبه مساحت

پنج به اضافه یک تقسیم بر 2است که در صورت جابهجایی

نقوش از نرم افزار  Rhinocerosنسخه  4بهره برده شد .سپس

صورت و مخرج به صورت  0/618هم قابل نمایش میباشد.

نتایج برای تحلیل به نرم افزار تحلیل دادههای آماری PASW

= 0.618

+1

2

 statisticsنسخه  18وارد شد .بدین ترتیب به طور جداگانه

5

یکبار مساحت نقش حیوانی نسبت به سطح دایره ای(کادر

این تناسب هزاران سال در گوشه و کنار جهان مورد توجه بوده

دایرهکاسه یا بشقاب) و یکبار مساحت نقش گیاهی نسبت به

است .داوینچی بر اساس نوشت ه های ویتروویوس10نویسنده رومی

سطح دایرهای زیرین محاسبه شد که در نهایت گزارش کامل

قواعدی در ترسیم آرمانی تناسبات بدن نگاشت و در قرن

محاسبات در جدول  1ارائه شده است.

 20هم در مباحث بهترین کادر برای پرده سینما و تابلو نقاشی

طریقه چگونگی محاسبه درتک نمونهای از سفالینههای مورد

از تناسب طالیی بهره بسیار برده شده است .این اهمیت در

بررسی صورت درشت ارائه شده است تا بحث نقش جانوری

مسیر تاریخ بیدلیل نیست .گوستاو تئودور فخنر از پایهگذاران

در مرکز و نقش گیاهی در پس زمینه مشخصتر شود (نمودار.)1

سایکوفیزیک در آزمایشی که در نیمه دوم قرن  19انجام داد،
چندین مستطیل با مساحت برابر اما تناسبات متفاوت در اختیار
آزموندهندگان قرار داد و از آنها خواست زیباترین مستطیل را
انتخاب کنند .اکثر شرکتکنندگان مستطیلی را برگزیدند که
نزدیکترین فاصله را با تناسبات طالیی داشت .کثرت کاربرد
تناسبات طالیی نشان به کار بردن و شناختن این تناسبات در
طول زمان و در میان اقوام گوناگون به عنوان وجود عنصری
مشترک در بازشناسی این زیبایی از طرف عموم انسانهاست
(بمانیان و دیگران .)24 :1390
شیوه و روش تحلیل نقوش
بیست نمونه از سفال منسوب به آقکند با مطالعه اسنادی در

نمودار  :1نمونه طریقه محاسبه میانگین گیری و تحلیل.
(مأخذ :نگارنده).

تناسب ،زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند

این همان تناسبی است که در عدد «فی» ()Phiیعنی

این سفالها جداسازی و نقش مرکزی برای بررسی هندسی
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نتایج محاسبه میانگینگیری و تحلیل
جدول شماره  ،1درصد زیر نقشهای حیوانی ،گیاهی و ریز
نقش در نقش مرکزی ظروف مورد مطالعه را نشان میدهد.
بدین ترتیب با تحلیل آماری میانگینگیری درصد زیر نقش
به کل سطح نقش مرکزی ،این نتیجه حاصل آمد که میانگین
سطح زیر نقش در مجموعه مورد بررسی برابر با  61/73%با
انحراف از معیار  7/72است که با توجه به محاسبات آماری
درصد خطای تحقیق  7/99میباشد.

تصویر 20 :2نمونه تصاویر رنگی منتخب از سفال نوع آقکند.
(مأخذ :فاضل.)93 :1390 ،

جدول  :1نتایج محاسبه میانگینگیری و تحلیل از  20نمونه منتخب
سفال نوع آقکند
(مأخذ :نگارنده).

تصویر 20: 3نمونه تصاویر خطی منتخب از سفال نوع آقکند.
(مأخذ :فاضل.)94 :1390 ،
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نتیجهگیری

هنجاری است) به نتیجه رسیدیم که این رویکرد هندسی به

چنانکه نتایج حاصل در جدول  1نشان میدهد ،تعداد دوازده
سفالینه با عدد  ./618نسبت طالیی مطابقت دارد و تعداد

عنوان معیار غیر هنجاری و زیبایی شناسی به عنوان معیار
هنجاری قابل بررسی است.

بررسی میانگین  20نمونه نسبت سطح نقش مرکزی به سطح

بررسی آثار هنری سفالینه آقکند بودکه در میان  20تصویر

دایره مرکزی سفال نوع آقکند ،به معیار عددی بسیار نزدیک

بررسی شده تقریبا ،درصدهای زیر نقش ،اعداد نزدیک به هم

به تناسبات طالیی رسیدیم .بدین ترتیب متقاعد میشویم ،این

هستند .از قرابت نتایج به دست آمده شاید بتوان به عنوان

گونه زیبایی در جهان زمانی تجلی مییابد که مواد خلق شده

یک شاهد عددی و غیرهنجاری برای همریشه بودن سفالینههای

با معیار وزن و عدد از یکدیگر متمایز شوند ،محیطشان با خط

منسوب به آقکند نام برد .به بیان دیگر هندسه ایده ال

کنارههایشان مشخص شود ،و شکل و رنگ بگیرند .هنرمندان

بیانگر نظم انسان و میل او برای رسیدن به فرمی کامل

این دوره به طور حسی و با تکیه بر احساس زیبایی شناختی بشری با

است که در طبیعت وجود ندارد یعنی توانایی انسان را برای

میل به هندسه ایدهآل که دراین تناسب نهفتهاست ،دست به

تسلط بر محدودیتها نشان میدهد و ازطریق هندسه ایدهال

خلق آثاری زدهاند که با گذشت تاریخ همچنان زیبا و دلنواز

انسان میل خود را به جهان تحمیل میکند در واقع از این طریق

مینمایند .لذا مشاهده شد که میانگین تناسبات بدست آمده

است که گونهای هندسه پنهان در آثار سفالین نوع آقکند قابل

از سطح زیر نقوش به دایره مرکزی سفالینههای منسوب به

بررسی است و عالوه آنها را از لحاظ خانوادگی به یکدیگر

آقکند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند علیرغم

نزدیکتر و مشابه میکند.

طراحی حسی و نه ترسیمات دقیق هندسی ،به تناسب طالیی
بسیار نزدیک است؛
عدد تناسب طالیی

پی نوشتها

0/618

1. Concept realism

میانگین سطح زیر نقش به دایره مرکزی سفالینه منسوب به

2. Normative

0/6173

3. Non-normative

میانگین نسبت زیر سطح نقوش به دایره مرکزی سفالینههای

4. Phaneroscopy

منسوب به آقکند کمی بیش از  61درصد میباشد .اما اهمیت

5. Sgraffito

این موضوع در چیست؟
این نکته خبر از زیبایی شناسی نمادین و کمال جوی

.6انگوب :استفاده از دوغاب گل رنگی منظور تزیین شیء
ساخته شده از گل رس که دارای رنگ متفاوتی باشد ،انگوب

هنرمندان آن دوره سرزمین ما میدهد که با قاعدهای یگانه و

گویند[ر.ک:کنی.]135 :1373 ،

زیبا ،درآن واحد هم ریاضی و هم زیباییشناسی را به یکدیگر

 .7به تحقیق از منابع سیری در هنر ایران ،گردآوری آرتور پوپ ،

پیوند دادهاند .هنرمندان در ترسیم نقوش کف سفالینههای منسوب

پیشینه سفال و سفالگری در ایران و مجموعه نخست وزیری اثر

به آقکند با تکیه بر هندسه ناخودآگاه در ذهن و روان خویش،

محمد یوسف کیانی و مجموعه سفال اسالمی به کوشش ارنست

به تناسباتی دست یافتهاند که در هندسه علمی امروز ،تناسبات

گروبه.

طالیی خوانده میشود .به دلیل وجود این محک هندسی(که

8. Howard Whitley Eves

معیاری غیر هنجاری است) از لحاظ زیباشناسی(که معیاری

9. Fibonacci

تناسب ،زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند

دیگر با عددی نزدیک به نسبت طالیی هستند .در نهایت با

آنچه در این مقاله به بار نشست ،نگاه غیر هنجاری در

آقکند
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فصلنامه علمی نگارینه هنر اسالمی شماره اول  -بهار 1393

 / Vitruvius. 10مهندس ،معمار و نویسنده رومی متولد شده
در سال  80یا  70پیش از میالد و درگذشته به سال  15پیش
از میالد که بیش از هر چیز به دلیل نگارش کتاب  10جلدی
در باب معماری با عنوان  De Architecturaشناخته میشود.
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Abstract
Man, based on a common sense, has considered the contribution of symmetry to
beauty. However, beauty and symmetry have acquired different forms and increasing
intricacies throughout the time, as there are numerous examples of them in paintings,
sculptures, the architecture of temples and many more. The present article studies the
symmetries of Aghkand’s pottery design. The authors’ assumption rest upon the aesthetical perception of man which is reflected in Aghkand’s pottery designs.
In order to test this assumption, the researcher presented a rudimentary classification
of sciences provided by Pires, historical evolution of geometry, presenting an ideal
definition of the what of geometry to arrive at an understanding of the existence of
a golden symmetry in the positive and negative atmosphere of pattern’s designs by
statistical analysis and geometrical calculations which is the main aim of this article. In
order to fulfill such an aim, the authors chose 20 samples of Aghkand’s pottery with the
identification of animal design in the center and herbaceous designs on the periphery.
The origin of this group of potteries is the Aghkand village which is located between
Zanjan and Tabriz and is formed in the cultural area of the West and North Western
part of Iran from 4th hegira to the start of Mogul’s invasion.
The present article studies the symmetries and hidden geometry in Aghkand’s pottery
as the main issue. The method used in gathering the available sample to be used in the
presentation of the results is statistical method. The authors maintains that the existence of the geometrical approach, based on the golden symmetry is a confirmation
to the results taken from Gusta and Theodore Fakhner’s studies in 19 th century and
Piress approach in Normative and Non-normativel sciences. If we come near to a numerical pattern concerning golden symmetries, after examining the 20 samples’ design
surface to the whole circle area, then it can be assumed that beauty varieties manifest
in the world, when the created elements can be differentiated by weight and number.
So, the article answers two questions in this regard:
1-What is the necessity of calculation approach in aesthetical approach to the study of
Aghkan’s potteries?
2-Does the aesthetics of such works can be evaluated and confirmed by numbers?
Keywords : Golden proportion, Aghkand’s Pottery, Ideal Geometry.
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