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چکیده
دوره های مختلف تاریخی و پیشاتاریخی همواره دربرگیرنده سیر تحول و تطور دست ساخته های برش بوده 
است. آنچه در پژوهش پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه ظروفی در مجموعه اشیای مکشوفه در 
قالب ظروف و مرشبه های آیینی و منادین، در دوران تاریخی ساخته شده و مورد کاربرد در مراسم مذهبی 
و ترشیفات قرار گرفته است. این تحقیق تالش دارد تا با بررسی منونه ظروف آیینی و منادین که از الگوهای 
متنوع و در عین حال مشابه فرم و عملکرد برخوردار هستند، به اشرتاکاتی در پردازش فرم و علکرد بپردازد و 
با تحلیل و گونه شناسی منونه های ریتون در چند بازه تاریخی، مولفه های موثر در اشرتاکات یا افرتاقات فرم و 
عملکرد را با ظروف آیینی مورد سنجش قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در 
انتخاب منونه ها سعی شده است از اسناد کتابخانه ای و تحقیقات میدانی استفاده شود. نتایج حاصل از پژوهش 
نشان می دهد که خاستگاه های آیینی، اسطوره ای و طبیعت هر کدام به نحوی در پردازش فرم و رشایط استفاده 
از ظروف، مرشبه ها و باورهای اعتقادی در پردازش نوع عملکرد و کاربری اشیاء آیینی و ریتون ها موثرند.
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مقدمه 
هر شیء به فراخور فرم1 و عملکرد منسوب به آن، فرآیندی را در 
نحوه شکل گیری و قالب محتوایی خود می پیامید. در این راستا 
خلق اثر از سوی انسان با مقتضیات متعددی پیوند خورده که 
بیانگر تأثیرات تاریخ، طبیعت و اقلیم، اعتقادات و کنش های مادی 
و فرامادی به مقوله خلق و آفرینش بوده است. در این مطالعه، 
گونه شناسی فرم ها، بررسی عملکردها و محتوای آیینی مرشبه های 
فالت ایران، با توجه به منونه های مشابه تطبیق شده و در این میان 
شاخص های برصی و معنایی ریتون ها در تطبیق با ویژگی های 
مشرتک ظروف آیینی مورد راستی آزمایی محتوایی قرار می گیرد. 
ریتون ها یکی از انواع ظروف با کاربری آیینی- ترشیفاتی محسوب 
می شوند که اولین بار در مناطق آسیای صغیر در عرص نوسنگی 
شناخته و ساخته شدند )رهربگنجه، 1386، 58(. نوع شکل گیری 
فرم و محدودیت شناخت مواد ساخت ایجاب می منود تا در اواخر 
هزاره پنجم پ. م از گل برای ساخت آن استفاده شده و با ورود 
چرخ سفال گری در ادامه، شکلی غنی تر و مشخص تر از ریتون های 
سفالی پدید آید. منونه های فلزی و سنگی آن به مرور قوت و 
ارزش فرم دهی ریتون را در جهت استفاده های خاص در دربار و 
نزد سالطین مشخص می مناید. مقاله حارض تالش دارد تا با بررسی 
منونه ریتون های به جا مانده از دوره های مختلف تاریخی که اسناد 
آن از عرص نوسنگی، مادها، هخامنشیان و ساسانیان موجود است، 
تفاوت های فرم آن را در جهت عملکرد خاص با توجه به معیارهای 
تعریف شده در طراحی ظروف آیینی پیدا منوده و گونه شناسی 
با  زمان  آن  صنعتگر  هرنمند-  ایده پردازی  حوزه  در  را  ریتون ها 
بررسی تطبیقی، تحلیل مناید. سواالت پژوهش در راستای این هدف 
عبارتند از: 1- ظروف آیینی و منادین دارای چه مشخصه هایی در 
فرم و محتوا هستند؟ 2- شکل گیری فرم و عملکرد ریتون ها مبتنی 

بر چه مولفه هایی است؟ 

روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی 
بوده و منونه های مورد پژوهش از اسناد کتابخانه ای و پژوهش های 

میدانی استخراج شده اند.

پیشینه تحقیق
مطالعات در زمینه گونه شناسی ظروف و اشیاء مکشوفه باستانی 
در قالب کتب، پایان نامه ها، طرح ها و مقاالت، بیشرت به موضوعات 
نگهبان  عزت اله  پرداخته اند.  خاستگاه  و  قدمت  نقوش،  بررسی 
باستان شناسی  از کاوش های  مارلیک، گزارشی  )1356( در کتاب 
گورهای منطقه مارلیک منترش منوده است. در کتاب سیری در 
 ،]A Survey of Persian Art[ پارسی(  هرن  )بررسی  ایران  هرن 
آرتور اپهام پوپ و تیم همکار، به نقوش و حیوانات اساطیری در 
دوره های تاریخی ایران باستان پرداخته است. )سیری در هرن ایران، 
معروفرتین اثر پوپ است که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد 

در شش جلد در سال 1939 به چاپ رسید. این نخستین باری بود 
که چنین گزارشی مفصل از هرن و تاریخ هرن ایران در جهان به 
غرب معرفی می شد. این اثر معروفش تا به امروز از مفصل ترین 
بررسی های آثار تاریخ هرن ایران بشامر می آید(. ابوالقاسم دادور 
و مصباح اردکانی )1389( به بررسی شکل و فرم در ریتون های 
ایرانی پرداخته اند که رصفا به شکل ریتون ها و معرفی آن محدود 
با  پایان نامه فریده دشتی )1392(  بین، دو  این  بوده است. در 
موضوع »سیر تحول و تطور فرم و نقش مایه های ساغرهای دوره 
ماد، هخامنشی، پارت و ساسانی« و محبوبه زرین قلم )1385( با 
»بررسی سیر تحول ظروف اندام وار در ایران باستان«، که در مقطع 
کارشناسی ارشد تحقیق شده است، قرابت موضوعی بیشرتی با 
تحقیق پیش رو داشته اند؛ با این حال محوریت بحث، گونه شناسی 
بوده  آیینی  نه  و  و روزمره  درباری  با محوریت ظروف  ظروف 
است. با نگاهی به مقاالت متعدد دیگر در حوزه باستان شناختی و 
هرن، می توان نتیجه گرفت که در زمینه مطالعات میان رشته ای در 
بررسی تعامل وجوه فرمی، عملکردی و محتوای آیینی، پژوهشی 

بدین نحو و روش صورت نگرفته است.

1- رابطه محتوای آیینی با شکل گیری ظروف
کاربرد ظروف و ادوات تهیه و مرصف غذا و آشامیدنی در نزد 
اقوام باستانی، تاریخی بس کهن را شامل می گردد. هر آن چه 
غذا  و  آب  مشخصی  مقادیر  نگهداری  جهت  فرمی  قالب  در 
یا حفره ای  دستان  گودی کف  به شکل  ولو  شکل دهی می شد، 
 .)Elam, 2001:75( سنگی، در دسته بندی ظروف جای می گیرد
انسان غارنشین، با آزمودن قابلیت هایی که فرم های طبیعی در 
از  تاریخ به طیفی  اختیارش قرار داده بود، در نهایت در طول 
فرم های گود، رسپهن، دهانه دار، دسته دار، باریک و تنگ، پایه دار، 
... دست یافت که گونه شناسی هر یک تحت  انواع قوری ها و 
تأثیر رشایط شکل گیری، آداب و کاربری استفاده و مواد ساخت، 
مشخص و مطالعه می گردد. این ظروف با گذشت زمان از حالت 
کاربردی رصف، شکل های منادین و بعضا تزیینی یافتند و به-غیر 
از پوسته ظاهری، حاوی پیام های سمبلیک برای مخاطب خود 
شدند )Norman, 2013(. از این روی در مطالعه فرم و عملکرد 
ظروف در بازه زمانی تاریخی مشخص و محدود نیز، چالش هایی 
در رابطه با چند وجهی بودن اهداف ساخت و شکل-دهی ظروف 
مطرح می گردد که بایستی مطالعه در این زمینه با توجه به متام 
وجوه اجتامعی، فرهنگی، فرم شناسی، اقلیم، مواد، نشانه شناسی، 
اسطوره شناسی و روند طراحی و ساخت صورت گیرد. جوامع سنتی 
رسشار از اشاره ها و متثیل های آیینی و اسطوره ای  درباره ماورا و 
کیهان، انسان، جانوران، گیاهان و موجودات خیالی است که هر 
کدام به نحوی سهمی در القای پیام های دیداری در اشیا و فضاها 
دارد )دورانت، 1378(. این پیام ها و نشانه ها در قالب های مختلف 
و جهت اهداف متفاوتی ترکیب یافته و به کار برده می شدند. 
قالب هایی هم چون نقش مایه ها، نقاشی، خطاطی، ادعیه که هر 
کدام از ساختار ساده  شده موجودات واقعی و غیرواقعی در ذهن 
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طراح یا داستان های اساطیری یا کتب آسامنی رسچشمه می گرفت 
)بهار، 1387(. کاربرد این نقش ها برای گروه های مشخصی بوده 
است: بر روی اشیا، جنگ افزارها، زینت آالت، کتیبه ها، کتب خطی، 
کاشی کاری، تیر و ستون، نقش برجسته و منسوجات. نقش ها در 
هر کدام از گروه های مورد استفاده مرصف کننده، با مقاصد خاصی 
ارائه می شد اما به نظر می رسد چند خصوصیت در همه موارد 
ذکر شده مشابهت دارد و یکسان تعریف  شده است. نقش ها به 
هر صورتی  که به کار گرفته می شدند، هدفشان تنها تزئین نبود 
)ملوئن، 1372(. ظروف آیینی دسته اشیایی را شامل می شوند که 
ماهیت وجودی و ساخت آنها در جهت مرصف در یک مراسم 
مذهبی، آیین نیایش یا قربانی، تدفین در کنار متوفی به منظور 
ارتزاق وی و پیشکش به حضور خدایان تعریف می شده است. در 
این مراسم بسته به نوع مذهب و آیین، نوشابه های مقدس که از 
طریق سمبل های گیاهی و جانوری روی ظروف تطهیر شده بودند، 
مورد استفاده قرار می گرفتند. بدین منظور این ظروف به مرشبه 
نیز معروفند. در لغت نامه دهخدا مرشبه اینگونه تعریف شده 
است: »مرشبه . ]م َ ِر ب َ / ب ِ [ )از ع ، اِ( کوزۀ آبخوری و هر 
ظرفی که بدان آب خورند )ناظم االطباء(. کوزه یا ظرفی از بلور یا 
فلزی، که بدان آب و رشاب نوشند« )دهخدا، 1377(. از طرفی خود 
ظرف فارغ از کاربرد آن، ناظر به تعریفی منادین از حفاظ، زهدان 
مادر رشددهنده و زنانگی است. بنابراین هر آنچه در آن قرار داده 
شود، به تبیین مفهومی منادین از مونث بودن و نگاهداری کمک 

می مناید. 

1-1 محتوای عملکردی ظروف آیینی 
هر شیی در عامل دارای دو ساحت است: یکی ساحت وجودی که به 
هستی شناختی آن اشاره دارد و دیگری ساحت هویتی که تعریفی 
از ماهیت شناسی آن به دست می دهد )بلخاری، 1393، 26(. از این 
روی اشیایی که به واسطه دخالت انسان ساخته و مصنوع می گردد 
نیز دارای ارتباطی معنایی با عامل مثال، هستی پایدار، اسطوره ها 
و عنارص طبیعت هستند و سپس به صورت شیی منادین به دست 
انسان می رسند. بنابراین آنچه در درون این اشیاء )در اینجا ظروف( 
قرار می گیرد، تربکی از عامل باال به جهت ارتزاق زمینیان و اموات 
بوده است. به عنوان مثال، آب2  به عنوان عنرصی مقدس از دیرباز 
موجب حیات بوده است. در ایران باستان، آب در پیوند با زایندگی 
است و در اسطوره بابلی و سومری نیز آب مقدس بوده است. 
»آب در آفرینش کیهان و اساطیر و آیین ها، جدا از ساختار کلیت 
فرهنگی مربوط به آن همواره یک نقش دارد: مقدم بر هر شکل و 
صورتی است و محمل و تکیه گاه هر آفرینشی... آب از طریق آیین 
رازآموزی، مورث والدتی نو است... آب با دربرگرفنت همه امکانات 
بالقوه، رمز زندگی شده است، لربیز از تخم و جرثومه، زمین و 
جانوران و زنان را بارور می کند« )الیاده، 1372: 190(. بدیهی است 
که برای این مایه مقدس، ساخت ظروف سفالی که در شأن آن 
باشد، رضوری بوده است. آب عنرصی است که جان می بخشید، 
آلودگی ها را می شست و جان پاک را حیات دوباره می داد. این 

عقیده تا به امروز در آیین ایرانیان که روزگاری مزداپرستانی پایدار 
بودند، به قوت خود و با ظرافتی آشکار باقیامنده از اعصار گذشته 
باقی است3. اعتقاد و اعتباری که آب باران و موجودات آبزی در 
فرهنگ و باور مردم این خطه به جا گذاشته اند، سنتی است که 
از دیر باز شکل گرفته و در آیین ها و آثار هرنی و کاربردی از 
جانب مردم یا سفارش حاکامن یا طبقه مرفه این بوم، خود را نشان 
داده است. برای پاسداری و نگهبانی عنارص حیات بخش بر بالین یا 
همراه مرده، مثل آب یا روغن، می بایست جنسی انتخاب گردد تا از 
آن محافظت کرده و درعین حال آرام آرام رطوبت محتوای خود را 
در طول زمانی دراز به خاک بازگرداند و در واقع به تعبیری مرده را 
در گذر زمان سیراب سازد« )بهار، 1387: 431(. سفال حرارت دیده 
و در مواقعی داغ دار، می توانست بهرتین گزینه برای این مساله 
باشد. سفال از خاک است و خاک دربرگیرنده آب. این بار، خاک 
فرم گرفته شده، محتوی آب است که می تواند از منافذ کوچک آن 
با پیرامونش ارتباط برقرار مناید. در برخی از قوری های مکشوفه 
در نقاط متنوع ایران، به دلیل اهمیتی که دین برای ایرانیان داشته 
است، آب مقدس در داخل ظرفی به شکل پرنده ریخته می شد 
)نگهبان، 1356، 112(. پرنده از دید منادین، فرازمینی محسوب 
می شود. موجودی که در متون و کتاب های کهن، باورهای مردم، 
احادیث ادیان مختلف و هم چنین در قرآن کریم به آن پرداخته 
شده است4. در منطق الطیر عطار، سفر روحانی و دشوار سی  مرغ 
که در جستجوی حقیقت )سیمرغ( برمی خیزند، به خوبی گویای 
توجه شعرا و عارفان و صوفیان ایران به پرواز و »پرنده« شدن 
بوده است که در ادبیات ایران زمین بسیار آمده است. از آنجایی 
که در آیین های مختلف، انسان پس از مرگ، آماده برای زندگی 
بعدی خود می گردد و در جایی دیگر و در مراتبی باالتر به زندگی 
خود ادامه می دهد، این دگرگونی به نحوی بایستی مجسم شده 
و در مراسم تدفین و بعد از آن، شکل گیرد. این در حالی است 
که »یکی از تفاوت های ادیان پیرشفته و یکتاپرست با ادیان بومی 
بسیار خدایی، این است که فرد اهمیت پیدا می کند و طبعاً وقتی 
رسیدن به بهشت و دوزخ، فردی شد، نشان می دهد که نقش فرد 
در جامعه افزون شده است« )بهار،1387، 431(. بنابراین، توجه به 
فرد در حالی که رهسپار دیار باقی می گشت یا این که در زندگی 
عادی و روزمره به رس می برد، هرنمند )سازنده ظروف سفالین( را 
بر آن می داشت تا با رعایت اسلوبی به شکل دادن ظروف مورد 

استفاده مردم بپردازد. 

رابطه میان فرم، مذهب و طبقه اجتامعی با کشف فلز و ابزارسازی، 
استفاده از سنگ و فلز را نیز باعث گردید. ظروف مخصوص رشاب 
مقدس در دوره های نوسنگی پس از سفال، در واقع مرشبه هایی را 
شامل می گردد که جام ها و ساغرها از آن دسته هستند )اسکندری 
و آشوری، 1395، 38(. یافته های باستان شناسی این فرضیه را قوت 
می بخشد که با توجه به کشف اغلب ظروف در کنار گورها، این 
ظروف کاربرد آیینی داشتند )اتینگهاوزن، 1379(. در مطالعات 
صورت گرفته، از اشیای به دست آمده از دشت لوت و شهر سوخته، 
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منطقه شهداد کرمان، تپه حسنلو در جنوب غربی دریاچه ارومیه، 
تپه مارلیک، گودین تپه، سیلک کاشان، تپه گیان و منطقه مرکزی 
تربستان، شواهدی از وجود ظروف آیینی که در مراسم مذهبی و 
ترشیفات و بعضا در داخل گورها استفاده می شد، حاصل شده 
است که منونه های پژوهش از میان بخشی از این ظروف انتخاب 
شده اند. با توجه به اینکه منونه ها در مواد اولیه ساخت و جنس 
متفاوت بوده اند، سه گونه سفالی، فلزی، سنگی که در کاربرد 
مشابه تر عمل کرده اند، مورد تحلیل قرار گرفته اند. بدیهی است 
گونه شناسی جنس، مواد ساخت و نقوش پژوهشی مجزا می طلبد 
که از حوصله و چارچوب این تحقیق خارج است. در منودار 1، 
منونه های ظروف آیینی و گونه شناسی کاربری آنها به طور اختصار 

مشخص شده است.
      

قوری های دهانه  یا  گونه های جام، ساغر، ظروف  در منودار 1، 
لوله ای )منقاری(، خمره، کوزه و ریتون ها مد نظر قرار گرفته اند. 
بدیهی است که کاربرد ظروف بسته به دوره تاریخی و فرم آن 
چنان که در منودار مشخص شده است، منفک و مجزا نبوده و 
به عنوان مثال آب فشان ها که جهت جرعه افشانی به پای ایزدان 
به کار می رفتند، ظروفی بودند که در برخی منابع در زیر گروه 
ریتون ها جای گرفته اند )قدیانی، 1384(، یا کوزه تنها برای تناول 
آب و رشاب نبوده، بلکه منونه کوزه های کانوپی ظرف خاکسرت 

مردگان محسوب می شده است )کوپر، 1379، 192(. مطالعات 
نشان می دهد که هر کدام از این ظروف کارکرد آیینی داشته و 
مفاهیم مذهبی نه تنها در مراسم که در میان مردم نیز به وفور 
جریان داشته است )پرادا، 1383، 23(. به نظر می رسد فرم پردازی 
دقیق اشیاء بر اثر اعتقاد به نفوذ هرن بر خدا و طبیعت بوده و 
شکل های ایجاد شده نه از روی تصادف، بلکه با  حس نیاز به برکت 
و حاصل خیزی و گذر از اضطراب و نیروهای اهریمنی به شامر 
می رفت )گدار، 1358، 15(. از طرفی تربک جویی، تخدیر، جادو 
و افسون گری و گرفنت امتیازهایی در نزد خدایان، از دیگر موارد 
ساخت این ظروف محسوب می گردد. مرصف شیره های مقدسی 
مناسک  این مدعا که در  بر  است  گیاه هوم5 شاهدی  همچون 
برخوردار  توجهی  قابل  مذهبی  اهمیت  از  ظروف  این  ایرانیان 
بوده اند. هم چنین تربت هایی که در گوش و گلو و بینی بیامران 
محترض و روغن هایی که از ظروف لوله دار بر مردگان می ریختند 
)طالیی، 1374(. منودار 2 به طور خالصه نشان می دهد که چه 
رابطه تعاملی بین انسان و نیروهای ماورایی و ظروف آیینی و 
منادین وجود داشته است. با مطالعه این منودار مشخص می گردد 
که برای ایجاد یک مجموعه معنادار و پویا، الزم است هر یک از سه 

عامل اصلی در حضوری تعاملی و دوسویه با یکدیگر قرار گیرند. 

بدیهی است هر کدام از این عوامل، تحت تأثیر مولفه های دیگری، 
ساحت تقدس و کاربرد ظرف را تقویت می منایند که در منودار 3 

به این مولفه ها پرداخته شده است.
  

2-فرم و محتوا در مرشبه های تاریخی
هرن اقوام پیشین، غالبا جنبۀ رمزی و منادین داشته به طوری که 
در ابتدا، شکل نوعی تقلید و برداشت مستقیم از طبیعت وجود 
داشته و به مرور زمان، شکل های ساده شدۀ طبیعت به صورت 
هندسی، در قالب نقاشی های آیینی و نقوش روی سفالینه ها، در 
مراسم آیینی، مورد استفاده قرار گرفته است. هرن ایرانیان نیز متأثر 
از وجوه رمزی و کنایه ای و استفاده خاص ظروف سفالین مذهبی 

منودار 1: پردازش عملکردی ظروف آیینی )نگارندگان(.

منودار2: رابطه تعاملی عوامل شکل دهنده در فلسفه وجودی ظروف )اشیاء( آیینی و منادین 
)نگارندگان(.
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که به دقتی بیش از سفالینه های غیرمذهبی نیاز داشت، بوده 
است )دورانت، 1378، ج2، 542(. از طرفی، حیوانات اساطیری در 
متدن های باستانی هر کدام به عنوان سمبلی از قدرت یا نگهبان 
امشاسپندان6  معرفی می شدند. به عنوان مثال شیر که قدرت آن با 
قدرت خورشید برابر دانسته شده )جابز، 1379، 76( یا بز کوهی که 
به صور مختلف انتزاعی، واقع گرایانه یا منادین، مظهر نعمت آب 
و باران بوده است )پرادا، 1383، 25(. بر این اساس اسب نیز در 
دوره مادها نشانه ای از خدای خورشید بوده و در مناسک مذهبی 
و دینی قربانی می شده است )رشیفی و رضغام، 1392، 56(. با 
این حال تکرار این نوع ساخت ها که به نظر می رسد بیشرت حاکی 
از تقلید )تأثیر( هرنمند از محیط پیرامون خود است، در حقیقت 
چارچوب قابل تاملی برای محقق ایجاد می کند که شکل گیری فرمی 
ظروف آیینی را تنها در محدوده تخیل و باورهای انتزاعی ندانسته 
و حضور عنارصی از طبیعت را الگویی برای تقلید، تخلیص یا انتزاع 
عامل باال بداند. به طور کلی خاستگاه فرم پردازی ظروف آیینی و 
منادین به طور آگاهانه یا در ناخودآگاه، در عوامل جدول 1 مشخص 

شده اند.

از طرفی محتوای ملهم از طبیعت همواره در هاله ای از تقدس، 
مرزهای  و  بوده  طبیعت  عنارص  از  گرفنت  کمک  و  جادوگری 
طبیعت گرایی و اسطوره و باورهای مذهبی در هم تنیده و غیرقابل 
تفکیک می مناید. به عنوان مثال در دوران پیشاتاریخی که از شاخ 
حیوانات برای نوشیدن استفاده می شد، می توان به تأثیر باورهای 
اسطوره ای در انتقال نیروی حیوان به انسان در عبور از شاخ، پی 
برد )اتینگهاوزن، 1379، 25؛ حاتم، 1374، 365(. در این بین، نقوش 
و آرایه هایی که به صورت دوبعدی بر روی ظرف یا سه بعدی به 
صورت نقش برجسته یا مجسمه در ترکیب یا تلفیق با ظرف به کار 
رفته است، کمک به ارتقای محتوای معنادار فرم منوده و بار تزیینی 
رصف ندارند. از نظر فرمی، مرشبه های متعددی در نقاط مختلف 
فالت مرکزی ایران یافت شده است که در جدول 2 ، تعدادی از آنها 

به تفکیک نقاط افرتاق مشخص شده اند.

هامنطور که تحلیل جدول نشان می دهد، ظروف مورد استفاده در 
مقاصد آیینی، الگوی خاص فرمی منطبق با عملکرد خویش داشته 
و از طرفی در منابع به چاپ رسیده در مجموعه اشیای مشابه در 
مناطق دیگر ایران نیز این بررسی ها نشان می دهد که تشابهاتی 
در نحوه شکل گیری فرم آثار باستانی فالت ایران در الگوپذیری از 
طبیعت وجود دارد )Curtis, 1990 ; Kuhrt, 2007(. در عین حال 
استفاده از منادهای اسطوره ای از روایت گری، منادهای گیاهی و 
جانوری، فرم معناداری در تعامل انسان با عملکرد ظروف به وجود 
آورده که با مفاهیم مذهبی و باورهای سنتی و آیینی در هر دوره 

رابطه تنگاتنگی دارد.

3-فرم و عملکرد در ریتون
ریتون ها7 نوعی از مرشبه با کاربری نوشیدن مایعات در مراسم 
آیینی هستند و هامنطور که در مقدمه اشاره شد، از دوره نوسنگی 
فرم دهی و ساخته شده اند )رهربگنجه، 1386(. اولین ریتون های 
کشف شده از هزاره چهارم قبل از میالد به جا مانده اند و در این 
میان منونه های تاریخی از مادها، اشکانیان و به خصوص دوره اوج 
ساخت ریتون در دوره هخامنشیان دارای اهمیت بیشرتی است 
)دادور و مصباح اردکانی، 1389(. یونانیان در به یغام بردن ظروف 
درباری ایرانیان پس از پیروزی در جنگ، ریتون را شناختند و در 
جریان ساخت این ظرف، نام یونانی ریتون را بر این مرشبه نهادند 
دارای  محتوا  و  فرم  نظر  از  ظروف  نوع  این   .)Hector, 2016(
ویژگی ها و مشخصات خاصی هستند که وجه متایز آنها از یکدیگر 
و از سایر ظروف با کاربری مشابه است. مهم ترین ویژگی های قابل 

توجه ریتون ها با رویکرد پژوهش حارض، در جدول 3 آمده است.

3-1-گونه های فرمی ریتون
تاریخی مختلف ریتون ها موارد استفاده متشابهی  بازه های  در 
داشتند که با وجود تفاوت هایی اندک در فرم ظرف یا نحوه استفاده 
از آن، همگی بر استفاده از ریتون به عنوان ظرفی که در آن آب 
این  اتفاق نظر دارند و  یا رشاب مقدس نگهداری می شد،  پاک 

منودار 3: مولفه های تأثیرگذار بر ایجاد اشیاء و ظروف آیینی و منادین )نگارندگان(.
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استفاده نیز در مراسم آیینی و نیایش یا مراسم سالیانه شکرگذاری 
یا مذهبی بوده است. استفاده از این ظروف نزد زرتشتیان ایران 
از رشاب به آب و رشبت و گالب تغییر یافت که در مراسم جشن 
مورد استفاده قرار می گرفت )گشتاسب، 1391، 162(. وجود رس 
حیوانات به صورت منادین در بخشی از بدنه یا در ترکیب با پیکره 
ریتون به منظور برکت بخشی و پاک منودن آنچه که داخل آن قرار 
می گرفت، بود )گیرشمن، 1390، 359(. حال آنکه شکل و فرم ریتون 
آرام آرام با گذشت زمان و در طول دوره های مختلف تاریخی، با 
تغییر نوع ارشبه از نذر رشاب به خدایان به رشبت و گالب، تغییر 
یافته و نگهبانان سمبلیک و منادین جنبۀ تزیینی به خود گرفته و 
نقش تزیینی آن بر نقش منادین آن ارجحیت یافت. ساغرهای عهد 
و میثاق نوع تغییر یافته ریتون های مذهبی است که بعدها در 
مراسم ازدواج و پیامن های اخوت و برادری در نزد مردم به کار 
گرفته شد )کامبخش فرد، 1389، 394(. از طرفی نوع استفاده از 
ریتون فرم آن را تحت تأثیر قرار داده و سطوح مقطع و نحوه 
قرارگیری آن در دست یا بر روی سطح را تعیین می مناید و در 
نتیجه ارگونومی متفاوتی در شکل گیری ریتون ارائه می مناید. اما 
با وجود آنکه جنبه های متفاوت عملکرد ریتون، فرم آن را شکل 
می داده است، به نظر می رسد جنبه استفاده آیینی ریتون که فرم 
خاصی داشته، رفته رفته جای خود را به فرم تزیینی و با تظاهرات 
زیبایی شناختی و در راستای مطرح منودن شکوه و جالل داده 
است. در این زمان توجه بیشرت بر جنس ظروف مورد استفاده 
در آیین ها بوده؛ چه اعتقاد می رفت که جنس ظرف بر میزان 
قدرت پاک کنندگی موثر است و به عنوان مثال ظروف فلزی پاک تر 
از دیگر ظروف هستند9. با توجه به رشحی که بر فرم شناسی و 
عملکرد ریتون ها رفت، پنج منونه ریتون متفاوت از لحاظ گشتالت 
کلی بدنه و مورد استفاده، انتخاب شده و در جدول 4 به دالیل 

تفاوت گونه فرمی آنها اشاره شده است.

2-3 شاخص های فرم و محتوا در ریتون
بررسی جدول نشان می دهد تناسبات11  فرمی ریتون ها چه در نحوه 
ترکیب فرم ساغر و بدنه و چه در حفظ پایداری و تناسب نهایی، 
تفاوت عمده ای با دیگر ظروف دارند و به نظر می رسد در ساخت 
ریتون ها عالوه بر رفتار دین مدارانه، زیبایی شناسی زمینی نیز به کار 
گرفته شده است. عواملی به تفکیک در میزان تغییر ریتون ها در 
طول تاریخ دخیل بوده اند که برخی به ویژگی های فرمی، برخی 
به ویژگی های فنی و عملکردی و تعدادی زیرمجموعه باورها و 
تاریخی موجود  اینکه شواهد  از  اعتقادات هستند. رصف نظر 
در موزه ها نشان می دهد که ممکن است برخی از ریتون ها از 
نباشند  اولیه ریتون های هخامنشی برخوردار  قدمت و اصالت 
)Kantor, 1957(، اما مجموعه عوامل تاثیرگذار توانسته است فرم 
و شکلی منحرص به فرد و نزدیک به هم برای ریتون ها رقم بزند. 
مهم ترین این عوامل برگرفته از بررسی جدول 4 بدین رشح است: 

• ویژگی های فرمی و زیبایی شناسی؛
• ویژگی های کاربردی و عملکردی؛

• ویژگی های منادین و سمبلیک.

از مجموع ویژگی های فرمی می توان به زیبایی شناسی برصی و 
تناسبات موجود در پیکره ریتون اشاره منود. ویژگی های عملکردی 
ریتون های مورد مطالعه به نحوه استفاده، آبریزها و ارگونومی 
چنگش و ایستایی اشاره دارد. اشکال شیر، حیوانات افسانه ای و 
بال دار، اسفنکس ها، نیم تنه انسان و متام منادهای سمبلیک که 
اشاره به قدرت و برکت طلبی دارد، )رسفراز و فیروزمندی، 1373( به 
صورت تفکیک شده یا ترکیبی به نحوی به یاری نگهبانی و تزیین 

جدول1-عوامل اصلی در شکل گیری فرم ظروف آیینی )نگارندگان(.
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جدول2- هم سویی فرم و عملکرد در منونه ظروف نگهداری مایعات در ایران باستان )نگارندگان(.

ریتون آمده اند.

عامل دیگری که پیونددهنده شاخص های تعیین فرم و عملکرد در 
نزد ظروف و اشیای باستانی است، بحث وحدت و کرثت در بین 
اجزاء، تناسبات و مفاهیم است. وحدت و کرثت که بدنه نهایی، 

گشتالت و ترکیب کلی مجموعه را رقم می زند، بایستی حاوی 
انسجامی باشد که از طرفی تناسبات فرمی شیء را در قالب ترکیبات 
پاسخ گوی  و هم  آورد  فراهم  کل  و  و هامهنگی جزء  هندسی 
نیازهای عملکردی به نحو مطلوب باشد. از سویی، نشانه شناسی 
شیء، عالئم سمبلیک، نقوش و رنگ های منادین را به صورت پیامی 
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تصویر 1: جام زرین مارلیک )سایت موزه ملی ایران(. ]این اثر یکی از جام های طالی حاصل از کاوش گورستان مارلیک است که از گور 26 به دست آمده و متعلق به اواخر هزاره دوم و 
اوایل هزاره اول پیش از میالد است. 6/18سانتی مرت ارتفاع دارد و به صورت نقش حکاکی برجسته با چهار گاو بالدار اسطوره ای تزیین شده است. رس گاوها به صورت برجسته و با تکنیک 

چکش کاری از بدنه ظرف بیرون آمده است. هر جفت از گاوهای بالدار به شکل قرینه در حال باال رفنت از یک درخت تزیینی نخل مانند هستند[ )هامن(.
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جدول3-شاخص های تعریف کننده ریتون ها )نگارندگان(.

برصی به مخاطب ارائه می دارد و عامل هویت را پررنگ می سازد. 
بررسی این وحدت و کرثت در منونه های مطالعاتی در قالب جدول 
5، در راستای ایجاد هویت عمل منوده است و وجوه سه گانه ای 
بررسی شده که با میزانی از سهم بیشرت شاخص های منادین، در 

بازتعریف آنها می تواند موثر باشد. 

در بررسی سهم مولفه های پردازش کننده فرم و عملکرد، مشخص 
می گردد در ظروف آیینی و منادین به طور کلی معانی از طریق 
فرم، اغلب به صورت یک پارچه، ساده و خالص بیان می گردد و 
این در حالی است که در ریتون ها این نسبت به چند فرمی و 
ترکیب های واقعی-اسطوره ای یا طبیعی-خیالی می رسد. هم چنین 
خلوص و استفاده از مواد اولیه سفالین در نزد ظروفی که همراه با 
مردگان دفن می گردند، بیشرت است. در این میان جام زرین مارلیک، 
بیشرتین قرابت معنایی و عملکردی را با ریتون ها در فرم و عملکرد 
دارد. ریتون ها که به منزله ظروف مورد استفاده در مراسم ساخته 
می شدند، زیبایی شناسی برصی را همراه با طرح مناد و اسطوره 
همراه منودند. ریتون ها هم چنان در دوره های مختلف تاریخی، با 
کارایی های مختلف، مترکز بر فرم بدنه داشته اند؛ با این اوصاف، در 
صورتی که تأکید هم چنان بر سمبل ها قرار دارد، وجوه عملکردی 
محصول تحت تأثیر وجه سمبلیک آن پردازش و بازتعریف شده 
است )Crilly et al., 2004(. هامنطور که در بررسی فرم ریتون های 
منونه مشخص شد، تزیین به مثابه آرایه های منادین که همواره در 
هرن سنتی منود داشته است )بهشتی، 1383، 144(، در ریتون ها 

شکلی برجسته و بارز یافته است.

نتیجه گیری
نحوه  و  فرم شناسی  در  گرفته  صورت  بررسی های  مجموع  از 
استفاده ریتون های مورد مطالعه، و هم چنین با نگاهی تطبیقی بر 
فرآیند طراحی ظروف نزد اقوام مختلف در طول تاریخ به صورت 

یک الگوی کلی، در پاسخ به سوال نخست پژوهش در تعریف 
شاخص های فرم و عملکرد ظروف آیینی، به نظر می رسد که اوال 
ظروف آیینی در طول تاریخ با توجه به عوامل متعددی تغییر 
آیینی در سه مجرای  داده اند. ظروف  استفاده  نحوه  هدف در 
مراسم آیینی و مذهبی برای نگهداری و نوشیدن رشاب و مایعات 
نزد  مراسم  در  استفاده  و  دربار  و  کاخ ها  در  استفاده  مقدس، 
زرتشتیان برای نگاهداری و نوشیدن آب و رشبت و گالب مورد 
استفاده قرار گرفته اند. ثانیا این ظروف، شکل ها و فرم های متفاوتی 
داشته اند که دو عامل مهم یکی مکان و نوع مراسم و دیگری نوع 
مرشبه تعیین کننده اندازه، جنس، فرم و تزیینات آن بود. ریتون ها 
از جمله ظروف آیینی محسوب می شدند که تحت تأثیر همین 
عوامل در طول تاریخ تغییرات ضمنی در فرم، نحوه استفاده و 
اندازه داشته اند. با بررسی فرم و عملکرد منادین ریتون ها می توان 
به این نتیجه کلی رسید که هویت عملکردی ریتون ها در طول 
تاریخ، هویتی منادین بوده که از سوی سمبل ها و اسطوره های 
بعضا حیوانی تأمین شده است. بنابراین، وجود وحدت و کرثت 
موجود در فرم و عملکرد این مرشبه ها، تحت تأثیر شدید قداست 
و قدرت ایجاد شده از طریق اجزای هامهنگ با بدنه، شکل گرفته 
است و از آن جایی که حیوانات اساطیری و اسفنکس های کهن در 
شکل و هویت دارای نقش های متفاوتی هستند، مهم ترین عامل 
تفاوت ایجاد شده در فرم بدنه ریتون ها، هویت منادینی است که 

از سوی سمبل ها تعریف می گردد. 
به طور خالصه:

-هویت معنوی و منادین،
-وحدت و کرثت در فرم و عملکرد،

-فرم برخاسته از نقش مایه های گیاهی، حیوانی، انسانی و خیالی،
-عملکرد منادین، عملکرد ارگونومیک و عملکرد مرصف،

از دالیل تفاوت فرمی ریتون های مورد مطالعه در پژوهش حارض 
هستند. 
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جدول4-عوامل ایجاد تفاوت در گونه های فرمی ریتون ها )نگارندگان(.

خاستگاه های  و  تاریخی  بازه های  در  ریتون  منونه  بررسی  با 
جغرافیایی متفاوت مشخص می گردد که فرم ریتون ها عالوه بر 
موارد فوق تحت تأثیر عوامل دیگری همچون ویژگی های فرمی 
که زیبایی شناسی آن را مشخص می مناید، ویژگی های عملکردی که 
سطح مقطع و ایستایی آن را نشان می دهد و ویژگی های منادین 
که نحوه جاگیری سمبل های حیوانی، انسانی و اسفنکس ها را بر 

روی بدنه اصلی و ساغر مشخص می سازد، هستند. بنابراین پاسخ 
به پرسش دوم پژوهش در یافنت علل تفاوت فرمی ریتون ها در 
ویژگی هایی است که در فرآیند طراحی ظروف آیینی به نحوی مد 
نظر هرنمند-صنعتگر قرار داشته، اما ویژگی های اعتقادی و باورهای 
آیینی در طول زمان و دوره ها بتدریج تغییر کرده و منادها کارایی 

خود را از متربک منودن و ارتباط با خدایان، به تزیین تغییر دادند. 
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جدول5-سهم وجوه فرم و عملکرد در ظروف آیینی و ریتون ها )نگارندگان( 
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پی نوشت ها
1.در این پژوهش هر جا که به واژۀ »فرم« form  پرداخته شده است، کیفیت 
قابل ملس و با محتوای حجم مدنظر بوده است. برای پرهیز از به کار بردن 
لغت فرم به صورت التني، در بخش هایی به فرم )شکل( اشاره شده و از آن 
جائی که برگردان کلمۀ فرم به فارسی در این مقاله با عنوان »صورت« ممکن 
بود ابهاماتی به وجود آورد، از کلمۀ صورت استفاده نگردید. »به طور اجاملی 
فرم، "بیان برصی شکل، رنگ، اندازه، بافت، مکان، جهت و تعادل در یک شئ 
است« )چینگ، 1380،50( اما »شکل«، )shape(  عبارت است از کلیت قابل 
رویت محاط در حدود. »شکل به خط دور یک سطح یا یک محیط مرئی یک 
حجم اطالق می شود و وسیله اصلی تشخیص و شناخت فرم یک شئ است« 

)گروتر، 1375، 275(.
2.تداوم به پرستش آب را می توان از روی کتیبه های عیالمی و گوتی، پیش 
از هزارۀ دوم و سوم پیش از میالد به صورت الهۀ آب دنبال کرد و به دورۀ 
ساسانی رسید و می توان نشان داد که آب برای ایرانیان چقدر تقدس دارد. 
در دورۀ اسالمی آب تقدسش را از دست نداده و در باورهای فولکلور دیده 
می شود که مثال مسافری که می خواهد سفر کند، پشت رسش آب می ریزند 

)بهار، 1380، 569(.
3.در مراسم »زور« که نثار کردن چیزی شبیه مایع، مثل آب یا آب آمیخته با 
شیر است و در هنگام مراسم مذهبی به کار برده می شود، می توان منونه هایی 
از این دست را در ایران باستان و در منطقۀ تربستان کهن یافت. در شیراز نیز 
به نقل از آریستو بول: »چوپانان وقتی اطراف قرب کوروش می رسند، گله خود 
را سه مرتبه به دور آرامگاه می گردانند و شیر گوسفندان را به دیوار آرامگاه 

می پاشند« )باستانی پاریزی، 1388، 308 (.
4.آیه 260 سوره بقره، آیه 31 )اشاره به کالغ و الهام خداوند به وی برای 
آموزش دادن خاک سپاری مرده به انسان( و 110 سوره مائده، آیه 16 و 28 

سوره منل، آیه 41 سوره نور.
5.در اوستا، هات دهم، بند سوم، هوم را گیاهی مقدس و مذهبی و در ارتباط 

با قدرت کوه ذکر کرده است )پورداوود، 1394(.
6.شش امشاسپند ایزدان –جاوندانان مقدس- مورد ستایش در ایران باستان 

بودند. ن. ک به: آموزگار، 1384، 15.
7.ریتون یا تکوک )ساغر( برای مطالعه بیشرت ن.ک به: رهربگنجه )1386(، 
 )ῥυτόν  به یونانی ،Rhyton  تکوک یا مرغان رُصاحی یا ریتون )به انگلیسی
با تلفظ روتون ظرف هایی بودند که در دوران کهن به شکل جانوران ساخته 
می شدند. تکوک معموالً آوندی بود زرین یا آهنین به صورت گاو یا ماهی یا 

مرغ و با آن بیشرت رشاب می خوردند. )دهخدا(.
8.این سوراخ ها بسته به نوع ریتون و جنس مصالح ساخت آن، کم و زیاد، 

کوچک و بزرگ و یا پراکنده و مرتاکم طراحی می شدند.
9.ظرف هایی که در قدیم برای سفره های آیینی استفاده می شد، حتام از جنس 
مس یا آلیاژ روی بود. بهدینان می گویند: "ظرف روزین و مسین پاک است و 
ناپاکی را به خود منی گیرد". آب و رشاب را حتام در ظروف روزین می ریختند و 
میوه و خوراکی های دیگر را در سینی و ظروف مسین قرار می دادند )جهت 

مطالعه بیشرت ن.ک. به: رسوشیان، ستوده، 1356، 171(.
10.اشاره به افسانه زنان باکانت در یونان )Bacant Women(؛ در متام متدن ها 

قربانی، رمز تقرب به ذات باری تعالی است. 
11.نسبت طول دورترین قسمت ظرف به عرض دورترین قسمت آن که 
در یک مستطیل عمودی یا افقی قرار گیرد و به عدد 1.68 نزدیک باشد 

.)Richards, 2016(
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Abstract
Different historical and prehistoric periods have always involved the evolution of man-
made artifacts. In this regard, the creation of artifacts by men has been linked to vari-
ous requirements reflecting the effects of history, beliefs as well as material and imma-
terial acts toward the subject of creation. Each object, based on the form and function 
associated with it, goes through a process in the formation of its form and content. In 
the present research, the ritual and symbolic containers and ewers in the collection of 
found artifacts, created in the historical period and used in religious ceremonies are 
studied. In this study, the typology of forms, functions and religious content of the ewers 
belonging to the Iranian plateau are compared to similar samples, and the visual and 
semantic indices of rhytons are validated against the common characteristics of ritual 
containers. Rhytons are a kind of ritual-ceremonial containers that were first known and 
made in the Asian Minor regions during the Neolithic Age. The formation of the contain-
ers and the lack of the knowledge about the materials required has caused the use of 
mud for their creation during the late 5th millennium BC. With the advent of the potter's 
wheel, a richer and more distinct form of clay rhytons has emerged. Its metal and stone 
samples show the strength and value of the formation of rhytons for specific uses in the 
court and at the sultans. The present research tries to study the sample ritual, which 
have different yet similar forms and functions, find the commonalities in the formal and 
functional processing, and examine the effective components causing the similarities 
or differences in the form and function of the ritual containers by analyzing the typology 
of the rhyton samples in several historical periods. However, it was by no means con-
fined to that region. Similar in form to, and perhaps originating from, the drinking horn, 
it has been widespread over Eurasia since prehistoric times. The research method in 
this study is descriptive-analytical and the sample includes library documents and field 
research. The results of the research show that the ritual and mythical origins as well 
as nature are in some way effective in the form processing and using conditions of 
the containers and ewers and the beliefs are effective in the function processing and 
use of the ritual objects and rhytons. The present article tries to study the rhyton sam-
ples remained from various historical periods. The evidence of these samples is from 
the Neolithic, Medes, Achaemenid, and Sassanid periods. It also tries to find the form 
differences in accordance with the functions and criteria specified in the design of the 
ritual containers and analyze the typology of the rhytons in terms of artistic-industrialist 
ideas of the time through comparative study. The research questions in line with these 
purposes include: 1. What are the features of the form and function of the rhytons? 2. 
Which components are the base for the formation of the form and function of the rhy-
tons? The research method in this research is descriptive-analytic and the samples are 
extracted from library documents  and field research.  
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