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  نقوش پرنده  شناسی و نمادشناسی فرمتطبیقی  ۀمقایس

  در ایران اسالمی ۀدور های  سفالو  پیش از تاریخهای  بر روی سفال

 
عشری عاطفه اثنی

*
  

 

  

  ۲/۱۱/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:    ۲۶/۷/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

  

  کیدهچ

بوده است. پرنده از جملـه  و اعتقادات اندیشه ای برای انتقال وسیله ،بیانی نمادین و تمثیلی عنوان بهآن  ای فرهنگی است و نقش پدیدهسفال 

هـا  ، نقش آن همواره توسط انسانسانان با زیستگاه ها و مجاور بودن زیستگاه آن نسانا در زندگی حضور تنگاتنگ علت بهت که اس موجوداتی

دورۀ طـور پرنـدگان  و همـین تـاریخپـیش از  ۀبـه بررسـی نقـوش و مضـامین پرنـدگان دور  سعی بر آن است کهدر این مقاله  .ترسیم شده است

 اعتقـادات، چـه دورۀ اسـالمیطور در  و همین پیش از تاریخهای  این است که نقوش پرندگان در دورهپرسش . پرداخته شود در ایران اسالمی

است که وجوه اشتراک سعی بر این همچنین ؟ است یا خیر بوده یکسان ها این مضامین در این دورهدارند و آیا  را بیان می و باورهایی مضامینی

و  انجـامتحلیلـی  بررسی گردد. ایـن پـژوهش بـه روش توصـیفی در این ادوار پرندگان نقوش و انتقال پیام فرم، نمادپردازی طراحی در و افتراق

پـیش از  هـای در سـفالنقـوش پرنـدگان که دهند  نشان میاین پژوهش نتایج  آوری شده است. ای جمع کتابخانه صورت بهاطالعات مورد نیاز 

ا امـ ؛اسـت در طبیعت بـوده پرنده ماوراییی هایاری جستن از نیرو اعتقادات معنوی و بلکه بازتابی از ،نداشته و تزیینی نمادین ۀجنب فقط تاریخ

آنکـه با پـیش از تـاریخ دوراندر  اسـت.رنگ زیین در آن بسیار پر ت ۀو جنبنشان از نمادین بودن این نقوش دارد بیشتر  دورۀ اسالمیهای  سفال

انـد کـه عـالم  هنرمندان این دوره کوشیده ،اسالمیاند و در نقوش  بسیار انتزاعیها  آن ،است هنرمند نقوش را به حالت طبیعی نزدیک ساخته

 تضـادها، کنـار در خـورد. نیـز بـه چشـم مـی ی کـه حتـی طـرح ترکیبـی پرنـده و انسـانطور  به ،خیال را در آفرینش نقوش خویش به کار گیرند

 باورهـای کاربسـت واقـع در اند.  شده هبرگزید روزمره اعتقادات ثبت برای بستری عنوان به هاسفال این اینکه جمله از ؛شود می دیده نیز اشتراکاتی

  اند. بوده اعتقادی و نمادین های پیام حامل پرنده نقوش دوره، هر در و است مشاهده قابل عامیانه ظروف در ،بنیادین

   :ها واژهکلید

  .اسالمیهای  ، سفالپیش از تاریخهای  سفال رنده،، نقوش پهای ایران سفال

                                                           
  a-asnaashari@araku.ac.ir/ ، اراک، ایرانعلمی دانشکده هنر، دانشگاه اراک عضو هیئتمربی گروه صنایع دستی،  آموخته کارشناسی ارشد، دانش *
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شناسی و مقایسه تطبیقی فرم

نمادشناسی نقوش پرنده بر 

روی سفالهای پیش از تاریخ و 

 ۱۷۷ـ ۱۶۳های دورۀ...،  سفال

  قدمهم. ۱

به دسـت خـود او سـاخته شـد.  های انسان های سفالی برای مرتفع کردن نیاز ساخته ، دستنوسنگی ۀاز دور پس از اتمام زندگی درون غار و آغ

پـردازی و تجسـم  هـای ایـن دوره بـه خیـال انبسیار مناسبی برای ایجـاد نقـوش شـدند و انسـ س از دیوارهای غار، بسترپها  سطوح این سفال

هـا و ادبیـات و  هـا، افسـانه غ فکـری انسـان و شـکل گـرفتن اسـطورهرفتـه بـا بلـو بر روی این سطوح پرداختند. رفته احساسات و عقاید خویش

  .ای دست یافتند های فزاینده بداع لعاب، این نقوش به زیباییا ها و فنی و تکنیکی در نقاشی روی سفال همچنین باال رفتن مهارت

. اسـتو اعتقادی بسـیاری در خـود های نمادین  حاوی پیامشود و  ها دیده می هایی است که بسیار بر روی سفال طرح پرنده از جمله نقش

جـود در ثر از پرنـدگان موأایران، گذشته از اینکـه متـ تاریخپیش از  های دورهها در  ساخته آثار سفالین یا دیگر دستشده بر  تصویر پرندگان نقش

پیش در دوران  .است  بوده مؤثر بسیارها  آن در نقش کردن نیز باورهای مردم آن روزگار در خصوص پرندگان اساطیری،  طبیعت آن منطقه بوده

 نقش اصلی برای بیان مفاهیم و نمادها به کار برده شده است. عنوان بهبدیل در منقوش کردن ظروف داشته و همواره  نقشی بی پرنده ،از تاریخ

 
ً
   شود. هستند دیده می که بیانگر معانی و نمادهایی های مختلف نقش پرنده در غالب ،منقوش پیش از تاریخدر تمامی ظروف  تقریبا

عناصـر  شـناخت انسـان از رخـدادها و تـاریخی طراحـی نقـش پرنـدگان، ۀعالوه بر پیشیندر آن که وجود دارد  ای برههدر دوران اسالمی 

گاهانه ،پرندهنقش اطراف بیشتر شده است و  د ایـن شو مطرح می باره دراینهایی که  پرسشاما  گردد. می تر و با مفاهیم معنایی جدیدتر ترسیم آ

این دارند و آیا  را بیان می و باورهایی چه اعتقادات، مضامین اسالمیدورۀ در  همین طورو  پیش از تاریخهای  نقوش پرندگان در دوره ،است که

در ایـن  طراحی فرم، نمادپردازی و انتقال پیام نقوش پرنـدگان وجوه اشتراک و افتراق در اینکه و ؟یکسان است یا خیر ها مضامین در این دوره

 ؟اند تزیینی داشته بۀا چه میزان جناین نقوش ت و ؟ادوار چیست

در  دورۀ اسـالمیهـای  و سـفال پـیش از تـاریخهـای  سفالدر نقوش پرنده  شناسی و نمادشناسی تطبیق در فرم پژوهش با هدف کلیاین 

دورۀ و  پـیش از تـاریخهـای  شناسایی نمادها در نقوش پرنده سـفال. ۱گیرد و اهداف فرعی آن در دو بخش جای گرفته است: میایران صورت 

 .دورۀ اسالمی و پیش از تاریخ های  سفال ۀنقوش پرندشناسایی فرم در . ۲؛ اسالمی

  مطرح است که: یاتاین فرض ،در راستای پژوهش

  نمادین ترسیم شده است. صورت بهاعتقادی خود را از دست داده و  ۀجنب پیش از تاریخگان پس از دوران نقوش پرند  

  شناسی بیشتر قابل  از لحاظ فرم دورۀ اسالمیشناسی و تنوع نقوش پرنده در از لحاظ نماد پیش از تاریختنوع نقوش پرنده در دوران

 بررسی هستند.

د، موجبـات شـو مـیرا باعـث های ارزشمند  حفظ این طرح موجباتاینکه  ها و نقوش عالوه بر تحلیل این طرح تجزیه و و ررسی، مطالعهب

و در طراحـی  تـر دسـت یابنـد قیتـی پیشـروو الگـوبرداری از ایـن نقـوش بـه خالآورد تا با الهـام  هنرمندان معاصر را نیز فراهم می قیتالبروز خ

چـه بهتـر راهگشای شناخت هر  ،تطبیقی این نقوش ۀبندی و مقایس کاربردی زندگی معاصر مورد استفاده قرار گیرند. همچنین دسته هایابزار 

  .استهنری کشورمان ایران  ی در تاریخهای موجود در صنایع دستی و اشیای کاربرد طرح

  

  تحقیق ۀپیشین. ۱ـ۱

لـذا بـه  ؛تحقیق مقاله میسـر نیسـت ۀدر پیشینها  آن که ذکر همگی داردای غنی و گسترده  پیشینه ،سوژه پرنده بارۀشده در  مهای انجا پژوهش

؛ پردازنـد می پیش از تـاریخهای  هایی که به بررسی پرندگان سفال پژوهشالف. شود: بندی کلی پرداخته می ها در سه تقسیم آن ذکر تعدادی از

  ۀپرنـدنقـوش  یـا بررسـی هـایی کـه بـه بررسـی تطبیقـی پژوهش؛ پردازند های اسالمی می دگان سفالهایی که به بررسی نقوش پرن پژوهش ب.

  . اند پرداختهتر  در ادوار گسترده ها سفال

یا هنـری ایـران بـه بررسـی نقـوش پرنـده بـر روی اشـ ،»نقوش و اشکال پرندگان در هنر ایران باسـتان«در  )١٣٩٧(خسروی در گروه اول 

جز  گیرد که نقوش پرنده به نتیجه می ویرا نیز در هر دوره بررسی کرده است. ها  آن و عالوه بر بررسی نقوش، معانی اساطیری باستان پرداخته

پـیش از تـاریخ  یهـا سـفال یتجزیه و تحلیل نقـوش پرنـدگان بـر رو «ۀ در مقالاند.  ساطیری نیز داشتها ۀالگو گرفتن از طبیعت اطراف، پشتوان

دهـد کـه  گونه نشان می نقش پرندگان دوران باستان در شمال غرب اینگفته شده است که  )۱۳۹۶(جهانبخش و علیزاده » شمال غرب ایران
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گوناگونی همچون تصرف کردن در تصاویر از طریق خالصه کردن، منظم و مدور کردن، اغـراق و انتـزاع کـردن ترسـیم  یها پرندگان با روش

سـانان، ماکیـان و  لـک کننـد ماننـد لـک سـاله بـه ایـن ناحیـه مهـاجرت مـیهر  یا پرندگانی هستند کـه . این پرندگان بومیان این منطقهاند شده

 یهـا پژوهش یو گامی بـرا یگوناگون هنر  یها جدید در عرصه یها و ابداع طرح یترسیم این نقوش، سبب نوآور  ۀغازسانان. آشنایی با شیو

  .شناسی بیشتر در این ناحیه شود باستان

دارنـد  بیان می» رضا عباسی ۀهای بخش اسالمی موز  بررسی نقش پرنده در سفالینه«در پژوهش  )۱۳۹۴فر و غفاری  (شایستهگروه دوم: 

نظـر  اند و از نقطه اصول مبانی هنرهای تجسمی و کاربردی خلق شده تماماند، با رعایت  ظروفی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهکه 

بررسـی و  از: انـد عبارتانـد. اهـداف ایـن تحقیـق  پیام و محتوای نقوش، از روش رمزپردازی و نمادگرایی برای رسـاندن پیـام بهـره گرفتـه ئۀارا

رضا عباسی و همچنین  ۀمی موز الی موجود در بخش اسها خود بر روی سفالینه ۀنقش در دور  فهوم و منشأ نقش پرنده و کارکرد اینشناخت م

ارزیابی نمادین نقوش جـانوری «در پژوهشی با عنوان  )۱۳۹۰چنگیز و رضالو ( .تجزیه و تحلیل نقش پرنده بر مبنای اصول هندسی و گرافیک

در  )١٣٨١نوبهـاری (. انـد مذکور پرداخته های شناسـی نقـوش جـانوری در سـفال بـه فرم» سوم و چهارم هجری قمـری)سفال نیشابور (قرون 

عـالوه بـر ارزیـابی نقـوش، کـارکرد و ظرفیـت ایـن » اول تا هشتم هجری) و کاربرد آن در گرافیک ۀ(سد های نیشابور بررسی نقوش سفالینه«

 )١٣٩۵عسگری الموتی دهد.  نیز نقوش حیوانی از جمله پرندگان را مدنظر قرار می )١٣٩٣دادور (کند.  نقوش در گرافیک معاصر را بررسی می

» های نجـومی هجری با محوریت باورهای مذهبی و پیشگویی چهارمبازخوانی محتوایی نقوش سفال نیشابور در قرن «خود با عنوان  ۀدر مقال

 
ً
 خرافی اما مهم متون و اقوالی را مورد توجه قرار داده است که مستقیما

ً
معتقدند که ها  آن اند. حرفی زده ،از طبقات عامه مردم و باورهای بعضا

های نجـومی  در امتزاجـی از باورهـای آخرالزمـانی و پیشـگوییبلکـه  ،اسـالمی نیسـتندهای پیشا و...، بازتاب اندیشه ،کبوتر ترکیب نقش پرنده

باورهـای آخرالزمـانی و  ۀدهد که اگـر از دریچـ ژوهش نشان میهای پ یافته .پیوست زودی در آغاز قرن پنجم هجری به وقوع می هستند که به

 شکل خرافی پیدا کرده، های نجومی پیشگویی
ً
 بصری و شبه  به موضوع نگریسته شود، روابط ،اند که عموما

ً
میان اجزای نقوش از حالت صرفا

ق آن بـا پرنـدگان یق و تطب٤و  ٣ شابور قرنین یها نهین نقش پرنده در سفالینماد ۀمطالع«مقالۀ در  ند.ه یك نظام رمزگانی قابل تغییر ساسانی ب

 یخصوص سـفالگر  به ینقش پرنده در آثار هنر  یر یکارگ بهعنوان شده است که  )۱۳۹۷فر  (شکرپور، عبداللهی، و غفوری »ر عطاریمنطق الط

فکـر، اعتقـادات و نگـرش  ن نقوش نشانگر طرزیاز ا گیری لذا بهره ؛دانست یرانیا یات در دوران اسالمیان هنر و ادبیم یرابط ۀتوان حلق یرا م

و  یغن یها از منظومه یکینام برد که  یشابور یعطار ن ریالط منطقتوان از  یران میس در ایار نفیبس یمردمان آن دوره بوده است. از متون ادب

بـه شـمار  یعرفان اسالم یلیتمث یها یکند که از مثنو  یاد می ...همچون هدهد و یمذکور از پرندگان ۀاست. نسخ یدر قالب مثنو شده  سروده

نـوع  ییپـژوهش حاضـر ضـمن شناسـااین برخوردارند.  یاز منزلت شاخص یرانیا یها ز در عرفان و اسطورهین اساس پرندگان نید. بر همیآ یم

ن پرنـدگان در هـر دو اثـر ین نمـادیم و مضـامیمفـاه یقـیتطب یبـه بررسـ ریالط  منطقشابور و ین یها نهیدر سفالها  آن یب بصر یپرندگان و ترک

نویسـی دوران  شناسانه و تطبیـق آن بـا ادبیـات و خـوش در پژوهش خود طی بررسی فرم )١٣٩۵سازیان ( پیشه و چیت زراعت د.پرداز  یمذکور م

مانـده از جا آن است که با توجه به آثار بـههای این پژوهش حاکی از  اند. یافته بندی این نقش مهم در سفال اسالمی پرداخته اسالمی، به دسته

پردازی این  و خط کوفی و نقوش تزئینی گیاهی تأثیر بسزایی در نوع فرم  یی ترسیم شدهگرا واقع دور از تجریدی و به صورت بهاین دوره، پرندگان 

های مـذهبی  ها، در کنار آرمان سفال ۀکنند که نقوش و نمادهای گیاهی و حیوانی منقوش بر بدن عنوان میها  آناند. همچنین  پرندگان داشته

  .جا گذاشته است هفراوانی ب تأثیرهای مردم  و سیاسی در سیر تحول اندیشه

 ۀران، در دور یا یها نهینقوش پرندگان سفال یفرم یبر اساس الگوها یا سهیمقا«پژوهش  در )١٣٩۴دستغیب و ظفرمند ( ،سوم ۀدر دست

اند.  پرداختهگر یکدین دو تمدن بر یا یات متقابل سفالگر تأثیر به بررسی » نیچ یالدیم ٩قرن  یوارداتی ها ) و سفالیالدیم١٣تا  ٩( یعباس

کدام  چیهدو منطقه شده است،  یه سبب متأثر شدن متقابل هنرهاین دو تمدن همسایب ینکه روابط تجار یدارند با وجود ا نویسندگان بیان می

ت یـن دو فرهنـگ را بـا حفـظ هویات متقابل بتأثیر فرد در نقوش هر دو منطقه،  ات منحصربهیست و وجود خصوصین یگر یاز د یای کپ نسخه

 ۀبررسـی نقـش پرنـده در ظـروف سـفالین ایـران (از ابتـدا تـا دور « خـود بـا عنـوان ۀنامـ پایـان در )۱۳۸۹(صادقلو  حاجی .دهد یش نشان میخو

 آمدندبه تصویر در  ها یی روی سفالینهها شکل مجموعه نماد باستان و پیش از پیدایش خط به ۀینی از دور ینقوش تز  دهد که شرح می »ایلخانی)

کنـد کـه  اعالم می یگیر  پرور ایرانیان گشودند. وی در نتیجه اساس طراحی شدند و راه توسعه و ترقی هنر ایران را برای ذهن خیال پایه وکه از 
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روی سفالهای پیش از تاریخ و 

 ۱۷۷ـ ۱۶۳های دورۀ...،  سفال

های گوناگونی همچون تصرف کردن در تصاویر از طریق خالصه کردن، منظم و مدور کردن، اغـراق و انتـزاع کـردن ترسـیم  پرندگان با روش

  .ند با ایجاد تغییر در خط و بافت پرهای پرندگان و نیز با ترکیب تصاویر با یکدیگر به نقوش متنوعی دست یافته استاند. همچنین هنرم شده

 ۀسوم که حیط ۀجز دست به است دهکر  بررسی های همان دوره را نقوش پرنده بر روی سفال ه،گرفت های صورت ای از پژوهش قسمت عمده

نقوش ه شد یک از تحقیقات انجام کند. اما هیچ ها دنبال می های تطبیقی را بین این زمان را افزایش داده و مقایسه ها زمانی و مکانی سفال

اند که این مهم در  دهکر بررسی ن ،های ایران است مهم در تاریخ سفال ۀرا که دو مرحل دورۀ اسالمیی ها های پیش از تاریخ و سفال سفال

بررسی ساختار گرافیکی و نمادین نقوش پرندگان در «خود با عنوان  ۀدر مقال )١٣٩۶(یوزباشی و موخواه  ت.پژوهش حاضر انجام پذیرفته اس

گرایی  کنند که ساختار گرافیکی نقوش پرندگان در تمدن ایران بر مبنای تجرید ذکر می» مرغابی ۀهای تمدن ایران با تأکید بر پرند سفالینه

 پیوندی ناگسستنی دارد.ها  آن های طبیعی اند. معانی و مفاهیم نمادین پرندگان با ویژگی استوار بوده است که با هدف تزیین ترسیم شده

 

  روش تحقیق. ۲ـ۱

تصویری  ۀها و مطالع عات با استفاده از منابع موجود در کتابخانهالآوری اط جمع و هشدتطبیقی انجام  تاریخیز روش تحقیق حاضر با استفاده ا

هـای ایـران  سفالینه ۀوش پرندنق ،های خارج و داخل کشور صورت پذیرفته است. محور اصلی این تحقیق هایی از آثار سفالی در گنجینه نمونه

  اند. تصاویری جداگانه از روی ظروف استخراج شده صورت بهنقوش  است و

های منقوش ایران  دلیل گستردگی سفال به .ها مشخص شده است سفال یو مکان یزمان ۀن پژوهش، در ابتدا محدودیشبرد روند ایپ یبرا

ل شـوش، سـیلک، تـ بـه منـاطقق.م) مربوط  ۵٠٠٠ـ١٨٠٠( های پیش از تاریخ سفالینه ،آماری در این پژوهش ۀجامعهای مختلف،  در دوره

) در منـاطق نیشـابور، ری، کاشـان، ق۷ــ۳( ی اسـالمیها هستند. همچنین سـفال گودین تپهد و شغا، تل کفتری، تپه ژالیان، تپه گیان نهاون

بـرای هـا  آن نقـوش فـرد بـه رو همچنین خصوصیت منحص ها وفور و فراوانی نقش پرنده در این دوران اند. گرگان و آمل مورد بررسی قرار گرفته

باسـتان مـدرکی از  ۀدر دور هـای زمـانی اسـت.  ، دلیل اصلی انتخـاب ایـن بـازهشناسی فرمنمادین و  بررسی جهت بهبندی  قرار گرفتن در دسته

 همـین طـورو ان در هنر و دین به کار رفته پردازی عمیقی که از نقش پرنده در این دور دلیل نماد بهموجود نیست اما ها  آن نقوش پرنده بر روی

این نقوش از لحاظ تشکیل داده است،  این دوران رااتصال بین  ۀحلق که در واقع دورۀ اسالمیهای پیش از تاریخ و  در بین دوره آن واقع شدن

  ند.شو بررسی می مقاله در نمادین و اعتقادی

شناسـانه قـرار  تحلیـل زیبـایی در بطن دو گروه مورد بررسی تطبیقـی و تجزیـه و ها در این مقاله سعی بر آن است که نقوش پرندگان سفال

ورود  هـا پـس از سـفالینه دربررسی نقـش پرنـدگان  .٢؛ در ایرانپیش از تاریخ (نوسنگی) های دوران  سفالینه دربررسی نقش پرندگان  .١د:نگیر 

  هجری. هفتم به ایران تا قرن الماس

  

  ی باستانها سفالنمادگرایی در نقوش پرندگان . ۲

ل بـه نیرویـی بـرای مبـارزه بـا مید، ترس یا توسـا گرنگاهی بیا .اند تههای قبل از تاریخ اهمیت داشسفالینه در نقوشبیش از تزیین،  نمادگرایی

 یـا آداب مـذهبیهـا  رمزها، افسانه ۀبر پای و بودههای اولیه، دارای ارزش مفهومی  آمده از تمدن دست نقوش به .یا حیات بودندطبیعت خطرات 

 ها  آن و کشیدن اند قرار گرفته
ً
م ئـهـای مفهـومی، نقـوش را تبـدیل بـه نـوعی عال هـا و بیـان همـین ارزش .برای بیان زیبایی نبوده اسـت صرفا

ه شـرایط مختلفـی در بـ. )١٣١، ١٣٧۴(عـالی  اند هکرد نتقال پیام استفاده میا برایها  آن قبل تاریخ ازه اقوام ماقراردادی و نمادین کرده بود ک

توان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: نیازهـایی کـه  جمله می که از آن اند هایران نقش داشت باستانیهای  در تمدن ،های گوناگون وجود آمدن نقش

 زلزلـه ،بـاران، سـیل ،خورشید، ماه، آتـشن همچون کوه، های آ ، زندگی در طبیعت و مواجهه با ناشناختهشته استانسان در زندگی روزمره دا

هـای  گات فرهنـتـأثیر  ،ها جنگ ،ها و آداب دینی سنت، های اجتماعی شرایط اقلیمی، ارتباط ،نیاز به ظروف ،پروری و شکار زراعت و دام ،...و

  .)١٨٧(همان،  دیگر، گیاهان و جانوران

ست ا نامیم عبارت آنچه را که نماد می آید.از تجربه و واقعیت آن در  به چیزی یا عملی غیر ،آید که شیء یا عملی رمز هنگامی به وجود می

شیء یا چیزی در زندگی روزانه باشد و با این حال عالوه بـر معنـی آشـکار و  ۀا حتی تصویری که ممکن است نمایندیاز یک اصطالح، یک نام 



 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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عـالم  .)٢٩، ١٣٧٧(تسـلیمی  ، ناشناخته یا پنهـان از ماسـتمعرف چیزی مبهم ،ادنیز داشته باشد. نم یمعانی تلویحی بخصوص ،معمول خود

  ).٣٢(همان،  شود نمادها میاین موجب ایجاد زندگی فرهنگی انسان  و دین .هنر و ترکیبی است از زبان، اسطوره ،نمادین انسان

کـه  خطـوط شـطرنجی یـاهـا  گاه پرنده را بر روی کوه .)١جدول شدند ( تنهایی کشیده می ی و گاه بهجمع دسته صورت بهنقش پرندگان گاه 

  کردند تا ارتباط پرندگان را با محصوالت کشاورزی نشان دهند.  رسم می ،بودهای زراعتی  نماد زمین

  )گارندهن( جمعی و تنها هدستصورت  هنقوش پرندگان ب :١جدول 

  مشخصات  نقش پرنده  ظرف  مشخصات  نقش پرنده  ظرف

  

  

  

  

  

 سیلک،

 ق.م٣۵٠٠ـ۴٢٠٠

  )١٣٨۴(توحیدی 

  

  

  

  

تل شغا، 

  ق.م٢۵٠٠ـ٣٠٠٠

  )١٣٨۴(توحیدی 

  

  

تپه گیان نهاوند، 

(توحیدی  ق.م٢۵٠٠

۱۳۸۴(  

تلفـی . از جملـه پرنـدگان مخ)٣۴، ١٣٧۶هیان ل(عبدال شیدندک بودند می قی یا عمودیگاه نیز پرندگان را بر نماد دریا که خطوط موجدار اف

خروس، کبوتر و طاووس اشاره کرد. پرنـدگان  لک، مرغابی، عقاب، کالغ، مرغ، غاز، اردک، لکبه توان  اند، می نمادها نقش شده عنوان بهکه 

خورد. ارتباط و زندگی با آب، از ایـن پرنـدگان نمـادی از  می های مناطق مختلف ایران به چشم اردک، مرغابی بر روی سفال آبی همچون غاز،

  .)١٠۶(همان،  آبادانی و آب ساخته بود

 )نگارنده( فراز کوه بر پرندگان در حال پرواز :۲جدول 

  مشخصات  نقش پرنده  ظرف  مشخصات  نقش پرنده  ظرف

  

  

تل شغا، 

  ق.م٢۵٠٠ـ٣٠٠٠

  )١٣٨۴(توحیدی 

  

  

  

کفتری،  تل

 ق.م١٨٠٠ـ٢٠٠٠

  )١٣٨۴(توحیدی 

  

 )نگارنده( پرندگان آبزی :۳جدول 

  مشخصات  نقش پرنده  ظرف  مشخصات  نقش پرنده  ظرف

  

  

  

ق.م  ٣٠٠٠شوش، 

  )١٣٨۴(توحیدی 

    

  

 ق.م ٣٠٠٠شوش، 

  )١٣٨۴(توحیدی 

  

  

ق.م ٣۵٠٠ـ۴٢٠٠سیلک،

  )١٣٨۴(توحیدی 

    

  

 ۀزار ه شوش، سفالینه،

  م.ق سوم

 )١٣٨۴(توحیدی 

  

هـای  هـا اغلـب بـا بـال عقـاب ایـن شده در مناطق مختلف ایران پیـدا شـده اسـت. های حفاری لنقش عقاب یا شاهین بر بسیاری از سفا

از  پیشسوم  ۀشمال و دیگر نقاط مربوط به هزار  رنگ در نواحی جنوب غربی، ای های قهوه های نخودی و نقش هایی با بدنه ند. سفالا گشوده

 .(S.kawaml 1992) هایی گشوده در دسترس هستند المیالد با نقش عقاب با ب
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 )نگارنده( عقاب و شاهین :۴جدول 

  مشخصات  نقش پرنده  ظرف  مشخصات  نقش پرنده  ظرف

    

  

  

 فارس، ژالیان تپه

فرد  (کامبخش .مق۳۰۰۰

١٣٩٩(  

    

  

  

گودین تپه کنگاور، 

(توحیدی  ق.م۵٠٠٠

١٣٨۴(  

  

 از تاریخ پیش های سفالدر  نقوش پرنده شناسی فرم. ۳

بـر  بسـیار سـاده و انتزاعـی بیشتر،نقوش پرنده را زده بودند، با هنر هنرمندان دوران باستان که زندگی روزمره را پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی 

تنها اسـتفاده ، ها نشدن سایر رنگ با توجه به کشف .های اولیه نامید مو مقلتوان  میابزار کار این هنرمندان را بستند.  ها نقش می روی سفالینه

و دوم رنـگ قرمـز کـه از  اکسـید منگنـز (مغن) کـه از مشکی در این دوران معمول و رایج بوده است: اول رنگ مشکی از دو نوع رنگ قرمز و

ه نظـر خواهـد ای کـه بـ های باستان، بارزترین نکتـه با بررسی اولیه در مورد نقوش پرنده بر روی سفالد. ان مدهآ اکسید آهن (اخرا) به دست می

  .هاست بودن طرح انتزاعی و خاص ،رسید

 انـد، شـده نقوش دیگر، برخوردی ناتورالیستی است. هرچند که این نقوش انتزاعی تصویر همین طوربرخورد هنرمند با این نقوش پرنده و 

 صـورت بهبعضـی از پرنـدگان  .و بـه طبیعـت وفـادار بمانـد از پرنده را ارائه دهد طبیعیاش را دارد، نقشی  تا آنجا که توانایی هدیکوش هنرمند می

و پـر  ن ماننـد چشـمای از ایـن پرنـدگا شـده صـهسـیار خالتنها به جزئیـات ب ،خرترأاند و در برخی موارد مت تصویر کشیده شدهبه تکه  یک نقوشی

  .(تحلیل نگارنده) )١ (تصویر پرداخته شده است

و کـه در کنـار عنصـر انتزاعـی  )٢ (تصـویر هـای عصـر باسـتان دارد ی در نقوش پرنده بر روی سفالناپذیر انکار نقش  ،ریتم عنصر تکرار و

   .)٣ (تصویر اند توُپر کشیده شدهمشکی و با رنگ اکثر نقوش پرندگان  .زنند را رقم می نشدنیانکار بسیار مهم و  ۀدو شاخص ،صه کردنخال

  
    

  )۱۳۸۴(توحیدی نقش توپر  :۳ تصویر  )۱۳۸۴(توحیدی  نقش با ریتم :٢تصویر   )۱۳۸۴(توحیدی نقش با جزئیات : ١تصویر 

  

  یماسال باستانی و های سفال نمادگرایی در نقوش پرندگان. ۴

در امور و مصـارف روزمـره منـع   لطنتی گذشته بسیار باب شده بودند،های س بها که در دوره ورود اسالم به ایران، استفاده از فلزات گرانپس از 

گر بـار دوران پرشـکوهی از عظمـت خـود را در تـاریخ یمردم بازیابند و د ۀخود را در زندگی روزمر  ۀرفت ها بار دیگر جایگاه ازدست سفالینه شدند تا

حتی در حد عملی معنـوی بـه  کرد و نقش بسیار زیربنایی را در زندگانی سنتی مردمان بازی می ،دوران هنر آندر  .ایران کهن به یادگار بگذارند

باورهـا و  هنرمنـدان،  یر یپذتأثیر ، نوع فرهنگ، یاجتماع یها تیاز موقع ینشان ،یشده در آثار سفال تزیینات و نقوش به کار برده آمد. می شمار

   .داردات مردمان آن روزگار یبها و اد شهیاند

در جوامع گذشته ایران الفاظی همچون هنر دینـی، سـنتی و مقـدس است  ی که گفته شدهطور  بهعقاید با یکدیگر آمیختند،  دین و هنر و

از ایـن اصـول و  هـیچ فعالیـت هنـری و فکـری خـارج حـاکم بـود وهـا  آن وجـوه زنـدگی ۀزیرا اصول روحانی بر همـداشت،  نمی نیاز به تعریف

، ه نوع خاصی از فعالیـت محـدود نبـودب شد، به این معنی که هنر متفاوتی به هنر نگریسته میوجود نداشت و حتی از منظر ها  آن کاربردهای

 هنرمند نوع خاصی از« در جوامع سنتی هندی در هنر سنتی نظر مشهور صاحب آ.ک.کوماراسوامی، ۀگفت یا به .گرفت میبلکه همه زندگی را فرا

  .)۱۳۸۲(کوماراسوامی  »دبلکه هر انسانی نوع خاصی از هنرمند بو انسان نبود

 نـد.و پرندگان بود و گاهی گل و برگ، اشکال حیوانیبیشتر دوایر  ،م)١٠ و ٩( جری قمریدر قرن سوم و چهارم ه ها نقوش تزیینی سفال
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گیاهی در اغلـب ایـن  (ابوالهول و...) و گاهی هم نقوش ای یا موجودات افسانه وانات (آهو)عقاب) و حی(طاووس، غاز،  نقوشی چون پرندگان

های ساری مربـوط بـه  دست آمده است. سفاله مل و اشرفیه بهایی از ساری، آ در مازندران سفال. )١٩١ـ١٨٩، ١٣۶۶(زکی  شود آثار دیده می

هـای آمـل و اشـرفیه مربـوط بـه  وجود دارد. سـفالها  آن بر روی سفید ۀبر روی زمین هجری هستند و بیشتر نقوش پرنده پنجمو چهارم اواخر 

های غاز، مرغابی، ماهی، حیوانات درنده، آهو و طاووس هسـتند. برخـی از ایـن نقـوش  هجری هستند و حاوی نقش هشتمو هفتم های  قرن

  . )۱۹۳(همان،  ی هستندهای ساسان شبیه به نقوش فلزات و پارچه

هـا دیـده شـده  فرهنـگ ۀبا این حال کلیاتی در هم معانی متفاوت و گاه متضادی هستند.ها و مناطق مختلف، دارای  پرندگان در فرهنگ

از  کنـد. بسـیاری ویژه در هنگامی که پس از مرگ بـه آسـمان صـعود مـی به ،ی روح استگنماد گسترد  اند. پرنده است که کمابیش به هم شبیه

را تجسـم هـا  آن هـای هـوا هسـتند کـه دانسـتند. پرنـدگان از ویژگـی تر را با خورشید، خدایان و آسمان همراه مـی اقوام باستانی، پرندگان بزرگ

مرغـی خواند و به  مییسه شده که نقاره مرشد او را فراروح با شهبازی مقا. )٣٩، ١٣٨٧(هال  روند صر به شمار میاند و یکی از چهار عن بخشیده

های بدون  هوفایی روح را با پرندهای عرفانی مسلمانان نیز اغلب تولد روحانی یا شک تشبیه شده که اسیر قفسی از خاک است. مانند دیگر سنت

  .)٢٠١، ١٣٧٩(شوالیه و گربران  کنند مقایسه میاست ش شکسته شده ا خاکی ۀقفس که جام

هنـر و  گیـرد، حیات هنرمند مسلمان را در بـر مـی بیش تمامی قلمروهای هستی وو دینی، کم ۀدر ادوار اسالمی همچنان که دین و تجرب

 ۀشود. هنر او جنب صورات او از هستی به هم تنیده میدینی و تاعتقادات آید. نقوش آثار او با  های وی به شمار می هنرمندی نیز وجهی از آیین

گیرد که برگرفتـه از احسـاس و ادراک و تجربـه  بوده است. وی از نقوشی بهره می والهی و دینی داشته و تمامی نقوش در ارتباط با اعتقادات ا

  . )٢ـ١، ١٣٨٢(اکبری  اند و هزار معنا ژده از حقیقت ذات انسان، یک صورتم ۀست. صوری که همه راز هستند و نفخباطنی ا

هـای  ههمچنین ملک جبرئیل دو بال سبز دارد و ارواح شهدا به شکل پرنـد .اند سبز داده ۀمی به تعدادی از قدیسان نام پرنددر سنت اسال

پرنـدگانی  بارۀدر  نور ۀسور  ۴۱ ۀآی ).۱۶نمل: کنند. یکی از باورهای عمومی بر آن است که پرندگان زبانی خاص دارند ( سبز در بهشت پرواز می

کـه بـال  حـالیو پرنـدگان در  گویـد ان و زمـین اسـت بـرای خـدا تسـبیح مـیکه در آسمای که هر   آیا ندانسته«گوید:  اند چنین می که بال گشوده

حال پرندگان بال گشوده و در  گویی این نقوش نمادی از .»کنند داناست و خداوند بر آنچه میدانند  همه ستایش و نیایش خود را میاند  گشوده

   ).۹ ،۱۳۹۴و ظفرمند  (دستغیب آنکه قصد پرواز داشته باشند بی ،تسبیح آفریدگارشان هستند

برد. در علوم ماوراءالطبیعه و طلسمات هـم  اغلب قاصد عشق است و پیام عاشق را برای معشوق می ،(بلبل) در شعر و عرفان ایران پرنده

اسـت و بـه  مـاد آزادیشود. پرنده همچنین ن کسانی که خواهان برقراری ارتباط با معشوق هستند، توصیه می رنده همین نقش را دارد و برایپ

  . )٩١، ١٣٨۵(تناولی  شود یابند توصیه می یصند از جور و ستم زورگویان خالصدداشخاصی که در 

پرنـدگان را بـه  سفالگر هنرمند بـا زیبـایی خاصـی ایـن و وه بر نقوش تزیینی، نمادی از فرهنگ عامه و نجوم دارندبسیاری از پرندگان عال

نوعی مورد تقدیس قرار گرفتـه، بـر روی  های اقوام و مذاهب به طاووس که در بسیاری از داستاننقوش سیمرغ، عقاب و تصویر کشیده است. 

ف سـفالین جایگـاه ظروف سفالین به نمایش درآمده است. نقوش پرندگانی مانند کالغ، سـیمرغ، هدهـد، عنقـا، طـوطی و کبـوتر نیـز در ظـرو

گردند  خیام مظهر قدرت می رباعیات) و منطق الطیر( )، عطارشاهنامه( انند فردوسیهای شاعران بزرگ م ه. با الهام از سروداند ای داشته ویژه

 .)٨۵، ١٣٧٩(کیانی  شود ها می نمادی از پرواز انسان ،و پرواز پرندگان

  

  کالغ. ۱ـ۴

قــدیم بــه پــر کــالغ بــا احســاس ترســی آمیختــه بــه خرافــات  یــانایران ).١۵٢، ١٣٨٠(بهــار  تــر نــد و کــالغ از همــه زیــرکا مرغــان همــه زیرک

میـانجی  ۀکالغ پیکـی مقـدس و فرشـت ،آورد. در آیین مهر کالغ برای آنان فرو نیکبختی به همراه می که پر دپنداشتن اند. آنان می نگریسته می

 خبر است. خوش ،کالغ و هنوز در میان ایرانیان بودهبین خدایان و مردمان 

بیـل را ها  دو بار ذکر فرموده و وجود او را موجب عبرت و تنبیـه قابیـل کـه بـرادرش سورۀ مائده۳۱ۀ غ را در آیالقرآن کریم نام کخداوند در 

گو (هوای) نفس او را بر کشتن برادرش ترغیب نمود تا او را به قتل رساند و و  آنگاه پس از این گفت« :فرماید آنجا که می ؛کشت قرار داده است

  .)۱۳۹۵دوست، و نظریان  (شیخی نارانی، اسالم »از زیانکاران عالم گردیدبدین سبب 
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نمادشناسی نقوش پرنده بر 

روی سفالهای پیش از تاریخ و 

 ۱۷۷ـ ۱۶۳های دورۀ...،  سفال

برادر را زیر  ۀا به او بنماید که چگونه بدن مردالغی را برانگیخت که زمین را به چنگال گود نماید تآنگاه خدا ک«

باشم تا جسد برادر را زیر غ الای وای بر من آیا من از آن عاجزترم که مانند این ک :خاک پنهان سازد، با خود گفت

  .)۱۳۸۷(مشکینی  )٧٢ـ٧١ :(مائده» او از این کار سخت پشیمان گردید خاک پنهان کنم، پس

  

  خروس. ۲ـ۴

 ۀفرشت ،نخستین است. سروش ۀدهند معنی نشان به» پینش داخشک« و در پهلوی» پردرشن«خروس در اوستا 

نان بسیار ممدوح و از یسبخواند. سحرخیزی در نزد مزدفرااو را گماشته تا بامدادان بانگ بردارد و مردم را به ستایش خداوند  ،دار زنده شب

خروس به دشمنی دیوان و جاودان آفریده . خروس در نزد آنان مقدس و خوردن گوشت آن حرام است رو شود. ازاین فضایل بزرگ شمرده می

(بهار  از میان بردن دروج با سروش یارند سگ همکار است. چنان گوید به دین که از آفریدگان مادی آن دو، سگ و خروس،شده است. با 

١، ١٣٨٠۵٣(.  

خروس آسمانی است که در جریان تصویرگری دینی  ۀو مشاهد المنماد خروس مربوط به داستان معراج پیامبر اس، دورۀ اسالمیدر 

مصور ایرانی در شمار  ۀزتاب تصویری این پرنده در دو نسخبابخش بسیاری از هنرمندان تصویرگر در نگارش کتب خطی ایران گردید.  الهام

 "خروس سفید"از  المدیدار پیامبر اس ۀصحن« ۀاز نقاشی شرقی است. نخستین نگار  های عرفانی به سبک ایرانی و متأثر بهترین تصویرپردازی

حضرت محمد در «دوم  ۀاست. در نسخ »امرقع بهرام میرز  ۀمجموع« برگ الصاقی مصوری است در زمان ایلخانی از، »در آسمان دنیا

 کند سوی جبرئیل دارد، با انگشت سبابه به این خروس سفیدرنگ اشاره می روی به که درحالی »شاهرخی ۀنام معراج«ز یازدهمین نگاره ا

  .)۱۳۹۹سازیان و داودی  (چیت

 ٢۶٠ ۀدر داستان چهار مرغ خلیل و تفسیر آی ،مثنویتوان در  میترین و زیباترین نمادپردازی خروس را  روشن

سر هر کوهی  پاره کن و همه را در هم بیامیز، سپس بر چهار پرنده بگیر و بکش و پاره« مشاهده کرد:بقره  ۀسور 

این چهار  النامو  ».آیند سوی تو می د بخوان. خواهی دید که شتابان بهرا بگذار، آنگاه آنان را به خوها  آن ای از پاره

لحاظ  به مثنویدر  ند. اما یک نمادی از صفات بشرکند که هر  پرنده را بط، خروس، طاووس و زاغ معرفی می

قدسی  ۀنخستین معنا شهوت است و معنای دوم که جنب :شود داده مینمادپردازی دو مفهوم کلی به خروس نسبت 

نمادپردازی دو مفهوم کلی به خروس  لحاظ به مثنویدر  .ستا ها و اولیای الهی ارتباط این پرنده با آسمان ،دارد

ها و  نارتباط این پرنده با آسما ،قدسی دارد ۀنخستین معنا شهوت است و معنای دوم که جنب: شود نسبت داده می

  .)۱۳۸۶(صرفی  ستا اولیای الهی

  

 طاووس . ۳ـ۴

زندگی توأم با عشق، زندگی درباری، زیبایی، سلطنت،  و شکوه، خودبینی، رستاخیز، لمعنای سمبلیک طاووس، تزیینات، تجمل، تکبر، جال

 ؛مار است ۀابودکننداطیری طاووس نشأن و مقام، شهرت و غرور دنیوی، فناناپذیری و مورد ستایش همگان است. در باورهای قومی و اس

موضوع نقش بعضی مهرهای ساسانی و همچنین طاووس، اند.  را عامل حاصلخیزی زمین دانسته اورو  ازاین

  ).۱۱۵ـ۱۱۴، ۱۳۸۱(دادور و منصوری  های اسالمی بوده است نقاشی

 یت است. در فرهنگ و هنر اسالمیاز بهشت و تولد دوباره و ابد یمختلف، نماد یها ن نقش در فرهنگیا

که خواستار بازگشت شده ل مبه تج یطاووس اشارت یاست. از نفس انسان یلیو تمث یاز جمال اله ینقش پرنده نشان

مردم  یراهنما، طاووس مظهر بهشت پرستان و دربان و یشابور یعطار ن ۀگفت خود است. به یو ابد  یبه موطن اصل

مقدس مورد توجه بوده  یمرغ عنوان بهن زرتشت یین پرنده در دوران باستان در آیطور که ا به بهشت است. همان

 .)۱۳۸۵(خزایی  است

  

  

نیشابور، ، کالغ: ۴تصویر 

 (Watson 2004) ق٣قرن 

سفال ، خروس :۵ تصویر
فام، اصفهان یا زرین

 ١٢تا  ١١ ۀسد کاشان،
 )١٣٩۵(پوپ  هجری

 ،طاووس :۶تصویر 
 هجری ۵نیشابور، قرن 

 )١٣٨٧(رفیعی 
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  (شاهین) عقاب. ۴ـ۴

ده است مآ ۱۱بند  ۲۴فصل  بندهشکتاب شوند. در  آثار بدون تمایز بررسی می ند و دردر اساطیر دارای یک معنی هستنقش عقاب و شاهین 

د. در زیدرخشان می ۀخورشیدی در قل ۀوجود نیامد. پرنده ای که آفریده شد عقاب بود. اما این مرغ برای این جهان ب که نخستین پرنده

دارد، تصویری  کند و برخالف مار، نماد آسمان و خورشید است. تصویر عقاب که ماری را به چنگال گرفته یا در منقار رواز میآسمان پبلند

(دوبوکور  های آسمانی با نیروهای دوزخی و تضاد میان روز و شب و آسمان و زمین و خورشید است این تصویر نماد پیکار قدرت ؛است گیر عالم

است.  وفانطاشی از ن ۀگی و مقاومت در قبال حوادث نابودکنندن ادامه زند مبیّ  ؛هاست عقاب مظهر برتری و فرمانروایی در آسمان .)۱۳۷۳

، ۱۳۷۰(جابز  گوشتخوار، روح و... رسان، جادوگران، جانور شب، پیام قاب عبارت است از: بینایی، تفکر، خرد، سکوت،معانی سمبلیک ع

مظهر آسمان نمود شده است.  عنوان بههای باستانی  رفته و در افسانه س به شمار مییمن و مقد در ایران قدیم شاهین، مرغی خوش .)۳۷ـ۳۶

با مهر پیک خورشید معرفی شده که در کشتن گاو نخستین  عنوان بههای آفرینش  افسانههین جایی مخصوص دارد. در در اساطیر ایرانی شا

پیشاپیش سپاه مواره در روی پرچمی زرین با نقش عقاب ه شده و ازاین به فال نیک گرفته می هخامنشی پرواز عقاب ۀری دارد. در دور همکا

  ).۱۱۱ـ۱۱۰، ۱۳۸۱(دادور و منصوری خدای آفتاب (میترا) بوده است  ۀقاب نشانبوده است. در هنر پارت و ساسانی عاهتزاز  هخامنشیان در

کنند که عقل اول ماننـد عقـاب، او را  دیگری به طبیعت کلی. نفس کلی را به کبوتر تعبیر میعقاب نزد عرفا دو تعبیر دارد: یکی به عقل اول و 

عقـاب یـا  .)۱۳۹۱(کاشـانی  نشـاند رباید و به عالم سفلی می برد. گاهی طبیعت او را می از عالم سفلی و جسمانیت به عالم علو و فضای قدسی می

گزینی در ارتفاع و بازگشـت بـه دسـت شـاه یـا میرشـکار، از  النهپرواز و  دلیل بهای دارد و  شاهین در عرفان جایگاه ویژه

طلبـی، بنـدگی و اطاعـت از حـق در اسـالم تعبیـر  آور آسـمانی، کمـال پیک و پیام ۀمثاب منظر تحلیل آیکونوگرافیکی به

ادبیات فارسـی ها و  همچنین پاسخ به ندای آسمانی، از مضامین اصلی در داستان.)۱۴۰۰(بیروتی و دیگران  شود می

 ۀمولوی از میان پرندگان به باز یا شاهین بیشتر دقت داشته است و با توجـه بـه آیـ .و صور خیال مربوط به عقاب است
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َّ
ا الن

َ
ه

ُ
ِک راِضیَ  ةت  اْرِجِعی ِإلی َرِبّ

ً
ی ادبـی را هـا بازگشـت شـاهین در تمثیل )۲۸ و ۲۷ (فجـر: »ةَمْرِضیَّ  ة

ی ها نمـادی از بازگشـت بـه دسـت) نشـیند ها باز در هنگام شکار بر دست میرشـکار یـا شـاه مـی ه در داستانک چنان(

  .)۱۳۸۴(شیمل  داند خداوند می
  

  سیمرغ. ۵ـ۴

شود و از روی درخت بلند که کند و هرگاه  می زندگی »گئوکرن«سلطان پرندگان سیمرغ، باالی درخت بزرگ و تناوری به نام  ،در اساطیر ایران

گاهی دارد. اار شاهد ویرانی دنیا بوده و از تماو سه ب شود. سو افکنده میهای آن درخت به هر  ها و شاخه به پرواز درآید، برگ م علوم ادوار آ

برخی نظر است ایزدی. شهرت یافته است. مرغی » پادشاه مرغان«به روی  و ازاینآسانی دررباید  خدای خدایان است. فیل را به ۀرو نمایند ازاین

این  ،دلیل دیگری که بر این ارتباط ارائه شده شده است. (خاندان رستم) محسوب می قوم سکا» توتم«نگهبان یا  ۀاند که این مرغ، فرشت داده

 ).۲۶۶، ۱۳۶۹(یاحقی  اند (سیستان) نام برده در سکستان »اپارسن«است که برخی جایگاه سیمرغ را کوه 

 یست که دقیز برخوردار است که البته روشن نین یعرفان یاز معان یاسالم یرانیدر فرهنگ امرغ یم فوق، سیدر کنار مفاه
ً
و  یاز چه زمان قا

ض یامبر اکرم، عقل مجرد و فیتوان به انسان کامل، روح، پ یمرغ میس یعرفان یگرفته است. از جمله معان یعرفان ۀصبغ یبه دست چه کس

 یان براکقت سالیو طر  کوسلو ر یاز س یلیتمث یها هز اشار ین یگاهن یهمچن .)۱۳۷۰(سجادی  مقدس اشاره کرد

ه عطار اوج آن را در سفر مرغان به دربار کثرت شده کا اصل وحدت در ی یتعال یذات بار  یقت و تجلیدن به حقیرس

 .)۱۳۹۲(حسینی  نشان داده است یفیار ظر یل بسکش ، به)یذات اله (مرغیس

ز مطرح شده است. یل نیمرغ بر جبرئیات سیق خصوصی، امکان تطبیات عرفانیفوق، در ادب یعالوه بر معان

 یروهایانتقال ن یمرغ از زال و واسطه بودن او برایت سیحما )۱۳۵۶(عطار  مرغیم سیعظ ۀبال و پر بزرگ و جث

 انه داردیمرغ بر آن آشیکه س یدرخت. )۱۳۷۴(پورنامداریان  امبر استیل با پیارتباط جبرئه مشابه کبه زال  یبیغ

 است یالمنتهةل در سدریه مشابه مکان جبرئک )۱۳۸۰(سهروردی  است یرمادیات غیخصوص یز داراین )یطوب(

  .)۱۳۸۴(میبدی 

نیشابور، ، عقاب :٣تصویر 

 (Watson 2004)  ق٣قرن 

، سیمرغ :٤تصویر 

 ق ٨آباد، قرن سلطان

(Watson 2004) 
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  سفال در دوران اسالمی ۀش پرندشناسی نقو فرم. ۵

گیرنـد کـه هرکـدام  هـای مختلفـی قـرار مـی تقسـیم بنـدی درشناسـی  از لحـاظ فـرم دورۀ اسـالمیهای  سفال روی شده بر ترسیم ۀنقوش پرند

، های خطـی طرح، های انتزاعی طرح ،های مرکزی پرنده طرحاز:  اند عبارتها  گذارند. این طرح فردی را به نمایش می ات منحصربهخصوصی

  .تزیینی های طرحو ای  های توده طرح
  

  های مرکزی پرنده طرح. ۱ـ۵

رنده اهمیت نقش پ ۀدهند خورد که نشان یظرف قرار دارد، بسیار به چشم م متمرکز و بزرگ در کف صورت بهرنده هایی که نقش پ تعداد طرح

به شمار یوانی قدسی اسالم، نقش پرنده که در این دین حدر ابتدای ورود  سازی انسان، ست. البته با توجه به منبع تصویرسازی ا در تصویر

 نظیر است و از لحاظ بصری و ترسیم ها در نوع خود بی کیفیت تصویری هرکدام از این طرح یابد. می یافزونآید نیز بیشتر شده و اهمیت  می

  .شود تصویری نوع خاصی را شامل می

  نگارنده)( ی مرکزیها طرح :۵جدول 

  توضیحات  نقش  ظرف  توضیحات  نقش  ظرف

  

  

  ق۴قرن  ایران،

 (Watson 2004)  

    

  ق۷ـ۶گرگان، 

 (Watson 2004)  

    

 
ً
نیشابور، قرن  احتماال

 ق٣

 (Watson 2004)  
  

  

  ق٣نیشابور، قرن 

 (Watson 2004)  

  

  های انتزاعی طرح. ۲ـ۵

مالیم و روان و توان به این مطلب اشاره کرد که طرح این پرندگان با حرکات  ها، می ش انتزاعی پرنده بر روی این سفالخصوص بررسی نقودر 

ایـن نقـوش چنـان  .رنـده در تـاریخ هنـر ایـران هسـتندهـای پ بهترین طـرح ۀدهد، در زمر  جلوه میشان که آنان را معاصر  خصوصیات انتزاعی

چنـان  ،راحتـی تشـخیص داد. دیـد ایـن هنرمنـدان بـه پرنـده هـا بـه توان تخیل و مهارت هنرمند را در نقش بستن این طرح که می اند استادانه

(کاسـه)  با توجه به شکل گرد ظروف اند. شدهنادیده گرفته ها  و فیزیکی پرنده در این طرحعرفانی و ماورایی است که تمام خصوصیات جسمی 

ه که همان دست یافتن ب(منظور و هدف خویش  بیانها برای  کنند، هنرمند از بهترین پتانسیل مو که خطوط روان را ایجاد می مو استفاده از قل

   ) استفاده کرده است.و انتزاعی طرح است وجه تخیلی

  نگارنده)( ی انتزاعیها طرح: ۶جدول 

  توضیحات  نقش  ظرف  توضیحات  نقش  ظرف

    

  

  ق۷ـ۶ کاشان،

  )١٣٩٩فرد  (کامبخش
    

  

  ق۴ ،آمل

  )١٣٩٩فرد  (کامبخش

    

 ق۵نیشابور، قرن    

(Watson 2004)  

  
    

 ق٣نیشابور، قرن 

(Watson 2004)  

    

  ق۴ـ٣قرن 

(Watson 2004)  
    

   ق۴، نیشابور

(Watson 2004)  



 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

173 

  ای های توده طرح. ۳ـ۵

طـرح کلـی پرنـده را  ،ومـ قلم ۀحرکت یکبار  هنرمند با استفاده از .اند روی سطح ایجاد شده رنگ بر تأثیرو  وهام حرکت قلم ۀوسیل ها به این طرح

هـای  نقش اینکه تمامیبا مانند ایجاد کرده است. پرنده توده را بر روی این یاتئجز(ایجاد خراش)  تواسگرافیو پس از آن با تکنیک  نقش بسته

 هـا قرابـت ایـن طـرح .مشاهده کرد های متنوعی را در این دسته توان طرح می اند، وجود آمدهه و بم ضرب قلم مان حرکت یکه ۀوسیل هپرنده ب

  دارند.ی پیش از تاریخ ها های پرنده زیادی با طرح

  نگارنده)( ای های توده طرح :٥جدول 

  مشخصات  نقش  ظرف  مشخصات  نقش  ظرف

    

 ق٣نیشابور، قرن 

(Watson 2004)  
    

 ق٣نیشابور، قرن 

(Watson 2004)  

    

  ق۵ـ۴قرن 

(Watson 2004)  
    

  ق۴ـ٣قرن 

(Watson 2004)  

  

  تزیینیهای  طرح. ۴ـ۵

جایگاه و  ،رنگ شدن نقش انسان ازی و پرس دخالت تصویر علت به ،شود نقش پرنده دیده میهم  ، هنوزروی ظروف بر دورانچه در این اگر 

خود پرنده حالت تزیینی به الف. :شود های این زمان دیده می نقش پرنده به دو صورت در سفالینه .از دست داده استدر مرکز اعتبار خود را 

قابل  ۀنکت .است نقش پرنده برای پر کردن حاشیه به کار برده شده؛ ب. کردن زمینه به کار برده شده است سبب پر بهگرفته و در خالل تصویر 

حس حرکت را در  د ونگیر  شناسی مورد توجه قرار می حال پرواز است که از لحاظ زیباییهای مختلفی از پرندگان در  توجه در این تصاویر، حالت

 .دنکن میاین تصاویر بیشتر القا 

  نگارنده)( های کاشان طرح :٦جدول 

  مشخصات  نقش  ظرف  مشخصات  نقش  ظرف

    

  ق٧ری، قرن 

(Watson 2004)  

    

 ق۶کاشان، قرن 

(Watson 2004)  

  

  های ترکیبی طرح. ۵ـ۵

 برهای ترکیبی بسیار اندکی  طرح ،رئال و یا انتزاعی صورت بهپرنده با توجه به رواج نقش  .ها شامل ترکیب پرنده با سر انسان است این طرح

  .است رتری برخوردا ها از کیفیت طراحی نازل شود. این نقوش در مقابل دیگر طرح میروی نقوش این ظروف مشاهده 

  نگارنده)( های ترکیبی طرح :٧جدول 

  ظرف  نقش  مشخصات  مشخصات  نقش  ظروف

    

  ق۶قرن 

 (Watson 2004)  
    

   ق۶قرن 

(Watson 2004)  
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  نگارنده)( وجوه افتراق :۸جدول 

  اسالمی دورۀ  تاریخ از پیش ۀدور 

 نقاشی انتزاعی صورت به ااینکهب تاریخ از پیش های سفالینه های طرح تمامی

  اند. بوده پرندگان ناتورالیستی حالت مترسی درصدد ،اند شده

  ها طرح
ً
 کمتر و دارند نمادین حالت و خاص معنی همگی و اند شده تزاعیان کامال

  .دهند می نشان را رئال و ناتورالیستی حالت

 از پیش پرندگان نقش انکارناپذیر خصوصیات از یکی تکرار و ریتم عنصر از استفاده

  .است تاریخ

 از را آن توان نمی ،دارد وجود تکرار عنصر نیز اسالم از بعد ظروف روی بر اینکهبا

  .دانست ظروف بارز خصوصیات

 اکسید نقاشی تکنیک و قرمز و مشکی رنگ دو از تنها تاریخ از پیش های سفال در

  .است شده استفاده پخته ۀبدن روی بر رنگی

 مختلف های تکنیک و الوان های رنگ انواع از اسالم از بعد های سفالینه در

  .است شده استفاده

  نقوش تاریخ از پیش ۀدور  در
ً
  است. گرایانه واقع کامال

 را حیوانات ای انسان با تلفیقی پرندگان نقوش ،اسالمی دورۀ های سفالینه در

  است. رنگ کم آن در گرایی واقع که بینیم می

  است. کمتر آن نمادین ۀجنب و داشته تزیینی ۀجنب بیشتر نقوش .است تر رنگ کم آن در تزیینی بعد و داشته اعتقادی ۀجنب بیشتر نقوش

  

 وجوه اشتراک: ۹جدول 

 .است عقاید و هنر و ذوق کاربست ۀنتیج در ها طرح و ها نقش ۀهم 

 .)بنیادین باورهای کاربست( اند گرفته می قرار ها انسان دید معرض در لحظه هر و  شتهاد روزانه کاربرد که اند شده نقاشی ظروفی روی بر نقوش

 .است بوده افکار و اعتقادات ،تتخیال کردن تصویر و کردن نقاشی برای مناسبی ۀزمین و بستر سفال ،زمان دو هر در 

 است. بوده نقوش ادایج برای اصلی های رنگ از یکی نیز اسالمی دورۀ در تاریخ زا یشپ وراند از بعد مشکی رنگ 

 .دارد وجود حیوانات یا انسان مانند دیگر های نقش مراهه هب پرنده طرح نیز اسالمی دورۀ در ،تاریخ از یشپ ۀدور  همانند 

  اند. نداشته صرف تزیینی ۀجنب و است بوده یاعتقاد و نمادین های پیام حامل پرنده نقوش دوره، دو هر در 

  گیری یجهنت. ۶

و هـم در  پیش از تـاریخها هم در دوران  بر روی سفالشده  ترین نقوش ترسیم یکی از مهم دهد که نقش پرنده شده نشان می های انجام بررسی

ظـاهری بـه  لحاظ بـهش خـود را انـد نقـو داشته سعیهای باستانی  با وجود اینکه انسان ،دوران باستان ۀده است. نقوش پرنددوران اسالمی بو

هنرمندان این دوره بسیار  یعنی ؛شود دیده میقوش اسالمی عکس این مورد در مورد ن امابسیار انتزاعی است  نزدیک سازند، بیعی آنحالت ط

. خورد ترکیبی پرنده و انسان به چشم می طرححتی  ی کهطور  به به کار گیرند عالم خیال را در آفرینش نقوش خویش اند که تخیالت و کوشیده

 کـار گرفتـه شـده اسـت.ه نـدرت بـ بـهاسـت کـه کیفیتـی  دورۀ اسالمیدر  کند، اما بازی می نقوش دوران باستان نقشی اساسی عنصر ریتم در

 ،هـای سـیاه و سـفید عالوه بر طـرح دورۀ اسالمیدر  که درحالی ،اند و منگنز ایجاد شدهآهن  ،های دوران باستان با استفاده از دو اکسید طرح

   است. لعاب مطرح در امر نقاشی با زا مواد رنگ کشف لبته افزایششوند که ا دیده می نیز نقوش رنگی بسیاری

 دو هر در ها سفال این اینکه جمله از ؛شود می دیده متفاوت قرون در ها سفال این بین در نیز اشتراکاتی هوجو ،شدهذکر  تضادهای کنار در

 کاربست واقع در اند. برگزیده خویش ذوق و اعتقادات ثبت برای بستری عنوان به را سفال ها آن و داشته قرار مردم ۀروزمر  زندگی بطن در ،دوره

 در پرنده نقوش اینکه دیگر کند. می دوچندان را ها سفال این بررسی اهمیت عامل این که کنیم می مشاهده عامیانه ظروف در را بنیادین باورهای

 همچنان مشکی رنگ شود. می همراه دیگر حیوانی و انسانی نقوش با موارد بعضی در و هاست طرح ترین پراهمیت و ترین مهم جزء دوران هر

   .شود می دیده نقوش این طراحی در قدرتمند

به یادگار مانده و  های پارسی است که از گذشتگان طرح ۀگنجین کوچکی از ، تنها بخش بسیارها روی سفالینه بر رفتهکار  به ۀنقوش پرند

های گذشته و  قطع ارتباط هنرمندان با طرح دلیل به ،زمان حال در. است خالقانهو افکار  کارگیری ذوق و هنر خود نتیجه و میراث به

معنای  ذشته بههای گ طرحلبته شناخت نقوش و زم برخوردار نیستند. اشده از استحکام و قدرت ال  ی ارائهها سفانه طرحأها، مت آن نشناختن
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که پس از آن بتوانند بر این  هاست آن کامل برکید بر ایجاد زیربناهای شناخت از نقوش و تسلط أ نیست، بلکه تها  آن تقلید و کپی صرف از

شده در این مقاله  های ارائه تحلیل است تجزیه وامید  .فرد خود بیفزایند قیت منحصربهخالستبر هنر ایران خشتی دیگر با  دیوار کهنسال و

 .های هنری بکر گردد یت و آفرینشالقخ هایی نو در باعث ایجاد راه
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