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ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه
ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان

ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﻔﺎل ﭘﺪﯾﺪهای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ،وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺮﻧﺪه از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﺎور ﺑﻮدن زﯾﺴﺘﮕﺎه آن ﺑﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺴﺎن ،ﻧﻘﺶ آن ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﻮش و ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن دورۀ ﭘـﯿﺶ از ﺗـﺎرﯾﺦ و ﻫﻤـﯿﻦ ﻃـﻮر ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﭼـﻪ اﻋﺘﻘـﺎدات،
ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک
و اﻓﺘﺮاق در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ،ﻧﻤﺎدﭘﺮدازی و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ادوار ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد .اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘـﻮش ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن در ﺳـﻔﺎلﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﮥ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻌﻨﻮی و ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎوراﯾﯽ ﭘﺮﻧﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ
ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن از ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻘﻮش دارد و ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺰﯾﯿﻦ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳـﺖ .در دوران ﭘـﯿﺶ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺎآﻧﮑـﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﻮش را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽاﻧﺪ و در ﻧﻘﻮش اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ دوره ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ
ﺧﯿﺎل را در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻘﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻃـﺮح ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﭘﺮﻧـﺪه و اﻧﺴـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﯽﺧـﻮرد .در ﮐﻨـﺎر ﺗﻀـﺎدﻫﺎ،
اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺎلﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻋﺘﻘﺎدات روزﻣﺮه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در واﻗـﻊ ﮐﺎرﺑﺴـﺖ ﺑﺎورﻫـﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،در ﻇﺮوف ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ دوره ،ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
ﺳﻔﺎلﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ،ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﻔﺎلﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.
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 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ درون ﻏﺎر و آﻏﺎز دورۀ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ،دﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺧـﻮد او ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ.
ﺳﻄﻮح اﯾﻦ ﺳﻔﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از دﯾﻮارﻫﺎی ﻏﺎر ،ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﻧﻘـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ و اﻧﺴـﺎنﻫـﺎی اﯾـﻦ دوره ﺑـﻪ ﺧﯿـﺎلﭘـﺮدازی و ﺗﺠﺴـﻢ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .رﻓﺘﻪرﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻠـﻮغ ﻓﮑـﺮی اﻧﺴـﺎن و ﺷـﮑﻞ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﺳـﻄﻮرهﻫـﺎ ،اﻓﺴـﺎﻧﻪﻫـﺎ و ادﺑﯿـﺎت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ روی ﺳﻔﺎلﻫﺎ و اﺑﺪاع ﻟﻌﺎب ،اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪهای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻃﺮح ﭘﺮﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎلﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎوی ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺴـﯿﺎری در ﺧـﻮد اﺳـﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶﺷﺪه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ دﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻃﺒﯿﻌﺖ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم آن روزﮔﺎر در ﺧﺼﻮص ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺎﻃﯿﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺶ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در دوران ﭘﯿﺶ
از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ در ﻣﻨﻘﻮش ﮐﺮدن ﻇﺮوف داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻘﻮش ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه در ﻏﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻫﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻧﻘـﺶ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴـﺎن از رﺧـﺪادﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ
اﻃﺮاف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ،آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ،ﻧﻤﺎدﭘﺮدازی و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن در اﯾـﻦ
ادوار ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه در ﺳﻔﺎلﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ از ﺗـﺎرﯾﺦ و ﺳـﻔﺎلﻫـﺎی دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ در
اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ آن در دو ﺑﺨﺶ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .۱:ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺳـﻔﺎلﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ از ﺗـﺎرﯾﺦ و دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ؛  .۲ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮم در ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪۀ ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ.
در راﺳﺘﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ:
 ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﮥ اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺗﻨﻮع ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه در دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻨﻮع ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻣﻮﺟﺒـﺎت
ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻟﻬـﺎم و اﻟﮕـﻮﺑﺮداری از اﯾـﻦ ﻧﻘـﻮش ﺑـﻪ ﺧﻼﻗﯿﺘـﯽ ﭘﯿﺸـﺮوﺗـﺮ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ و در ﻃﺮاﺣـﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ،راﻫﮕﺸﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و اﺷﯿﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.
۱ـ .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺑﺎرۀ ﺳﻮژه ﭘﺮﻧﺪه ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﻏﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮده دارد ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ در ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﻟـﺬا ﺑـﻪ

ذﮐﺮ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ در ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:اﻟﻒ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ؛
ب .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎلﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ؛ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﯾـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﻮش ﭘﺮﻧـﺪۀ
ﺳﻔﺎلﻫﺎ در ادوار ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
در ﮔﺮوه اول )ﺧﺴﺮوی  (١٣٩٧در »ﻧﻘﻮش و اﺷﮑﺎل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن« ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﻮش ﭘﺮﻧـﺪه ﺑـﺮ روی اﺷـﯿﺎ ﻫﻨـﺮی اﯾـﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش ،ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺎﻃﯿﺮی آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪﺟﺰ
اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻃﺮاف ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ اﺳﺎﻃﯿﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘـﻮش ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﺮ روی ﺳـﻔﺎلﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ از ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان« )ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ و ﻋﻠﯿﺰاده  (۱۳۹۶ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ
روی ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ ۱۶۳ ،...ـ۱۷۷
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ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﺮف ﮐﺮدن در ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪور ﮐﺮدن ،اﻏـﺮاق و اﻧﺘـﺰاع ﮐـﺮدن ﺗﺮﺳـﯿﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟـﮏﻟـﮏﺳـﺎﻧﺎن ،ﻣﺎﮐﯿـﺎن و
ﻏﺎزﺳﺎﻧﺎن .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ،ﺳﺒﺐ ﻧﻮآوری و اﺑﺪاع ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺮی و ﮔﺎﻣﯽ ﺑـﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻮد.
ﮔﺮوه دوم) :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﻓﺮ و ﻏﻔﺎری  (۱۳۹۴در ﭘﮋوﻫﺶ »ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه در ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮزۀ رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ« ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈـﺮ
اراﺋﮥ ﭘﯿﺎم و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻘﻮش ،از روش رﻣﺰﭘﺮدازی و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای رﺳـﺎﻧﺪن ﭘﯿـﺎم ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ .اﻫـﺪاف اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از :ﺑﺮرﺳـﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در دورۀ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮزۀ رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ .ﭼﻨﮕﯿﺰ و رﺿﺎﻟﻮ ) (۱۳۹۰در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺟـﺎﻧﻮری
ﺳﻔﺎل ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر )ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤـﺮی(« ﺑـﻪ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﻘـﻮش ﺟـﺎﻧﻮری در ﺳـﻔﺎلﻫﺎیﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ .ﻧﻮﺑﻬـﺎری ) (١٣٨١در
»ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر )ﺳﺪۀ اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی( و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﮔﺮاﻓﯿﮏ« ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﻘـﻮش ،ﮐـﺎرﮐﺮد و ﻇﺮﻓﯿـﺖ اﯾـﻦ
ﻧﻘﻮش در ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دادور ) (١٣٩٣ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺴﮕﺮی اﻟﻤﻮﺗﯽ (١٣٩۵
در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻘﻮش ﺳﻔﺎل ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﻧﺠـﻮﻣﯽ«
ً
ً
ﻣﺘﻮن و اﻗﻮاﻟﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻃﺒﻘﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﻌﻀﺎ ﺧﺮاﻓﯽ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ،ﺣﺮﻓﯽ زدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ،ﮐﺒﻮﺗﺮ و ،...ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎاﺳـﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ در اﻣﺘﺰاﺟـﯽ از ﺑﺎورﻫـﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣـﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﻧﺠـﻮﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪزودی در آﻏﺎز ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔـﺮ از درﯾﭽـﮥ ﺑﺎورﻫـﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣـﺎﻧﯽ و
ً
ً
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﺮاﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﻧﻘﻮش از ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺼﺮی و ﺷﺒﻪ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻧﻈﺎم رﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه در ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﺮن  ٣و ٤ق و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑـﺎ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن
ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﻋﻄﺎر« )ﺷﮑﺮﭘﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،و ﻏﻔﻮریﻓﺮ  (۱۳۹۷ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳـﻔﺎﻟﮕﺮی
را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻠﻘﮥ راﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت در دوران اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ؛ ﻟﺬا ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻃﺮز ﻓﮑـﺮ ،اﻋﺘﻘـﺎدات و ﻧﮕـﺮش
ﻣﺮدﻣﺎن آن دوره ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺲ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎی ﻏﻨﯽ و
ﺳﺮودهﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﻨﻮی اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺬﮐﻮر از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺪﻫﺪ و ...ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺜﻨﻮیﻫﺎی ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﻓﺎن و اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺿـﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧـﻮع
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺼﺮی آنﻫﺎ در ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤـﺎدﯾﻦ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن در ﻫـﺮ دو اﺛـﺮ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد .زراﻋﺖﭘﯿﺸﻪ و ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن ) (١٣٩۵در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﻄﺒﯿـﻖ آن ﺑـﺎ ادﺑﯿـﺎت و ﺧـﻮشﻧﻮﯾﺴـﯽ دوران
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ در ﺳﻔﺎل اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑـﻪﺟﺎﻣﺎﻧـﺪه از
اﯾﻦ دوره ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺮﯾﺪی و ﺑﻪدور از واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ و ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻧﻮع ﻓﺮمﭘﺮدازی اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻮش و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﺮ ﺑﺪﻧﮥ ﺳﻔﺎلﻫﺎ ،در ﮐﻨﺎر آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در دﺳﺘﮥ ﺳﻮم ،دﺳﺘﻐﯿﺐ و ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ ) (١٣٩۴در ﭘﮋوﻫﺶ »ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻣﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺮان ،در دورۀ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ) ٩ﺗﺎ ١٣ﻣﯿﻼدی( و ﺳﻔﺎلﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻗﺮن  ٩ﻣﯿﻼدی ﭼﯿﻦ« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی اﯾﻦ دو ﺗﻤﺪن ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ دو ﺗﻤﺪن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎی دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام
ﻧﺴﺨﻪای ﮐﭙﯽ از دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در ﻧﻘﻮش ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮﻫﻨـﮓ را ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﻫﻮﯾـﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎﺟﯽﺻﺎدﻗﻠﻮ ) (۱۳۸۹در ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣـﮥ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ ﭘﺮﻧـﺪه در ﻇـﺮوف ﺳـﻔﺎﻟﯿﻦ اﯾـﺮان )از اﺑﺘـﺪا ﺗـﺎ دورۀ
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ(« ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ از دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻂ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ روی ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآﻣﺪﻧﺪ
ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻗﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان را ﺑﺮای ذﻫﻦ ﺧﯿﺎلﭘﺮور اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺸﻮدﻧﺪ .وی در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﺮف ﮐﺮدن در ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪور ﮐﺮدن ،اﻏـﺮاق و اﻧﺘـﺰاع ﮐـﺮدن ﺗﺮﺳـﯿﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻂ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻮش ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﻫﻤﺎن دوره را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺰ دﺳﺘﮥ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺣﯿﻄﮥ
زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎلﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﻘﻮش
ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻔﺎلﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻮﺧﻮاه ) (١٣٩۶در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در
ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪۀ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ« ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺮﯾﺪﮔﺮاﯾﯽ
اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ آنﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد.
۱ـ .۲روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺎرﯾﺨﯽﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮی

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯽ در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪۀ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫـﺎی اﯾـﺮان
اﺳﺖ و ﻧﻘﻮش ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از روی ﻇﺮوف اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد روﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،در اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎلﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﻣﻨﻘﻮش اﯾﺮان
در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ )١٨٠٠ـ ۵٠٠٠ق.م( ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻮش ،ﺳـﯿﻠﮏ ،ﺗـﻞ
ﺷﻐﺎ ،ﺗﻞ ﮐﻔﺘﺮی ،ﺗﭙﻪ ژاﻟﯿﺎن ،ﺗﭙﻪ ﮔﯿﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ و ﮔﻮدﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﻔﺎلﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ )۳ــ۷ق( در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮر ،ری ،ﮐﺎﺷـﺎن،
ﮔﺮﮔﺎن و آﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﻓﻮر و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه در اﯾﻦ دورانﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑـﻪﻓـﺮد ﻧﻘـﻮش آنﻫـﺎ ﺑـﺮای
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ،دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨـﺎب اﯾـﻦ ﺑـﺎزهﻫـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .در دورۀ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﻣـﺪرﮐﯽ از
ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎدﭘﺮدازی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه در اﯾﻦ دوران در ﻫﻨﺮ و دﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﻤـﯿﻦ ﻃـﻮر
واﻗﻊ ﺷﺪن آن در ﺑﯿﻦ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺣﻠﻘﮥ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوران را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻘﻮش از ﻟﺤﺎظ
ﻧﻤﺎدﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎلﻫﺎ در ﺑﻄﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ زﯾﺒـﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .١:ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ )ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ( در اﯾﺮان؛  .٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘـﺶ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن در ﺳـﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫـﺎ ﭘـﺲ از ورود
اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی.
 .۲ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﯽ در ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺰﯾﯿﻦ ،در ﻧﻘﻮش ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻣﯿﺪ ،ﺗﺮس ﯾﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
ﺧﻄﺮات ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻘﻮش ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺗﻤﺪنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،دارای ارزش ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ رﻣﺰﻫﺎ ،اﻓﺴﺎﻧﻪﻫـﺎ ﯾـﺎ آداب ﻣـﺬﻫﺒﯽ
ً
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺸﯿﺪن آنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ .ﻫﻤـﯿﻦ ارزشﻫـﺎ و ﺑﯿـﺎنﻫـﺎی ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ،ﻧﻘـﻮش را ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﻋﻼﺋـﻢ
ﻗﺮاردادی و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﻮام ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻋـﺎﻟﯽ  .(١٣١ ،١٣٧۴ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد اﺷـﺎره ﮐـﺮد :ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی آن ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮه ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه ،آﺗـﺶ ،ﺑـﺎران ،ﺳـﯿﻞ ،زﻟﺰﻟـﻪ
و ،...زراﻋﺖ و دامﭘﺮوری و ﺷﮑﺎر ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻇﺮوف ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ارﺗﺒﺎطﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻨﺖﻫﺎ و آداب دﯾﻨﯽ ،ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران )ﻫﻤﺎن.(١٨٧ ،
رﻣﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯽء ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و واﻗﻌﯿﺖ آن درآﯾﺪ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ،ﯾﮏ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺷﯽء ﯾﺎ ﭼﯿﺰی در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ آﺷـﮑﺎر و

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ
روی ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ ۱۶۳ ،...ـ۱۷۷
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ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﺎد ،ﻣﻌﺮف ﭼﯿﺰی ﻣﺒﻬﻢ ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﻬـﺎن از ﻣﺎﺳـﺖ )ﺗﺴـﻠﯿﻤﯽ  .(٢٩ ،١٣٧٧ﻋـﺎﻟﻢ
ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﻧﺴﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از زﺑﺎن ،اﺳﻄﻮره و ﻫﻨﺮ .دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻤﺎن.(٣٢ ،
ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺎه ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺎه ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  .(١ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺮ روی ﮐﻮهﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺧﻄـﻮط ﺷـﻄﺮﻧﺠﯽ ﮐـﻪ
ﻧﻤﺎد زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﺘﯽ ﺑﻮد ،رﺳﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

ﺟﺪول  :١ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻨﻬﺎ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻇﺮف
ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺗﻞ ﺷﻐﺎ،
٣٠٠٠ـ٢۵٠٠ق.م
)ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٣٨۴

ﺳﯿﻠﮏ،
۴٢٠٠ـ٣۵٠٠ق.م
)ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٣٨۴
ﺗﭙﻪ ﮔﯿﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ،
٢۵٠٠ق.م )ﺗﻮﺣﯿﺪی
(۱۳۸۴

ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺮ ﻧﻤﺎد درﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻮﺟﺪار اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن  .(٣۴ ،١٣٧۶از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮغ ،ﻏﺎز ،اردک ،ﻟﮏﻟﮏ ،ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ،ﻋﻘﺎب ،ﮐﻼغ ،ﺧﺮوس ،ﮐﺒﻮﺗﺮ و ﻃﺎووس اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن
آﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺎز ،اردک ،ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ارﺗﺒﺎط و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آب ،از اﯾـﻦ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﺎدی از
آﺑﺎداﻧﯽ و آب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد )ﻫﻤﺎن.(١٠۶ ،
ﺟﺪول  :۲ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷

ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺗﻞ ﺷﻐﺎ،
٣٠٠٠ـ٢۵٠٠ق.م
)ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٣٨۴

ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺗﻞ ﮐﻔﺘﺮی،
٢٠٠٠ـ١٨٠٠ق.م
)ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٣٨۴

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

ﺟﺪول  :۳ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻇﺮف
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺷﻮش ٣٠٠٠ ،ق.م
)ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٣٨۴
ﺳﯿﻠﮏ۴٢٠٠،ـ٣۵٠٠ق.م
)ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٣٨۴

ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺷﻮش ٣٠٠٠ ،ق.م
)ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٣٨۴

ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪ ،ﺷﻮش ،ﻫﺰارۀ
ﺳﻮم ق.م
)ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٣٨۴

ﻧﻘﺶ ﻋﻘﺎب ﯾﺎ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﺣﻔﺎریﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻋﻘـﺎبﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺎ ﺑـﺎلﻫـﺎی
ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ .ﺳﻔﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻮدی و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻗﻬﻮهایرﻧﮓ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎل و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰارۀ ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﺎب ﺑﺎ ﺑﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮔﺸﻮده در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ).(S.kawaml 1992

ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

ﺟﺪول  :۴ﻋﻘﺎب و ﺷﺎﻫﯿﻦ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻇﺮف
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺗﭙﻪ ژاﻟﯿﺎن ﻓﺎرس،
۳۰۰۰ق.م )ﮐﺎﻣﺒﺨﺶﻓﺮد
(١٣٩٩

ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﮔﻮدﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﮐﻨﮕﺎور،
۵٠٠٠ق.م )ﺗﻮﺣﯿﺪی
(١٣٨۴

 .۳ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه در ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺎده و اﻧﺘﺰاﻋـﯽ ﺑـﺮ
روی ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺰار ﮐﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪن ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮓﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از دو ﻧﻮع رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺸﮑﯽ در اﯾﻦ دوران ﻣﻌﻤﻮل و راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ :اول رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ )ﻣﻐﻦ( ﮐـﻪ از اﮐﺴـﯿﺪ ﻣﻨﮕﻨـﺰ و دوم رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﮐـﻪ از
اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ )اﺧﺮا( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ
رﺳﯿﺪ ،اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻃﺮحﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﻘﻮش دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷـﺪهاﻧـﺪ،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش را دارد ،ﻧﻘﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﭘﺮﻧﺪه را اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﺑـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ وﻓـﺎدار ﺑﻤﺎﻧـﺪ .ﺑﻌﻀـﯽ از ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻـﻮرت
ﻧﻘﻮﺷﯽ ﯾﮏﺗﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻼﺻـﻪﺷـﺪهای از اﯾـﻦ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﺸـﻢ و ﭘـﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (١ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(.
ﻋﻨﺼﺮ ﺗﮑﺮار و رﯾﺘﻢ ،ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎلﻫـﺎی ﻋﺼـﺮ ﺑﺎﺳـﺘﺎن دارد )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (٢ﮐـﻪ در ﮐﻨـﺎر ﻋﻨﺼـﺮ اﻧﺘﺰاﻋـﯽ و
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ،دو ﺷﺎﺧﺼﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﻧﮑﺎرﻧﺸﺪﻧﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ و ُ
ﺗﻮﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(٣

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ
روی ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ ۱۶۳ ،...ـ۱۷۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :١ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت )ﺗﻮﺣﯿﺪی (۱۳۸۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :٢ﻧﻘﺶ ﺑﺎ رﯾﺘﻢ )ﺗﻮﺣﯿﺪی (۱۳۸۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﻧﻘﺶ ﺗﻮﭘﺮ )ﺗﻮﺣﯿﺪی (۱۳۸۴

 .۴ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﯽ در ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰات ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻣﻮر و ﻣﺼـﺎرف روزﻣـﺮه ﻣﻨـﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ازدﺳﺖرﻓﺘﮥ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﻣﺮدم ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑـﺎر دوران ﭘﺮﺷـﮑﻮﻫﯽ از ﻋﻈﻤـﺖ ﺧـﻮد را در ﺗـﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در آن دوران ﻫﻨﺮ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و ﻧﻘﻮش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهﺷﺪه در آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ،ﺑﺎورﻫـﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت ﻣﺮدﻣﺎن آن روزﮔﺎر دارد.
ﻫﻨﺮ و دﯾﻦ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺮ دﯾﻨـﯽ ،ﺳـﻨﺘﯽ و ﻣﻘـﺪس
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،زﯾﺮا اﺻﻮل روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻫﻤـﮥ وﺟـﻮه زﻧـﺪﮔﯽ آنﻫـﺎ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻮد و ﻫـﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﻨـﺮی و ﻓﮑـﺮی ﺧـﺎرج از اﯾـﻦ اﺻـﻮل و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﺤـﺪود ﻧﺒـﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ آ.ک.ﮐﻮﻣﺎراﺳﻮاﻣﯽ ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻨﺪی در ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ »ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮد« )ﮐﻮﻣﺎراﺳﻮاﻣﯽ .(۱۳۸۲
ﻧﻘﻮش ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺳﻔﺎلﻫﺎ در ﻗﺮن ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) ٩و ١٠م( ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دواﯾﺮ و ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻞ و ﺑﺮگ ،اﺷﮑﺎل ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ.
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دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻧﻘﻮﺷﯽ ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن )ﻃﺎووس ،ﻏﺎز ،ﻋﻘﺎب( و ﺣﯿﻮاﻧﺎت )آﻫﻮ( ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدات اﻓﺴﺎﻧﻪای )اﺑﻮاﻟﻬﻮل و (...و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ در اﻏﻠـﺐ اﯾـﻦ
آﺛﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )زﮐﯽ ١٨٩ ،١٣۶۶ـ .(١٩١در ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻔﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎری ،آﻣﻞ و اﺷﺮﻓﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﺳﺎری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
اواﺧﺮ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ روی آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺳـﻔﺎلﻫـﺎی آﻣـﻞ و اﺷـﺮﻓﯿﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻗﺮنﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎوی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻏﺎز ،ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ،آﻫﻮ و ﻃﺎووس ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﻧﻘـﻮش
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻮش ﻓﻠﺰات و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(۱۹۳ ،
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻫﻤﮥ ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎ دﯾـﺪه ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪاﻧﺪ .ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻤﺎد ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ روح اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑـﻪ آﺳـﻤﺎن ﺻـﻌﻮد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری از
اﻗﻮام ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎن و آﺳﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣـﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ .ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن از وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﻫـﻮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ را ﺗﺠﺴـﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ )ﻫﺎل  .(٣٩ ،١٣٨٧روح ﺑﺎ ﺷﻬﺒﺎزی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻘﺎره ﻣﺮﺷﺪ او را ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﻏـﯽ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻗﻔﺴﯽ از ﺧﺎک اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ روح را ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺪون
ﻗﻔﺲ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﮥ ﺧﺎﮐﯽاش ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﻮاﻟﯿﻪ و ﮔﺮﺑﺮان .(٢٠١ ،١٣٧٩
در ادوار اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ،ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﯿﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را در ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،ﻫﻨـﺮ و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻧﯿﺰ وﺟﻬﯽ از آﯾﯿﻦﻫﺎی وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﻘﻮش آﺛﺎر او ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ و ﺗﺼﻮرات او از ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﺮ او ﺟﻨﺒﮥ
اﻟﻬﯽ و دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﻮش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات او ﺑﻮده اﺳﺖ .وی از ﻧﻘﻮﺷﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از اﺣﺴـﺎس و ادراک و ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ .ﺻﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ راز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻔﺨﮥ ﻣﮋده از ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات اﻧﺴﺎن ،ﯾﮏ ﺻﻮرتاﻧﺪ و ﻫﺰار ﻣﻌﻨﺎ )اﮐﺒﺮی ١ ،١٣٨٢ـ.(٢
در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻗﺪﯾﺴﺎن ﻧﺎم ﭘﺮﻧﺪۀ ﺳﺒﺰ دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ دو ﺑﺎل ﺳﺒﺰ دارد و ارواح ﺷﻬﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﻧـﺪهﻫـﺎی
ﺳﺒﺰ در ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ )ﻧﻤﻞ .(۱۶ :آﯾﮥ  ۴۱ﺳﻮرۀ ﻧﻮر درﺑﺎرۀ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎل ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣـﯿﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺧـﺪا ﺗﺴـﺒﯿﺢ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ﺑـﺎل
ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ داﻧﺎﺳﺖ« .ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﻧﻤﺎدی از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎل ﮔﺸﻮده و در ﺣﺎل
ﺗﺴﺒﯿﺢ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﺮواز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )دﺳﺘﻐﯿﺐ و ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ .(۹ ،۱۳۹۴
در ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮان ﭘﺮﻧﺪه )ﺑﻠﺒﻞ( ،اﻏﻠﺐ ﻗﺎﺻﺪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎم ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮای ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﺑﺮد .در ﻋﻠﻮم ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ و ﻃﻠﺴﻤﺎت ﻫـﻢ
ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ را دارد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤـﺎد آزادی اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ درﺻﺪدﻧﺪ از ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ زورﮔﻮﯾﺎن ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﻨﺎوﻟﯽ .(٩١ ،١٣٨۵
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ،ﻧﻤﺎدی از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﻧﺠﻮم دارﻧﺪ و ﺳﻔﺎﻟﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑـﺎ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻـﯽ اﯾـﻦ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن را ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﻮش ﺳﯿﻤﺮغ ،ﻋﻘﺎب و ﻃﺎووس ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﺑـﺮ روی
ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼغ ،ﺳـﯿﻤﺮغ ،ﻫﺪﻫـﺪ ،ﻋﻨﻘـﺎ ،ﻃـﻮﻃﯽ و ﮐﺒـﻮﺗﺮ ﻧﯿـﺰ در ﻇـﺮوف ﺳـﻔﺎﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه
وﯾﮋهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﺮودهﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدوﺳﯽ )ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ( ،ﻋﻄﺎر )ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ( و رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
و ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻧﻤﺎدی از ﭘﺮواز اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﯿﺎﻧﯽ .(٨۵ ،١٣٧٩
۴ـ .۱ﮐﻼغ
ﻣﺮﻏــﺎن ﻫﻤــﻪ زﯾﺮکاﻧــﺪ و ﮐــﻼغ از ﻫﻤــﻪ زﯾــﺮکﺗــﺮ )ﺑﻬــﺎر  .(١۵٢ ،١٣٨٠اﯾﺮاﻧﯿــﺎن ﻗــﺪﯾﻢ ﺑــﻪ ﭘــﺮ ﮐــﻼغ ﺑــﺎ اﺣﺴــﺎس ﺗﺮﺳــﯽ آﻣﯿﺨﺘــﻪ ﺑــﻪ ﺧﺮاﻓــﺎت

ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﻼغ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮو ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .در آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ ،ﮐﻼغ ﭘﯿﮑـﯽ ﻣﻘـﺪس و ﻓﺮﺷـﺘﮥ ﻣﯿـﺎﻧﺠﯽ
ﺑﯿﻦ ﺧﺪاﯾﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻼغ ،ﺧﻮشﺧﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺎم ﮐﻼغ را در آﯾﮥ ۳۱ﺳﻮرۀ ﻣﺎﺋﺪه دو ﺑﺎر ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده و وﺟﻮد او را ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺒﺮت و ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﻗﺎﺑﯿـﻞ ﮐـﻪ ﺑـﺮادرش ﻫﺎﺑﯿـﻞ را
ﮐﺸﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ )ﻫﻮای( ﻧﻔﺲ او را ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺮادرش ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از زﯾﺎﻧﮑﺎران ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮدﯾﺪ« )ﺷﯿﺨﯽ ﻧﺎراﻧﯽ ،اﺳﻼمدوﺳﺖ ،و ﻧﻈﺮﯾﺎن .(۱۳۹۵

»آﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﮐﻼﻏﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﮔﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪن ﻣﺮدۀ ﺑﺮادر را زﯾﺮ
ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ای وای ﺑﺮ ﻣﻦ آﯾﺎ ﻣﻦ از آن ﻋﺎﺟﺰﺗﺮم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻼغ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﺑﺮادر را زﯾﺮ
ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ او از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ« )ﻣﺎﺋﺪه٧١ :ـ) (٧٢ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ .(۱۳۸۷
۴ـ .۲ﺧﺮوس
ﺧﺮوس در اوﺳﺘﺎ »ﭘﺮدرﺷﻦ« و در ﭘﻬﻠﻮی »ﭘﯿﻨﺶ داﺧﺸﮏ« ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ .ﺳﺮوش ،ﻓﺮﺷﺘﮥ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﮐﻼغ ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر،
ﻗﺮن ٣ق )(Watson 2004

ﺷﺐزﻧﺪهدار ،او را ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮدارد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺳﺤﺮﺧﯿﺰی در ﻧﺰد ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺪوح و از
ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ﺧﺮوس در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﻘﺪس و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺧﺮوس ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ دﯾﻮان و ﺟﺎودان آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﮓ ﻫﻤﮑﺎر اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﮐﻪ از آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎدی آن دو ،ﺳﮓ و ﺧﺮوس ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن دروج ﺑﺎ ﺳﺮوش ﯾﺎرﻧﺪ )ﺑﻬﺎر
.(١۵٣ ،١٣٨٠
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎد ﺧﺮوس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺧﺮوس آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی دﯾﻨﯽ
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ در ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در دو ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺼﻮر اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﻤﺎر
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازیﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎرۀ »ﺻﺤﻨﮥ دﯾﺪار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم از "ﺧﺮوس ﺳﻔﯿﺪ"
در آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ« ،ﺑﺮگ اﻟﺼﺎﻗﯽ ﻣﺼﻮری اﺳﺖ در زﻣﺎن اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ از »ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺮﻗﻊ ﺑﻬﺮام ﻣﯿﺮزا« اﺳﺖ .در ﻧﺴﺨﮥ دوم »ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ در
ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎره از »ﻣﻌﺮاجﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روی ﺑﻪﺳﻮی ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ دارد ،ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺮوس ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن و داودی .(۱۳۹۹
روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﭘﺮدازی ﺧﺮوس را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺜﻨﻮی ،در داﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ ﺧﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ٢۶٠
ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد» :ﭼﻬﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﮑﺶ و ﭘﺎرهﭘﺎره ﮐﻦ و ﻫﻤﻪ را در ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﻮﻫﯽ
ﭘﺎرهای از آنﻫﺎ را ﺑﮕﺬار ،آﻧﮕﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮان .ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ «.ﻣﻮﻻﻧﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﻂ ،ﺧﺮوس ،ﻃﺎووس و زاغ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎدی از ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺜﻨﻮی ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﻧﻤﺎدﭘﺮدازی دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوس ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻬﻮت اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی دوم ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻗﺪﺳﯽ
دارد ،ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺜﻨﻮی ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎدﭘﺮدازی دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوس ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﺧﺮوس ،ﺳﻔﺎل
زرﯾﻦﻓﺎم ،اﺻﻔﻬﺎن ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻬﻮت اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی دوم ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻗﺪﺳﯽ دارد ،ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
ﮐﺎﺷﺎن ،ﺳﺪۀ  ١١ﺗﺎ ١٢
اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ )ﺻﺮﻓﯽ .(۱۳۸۶
ﻫﺠﺮی )ﭘﻮپ (١٣٩۵
۴ـ .۳ﻃﺎووس
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﻃﺎووس ،ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ،ﺗﺠﻤﻞ ،ﺗﮑﺒﺮ ،ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ،ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ ،رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ،زﻧﺪﮔﯽ درﺑﺎری ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ،

ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم ،ﺷﻬﺮت و ﻏﺮور دﻧﯿﻮی ،ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .در ﺑﺎورﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و اﺳﺎﻃﯿﺮی ﻃﺎووس ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺎر اﺳﺖ؛
ازاﯾﻦرو او را ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی زﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺎووس ،ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )دادور و ﻣﻨﺼﻮری ۱۱۴ ،۱۳۸۱ـ.(۱۱۵
اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻤﺎدی از ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره و اﺑﺪﯾﺖ اﺳﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺟﻤﺎل اﻟﻬﯽ و ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺖ .از ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺎووس اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ و اﺑﺪی ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻃﺎووس ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و درﺑﺎن و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮدم
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶ﻃﺎووس،
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن در آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﻏﯽ ﻣﻘﺪس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻗﺮن  ۵ﻫﺠﺮی
اﺳﺖ )ﺧﺰاﯾﯽ .(۱۳۸۵
)رﻓﯿﻌﯽ (١٣٨٧

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ
روی ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ ۱۶۳ ،...ـ۱۷۷
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۴ـ .۴ﻋﻘﺎب )ﺷﺎﻫﯿﻦ(
ﻧﻘﺶ ﻋﻘﺎب و ﺷﺎﻫﯿﻦ در اﺳﺎﻃﯿﺮ دارای ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﺛﺎر ﺑﺪون ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺪﻫﺶ ﻓﺼﻞ  ۲۴ﺑﻨﺪ  ۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ﻋﻘﺎب ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮغ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﭘﺮﻧﺪۀ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻗﻠﮥ درﺧﺸﺎن ﻣﯽزﯾﺪ .در
ﺑﻠﻨﺪآﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎر ،ﻧﻤﺎد آﺳﻤﺎن و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎب ﮐﻪ ﻣﺎری را ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﻣﻨﻘﺎر دارد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎد ﭘﯿﮑﺎر ﻗﺪرتﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوزﺧﯽ و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن روز و ﺷﺐ و آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ )دوﺑﻮﮐﻮر
 .(۱۳۷۳ﻋﻘﺎب ﻣﻈﻬﺮ ﺑﺮﺗﺮی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ در آﺳﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ؛ ّ
ﻣﺒﯿﻦ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻗﺒﺎل ﺣﻮادث ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻮﻓﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﻋﻘﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﺧﺮد ،ﺳﮑﻮت ،ﺷﺐ ،ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ،ﺟﺎدوﮔﺮان ،ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ،روح و) ...ﺟﺎﺑﺰ ،۱۳۷۰
۳۶ـ .(۳۷در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ ،ﻣﺮﻏﯽ ﺧﻮشﯾﻤﻦ و ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ و در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﻤﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص دارد .در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﮏ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ ﮔﺎو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﻫﻤﮑﺎری دارد .در دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﭘﺮواز ﻋﻘﺎب ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه و ازاﯾﻦروی ﭘﺮﭼﻤﯽ زرﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﺎب ﻫﻤﻮاره در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎه
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن در اﻫﺘﺰاز ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻨﺮ ﭘﺎرت و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻋﻘﺎب ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺧﺪای آﻓﺘﺎب )ﻣﯿﺘﺮا( ﺑﻮده اﺳﺖ )دادور و ﻣﻨﺼﻮری ۱۱۰ ،۱۳۸۱ـ.(۱۱۱
ﻋﻘﺎب ﻧﺰد ﻋﺮﻓﺎ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ دارد :ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اول و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻠﯽ .ﻧﻔﺲ ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اول ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻘـﺎب ،او را
از ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮ و ﻓﻀﺎی ﻗﺪﺳﯽ ﻣﯽﺑﺮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ او را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﯽﻧﺸـﺎﻧﺪ )ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ  .(۱۳۹۱ﻋﻘـﺎب ﯾـﺎ
ﺷﺎﻫﯿﻦ در ﻋﺮﻓﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای دارد و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺮواز و ﻻﻧﻪﮔﺰﯾﻨﯽ در ارﺗﻔﺎع و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺷـﺎه ﯾـﺎ ﻣﯿﺮﺷـﮑﺎر ،از
ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﯾﮑﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﭘﯿﮏ و ﭘﯿﺎمآور آﺳـﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻤـﺎلﻃﻠﺒـﯽ ،ﺑﻨـﺪﮔﯽ و اﻃﺎﻋـﺖ از ﺣـﻖ در اﺳـﻼم ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﯿﺮوﺗﯽ و دﯾﮕﺮان .(۱۴۰۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺪای آﺳﻤﺎﻧﯽ ،از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ در داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ
و ﺻﻮر ﺧﯿﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﺎب اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻮی از ﻣﯿﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﯾـﮥ
ً
َّ
َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ْ
راﺿ َﯿﺔ َﻣ ْﺮ ِﺿ َّﯿﺔ« )ﻓﺠـﺮ ۲۷ :و  (۲۸ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺷـﺎﻫﯿﻦ در ﺗﻤﺜﯿﻞﻫـﺎی ادﺑـﯽ را
»ﯾﺎ أﯾﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤ ِﺌﻨﺔ ار ِﺟ ِﻌﯽ ِإﻟﯽ ر ِﺑ ِ
ﮏ ِ
)ﭼﻨﺎنﮐﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎز در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎر ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﯿﺮﺷـﮑﺎر ﯾـﺎ ﺷـﺎه ﻣـﯽﻧﺸـﯿﻨﺪ( ﻧﻤـﺎدی از ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ  :٣ﻋﻘﺎب ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر،
ﻗﺮن ٣ق )(Watson 2004
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ )ﺷﯿﻤﻞ .(۱۳۸۴
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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۴ـ .۵ﺳﯿﻤﺮغ
در اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﻤﺮغ ،ﺑﺎﻻی درﺧﺖ ﺑﺰرگ و ﺗﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﺌﻮﮐﺮن« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ از روی درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﯾﺪ ،ﺑﺮگﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن درﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻮ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد .او ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﯾﺮاﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و از ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ادوار آﮔﺎﻫﯽ دارد.

ازاﯾﻦرو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ .ﻓﯿﻞ را ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ دررﺑﺎﯾﺪ و ازاﯾﻦروی ﺑﻪ »ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮﻏﺎن« ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﻏﯽ اﺳﺖ اﯾﺰدی .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮغ ،ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﯾﺎ »ﺗﻮﺗﻢ« ﻗﻮم ﺳﮑﺎ )ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺘﻢ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اراﺋﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻤﺮغ را ﮐﻮه »اﭘﺎرﺳﻦ« در ﺳﮑﺴﺘﺎن )ﺳﯿﺴﺘﺎن( ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ )ﯾﺎﺣﻘﯽ .(۲۶۶ ،۱۳۶۹
ً
در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻮق ،ﺳﯿﻤﺮغ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽاﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺒﻐﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺮغ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،روح ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ،ﻋﻘﻞ ﻣﺠﺮد و ﻓﯿﺾ
ﻣﻘﺪس اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺳﺠﺎدی  .(۱۳۷۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهﻫﺎی ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از ﺳﯿﺮوﺳﻠﻮک و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺗﺠﻠﯽ ذات ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﺻﻞ وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻄﺎر اوج آن را در ﺳﻔﺮ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ درﺑﺎر
ﺳﯿﻤﺮغ )ذات اﻟﻬﯽ( ،ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽ .(۱۳۹۲
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻓﻮق ،در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺑﺰرگ و ﺟﺜﮥ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﯿﻤﺮغ )ﻋﻄﺎر  (۱۳۵۶ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﻤﺮغ از زال و واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن او ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻪ زال ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ )ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن  .(۱۳۷۴درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﺮ آن آﺷﯿﺎﻧﻪ دارد
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :٤ﺳﯿﻤﺮغ،
ﺳﻠﻄﺎنآﺑﺎد ،ﻗﺮن ٨ق
)ﻃﻮﺑﯽ( ﻧﯿﺰ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺎدی اﺳﺖ )ﺳﻬﺮوردی  (۱۳۸۰ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﺳﺪرةاﻟﻤﻨﺘﻬﯽ اﺳﺖ
)ﻣﯿﺒﺪی .(۱۳۸۴

)(Watson 2004

 .۵ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪۀ ﺳﻔﺎل در دوران اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪۀ ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ از ﻟﺤـﺎظ ﻓـﺮمﺷﻨﺎﺳـﯽ در ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑﻨـﺪیﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮﮐـﺪام
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮﻧﺪه ،ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻄـﯽ،
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮدهای و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ.
۵ـ .۱ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮﻧﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺰرگ در ﮐﻒ ﻇﺮف ﻗﺮار دارد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه

در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی اﻧﺴﺎن ،در اﺑﺘﺪای ورود اﺳﻼم ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و اﻫﻤﯿﺖ اﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی و ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول  :۵ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

اﯾﺮان ،ﻗﺮن ۴ق

ﮔﺮﮔﺎن۶ ،ـ۷ق

)(Watson 2004

)(Watson 2004

ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻗﺮن
٣ق

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻗﺮن ٣ق
)(Watson 2004

)(Watson 2004

۵ـ .۲ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺳﻔﺎلﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻼﯾﻢ و روان و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽﺷﺎن ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ ،در زﻣﺮۀ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃـﺮحﻫـﺎی ﭘﺮﻧـﺪه در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻫﻨـﺮ اﯾـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻧﻘـﻮش ﭼﻨـﺎن

اﺳﺘﺎداﻧﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺨﯿﻞ و ﻣﻬﺎرت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫـﺎ ﺑـﻪراﺣﺘـﯽ ﺗﺸـﺨﯿﺺ داد .دﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ ﭘﺮﻧـﺪه ،ﭼﻨـﺎن
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺎوراﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮﻧﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮد ﻇﺮوف )ﮐﺎﺳـﻪ(
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻣﻮ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط روان را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻨﻈﻮر و ﻫﺪف ﺧﻮﯾﺶ )ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
وﺟﻪ ﺗﺨﯿﻠﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻃﺮح اﺳﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ

ﺟﺪول  :۶ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻇﺮف
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﮐﺎﺷﺎن۶ ،ـ۷ق
)ﮐﺎﻣﺒﺨﺶﻓﺮد (١٣٩٩
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻗﺮن ۵ق
)(Watson 2004

ﻧﻘﺶ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
آﻣﻞ۴ ،ق
)ﮐﺎﻣﺒﺨﺶﻓﺮد (١٣٩٩
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻗﺮن ٣ق
)(Watson 2004

ﻗﺮن ٣ـ۴ق

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر۴ ،ق

)(Watson 2004

)(Watson 2004

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ
روی ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ ۱۶۳ ،...ـ۱۷۷
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۵ـ .۳ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮدهای
اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﺒﺎرۀ ﻗﻠﻢﻣـﻮ ،ﻃـﺮح ﮐﻠـﯽ ﭘﺮﻧـﺪه را

ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮕﺮاﻓﯿﺘﻮ )اﯾﺠﺎد ﺧﺮاش( ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻮدهﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶﻫـﺎی
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏﺿﺮب ﻗﻠﻢﻣﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﯾـﻦ ﻃـﺮحﻫـﺎ ﻗﺮاﺑـﺖ
زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ دارﻧﺪ.
ﺟﺪول  :٥ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮدهای )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻧﻘﺶ

ﻇﺮف

ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ

ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻗﺮن ٣ق
)(Watson 2004

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻗﺮن ٣ق
)(Watson 2004

ﻗﺮن ۴ـ۵ق
)(Watson 2004

ﻗﺮن ٣ـ۴ق
)(Watson 2004

۵ـ .۴ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ
اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ دوران ﺑﺮ روی ﻇﺮوف ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻋﻠﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺮﮐﺰ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ دو ﺻﻮرت در ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:اﻟﻒ .ﭘﺮﻧﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد

ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﻼل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﭘﺮ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ب .ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺎل ﭘﺮواز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺲ ﺣﺮﮐﺖ را در
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﺟﺪول  :٦ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ
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ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﻇﺮف

ﻧﻘﺶ

ری ،ﻗﺮن ٧ق
)(Watson 2004

ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﮐﺎﺷﺎن ،ﻗﺮن ۶ق
)(Watson 2004

۵ـ .۵ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواج ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪﺻﻮرت رﺋﺎل و ﯾﺎ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ

روی ﻧﻘﻮش اﯾﻦ ﻇﺮوف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻘﻮش در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮ ﻃﺮحﻫﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎزلﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻇﺮوف

ﻧﻘﺶ

ﺟﺪول  :٧ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻗﺮن ۶ق
)(Watson 2004

ﻧﻘﺶ

ﻇﺮف
ﻗﺮن ۶ق
)(Watson 2004

ﺟﺪول  :۸وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

دورۀ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ

ً
ﻃﺮحﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ

ﺷﺪهاﻧﺪ ،درﺻﺪد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ و رﺋﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

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

ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻇﺮوف ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﮑﺮار وﺟﻮد دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را از

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﻇﺮوف داﻧﺴﺖ.

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

در ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم از اﻧﻮاع رﻧﮓﻫﺎی اﻟﻮان و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

رﻧﮕﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﮥ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ً
در دورۀ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻮش ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ در آن ﮐﻢرﻧﮓ اﺳﺖ.

ﻧﻘﻮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در آن ﮐﻢ رﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻘﻮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺒﮥ ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :۹وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک
ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ذوق و ﻫﻨﺮ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻘﻮش ﺑﺮ روی ﻇﺮوﻓﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد روزاﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ(.
در ﻫﺮ دو زﻣﺎن ،ﺳﻔﺎل ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﺗﺨﯿﻼت ،اﻋﺘﻘﺎدات و اﻓﮑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از رﻧﮓﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻘﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دورۀ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ،در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺟﻮد دارد.
در ﻫﺮ دو دوره ،ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺻﺮف ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

 .۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎلﻫﺎ ﻫﻢ در دوران ﭘﯿﺶ از ﺗـﺎرﯾﺦ و ﻫـﻢ در
دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪۀ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ ﻧﻘـﻮش ﺧـﻮد را ﺑـﻪﻟﺤﺎظ ﻇـﺎﻫﺮی ﺑـﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﻮش اﺳﻼﻣﯽ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻼت و ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل را در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻘﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻃﺮح ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﺮﻧﺪه و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻋﻨﺼﺮ رﯾﺘﻢ در ﻧﻘﻮش دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻧـﺪرت ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻃﺮحﻫﺎی دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو اﮐﺴﯿﺪ ،آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃـﺮحﻫـﺎی ﺳـﯿﺎه و ﺳـﻔﯿﺪ،
ﻧﻘﻮش رﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد رﻧﮓزا در اﻣﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻟﻌﺎب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﺗﻀﺎدﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه ،وﺟﻮه اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺎلﻫﺎ در ﻗﺮون ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺎلﻫﺎ در ﻫﺮ دو
دوره ،در ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و آنﻫﺎ ﺳﻔﺎل را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻋﺘﻘﺎدات و ذوق ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺴﺖ
ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را در ﻇﺮوف ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺎلﻫﺎ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه در
ﻫﺮ دوران ﺟﺰء ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪۀ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه و
ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﯿﺮاث ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ذوق و ﻫﻨﺮ و اﻓﮑﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه از اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﻮش و ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ
روی ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺳﻔﺎلﻫﺎی دورۀ ۱۶۳ ،...ـ۱۷۷

174

ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﮐﭙﯽ ﺻﺮف از آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻧﻘﻮش و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
دﯾﻮار ﮐﻬﻨﺴﺎل و ﺳﺘﺒﺮ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺧﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد راهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ در ﺧﻼﻗﯿﺖ و آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﮑﺮ ﮔﺮدد.
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ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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