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 :چکیده

 نقوش این مخاطب به مفاهیم این انتقال برای هنرمند. باشندمی... و شریعت برکت، پرواز، آبادانی، آبادی، از نمادی پرندگان نقش 

 که ظروفی. برساند مخاطب به را خود مفهوم طرح، ترینساده با بتواند تا کرده طراحی استرلیزه صورت به و نمادین صورت به را

 نظر نقطه از و اندشده خلق بردیرکا و تجسمی هنرهای مبانی اصول کلیه رعایت با اند،گرفته قرار بررسی مورد پژوهش این در

: از عبارتند تحقیق این اهداف. اندگرفته بهره پیام رساندن برای نمادگرایی و رمزپردازی روش از نقوش، محتوای و پیام هارای

 موزه اسالمی بخش در موجود هایسفالینه روی بر خود دوره در نقش این کارکرد و پرنده نقش منشأ و مفهوم شناخت و بررسی

 تاریخی، نوع از تحقیق این. گرافیک و هندسی اصول نایمب بر پرنده نقش تحلیل و تجزیه همچنین و باشدمی عباسی رضا

  .باشدمی ایکتابخانه و میدانی مطالعه عکسبرداری، اطالعات گردآوری روش و بوده تحلیلی و توصیفی

 نماد ،نیشابور ،سامانی دوره سفال پرنده، نقش: کلیدی واژگان
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 :مقدمه

-گونه این واقع، در که است، چرا بوده هاانسان توجه مورد همواره امروز به تا تاریخ از پیش دوران از سفالین و فلزی اشیاء ساخت

 هایفرهنگ نامیرای شکوه و آفرینیمعنا عرصه تمدنی و هایحوزه بینیجهان انعکاس و هااسطوره و باورها گاهتجلی هنری های

آزادبخت و طاووسی، ) هستند معنوی و مادی میراثی بیانگر و معرف نقش بسته، آثار این بر که نقوشی. روندمی شمار به بشری

 مطرح حال به تا گذشته از مختلف، دوران در همواره انسان، ماندگار هنر از نمادی عنوان به منقوش، هایسفالینه(. 75: 1931

 و آرزوها تمایالت، ها،اندیشه باورها، ات،اعتقاد چون؛ مفاهیمی بیانگر ها،سفالینه در تزیینی اصلی عنصر عنوان به نقوش،. اندبوده

  (.75: 1935 رجبی، و موسوی) است طراحی زمینه در ویژهبه هنری هایمهارت و فنون اصول، دهندهنشان

 همواره و بسته نقش ارزشمند و کهن بومی هنر این بر گوناگون اشکال در و وفور به دیرباز از که است نقوشی از پرنده نماد و نقش

 هندو، ،چینی بودایی، مثل مهمی هایتمدن و هافرهنگ در گذشته از که است عنصری پرنده. ه استداشت خاصی اهجایگ

 پرندگان .(51: 1953 کوپر،) است شده ظاهر گوناگونی اشکال به و مختلف هایحالت در و بوده یافت قابل و ... اسالمی، مسیحی

 پیروزی همچون نمادینی مفاهیم دارند؛ بوم و مرز این ادبیات و فرهنگ در یخاص جایگاه و هستند سمبلیک و نمادین بار حامل

را  مذهبی و عرفانی  مفاهیم همچنین و  خواهیباران  و  باروری  درخواست بهار، بشارت روزی،نیک و خوشبختی شر، بر خیر

 بیانگر هستند.

 این روی بر موجود نقوش. گیردمی بر در را هجری قمری 19 تا 1 قرن از عباسی رضا موزه اسالمی بخش در موجود سفالین آثار

 تنوع با پرنده نقش ،موزه این در موجود آثار حیوانی نقوش بررسی در. باشدمی حیوانی و انسانی گیاهی، ،کتیبه نقوش شامل آثار

 بر قالب پرنده نقش اثر 11 رد که باشدمی پرنده نقش دارای اثر 91 موزه این سفالین آثار بین در. شودمی دیده وفور به طرح

 در شده بررسی هایسفالینه .است رفته کار به کتیبه و گیاهی انسانی، نقوش کنار در پرنده نقش آثار باقی در و است نقوش دیگر

 است. در این پژوهش کشف شده در منطقه نیشابور، سامانیان( )حکومت قمری هجری 4-9 تاریخی دوره به مربوط پژوهش این

پرداخته شود. در  هااین سفالینههای کهن و نمادین پرنده در معرفی برخی از نقشمایه و است تا حد امکان به بررسی عی شدهس

بخش اسالمی  هایدر سفالینهمفاهیم نمادین برخی پرندگان که و مفهوم نماد معرفی سفال نیشابور و سپس  دا بهابت راستا این

 شود. خته میاست پردا به کار رفته موزه رضا عباسی

 

  :سفال دوره سامانی

 سوم  سده های سفالینه در موجود های ویژگی سبب به .است اسالمی سفالگری شاخص و دیرینه سنت آغاز قمری هجری سوم قرن

 ساخته نیشابور، جمله از ایران، شرق در تر بیش که است شده معروف «گلی» لعاب به سفال نوع این هجری قمری، چهارم و

 از پس و بردند می فرو رنگ نخودی گلی لعاب داخل در ،ساختن از پس است، رنگ قرمز و نخودی خمیر از که را فالس. شد می

 زمینه در جالدار لعاب به دستیابی از پس سامانی سفالگران خالقیت. آراستند می آن روی بر را نظر مورد نقوش شدن، خشک

 با همراه ،زردرنگ یا ارغوانی گاهی نیز و رنگ عاجی و سفید آستر با را فالس بدنه سامانی سفالگران. است سفال روی طرح و نقش

 . آوردندمی دست به سفید رس لگِ دوغاب از ایپوسته
 ادامه نقوش، تشابه دلیل به که چرا ،هستند برخوردار خاصی اهمیت از قمری هجری 4 و 9 قرون به مربوط نیشابور هایسفالینه

 مسلمان غیر هنرمندان حضور اسالمی هنر به ساسانی هنر از مضامین این انتقال علت .باشدمی ساسانی دوره فلزکاری هنر
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-منسجم و نخستین جزو سامانی سفالین آثار گفت توانمی. است نیشابور در یسامان مسلمان تازه هنرمندان همچنین و ساسانی

 شکوفاترین از دوره دو میان رابط حلقه توانندمی هاسفالینه نای طرفی، از. است اسالمی دوره ایران در تجسمی هنرهای آثار ترین

 القای برای نمادین موضوعات از استفاده (.173: 1977)بیات،  باشند( اسالمی دوره و اسالم از قبل هنر) ایران هنر تاریخ هایبرهه

 از استفاده برای منبعی را ایران در اسالمی و یتاریخ پیشاتاریخی، ادوار بتوان شاید. دارد رواج و سابقه مختلف هایدوره در معانی

 موضوعات بیان همچنین مردم، و خود نیازهای ابراز برای فضایی داشتن با هنرمندان. آورد شمار به هنر در نمادین موضوعات

 در نسانیا تصاویر اگرچه میان، این در. اندزده معنادار نقوشی تصویر به دست جامعه، مذهبی و اجتماعی فرهنگی، مختلف

 هایسنت بقای تصاویر این از بعضی. است متداول بسیار نیز حیوانات تصویرسازی دارند، ایویژه نقش سامانی هایسفالینه

 را نیشابور های سفالینه هایمایه نقش از وسیعی بخش جانوران نقوش .(17: 1935 هال،) دهند می نشان عصر این در را ساسانی

 یا چهارپایان از اعم جانوران، نقش از اثری ،انسانی هایپیکره یا پیکره با شده تزیین ظروف در حتی. است داده اختصاص خود به

 این اغلب. هستند ویژه و خاص معنایی برای قراردادی و نماد جانوری نقوش از هریک حقیقت، در. شودمی دیده مختلف، پرندگان

 هنر از متأثر بتوان را هانقشمایه این بر حاکم تجرید و سادگی یدشا. اندشده پردازینقش خاصی تجرید و سادگی با نقوش

 آیین اعتقادات در ریشه هاسفالینه از بسیاری بر شده تصویر هایمایه نقش. آورد حساب به تاریخ از پیش انتزاعی و تجریدگرا

 و داشت عام استفاده تاریخ از پیش دوران در سفالین ظروف از بسیاری .(1934: 41 خزایی، و همپارتیان) است داشته 1روانزُ

 و عاطفی ارتباطات رعایت آن تزیینات تولید در طبیعی طور به و بود ذهنیات سایر و هاآیین ها،پیام ها،خواهش بیان وسیله

 (. 973: 1955، فرای ) است بوده مربوطه جوامع فرهنگی و هنری -تاریخی وقایع و هنر بازگوکننده و شده مذهبی باورهای

   :مادن

ای چه واضح و بدیهی نماد تجلی و نمایشی است که اندیشه و تصویر یا حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا هر گونه نسبت و رابطه

نماد چیزی است از جهان شناخته شده و قابل دریافت و »(. یا به قول دیگر 19: 1935کند )ستاری، آوری میقراردادی یادو چه 

به چیزی از جهان ناشناخته و غیر محسوس یا به مفهومی جز مفهوم مستقیم و متعارف اشاره کند، به  تجربه از طریق حواس که

: 1933)پور نامداریان، « شرط آنکه این اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعی و مسلم آن تلقی نگردد

 و بیان قابل مستقیم زبان با که مفاهیمی یعنی ،شود بیان دیگر روشی به اندتونمی که شودمی گفته چیزی به نماددر واقع   (.14

 نابی را خود بتوانند تا گردندمی نمادین قالبی نیست، مفاهیم این انتقال به قادر هایشمحدودیت همه با زبان و نیستند درک

 (.71:  1977 ستاری،) کنند

 نمادین پرنده: مفهوم

 از بعد که دارد وجود زیادی باستانی اعتقادات» .دارد آسمان و زمین میان واسط نقشی و روح نماد اهفرهنگ از بسیاری در پرنده

 موجودی پرنده .(73: 1933 فورد، میت) «است روح سمبل پرنده بنابراین، کند؛می ترک را جسم پرنده یک شکل به روح مرگ،

.« اندبوده باران و ابر نماد تاریخ از پیش دوران از» ایران در دگانپرن .است آسمانی نمادی دلیل همین به و کندمی پرواز که است

 که طاووس یا است خورشید خدای از نمادی که عقاب مثالً) خدایان از تجسمی معموالً پرنده آسمان، با پرنده ارتباط دلیل به

 و ادیان از بسیاری در  .(17: 1957 هام،پر) شودمی گرفته نظر در خدایان پیک یا و( شودمی شناخته ناهید ها،آب ایزد نماد
                                                 

 
ن خدایی است که در زمانی که هیچ است اما بنا بر آیین زروانی، زروا خدای زمان های پهلوی نوشته باستانی است. زروان در ایزدان بمعنای زمان است و نام یکی از زروان -1

 داشته باشد که جهان را بیافریند.  اورمزد های آرمانیِ آورد تا پسری با ویژگی چیز وجود ندارد نیایشهایی به جای می
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 در که عطار پرندگان همچون. هستند وجود برتر مراحل و فرشتگان نماد معنوی، مراحل از نمادی پرندگان ها،داستان همچنین

 که هنگامی ویژهبه ،است روح گستره نماد پرنده. هستند حق یگانه ذات به دستیابی جهت در عرفانی سلوکی ،معنا جوی و جست

. دانستندمی همراه آسمان خدایان خورشید، با را بزرگتر پرندگان باستانی، اقوام از بسیاری. کندمی صعود آسمان به مرگ از پس

 از .(93:  1935 هال،) روندمی شمار به عنصر چهار از یکی و اندبخشیده تجسم را هاآن که هستند هوا هایویژگی از پرندگان

 ایران درپرنده  .کرد اشاره هوا روح و حاصلخیزی جاودانگی، و رسانیپیام باد، ابر، آسمان، آزادی، به توانیم پرنده سمبلیک معانی

 در پرندگان» (.13:1952 جابز،) است صاعقه و خورشید ابر، آتش، از تجسمی کل، عقل نماینده ،سروش و وحی کنندهمنتقل

 گاهی درخت، روی پرنده دو. آیدمی فرود آن نماد یا درخت روی که ی،اله نیرویی دارند، عهده بر مهمی نقش درخت نمادهای

 (.51: 1953 کوپر،« )هستند نیمکره دو تعین عدم و تعین روز، و شب روشنایی، و تاریکی ثنویت، مظهر روشن، یکی و تیره یکی

 یا ایزدان با ارتباط توان آسمان، به ودصع مردگان، ارواح هوا، ارواح الهی، تجلی روح، جان، تعالی، از نمادی پرنده کلی طور به

 بدین، باشدپرنده نماد نفس و جان نیز می .(51: 1953 کوپر،) دنشومی محسوب تخیل و اندیشه شهود، عالی مرتبه به دخول

 بسیار رمزی این و کندمی پرواز اوست، موطن که افالک عالم سوی به که بیندمی بالدار ذاتی صورت به را خود نفس،» که معنی

 صورت به وقتی اما. کندمی حکمرانی جهان بر و دارد فراز به میل است؛ سالم هایشبال ،که است کامل وقتی... نفس. است کهن

 پر، و بال... رودمی تن قالب در و آید می فرود زمین به و کندمی نشیب به میل و شودمی پژمرده هایشبال کند،می جلوه ناقص

 و هاآسمان سوی به گرایندگی آن، طبیعت خاصیت چه است؛ ترنزدیک خدا به دیگر اعضای همه از هک است تن از قسمت آن

 هااین و است نیکی و خردمندی و زیبایی سراسر است، مربوط خدا به چه آن. خدایانست مسکن جا آن و جاست بدان تن بردن

 «گرایندمی نابودی به و شوندمی پژمرده شود، پلیدی و بدی و زشتی خوراکشان ،هابال وقتی اما. اندنفس هایبال خوراک و نیرو

 . (193-195: 1971 افالطون،)

 های موزه رضا عباسی مفاهیم نمادین پرنده در سفالینه معرفی

 طاووس:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      نگارندگان: منبع طاووس، نقش -1                                                                               نگارندگان: منبع -ق ه 4 سده نیشابورطاووس،  نقشبا   سفالین خمره -1

 

ویژه در ایران دیده شده آثار هنری اقوام مختلف دنیا و بهطاووس از دیرباز از جمله پرندگانی بوده است که نقش آن بر بسیاری از 

ینات، تجمل، تکبر، شکوه، خودبینی، نای سمبلیک این حیوان به معنی تزیمع»ود داشته است. و معانی نمادین بسیاری در خ

ی مورد ستایش ناپذیرن و مقام، شهرت، غرور دنیوی، فنارستاخیز، زندگی توام با عشق، زندگی درباری، زیبایی، سلطنت، شأ
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. است یافته جاودانه عمر حیات، آب نوشیدن دلیل به سطاوو بودند، معتقد باستان ایرانیان .(174: 1959)هرمان، « همگان است

 در طاووس نقش ساسانی، دوره آثار از بسیاری در. است بوده توجه مورد مقدس مرغ مثابه به طاووس نیز زرتشت آیین در

 طبیعت و ثنویت مظهر حیات، درخت سوی دو در ایستاده ایهطاووس. »است گرفته قرار زندگی درخت طرف دو در یا تزیینات

 مرغ طاووس،: »است بوده هاآب بانوی ایزد از نمادی باستان ایران در پرنده این(. 171: 1953 کوپر،) «هستند انسان گانه دو

 و خورشیدی نماد و است بهشت مرغ طاووس (.17: 1957 پرهام،« )است داشته بلندی اساطیری جایگاه و بوده آب ایزد ناهید،

 هاینقاشی در. است الرأس درسمت خورشید یا و ماه کامل قرص یا و کیهان عالمت زند،یم چتر که هنگامی، است کیهانی

 برین فردوس و مرگ از پس جهان نماینده قبر هاینگاره در حال، عین در و بهار فصل و آب فراوانی، حاصلخیزی، نمودگار شاهانه،

 از بسیاری در سر و هاکاریکاشی یندر تزی نقش نای که باشد دلیل همین به شاید(. 139: 1937 شوارتس، و هس فن) است

 همراه است؛ بوده شیطان و حوا ،آدم بین رابط که این دلیل به طاووس، .است گرفته قرار هاامامزاده و مسجد نظیر متبرکه اماکن

 که کندمی بیان و داندمی پرستانبهشت مظهر را طاووس الطیر،منطق در (. عطار3: 1937خزائی، ) شودمی رانده بهشت از هاآن

 طاووس، نقش از زیاد استفاده. (5: 1957 پور، تقی) شد رانده آنجا از مار با همدستی گناه به که است بهشتی به بازگشت مشتاق

 نیشابور، ظروف در نقش این. باشدمی یمنی خوش از نمادی و بوده مرتبط اعتقادی جنبه با قمری، هجری چهارم و سوم سده در

 با گونه مثلث فرمی اغلب پرنده، این دُم. اندشده متصل هم به نقطه یک در دُم، و بدن رأس که است پرندگانی صورت هب بیشتر

 طاووس از نمادی تاج، این ویلکینسون گفته به و هستند اینقطه سه توپیتاج  دارای اغلب پرندگان، این. دارد گرد هایگوشه

 (1-1ر )تصوی (.Wilkinson, 1793: 25) باشدمی

  : کالغ 

 
 

 

 

 

 

 

  منبع: نگارندگان -نقش کالغ -4                                        منبع: نگارندگان -ق ه 9، نیشابور با نقش کنده کالغ، سفالین بشقاب -9

 

 قوه نشانه و شیدخور پیک معنای به ایران اساطیری کالغ، 1ورغن: »دارد خاصی جایگاه ایران اساطیری و قومی باورهای در کالغ

بر خالف تصور منفی که  (.97: 1935 منش، بختیاری) «رفتمی شمار به وَرَثرَغنَه تجلیات از یکی و نیرومندی سرعت، وجودی

ای با فضایل مثبت بوده است و نمادگرایی این پرنده ،این پرنده نزد اغلب جوامع گذشتهدارد، در  دامروزه در مورد این پرنده وجو

ها این پرنده نماد طول عمر و دارای نیروی دفع بال ت گرفته است. در بسیاری از فرهنگساس همین تصویر مثبت صورپرنده بر ا

در اغلب باورها کالغ به عنوان »شود. در ایران، چین و ژاپن این پرنده قاصد خدایان و سمبلی از خورشید بوده است: شناخته می
                                                 

2
 133 وشی، فره. )است بوده  Zay و Kaskenak زاغ تلفّظ و Varak یا Vagarγ پهلوی زبان در آن تلفّظ که اند، دانسته اوستایی Varaγna واژه از را آن شناسـان ریشـه - 

:1971) 
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شود که در این حالت نقش نمای ارواح در سفر آخرشان ظاهر میپیک خدا و یا راه به صورت خدا یاقهرمانی خورشیدی و اغلب 

 خبر پیک کالغ میترا آیین در. رودمی شمار به مهریان نمادهای از کالغ (.737: 1937)شوالیه و گربران، « هادی ارواح را دارد

 حامل خداست سوی به پرواز حال در تصاویر، کثرا در که کالغ تصویر. است مهرپرستی هفتگانه مراحل از مرحله اولین و خوش

 .(91: 1955 امیدیانی، و رضی) اندزده چنبره آن دور به مار دو که است چوبی ،کالغ مخصوص عالمت. باشدمی خدا برای پیامی

 را الغیک خداوند پس. است آمده قابیل توسط هابیل شدن کشته جریان در و مائده سوره 97 آیه و قرآن در حیوان این نام

  .بپوشاند را برادرش جسد چگونه که بنمایاند او به و کند کاوش زمین در تا برانگیخت،

تکنیک ساخت ( 9-4)تصویرشود. دیده می است برگشته طرف یک به سرش که درحالی رو به رو صورت به در این سفالینه کالغ

این  دهد.را تشکیل می ایران، در اسالمی دوره اوایل سفال وهگر ترینبزرگ از یکیلعاب پاشیده با نقش کنده است که  ،این سفال

 نام به باشد، داشته را تزیین قسم این که سفالی. اندشده پوشانیده شفاف، سرب لعاب با و است حکاکی تزیینشان گروه سفال

-رنگ که است طالیی زرد یا و رنگ سبز کالً ظروف، این لعاب .است گبری آن تجاری نام که شودمی خوانده( خراشیدن) گرافیتو

 در و گرفته انجام مشبک شکل به تزیینات، این .است شده پراکنده آن روی ارغوانی و سبز زرد، ای،قهوه و سبز قبیل از دیگر های

 نقش کالغ بر روی این سفال اشاره به آیین مهریان دارد. .شودمی دیده نباتی هایطرح و اشکال گاهی و خطوط معموالً زمینه،

 که است واضح پر ند.کردتهیه می نقش کنده با تکنیک مناطق نیشابور و سمرقند در هاییسفالینه ،زرتشتی هنرمندان از بسیاری

 (.127: 1957 شراتو، و بوسایلی) گرفتندمی الهام ساسانی دوره کهن هایمایه نقش از خود هایسفالینه تزیین در هنرمندان این

 

 :هدهد

 

 

 

 

 

 
 

                              نگارندگان: منبع -هدهد نقش -7                                          منبع: نگارندگان  -ق ه 4 سده نیشابور لین، با نقش هدهد،کاسه سفا  -7
 

 عربی به و گویند پوپو و سر به شانه را او که دارکاکل مرغی: »دارد عهده بر را قاصد نقش هاافسانه از بسیاری در که ایپرنده

-می شمار به بهشتی حیوان ده از یکی و دارد خاصی جایگاه مسلمانان نزد رد ندهرپ این (.392: 1954 خرمشاهی،) خوانند هدهد

 -بلقیس – آنجا ملکه از و رفت سبا شهر به هدهد» است؛ شده معرفی( سلیمان مرغ) نبی سلیمان قاصد پرنده این قرآن در. رود

: 1937 شمیسا،« )اندگفته نیز برید و پیک جاسوس، او به و است معروف خبری خوش به رو این از و آورد خبر سلیمان برای

 به را آب محل توانستمی که بود ایپرنده تنها هدهد. است درونی و شخصی الهام نماد و پارسا عاقل، راهنمای ،هدهد (.933

 زمانی عطار، الطیرمنطق دراست.  شیخ رمز عرفانی ابیات در هدهد(. 717: 1937 گربران، و شوالیه) دهد نشان سلیمان حضرت
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: 1955 شمیسا،) گزینندمی بر سیمرغ به وصول در خود راهنمای را هدهد کنند،می آغاز را خود نمادین سفر جهان پرندگان که

1114-1119). 

 روی رنگارنگ ینتزی با سفال، نوع ینا ساختاست.  سفید  زمینه روی رنگارنگ نقوش و گلی لعابتکنیک ساخت این سفال، 

 انسان، نقش ترسیم با که است بوده نیشابور آن مهم مراکز از یکی و. شود می محسوب ایرانی، سفالگران ابتکارات از سفید،  زمینه

  پرنده شاخدار، مرغ ها آن روی نقوش و است، شده دیده تیره ارغوانی و اُخرایی زرد، ای، قهوه سیاه، های رنگ به حیوانات و گیاه

 (7-7)تصویر  .است ساسانی مسی ظروف از تقلید ها آن از بعضی که هستند اسلیمی نقوش و( نشان نقطه) مسبک

      :کبوتر

. انددانسته روح ناپذیری و زوال گوهر نشانه را کبوتر. است خوشبختی و امید هماهنگی، صلح، خلوص، و سادگی بهار، عشق، نماد

کبوتر  .(741: 1937گربران، شوالیه و اند )دانسته زن از استعاره آن، خوش آهنگ سفیدی و زیبایی، جهت به را پرنده این اغلب

کند: های معنوی، آرمان و آرامش است. در انجیل روح خدا به صورت کبوتری بر حضرت عیسی نزول میرمز روح، احساس

ن بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که چون کبوتری نزول عیسی چون تعمید یافت، فورا از آب برآمد که در ساعت، آسما»

کبوتر ماده به خاطر لطف، زیبایی و سپیدی، نماد پاکی، صفا و »در اساطیر  (.17، آیه 9)انجیل متی، باب « کرده بر وی بر آمد

-11: 1955)اسماعیل پور،  «ن و امید و باز جست خوشبختی استزسادگی است. با شاخه زیتون در منقار، نماد صلح، اعتدال، توا

12). 

 نقش با فالسبه وجود آمده است.  9کنیم با نقش کبوتر و تکنیک نقش سیاه و لکه زردمشاهده می 5ای که در تصویر سفالینه

 لکه شکل به آن اطراف لعاب دیدن، حرارت طی سیاه، رنگی مواد که است ایگالبه منقوش سفال گروهای از یکی زرد لکه و سیاه

 دیگر، سیاه هایرنگ برخالف ها،سفال این تزیینات در رفته کار به ویژه هایرنگ .کندمی ایجاد زرد ای هاله و داده پس رنگ

  .(Watson, 2004: 239) اندبوده کروم حاوی ً احتماال

 

 

    

 

 
  

                                                                     منبع: نگارندگان  -نقش کبوتر  -3                              منبع: نگارندگان  -ق ه 9 سده با نقش کبوتر، نیشابور سفالین کاسه-5
     

 

 

 
  

           منبع: نگارندگان  -نقش کبوتر  -12                           منبع: نگارندگان  -ق ه 4 سده با نقش کبوتر، نیشابور سفالین بشقاب-3 

                                                 
3
 - Yellow Staining Black Wares 
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 و کودکانه ساده، بسیار گاه و تاج با گاه کوچک، بسیار سر با گاه که شودمی دیده وفور به نیشابور ظروف در کبوتر نقش وعتن

 آن هایمشخصه از که دارد وجود نیشابور محلی هایسفالینه از تعدادی (. Wilkinson, 1793: 172) بینیممی یناتتزی از عاری

 :Wilkinson, 1761) است سبز و سفید از یهایحاشیه و روشن هایرنگ با صاف هایگلمز، سبز و قر کاکل با بزرگ پرندگان

 هایسفال از گروهی زیر که .است معروف رنگارنگ نیز و ساری روستایی، ظروف هاینام به سفالینه نوع این ساخت تکنیک .(105

 بر نازک ایورقه صورت به اخرایی و زرد تیره، ایقهوه سیاه، تیره، ارغوانی چون هاییرنگ با که. است رنگ چند 4ایگالبهمنقوش 

 جرجان در شده انجام هایکاوش با ولی گردیده معروف 7ساری نام به رنگارنگ ظروف گرچه. است شده ینتزی مات ایزمینه روی

 آنجا از و بوده نیشابور و نجرجا آن ساخت اصلی مرکز که شودمی داده احتمال این سفالگری، متعدد هایکوره کشف و نیشابور و

 (11-14 تصویر)(. 17: 1957 کیانی،) است شده صادر ساری جمله از مازندران حاشیه نقاط دیگر به
                                                                                        

  

        

 

 

 
 

 

                                                                                                             منبع: نگارندگان  -نقش کبوتر -11                             منبع: نگارندگان  -ق ه 4 سده با نقش کبوتر، نیشابور سفالین بشقاب-11 

         

 

     

 

 
                                                        نگارندگان: منبع - نقش کبوتر و طوطی -14              نگارندگان: منبع -ق ه 4 سده رنیشابو کبوتر و طوطی، نقش با سفالین بشقاب -19

 

                                                    طوطی: 

 و است حیات آب طلب در طوطی، عطار؛ اعتقاد به. است جاوید زندگی طالبان و ظاهری متدینان نماینده الطیر،منطق در طوطی

 از علم طلب در که است گروه آن نشان طوطی و است معرفت از تمثیلی حیات، آب. بیندمی ظلمات راه بندگی در را پادشاهی

 و غماز را او ذال گوید،می سخن نسنجیده و است مقلد سخن در طوطی که آنجا از(. 97: 1931 فربود،) مانندمی باز اصلی عالم

 است سبز ایپرنده چون مؤمنین ارواح که است آمده روایت در و است بهشتیان رنگ و روح رمز طوطی. اندخوانده مهوس

 در همواره و است آمده سرزمین این به هند دیار از که غریب ای پرنده عنوان به طوطی ایرانی هایقصه در(. 314: 1937 شمیسا،)

                                                 
4
 - Slip-painted 

5
 - Sari Wares 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -ندومین همایش ملی باستان شناسی ایرا                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

    

7 

 

 و راست سمت به طوطی سردر این سفالینه  .شودمی شناخته سوزدمی خودش یاران به پیوستن و اصلی ینسرزم به پرواز آرزوی

 این ماهرانه هنرمند. دارد اشاره است طوطی طرح که مرکز سمت به آثار این در نیروها تمام. باشدمی کبوتر سر عکس جهت در

 هایلگُ با را ظرف و کرده استفاده اثر این آمیزی رنگ برای تهپخ های رنگ از طراح. است داده جای هم دل در را پرنده دو

 (14 -19تصویر ) .است کرده ینتزی آورده پرنده دو این اطراف در که ایاسترلیزه

 

 :درنا

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                نگارندگان: منبع -نقش درنا -17                                                   نگارندگان: منبع -ق ه 4 سده نیشابور ،درنا با سفالین بشقاب -17  

 

. شودآور خدایان محسوب مینماد عمر دراز، و پیامدرنا . اند بوده ارجمند و نگیزبرا  احترام موجوداتی همواره ها انسان برای درناها

 و طوالنی پروازهای متصوف، شاعران .(43: 1935، هالریزد )درنا حاکی از آبدان آسمان را دارد که از آسمان به سطح زمین می

 هنگام به شانسرکرده از را پرندگان این پیروی اند وفتهگر حقیقت جهان سوی به روح پرواز از ایکنایه را درناها راز و رمز پُر

 مصر یان. روستایسپارندمی راه ،خود راهنمای قطب، از پیروی به که اندداشته محسوب حق راه سالکان برای شایسته قیاسی پرواز،

 قدیمی اعتقاد یک این برند. اصوالمی ههمرا خود با را ایپرنده کوچ، هنگام هالکلک و درناها بودند معتقد قبل دهه چندین تا نیز

  نشینند.می هالکلک و درناها پشت بر سالیانه مهاجرت هنگام به کوچک پرندگان که است

نیشابور  منقوش ظروف از برخی. ساخته شده است بشقاب سفالی با نقش درنا که با تکنیک نقش سفید بر زمینه سیاه 17تصویر 

 هایرنگ به تزیینات و شده پوشانده ایقهوه یا قرمز غالباً رنگیگالبه  نوعی با هاآن سطح بلکه د،اننشده پوشیده سفید گالبه با

 است، خاکی قرمز هایرنگ به عموماً ایگالبه هایپوشش این(Fehervari, 2000057).  شدندمی اجرا آن روی زرد و سبز سفید،

 تبدیل تیره ایقهوه به لعاب زیر در که سیاه، به مایل ارغوانی مچنینه و درآمده، روشن ایقهوه رنگ به حرارت تأثیر تحت که

 همچنین و گیاهی طبیعت بخش هایپیچک و اسلیمی هاینقش با سفال گروه این (Wilkinson, 1793: 158). ه استشد

 .است شده نقش هستند شکل اسلیمی هایشانبال گاهی که پرندگانی
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 :هما

                                     
        نگارندگان: منبع -هما نقش -17                                          نگارندگان: منبع -ق ه 4 سدهنقش هما  با سفالین بشقاب -17  

 

 . همااست میمون و خجسته مبارک، معنای به( گون+  همای) همایون) دارد، سایه همایون پرنده همان به اشاره که هما پرنده

 هر سر بر اش سایه که است معروف و دارد مهمی هما جایگاه ایرانی های اسطوره در. است خوشبختی مظهر و ایافسانه ایپرنده

خوانیم: می یشت بهرام 97 بند در. است  شده معروف سعادت مرغ به دلیل همین به رسید خواهد کامرانی و سعادت به بیافتد کس

 کُشت، تواند نه و آورد تواند نه در پای از را او یتوانای مردی هیچ ، باشد داشته خود با دلیر مرغ این از پری یا استخوان که آن»

 مثل ایران های افسانه درهما،  .«داد خواهد پناه را او و بخشید خواهد کس بدان بسیار فر و بزرگواری مرغ، مرغکان پر آن چه

 آزار بی و خواراستخوان ای پرنده عنوان به هما از ایرانی های مثل و ها قصهدر . است کرامت صاحب ،یونان و مصر اساطیر در ققنوس

 .استا پید نیز( جمشید تخت) پارسه هایسرستون از برخی و هاکاریکنده در پرنده این نقش . است شده یاد

 از شنقو با را وفظر بدنه یرو ابتدا که ستا رتصو ینا به رکا هشیوساخته شده است.  بلعا یرز هکند نقشبا تکینک  17تصویر 

سبز و  ،یکرنگ هایلعاب با و میکنند تزیین ریکاهکند رتصو به ننساا بعدها و تنااحیو ن،گیاها ،سلیمیا هشد حیاطر پیش

 به جعتر و حیاا و ساسانی دوره ریچکشکا و قلمزنی شنقو ثیرأت .میپوشانند فظر سطح بر خوشرنگ و فشفا ایالیه ،زرد

 و ندادهیستاا هم روی به رو که پرندگانی، شیر ب،عقا ای،فسانها نمرغا یروتصا دمیشو موجب ،ملی ساطیرا و هانستادا از ریبسیا

  .ددگر عرضه و ترسیم هنرمند انسفالگر سیلهو به ،بلعا یرز برجسته و هکند رتصو به ننساا نقش

 

 :بلبل

 

 

 

 

 
 

        نگارندگان: منبع -بلبلنقش  -13                                                   نگارندگان: منبع -ق ه 4 سده نیشابور ،سوارکار و  بلبل نقش با سفالین بشقاب -15  
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. است داشته بلند مقام فارسی ادبیات خصوص به و شرقی ادبیات در موزونش نغمات و انگیزدل چهچه سبب به االیام قدیم از بلبل

 ،رادو سهیلی فربود) است شده یاد و... خوان خوش مرغ چمن، مرغ بهار، مرغ بال، مرغ هاینام اب مرغ این از دهخدا نامهلغت در

 نمادها فرهنگ در. اندنامیده عشق هپرند ،و آن را است مشهور شیدایی و عاشقی صفت دو به ایران ادبیات در بلبل (.97: 1931

 عشقِ بند پای بلبل، گفته عطار؛ به (.129: 1935 و گربران شوالیه) است شده قلمداد مرگ و عشق با نزدیک ارتباط در پرنده این

 . است پرستان جمال مظهر و گُل

 زرد ایزمینه با سفال از گروه ینا(. 13-15)تصویر  است نخلی برگِ دُم و متفاوت و خاص یناتتزی دارای در این ظرف بلبل نقش

 شده نقش آن روی سفید و خردلی زرد، منگنز، سبز، هایرنگ با ندرنگچ متراکم تزیینات که. اندشده ساخته خردلی ندرت به و

 هاسفال این سطح تمام ،اند. نامیده 7نخودی ظروفرا  گروه این ،نخودی خمیره واسطه به .اندشده پوشانده بیرنگ سربی لعاب با و

 و تحرک حرارت، سبب به نخودی ظروف. اندهشد پوشانده انسانی پیکرهای حیوانات، و پرندگان قبیل از متنوع و غنی تزیینات با

 هم آنها اغلب حال، درعین. ددار قرار اسالمی دوران هایسفال ترینالعادهفوق جزو آمیزی رنگ در باکی بی و هاطرح عجیب انتزاع

 .اندشده طراحی خام و ساده ،حیوانات و اندشده ساخته دقت بی و عجله با نقوش در هم و ساخت در

 

 
 های موزه رضا عباسیسفالینه در ش پرندهکیفیت نق -1جدول 

 عنوان 

 

خطوط و  تکنیک مفاهیم نمادین  تصویر انالیز  تصویر اصلی 

 بندی ترکیب

 توضیحات نقش مایه

 عمر طول نشانه ،خورشید پیک   کالغ

بال، قهرمان خورشیدی،  نیروی دفع

 ارواح نمای راه و خدا پیک

 

نقش کنده و 

 لعاب پاشیده

اطع متق

   -مورب -منحنی

 ترکیب متمرکز

نقش کالغ با تکنیک نقش 

کنده و لعاب پاشیده .تزیین 

 با خطوط هندسی 

 شکوه، تکبر، تجمل، تزئینات،   طاووس

 با توام زندگی رستاخیز، خودبینی،

 زیبایی، درباری، زندگی عشق،

 غرور شهرت، مقام، و شأن سلطنت،

 بهشت ناپذیری، مرغ فنا دنیوی،

یاه و نقش س

 لکه زرد 

-مورب -منحنی

 شکسته

 ترکیب آزاد

طاووس در کنار فرشته و واژه 

اله در جداره بیرونی ظرف و 

چهار بار تکرار شده این نقوش 

در کنار هم نمایانگر بهشت 

هستند. تزیین با خطوط 

 منحنی و هندسی

  نبی سلیمان قاصد   هدهد

  نماد و پارسا عاقل، راهنمای

  نیدرو و شخصی الهام

 شیخ رمز

لعاب گلی و 

نقوش 

 رنگارنگ

شکسته منحنی 

 افقی 

 ترکیب متمرکز

هدهد بدون پا ترسیم شده که 

نشان دهنده پرواز است.خط 

اسپیرالی که از منقار پرنده به 

سمت پایین امتداد یافته نشان 

از آواز خواندن پرنده است. 

 تزیین با دوایر تو پر

                                                 
6
- Buff wares 
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   کبوتر

 
 صلح، ص،خلو و سادگی بهار، عشق،

 زوال خوشبختی، و امید هماهنگی،

 رمز ، زن از استعاره روح، ناپذیری

 و آرمان معنوی، های احساس روح،

 و توارن اعتدال، صلح، نماد آرامش

 امید

نقش سیاه و 

 لکه زرد 

 -مورب-منحنی

 ترکیب آزاد 

خطوطی که بر روی بدن 

پرنده ترسیم شده است نشان 

از تمایز رنگی بدن کبوتر 

 تزیین با خطوط منحنیاست. 

 صلح، خلوص، و سادگی بهار، عشق،   کبوتر

 زوال خوشبختی، و امید هماهنگی،

 رمز ، زن از استعاره روح، ناپذیری

 و آرمان معنوی، های احساس روح،

 و توارن اعتدال، صلح، نماد آرامش

 امید

 منحنی -مورب رنگارنگ

 ترکیب متمرکز

دایره متداخل  9نقش ظرف از 

شده که کبوتر در تشکیل 

دایره وسط و در حالت پرواز 

نقش شده است و در دو دایره 

دیگر نقوش هندسی با ترکیب 

 شعاعی ترسیم شده اند

تزیین با نقوش گیاهی و 

 هندسی 

 صلح، خلوص، و سادگی بهار، عشق،   کبوتر

 زوال خوشبختی، و امید هماهنگی،

 رمز ، زن از استعاره روح، ناپذیری

 و آرمان معنوی، های احساس روح،

 و توارن اعتدال، صلح، نماد آرامش

 امید

 مورب-منحنی گالبه ای 

ترکیب غیر 

 متمرکز

کبوتر با شاخه زیتون به منقار 

و کاکل بلندی که تا دم پرنده 

امتداد یافته است در میان گل 

های انتزاعی ترسیم شده است  

 گلهای و توپر دوایر با تزیین

 انتزاعی

 صلح، خلوص، و سادگی بهار، ق،عش   کبوتر

 زوال خوشبختی، و امید هماهنگی،

 رمز ، زن از استعاره روح، ناپذیری

 و آرمان معنوی، های احساس روح،

 و توارن اعتدال، صلح، نماد آرامش

 امید

 -مورب-منحنی گالبه ای

 شکسته

ترکیب غیر 

 متمرکز

نقش کبوتر با کاکل سبز و 

طوقی به گردن در کف کاسه 

شده است. و نقش ترسیم 

طوطی در مرکز کاسه و روی 

 دوایر با کبوتر قرار دارد تزیین

 انتزاعی گلهای و توپر

 طالبان و ظاهری متدینان نماینده   طوطی

 حیات، آب طلب در جاوید، زندگی

  مهوس و غماز

 بهشتیان رنگ و روح رمز

 -منحنی -افقی گالبه ای

 شکسته

ترکیب غیر 

 متمرکز

ف و بر طوطی در مرکز ظر

روی نقش کبوتر ترسیم شده 

است و منقارش در جهت 

  کاکل کبوتر قرار دارد.
توپر و گلهای  دوایر با تزیین

 انتزاعی

 مظهر و ای افسانه ای پرنده   هما

 خوشبختی

نقش کنده 

 زیر لعاب 

-شکسته-محنی

 نقطه چین

 ترکیب متقارن

که رو به روی هم  نقش هما

قرار دارند و اطراف آنها را 

 نقوش گیاهی پر کرده اند.

تزیین با نقوش هندسی و 

 گیاهی 
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  درنا

 

خدایان،  آور پیام و دراز، عمر نماد

 باران و آب گر تداعی آسمان و ابدان

گالبه رنگی 

 )قهوه ای(

-مورب-عمودی

 -محنی

 ترکیب دایره ای

نقش درنا با گردن و پاهای 

دراز در دور تا دور جداره 

ی کاسه در حال رقص نقاش

 شده است. 

نقش درنا بیشتر در سفالهای 

نیشابور معمول بوده تا در 

ای جاهای دیگر. معموال پرنده

ای کوچکتر در وسط با اندازه

ظرف ولی به صورت طبیعت 

 گرایانه تر نقاشی شده است. 

 تزئین با نقوش گیاهی 

 مرغ چمن، مرغ بهار، مرغ بال، مرغ   بلبل

 خوان خوش

  شیدایی و عاشقی

  سخنوری و خوش صحبتی   عشق رندپ

 مرگ و عشق با نزدیک ارتباط در

  است شده قلمداد

 گل نشین هم

خمیر نخودی 

و لعاب بی 

 رنگ

 -منحنی

 افقی -شکسته

 ترکیب آزاد 

نقش سوار کار که در دست 

چپ تبر و در روی دست 

راستش بلبل قرار دارد این 

نقش ملهم از نقوش ظروف 

 ساسانی است. 

 وش گیاهیتزئین با نق

 منبع: نگارندگان                                                                                   

 

 

 

  :نتیجه

هنرمند  .یار نزدیکی وجود داشته استهمواره میان هنر، ادبیات و آداب معنوی برگرفته از مذهب ارتباط بس ،در طول تاریخ ایران

رهای دستی به تصویر ترین و زیباترین شکل در قالب های انتزاعی و واقع گرا و حتی به صورت نمادین در هناین ارتباط را به به

 تصویر گراواقع یا تجریدی هندسی، صورت به که ایران هنر گوناگون ادوار در استفاده مورد هایمایهنقش از بسیاری .است کشیده

است که هنرمند به واسطه نقوش حیوانی یکی از نقوشی . اندبوده عصر آن دمانمر توجه مورد مضامین و مفاهیم حامل اند،شده

 .خوردمی چشم به ساسانیفلزکاری  آثار در بیشتر حیوانی نقوش از استفادهآورد. اش را به عرصه آفرینش میهای درونیآن تجربه

 پرنده نقش .است شده سوم و چهارم هجری قمری قرون هایسفالینه رایج نقوش از یکی و یافته راه سفال به نقوش این کم کم

 نقوش ساختار کلی ویژگی .است بوده نیشابور سازیسفال هایکارگاه در رایج نقوش از قمری هجری چهارم و سوم قرن در

-نیرو رنظ نقطه از که اندکرده خلق را ترکیباتی نیشابور هنرمندان. است آن تجرید و سادگی دوره این های سفالینه در پرندگان

 نقش با سفالین ظروف بررسی از پس. گردیده است منجر قانونمند و محکم فنی، ساختار دارای و زیبا آثار خلق به بصری های

 :آمد دست به نتایج این عباسی رضا موزه اسالمی بخش در موجود پرنده

 اندنقش تک اکثراً سامانی هایسفالینه. 

 قرار دارد آن اطراف در یتزیین هایآرایه و است مرکز در اصلی نقش. 

 وجود دارد عدم تراکم نقش و ایجاد فضای خالی در زمینه. 
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 اندطراحی شده خطوط محکم و در عین حال توام با نرمی و قوس مالیم.  

 شوددر آثار دیده می منفی– مثبت فضاهای به توجه و روشنی-تیرگی تضاد ایجاد. 

 نیست صحیح حیوانات ظروف تناسبات اکثر در. 

 دارد هماهنگی ،ظروف شکل دایره فرم با پرنده نقش. 

  شوددر اکثر آثار دیده میریتم و هماهنگی. 

 وجود دارد  بدن و بال سروگردن، شاخ، چشم، پا، طراحی در تنوع و  متنوع است پرندگان اندازه. 

  نمایش داده شده است ، تجریدگراییبه صورت انتزاعینقوش. 

 شوددر آثار دیده می ری نقوشنمادگرایی و توجه به مفهوم اساطی. 

 ای و آزاد(است )متمرکز، غیر متمرکز، متقارن، دایرهوع نمت هاترکیب بندی 

 ،کنندمی خنثی را یکدیگر نیروهای که اندکرده برخورد یکدیگر با طوری دایره قاب در نیروها و شکل عناصر. 
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