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تجلي سيمرغ در هنر سفالگري دوران اسالمي ايران
سيدهاشمحسيني

*

استاديار باستانشناسي و هنر دوران اسالمي ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبیل ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/4/5 :تاریخ پذیرش نهایی)92/7/7 :

چکیده

پيشرو ،بررسي نحوة انعكاس طرح تزييني سيمرغ در سفالينهها و كاشيهاي دوران اسالميايران است.
موضوع تحقيق ِ
نگارنده برآنست نخست با تكيه بر برخي منابع تاريخي و ادبي ،در كنار شناسايي مشخصات طراحي و مفاهيم نمادين نگارة
سـيمرغ ،علت تفاوتهاي سـيمرغ دوران اسلاميبا سـيمرغ ساسـاني و همچنين فرضية احتمال كاربرد اين نقش در دوران
يقبل از ورود مغوالن به ايران را رديابي نموده و سپس بطور اختصاصي انواع الگوها و ويژگيهاي اين نقش تزييني در
اسالم 
سفالينهها و كاشيهاي دورة ايلخاني و تفاوتهاي آن با ققنوس چيني را مشخص نمايد .در همين راستا ،نمونههايي شاخص
قطعي سـيمرغ هسـتند ،انتخاب و به لحاظ
از سـفالينهها و كاشـيهاي دوران اسلاميايران كه دربردارندة طرح احتمالي يا
ِ
مشـخصات تكنيكي و ويژگيهاي تزييني مورد بررسـي و تحليل قرار گرفته اسـت .بنابر يافتههاي تحقيق؛ در رابطه با كاربرد
يايران ميتوان دو دورة مجزا را تشخيص داد؛ يكي دورة قبل از مغوالن
طرح تزييني سيمرغ در هنر سفالگری دوران اسالم 
با تاثير سيمر ِغ عقابسان ساساني بعالوة ققنوس هندي و ديگري دورة بعد از ورود آنها به ايران با تاثير ققنوس چيني البته
با تفاوتهاي ساختاري بسيار با اصل چيني آن كه بيشتر متاثر از ادبيات و اساطير ايراني در كنار مفاهيم عرفاني و ابداعات
هنرمندان مسلمان ايرانياست.

واژههای کلیدی
سيمرغ ايراني ،ققنوس چيني ،سفالينه اسالمي ،كاشي اسالمي.
* تلفن ،09141556077 :نمابر.E-mail: Hhoseyny@uma.ac.ir ،0451-5516402 :
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مقدمه
بسـياري از نقشـمايه هـاي برجاي مانـده از ادوار باسـتاني و
تاريخـي هنر ايـران بر مبناي مفاهيم نمادين و به صورت انتزاعي
ِ
طراحي شدهاند .با ورود اسالم به ايران ،اين ويژگي بُعد تازهاي نيز
يافت زيرا هنرمندان مسلمان تحت تاثير تعاليم دين مبين اسالم
توانسـتند بسـياري از مفاهيـم معنوي مـد نظر خـود را در قالب
نقشهاي تزئيني مبتني بر اصول زيبايي شناختي ارائه نمايند.
نقـوش پرندگان از جملة اين طرحها محسـوب ميشـوند كه
ي جـاي خـود را در تزيينات هنر
از همـان ابتـداي دوران اسلام 
ي باز نمـوده و نقش عمـدهاي در انتقال
سـفالگري دوران اسلام 
مفاهيـم بلند مدنظر هنرمندان سـفالگر ايفـا كردهاند .نقوش اين
پرندگان را در يك دسـته بندي كلـي ميتوان به نقوش پرندگان
واقعي و پرندگان افسانهاي يا اساطيري تقسيم نمود كه در دستة
دوم؛ پرندة معروف به سـيمرغ از جايگاه ويژهاي برخوردار اسـت.
پرندة مزبور كه يكي از مهمترين پرندگان اساطيري در بين اغلب
اقوام و تمدنهاي باستاني جهان محسوب ميشود ،به طرز بسيار
زيبا و اسـتادانهاي در تزئين بسـياري از آثار هنري دوران اسالمي
بـكار رفتـه اسـت .امـا در عين حال ابهامـات فراوانـي در رابطه با
منشاء و مشخصات اولية آن نيز وجود دارد.
تاكنـون در رابطـه با سـير تحـول اين پرنده در هنر اسلامي
بخصوص هنر سـفالگري تحقيق جامعي صورت نگرفته اسـت اما
آغـاز كاربرد اين نقـش تزييني اغلب همزمان بـا ورود مغوالن به
ايران تلقي شـده است .موضوع تحقيق پيش رو ،بررسي و تحليل
نمودهاي سـيمرغ در هنر سـفالگري و كاشيكاري ايران در دوران
اسلامي است .بديهي است بررسـي نحوة انعكاس و بازتاب نگارة
سـيمرغ بر روي سفالينهها و كاشـيهاي دوران اسالمي ميتواند

روشـنگر بخشـي از جنبههاي اسـاطيري هنر اسلامي -ايراني و
كيفيـت تداوم نقشـمايههاي كهن قبل از اسلام ايـران در دوران
اسالمي؛ عليرغم نهي كاربرد اينگونه نقوش باشد .عالوه براين ،از
ي از ديدگاه جايگاه،
آنجا كه تاكنون نقوش تزييني سـفال اسلام 
منشـاء و روابـط احتمالـي آن بـا سـاير ابعـاد زندگي مـردم ادوار
گذشـته بطـور جدي مورد بحث و بررسـي قـرار نگرفته ،ضرورت
انجام تحقيق در اين زمينه بيش از پيش احساس ميشود.
در همين راسـتا نمونههايي شـاخص از هنر سـفالگري دوران
ي ايران مشـتمل بر سـفالينه و كاشـي كه دربردارندة نقش
اسلام 
قطعي سـيمرغ هسـتند ،فارغ از نوع خاصي از
تزييني احتمالي يا
ِ
ِ
سـفال يـا تعلق بـه دورهاي خاص از ادوار اسلامي ،با جسـتجو در
موزههاي مختلف داخل و خارج كشـور انتخاب و سپس هر يك از
اين سفالها به لحاظ تكنيك و دورة ساخت و ويژگيهاي تزييني
مانند طراحي نقوش و رنگ آميزي با تاكيد بيشتر بر نقش سيمرغ
بررسي شده و در نهايت عوامل و انگيزههاي كاربرد آنها مورد بحث
و تحليـل قرار گرفته اسـت .همچنين قبـل از ورود به بحث اصلي،
مشـخصات ،مفاهيم و تاريخچة سـيمرغ و پرندگان مشابه با آن در
فرهنگ ايران و چين بطور مختصر مرور شده است.
الزم بـه ذكـر اسـت كـه باتوجه به سـاخت همزمـان قطعات
سفالي و كاشي در كارگاههاي سفالگري ،طرح تزييني سيمرغ در
اين دو دسـته بصورت مشترك مورد بررسـي قرار ميگيرد .البته
مستقل كاشي است كه
منظور از كاشي در اينجا ،قطعات كوچك
ِ
حاوي طرح سيمرغ ميباشد و با قابهاي بزرگ كاشيكاري كه از
كنار هم قرار گرفتن قطعات مختلف كاشي طرح سيمرغ را بوجود
ميآورند ،متفاوت است.

 -1سيمرغُ ،ققنوسَ ،عنقا يا ُهما
در تاريـخ فرهنـگ و هنر ايران ،انواع مختلفـي از پرنده با نام
سـيمرغ ذكر شـده يا مورد اسـتفاده قرار گرفته كه بعضاً به لحاظ
مشـخصات بـا يكديگـر تفاوتهـاي فراوانـي دارنـد .از جملة اين
سـيمرغها ميتوان به سيمرغ ساساني ،سيمرغ شاهنامه ،سيمرغ
عطـار و سـيمرغ موجود در هنـر عصر ايلخاني اشـاره كرد .عالوه
بـر تعدد سـيمرغهاي فوق ،پرندگان متعددي مشـابه سـيمرغ با
عناويـن مختلف نيز وجود دارند كه بـر پيچيدگي موضوع افزوده
اسـت .باتوجه بـه اهميت موضوع ،در ادامه بـه داليل اين تعدد و
تفاوت مفاهيم و مشخصات سيمرغ ميپردازيم.
در مورد وجه تسمية سيمرغ در زبان فارسي نظرات مختلفي
ابراز شـده اسـت امـا در لغتنامـة دهخدا وجود پرهايـي رنگين از
مرغـان مختلـف در پرهاي پرندة مزبـور ،بعنوان يكي از مهمترين
ِ
داليـل اين نامگـذاري مطرح شـده اسـت»(دهخدا ،1373 ،ذيل

سـيمرغ) .توصيفاتـي كـه از سـيمرغ در كتاب سـام نامه سـرودة
خواجوي كرماني برجاي مانده ،تاييد كنندة همين نظر است:
كه پُر رنگ بُد پيكر او سترگ
نگه كرد مرغي بغايت بزرگ
زصنع آفريدست در روزگار
همه نقش مرغان كه در روزگار
همه بر پر و بال او نقش بود يكي قدرتي از جهان بخش بود
(خواجوي كرماني.)181 ،1329 ،
ايراني موجود كه از سـيمرغ گزارش دادهاند،
كهنترين منابع
ِ
منابع زردشـتي اسـت .از اين پرنده در اوستا به صورت مرغوسئن
و در پهلوي به صورت سـين ُمرو به معني پيشـوا و سرو ِر مرغان و
نخسـتين آفريده ،ياد شـده است(پور داوود.)575-577 ،1374 ،
بـه نظر برخي محققين جزء نخسـتين مرغوسـئن به معناي مرغ
است و جزء دوم آن با اندکي دگرگوني در پهلوي به صورت سين
فارسـي دري «سـي» خوانـده شـده و به هيچ وجـه نمايندة
و در
ِ
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عدد سـي نيسـت؛ بلکه معناي آن نام شـاهين ميشود(شـواليه،
.)710 ،1388
ِ
درخت همه تخمه النه دارد و با برهم زدن
ايـن پرنده برفـراز
بالهـاي خود ،بذرها را ميپراكند .سـپس اين بذرها بوسـيلة باد
و بـاران در زميـن توزيع ميشـوند .در شـاهنامة فردوسـي نيز با
مرغي بزرگ پيكر و سخنگو و چارهجو مواجه ميشويم (رستگار،
 ،)587-589 ،1369كـه قدرتهـاي مـاورای طبيعـي دارد و در
نبرد رسـتم و اسـفنديار حاميرسـتم و خاندانش است و عالوه بر
ايـن كـه پر خود را بر زخمهاي رسـتم و رخـش ميمالد و آنها را
معالجه ميكند ،راز چيرگي رسـتم بر اسـفنديار را نيز به رسـتم
ميآموزد(كرتيس.)58 ،1381 ،
البته در شـاهنامه از دو سـيمرغ سـخن رفته است كه تقريباً
نقشي متضاد ايفا ميكنند .بسياري از پژوهشگران ،اين دوگانگي
را به نبرد جاودانة اهورامزدا و اهريمن منسوب ميكنند .به عنوان
ناجي زال را سيمرغ
مثال صادق هدايت در نيرنگستان ،سيمـر ِغ
ِ
اهورايي و سيمرغ هفتخوان اسفنديار را اهريمني ميداند(هدايت،
.)110 ،1312
ي از
در كنار مفاهيم فوق ،سـيمرغ در فرهنگ ايراني -اسلام 
معاني عرفاني نيز برخوردار است كه البته روشن نيست که دقيقاً
از چه زماني و به دسـت چه کسـي صبغة عرفاني گرفتهاسـت .از
جمله معاني عرفاني سيمرغ ميتوان به انسان كامل ،روح ،پيامبر
اكرم(ص) ،عقل مجرد و فيض مقدس اشاره كرد(سجادي،1370،
 .)491همچنين گاهي نيز اشـارهاي تمثيلي از سـير و سـلوك و
طريقت سالكان براي رسيدن به حقيقت و تجلي ذات باري تعالي
يا اصل وحدت در كثرت شده كه عطار اوج آن را در سفر مرغان
به دربار سـيمرغ(ذات الهي) ،به شـكل بسـيار ظريفي نشان داده
است.
علاوه بـر معانـي فـوق ،در ادبيـات عرفانـي ،امـکان تطبيـق
خصوصيات سيمرغ بر جبرئيل نيز مطرح شده است .بال و پر بزرگ
و جثة عظيم سـيمرغ(عطار ،)66 ،1356 ،حمايت سيمرغ از زال و
واسطه بودن او براي انتقال نيروهاي غيبي به زال كه مشابه ارتباط
جبرئيل با پيامبر است(پورنامداريان82 ،1374 ،ـ .)84درختي که
سـيمرغ بر آن آشيانه دارد(طوبي) نيز داراي خصوصيات غيرما ّدي
است(سـهروردي )232 ،۱۳۸۰ ،كه مشابه مکان جبرئيل در سدرة
المنتهي است(ميبدي360 ،۱۳۶۱ ،؛ طوسي.)25 ،
ُ
ايراني سيمرغ ،پرندة ديگري به نام ققنوس
اما در كنار اسطورة
ِ
نيز وجود دارد كه اسطورهاي غير ايراني محسوب ميشودُ .ققنوس
معـرب کلمـة يونانـي کوکنوس 1و همتـاي کلمة هنـد و اروپايي
ّ
چينـي فونيکس 2اسـت كـه اغلب بعنوان پرندهاي خوشـرنگ و
و
ِ
خوشآواز در سـرزمين هند معرفي شـده است(کريستي،1373 ،
شـکل شـخصيت يافتة خورشـيد
 .)6همچنين در اسـاطير مصر،
ِ
در طلوع اسـت(يونس ) 112،1375 ،که بر تک سـتون هرمي که
نماد پرتو خورشـيد بود ،مينشست و هر بامداد از آتش بامدادي،
هسـتي مييافت و بر درخت مقدس برسـيه 3مينشست .به گفتة
هـرودوت ،ايـن مرغ هـر پانصد سـال يکبـار در چراگاههاي معبد

پديدار ميشـد و زايش او هر پانصد سـال يکبار از تخم پدر مردة
خـود يـا تخميکه کاهنان آن را از صمغي خوشـبو ميسـاختند،
ميسر ميشد(ژيران 55 ،1375،و.)19
ايـن مرغ در معدود روايتهاي ايرانـي نيز همچون روايتهاي
هندواروپايـي ،مرغـي نادر و تنهاسـت که او را جفتي نيسـت و در
نتيجـه از او زايشـي پديـد نخواهد آمد .ققنوس هزار سـال زندگي
ميکنـد و چون عمرش به پايان ميرسـد ،تـودهاي بزرگ از هيزم
فراهم ميآورد و با نشستن بر آن توده ،چندان آواز ميخواند که از
آواز خود به وجد ميآيد و با بر هم زدن بال و به ياري منقار ،آتشي
ميافروزد و با سوختن در آتش ،از وي (تخم مرغي) پديدار ميشود
و بدينسان ققنوسي ديگر زاده ميشود(هينيلز.)446 ،۱۳۸۵ ،
به ققنوس در شـعر کهن فارسـي تقريباً هيچ اشاره اي نشده
اسـت و ميتوان گفت که طي هزار سـال شعر فارسي ،تنها عطار
نيشـابوري اسـت که در اشـعار خود از اين پرنده نام بردهاسـت و
جالـب ايـن که وي نيز به صراحت با ايـن باور ديرينه که ققنوس
حيـات جـاودان دارد ،مخالفـت ورزيده و برعکـس ققنوس را نيز
بهسـان ديگر موجودات فاني دانسـته و بر همـه گير بودن پديدة
مرگ تاکيد ورزيدهاست.
معروفتريـن ققنـوس در فرهنگهـاي مختلـف ،نـوع چيني
آن اسـت كـه در اسـطورههاي چين با نام فِنـگ ُهوانگ 4يا پرندة
سـرخ شـناخته ميشود(کريسـتي .)77 ،۱۳۷۳ ،بـه لحـاظ واژه
شناسـي ،بخـش اول اين كلمه يعني فنگ ،بـر جنس نر و بخش
دوم يعنـي هوانـگ ،بر جنس مادة يك نـوع پرنده داللت دارد كه
در كنار هم بر تمام پرندگان حکومت دارند .با اين حال در دوران
معاصر ،اغلب چنين تمايز جنسيتي وجود ندارد و فنگ و هوانگ
بعنوان يک موجوديت واحد زنانه شناخته ميشود(Wikipedia,5
.)Fenghuang
پرندة مزبور دومين موجود از چهار حيوان تخيلي مقدس معنوي
و روحـي اسـت كه ئيـن و يانگ را متحد و يكـي ميكنند(Julien,
 .)1989, 290براسـاس متـن كتـاب ا ِريا 6،بدن اين پرنـده از منقار
خروس ،صورت پرسـتو ،پيشـاني يك مرغ ،گردن مار ،سـينة غاز،
پشـت الكپشـت ،نيم شـقة گوزن و ُدم ماهي تشـكيل يافته است.
امـا امروزه فنگ هوانگ اغلـب بصورت تركيبي از پرندگان مختلف
شـامل سـر قرقاول طاليـي ،بـدن اردك ،دم طـاووس ،پاهاي مرغ
ماهيخوار ،منقار طوطي و بالهاي پرستو توصيف ميشود.
قديميتريـن نمونههـاي تصاوير ايـن پرندة باسـتاني در هنر
چيـن ،حـدود چهـار هزار سـال قبـل در طرحهاي سـفالي دورة
شـانگ 1766 -1111(7ق.م)پس از آن در تزيين ظروف برنزي و
پيكركهاي سـنگ يشـم ادوار بعد بخصوص دوره ليائو-1125(8
 907م ).پديدار شـد .برخي احتمال دادهاند كه پرندة مزبور توتم
خوش شانسـي يكي از قبايل شـرقي در چين باسـتان بوده باشد.
نظريههـاي كنونـي برآننـد كـه ققنـوس باتوجه به شـباهتهاي
گردن شبيه به مارش)،
ظاهرياش به شترمرغ آسيايي(حداقل در
ِ
ً
كـه نقـش آن در پيـش از تاريـخ چيـن رايج بـود ،احتمـاال با آن
همريشـه اسـت ،اما چند هزار سـال قبل اين دو پرنده از يكديگر

24
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسمی دوره ،18شماره ،3پاییز1392

مجزا شدند(.)Wikipedia, Fenghuang
طي سلسلة هان206 -221(9م ،).فنگ و هوانگ در روبروي هم
نشـان داده شدهاند .بعدا ً در طي سلسه يوان1260 -1368 (10م،).
دو اصطلاح فنـگ و هوانـگ تركيـب شـدند و امروزه بـا اصطالح
عموماً ترجمه شدة فونيكس شناخته ميشوند .از دورة امپراطوري
جياجينـگ (1522-1566م ).بـه بعـد ،يك جفـت از ققنوس كه
بطور رمزي باهم يك الگوي دايرة بسته را شكل ميدادند ،بوسيلة
پرهاي دم از همديگر متمايز شدند كه جنس نر داراي دميبا پنج
پر(پنـج بعنـوان يك عدد تك )11و جنس مـاده داراي دميبا دو پر
حلقه شـده (دو بعنوان يك عدد زوج )12است .همچنين در ابتداي
سلسـلة مينـگ1368 -1644(13م ،).ققنوسهـا با شـانهها نمايان
شـدند ،از ايـنرو ققنوسهاي كوچكتر از شـانه متعلـق به قبل از
سلسلة مينگ و ققنوسهاي مجسم شده با شانهها متعلق به دورة
مينگ يا بعد از مينگ اند(.)Welch, 2008, 80 ff.
از آنجـا كه در فرهنگ چين باسـتان ،اژدها و ققنوس بعنوان
سـمبلهاي روابط خوش بين زن و شـوهر مطرح شـدهاند ،نقش
ققنـوس اغلـب در تزيينـات جشـنهاي عروسـي يـا نشـانهاي
خانوادگـي به همـراه اژدها يافت ميشـود .در برخي فرهنگهاي
شـرق دور ،ققنـوس در زمانهـاي خوب پديدار ميشـود اما طي
زمانهـاي رنـج پنهان ميشـود درحاليكه در برخـي ديگر از اين
فرهنگها ،پرندة مزبور فقط بعنوان عالمت شروع يك دورة جديد
ظاهر ميشود(.)Wikipedia, Fenghuang
فنـگ هوانـگ داراي معانـي مثبـت فراوانـي اسـت؛ ازجملـه
نماد تابسـتان و جنوب محسـوب ميشـود که خشکسالي آفرين
ميباشـد .بـه هميـن دليـل دربردارنـدة عنصر منفـي و مادينگي
جهـان ،يعنـي ييـن است(کريسـتي .)77 ،۱۳۷۳ ،ايـن پرنده در
آييـن کنفوسـيوس نمـاد و سـمبل جاودانگي و نيز از نشـانهاي
امپراتوري(محمد حسن )64 ،1384 ،بعنوان نشانة ملكه است كه
بر سرزمينهاي جنوبي حكومت ميكند و هنگام صلح و سعادت
ظاهر ميشود(نفيسي.)29 ،1384 ،
هرقسـمت از بـدن اين پرنده بطور نماديـن يك كلمه را بيان
ميكنـد :سـرارائه كننـدة پرهيزكاري ،بـال ارائه كننـدة خدمت،
پشـت ارائه كننده نزاكت ،شـكم ارائه كننده ايمان و قفسة سينه
ارائه كننده بخشـش ميباشـد .عالوه بر اين قسـمتهاي مختلف
بدن پرنده نماد شـش جرم كيهاني نيز محسـوب ميشـود :سـر؛
نماد آسـمان ،چشـم؛ نمادخورشيد ،پشـت؛ نماد ماه ،بالها؛ نماد
بـاد ،پاهـا؛ نمـاد زميـن و دم؛ نماد سـيارات اسـت .چنيـن تصور
ميشـود كـه پرهاي فنگ هوانـگ نيز كه داراي پنـج رنگ اصلي
شـامل سـياه ،سـفيد ،قرمز ،سـبز و زرد اسـت ،ارائه دهندة پنج
ويژگي  -1سـخاوتمندي ،نيكوكاري و
ويژگي كنفسـيوس شامل
ِ
نوع دوسـتي  -2صداقت و درسـتكاري  -3معرفت  -4وفاداري و
راسـتي  -5رفتار درسـت ،نزاكت ،آداب پسنديده ،ادب ،مراسم و
پرستش است(.)Wikipedia, Fenghuang
عالوه بر ققنوس ،گاهي سـيمرغ با مرغ اسـاطيري ديگري به
نام عنقاء( ۱۴به فتح اول) نيز خلط ميشود .بنابر روايتهاي عربي،

عنقاء مرغي بوده گردن دراز با پرهايي رنگارنگ كه در سـرزمين
اصحاب رس ۱۵بر قلة كوهي بسـيار بلند مسكن داشته است و هر
جانوري كه درآن كوه بوده توسط او صيد ميشده و اگر طعمهاي
نمييافته ،كودكان را شكار ميكرده است .آن قوم نزد حنظله بن
صفوان كه پيامبر ايشـان بوده اسـت رفتند و از حال خود شكايت
كردند او هم دعا كرد و خدا آن مرغ را از ميان برداشت(ثروتيان،
.)204 ،1352
بنابرايـن وجـه اشـتراک سـيمرغ و عنقـا« ،مـرغ بـودن» و
«افسـانهاي بـودن» هردوي آنهاسـت .در واقع عنقا يک اسـطورة
جاهلي عرب اسـت و سـيمرغ يک اسـطورة ايراني .شـباهتهاي
گفته شـده باعث شـده که در ذهن شاعران و نويسندگان اين دو
مرغ اسطورهاي گاهي به هم مشتبه شوند ،حال آن که درحقيقت
دو خاستگاه متفاوت دارند.
در كنـار پرنـدگان فوق الذكر ،هما يا هماي نيز كه يكي ديگر
از پرنـدگان اسـاطيري فرهنگ ايران زمين اسـت ،با مشـخصاتي
شـبيه يـا نزديك به سـيمرغ و ققنوس ذكر شـده و بـه جاي آنها
مورد استفاده قرار گرفته است .در سرودههاي بسياري از شاعران
از هما به عنوان پرندة خوشـبختي و سـعادت ياد شـده است .در
فـر و شـکوه داننـد و به شـگون نيک
ادبيـات فارسـي او را نمـاد ّ
گيرند(لغـت نامه دهخدا  -ذيل سـرواژه ي همـا) .همچنين آمده
اسـت «مرغي اسـت که او را مبارک دارند و چون پيدا شود مردم
به تفأل در زير ساية او روند»(دهخدا ،ذيل سرواژه ي هماي).
گفته شده هرگز استراحت نميكند و تمام عمرش را بصورت
مرئي در باالي زمين پرواز ميكند و هرگز بر زمين فرود نميآيد.
در برخي افسـانهها هم گفته شـده فاقد پا اسـت(Green, 2006,
 .)27–78در برخي روايات ديگر گفته شـده هما شـمايلي مشـابه
ققنـوس دارد .هر پانصد سـال خـودش را در آتش ميسـوزاند تا
يـك نمونـة جديد از خاكسـتر برخيـزد .اين پرنده اغلـب بعنوان
پرنـدة بهشـتي نسـبت داده شـده اسـت(Andrews & Kalpakli,
.)2005, 341–342
در جمع بندي مطالب فوق ميتوان گفت وجود مشـابهت در
ویژگیهای برخی از پرندگان اسـاطیری ،بین اقوام و فرهنگهای
مختلف واقعیتی اسـت که احتماالً نشـانگر خاستگاه مشترک این
پرندگان و ایجاد تفاوتهایی در مشخصات آنها تحت تاثیر عواملی
چون گذشت زمان ،فواصل جغرافیایی و ...است.

 -2طرح سيمرغ در سفالگري قبل از
اسالم ايران
نقاشـي پرنـدگان روي سـفال در ايـران از سـابقة طوالنـي
برخوردار است و به استناد سفالينههاي مكشوفه از نقاط مختلف
ايـران ،حداقل از هزارة پنجم پيش از ميالد ميتوان شـاهد نقش
پرنـدگان بر روي سـفالينه هـا بود .در دورة ساسـاني نيز از نقش
پرنده روي آثار مختلف ازجمله اشياي سيمين و منسوجات بسيار
اسـتفاده شده است .با اينكه سـفالينههاي منقوش متعلق به اين
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دوره به ندرت پيدا شـده ،گستردگي استفاده از اين نقش در آثار
مختلـف نشـان ميدهـد كه اسـتفاده از آن روي سـفال نيز مورد
توجه بوده است(ويلسون.)145 ،1377 ،
اما در ميان پرندگان مختلف ،نشـان سـيمرغ گرچه بر سفال
دورة ساسـاني مشـاهده نشده ،اما بر بسـياري از آثار هنري دورة
ساسـاني مانند آثار فلزي ،منسـوجات و تزيينـات معماري ،نقش
بسـته و شـايد نشـان رسـميامپراتوري ايران بوده باشد .از جملة
اين آثار ميتوان به چندين کاسـه و ظرف سـيمين و زرين اشاره
كرد كه سيمرغ را در قالبي تقريباً يكسان نشان ميدهند .بشقاب
آبدان نقرهاي
نقرهاي موجود در موزة بريتانياي لندن(تصوير  )1و
ِ
موجـود در مـوزة ارميتاژ روسـيه (تصويـر ،)2زيباترين نمونههاي
طـرح سـيمرغ ساسـاني را ارائه ميكنند .باتوجـه بهاين ظروف و
ساير آثار هنري توام با طرح سيمرغ كهاز دوران ساساني برجاي
مانـده ،مشـخصات سـيمرغ ساسـاني عبارت اسـت از سـر گرگ
يـا سـگ ،گردن كشـيده ،زبـان دراز و آويـزان از دهـان ،بالهاي
عقاب بصورت عمودي ،پنجههاي شـير و دم بلند و زيبا شبيه دم
طـاووس كه هر چه به طرف انتها پيش ميرود ،پهنتر و عمودي
ميشـود .بـه نظر پروفسـور پـوپ ،اين پرنـده تجسـم الهة بزرگ
آبهاي آسـماني و زميني اردوي سورا يا به نامهاي معروفتر آن
يعني ناهيد يا آناهتا بوده است(پوپ.)68 ،1380 ،
علاوه بر نقش معروفِ سـيمرغ ساسـاني ،نقـش پرندة بزرگ
ديگـري نيـز در هنـر فلـزكاري ساسـاني مشـاهده ميشـود كـه
مشـخصات ظاهري آن به سـيمرغ دوران اسالمي نزديكتر است.
بهتريـن نمونـة ايـن پرنـده در يك سـيني برنجي واقـع در موزة
ارميتـاژ ديده ميشـود(تصوير  .)3در كف سـيني مزبور ،پرندهاي
ِ
هيبت عقاب به حالت ايستاده و بالهاي گشوده طراحي
بزرگ با
شـده ،درحاليكه زني (احتماالً الهة آناهيتا) را از قسـمت كمر در
بين چنگالها گرفته و هريك از دستهاي زن به يكي از بالها و
و دو پاي وي نيز به دم پرنده بسـته شـده اسـت .نقش دو درخت
بزرگ گلدار نيز از دوطرف ،اين صحنه را دربرگرفتهاند .همچنين
دو نقـش انسـاني كوچـك يكي كمان به دسـت و ديگـري تبر به

تصوير  -1بشقاب نقرهاي ساساني با نقش سيمرغ،
سدة هفتم ميالدي ،محل نگهداري :موزة بريتانيا.
ماخذ( :درگاهاينترنتي موزه)۱۶

دسـت(احتماالً محافظـان) ،در دو طرف ُدم عقـاب قرار گرفتهاند.
مشـخصات عموميايـن پرنـدهاز جملـهابعاد بزرگ ،فـرم پرها و
بالها ،منقار و گوشهاي انسـان نما ،شـباهتهايي را با سـيمرغ
مذكـور در اوسـتا و شـاهنامه نشـان ميدهـد .زيـرا برطبـق اين
منابع ،سـيمرغ موجودي توصيف شـده كه پرهاي گستردهاش به
ابـر فراخي ميماند كهاز آب كوهسـاران لبريز اسـت .از هرطرف
چهاربال دارد با رنگهاي نيكو .منقارش چون منقار عقاب كلفت
و صورتش چون صورت آدميان اسـت .فيل را به آسـاني در ربايد
و از اين رو به پادشـاه مرغان شـهرت يافته است(ياحقي،1369 ،
 .)267علاوه بر اين ،نقش درختـان و مضمون كلي صحنه نيز با
پرندة مزبور مطابقت مينمايد زيرا برطبق آنچه گفته شد ،سيمر ِغ
ِ
درخت همه تخمه النه داشته و سيمرغ شاهنامه نيز
اوستا بر فراز
زال را در چنگال گرفته و او را از دامنة كوهالبرز ب ه آشـيان خود
بـرد ه اسـت .از طرف ديگر نبايد از يـاد ببريم كه معناي جزء دوم
فارسي دري «سي» خوانده شده نام شاهين
«مرغوسـئن» كه در
ِ
ميشود(شواليه و گربران.)710 ، 1388،
باتوجـه بـه اين توصيفات ،ميتوان محتمل دانسـت كه نقش
سـيمرغ در دوران ساسـاني ،دو نمود متفاوت داشـته ،يكي شكل
گرگسـان آن كـه بعنوان نماد سـلطنتي مـورد اسـتفاده بوده و
ديگري شكل عقابسان آن كه با مشخصات پرنده هاي اساطيري
ديگر مانند ققنوس ،عنقاء و هما نزديكي بيشتري داشته است.

ي با
 -3نمونه هاي سـفالينه و كاشي اسالم 
نگارة سيمرغ
 -1-3قبل از دورة ايلخاني
اغلب چنين تصور ميشـود كهاولين نمونههاي طرح سيمرغ
در هنر سفالگري دوران اسالمي ،طي دورة ايلخاني مورد استفاده
قرار گرفت ه است .اما وجود نمونههايي معدود از سفال اسالميكه
نشـان دهندة پرندهاي متمايز از ساير پرندگان است ،تصور وجود
و كاربـرد طرح سـيمرغ در هنر اسلامي،قبـل از ورود مغوالن را

تصوير  -2ابريق نقرهاي ساساني با نقش سيمرغ ،ساخت
سدة ششم ميالدي ،محل نگهداري :موزة ارميتاژ.
ماخذ( :درگاهاينترنتي موزه) ۱۷

تصوير  -3سيني برنجي ساساني.
محل نگهداري :موزهارميتاژ.
مأخذ( :پوپ ،1387 ،جلد )7
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تصوير  -5كاسه با تزيين لعاب گلي ساخت سدة چهارم
هجري .محل نگهداري :موزة طارق رجب كويت.
ماخذ) Fehrevari, 2000( :

تصوير  -4سفالينة لعابدار با نقش کنده ساخت سده چهارم هجري.
محل نگهداري :موزة ويکتوريا و آلبرت.
مأخذ( :پوپ ،1387 ،ج)9

تقويت ميكند.
در رابطه با منشـاء طرح سـيمرغ در هنر سفالگري دورة قبل
از مغول ،تاثير دو منبع را ميتوان محتمل دانسـت .منبع نخست
اسـاطير و ادبياتِ ايران باسـتان اسـت كه نقوش ملهم از آنها در
دسـتههايي از آثار سفالي از جمله سفالينههاي نقش كنده ظهور
و بـروز يافت ه اسـت .از نمونههاي تاثير ايـن منبع ميتوان به يك
بشـقاب سـفالي متعلق به سـدة چهار هجري اشاره كرد كه طرح
تزييني آن با الگوبرداري كامل از طرحهاي دوران ساسـاني ايجاد
شده و تداوم كاربرد نقشمايههاي هنر فلزكاري دورة ساساني را در
سفالگري دوران اسالمينشان ميدهد(تصوير  .)4سفالينة مزبور
تزييني
كهاز نوع لعابدار با نقش كندهاست در كف داخلي ،طرح
ِ
پرنـدة بزرگي را به همراه زني مشـابه نقش سـيني برنجي دوران
ساسـاني واقع در موزةارميتاژ نشـان ميدهد .البته با اين تفاوت
كـه نقـوش درختـان و محافظان در دو طرف صحنه حذف شـده
اسـت .الزم به ذكر اسـت كه پس از سـقوط امپراتوري ساسانيان
و گرايش ايرانيان به دين مبين اسلام ،بيشـتر قسـمتهاي اين
سـرزمين ،تا مدتها تحت تاثير شـيوهها و مضامين هنري گذشته
مكان
قـرار داشـت ه اسـت .هرچنـد بطور دقيـق نميتوان زمـان و
ِ
قديميترين كاربرد طرح تزييني سـيمرغ در هنر سـفالگري دورة
اسلاميرا تعيين كرد اما ميتوان طرح تزييني كف اين ظرف را
بعنوان يكي از قديميترين نمونههاي برجاي مانده مطرح نمود.
امـا منبـع دوم ،تاثير ادبيات هنديِ ترجمه شـده به زبانهاي
پهلوي ساسـاني و فارسـي دري مانند کليله و دمنه و سندبادنامه
اسـت كـه در آنهـا بـه سـيمرغ(ققنوس هندي) و مشـخصات آن

تصوير  -6بشقاب زرينفام ساخت سدة ششم هجري
ي برلين.
در شهر ري محل نگهداري :موزة هنر اسالم 
ماخذ( :واتسون)1382 ،

اشـاره شـده اسـت .برطبق مدارك موجـود قديميتريـن كاربرد
واژة سـيمرغ در ادبيـات دوران اسلاميايـران توسـط رودكـي
سمرقندي(نخسـتين شاعر بزرگ پارسيگوي و پدر شعر پارسي)
در منظومة کليله و دمنه صورت گرفته كه متاسـفانه تنها ابياتي
پراكندهاز آن برجاي ماندهاست:
پادشا سيمرغ دريا را ببرد خانه و بچه بدان تيتو سپرد
الزم بـه ذكـر اينكـه کليلـه و دمنـه در اصل کتابـي هندي و
داسـتاني اسـت رمزآميز از زبان حيوانات ،که در دورة ساسـانيان
پارسـي ميانه
بـه دسـتور بزرگمهر و به وسـيلة برزويـة طبيب به
ِ
ترجمه شد و پس از اسالم ،روزبه دادويه مشهور بهابن مقفع آن
را به عربي برگرداند(گروه تحقيقات ايرانشناسي دانشگاه کمبريج،
 )۴۹۶ ،۱۳۶۳و رودكي در دورة سامانيان نيز آنرا به نظم درآورد.
به نظر ميرسـد پرندة سيمرغ با ويژگيهايي كه در دورة اسالمي
تـا قبـل از ورود مغـوالن از آن سـراغ داريـم ،از همين كتابهاي
اصالتاً هنديِ منظوم شده توسط رودكي ،به زبان و ادبيات فارسي
راه يافته باشـد .اين مفهوم ،توسـط شاعران و سـرايندگان بعدي
ادب فارسـي مورد تقليد و استقبال قرار گرفته است .خاطر نشان
پارسي
ميشـود كه باتوجه به اولين ترجمة كليله و دمنه به زبان
ِ
ميانه در قبل از اسالم ،تاثير ادبيات هندي در شكلگيري سيمرغ
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تصوير  -7كاسه با نقاشي
زير لعاب ســلطان آباد با
نقش دو ققنــوس .محل
نگهداري :موزة آشمولين.
ماخذ( :ويلسون)1387 ،

تصوير  -9كاسه با تزيين
نقاشي زير لعاب سلطان
آباد با نقش سه ققنوس.
محل نگهداري :موزة لوور.
ماخــذ( :درگاهاينترنتي
موزه)۱۹

تصويـر  -8نمـاي نزديك سـيمرغ با دم چهـار پر نسـبت ًا خميده بـا دندانههاي
كـم و غيـر برجسـته ،بالهاي بلند و متناسـب با سـري شـبيه غاز.

تصوير  -10نماي نزديك ســيمرغ با دم چهار پر نسبت ًا خميده با دندانههاي كم و
غير برجسته ،بالهاي كوتاه و سري قرقاول شكل مشابه ققنوس چيني.

نوع دو ِم دورة ساساني (عقابسان) و تداوم آن در دوران اسالمي
نيز محتمل است.
بازتـاب تاثيـر منبـع اخير را باتوجه به شـباهتهاي سـيمر ِغ
(ققنـوس) هنـدي و چينـي ميتـوان در دو نمونهاز آثار سـفالي
دوران اسلاميمـورد مطالعـه قـرار داد .اولين مورد يك بشـقاب
تزييـن يافتـه با تكنيك نقاشـي لعاب گلي مربوط به سـدة چهار
هجري است(تصوير  .)5اين ظرف كه در موزة طارق رجب كويت
نگهداري ميشود ،نقش پرندة بزرگي را بصورت انتزاعي و به رنگ
سياه نشان ميدهد ،درحاليكه تماميپيكرة پرنده با خطوط ساده
طرح شـده و سـر به سـمت باال متمايل و بالها بصورت نامتقارن
يكـي در بـاال و ديگـري در جلوي نقش ديده ميشـود .روي بدن
پرنـده نيـز با تعدادي از خالهاي مشـكي بزرگ و پراكنده تزيين
شده است .نكتة جالب توجه ،تاج روي سر پرندهاست كه با مفهوم
شـاه مرغان تناسب دارد .نكتة ديگر ،عدم طراحي دم پرند ه است
كهاحتماالً به علت عدم رعايت تناسب نقش با سطح كف ظرف و
كم آوردن فضا ،هنرمند از طراحي آن صرفنظر كرده است ،اما در
عوض پاهاي پرنده را بصورت بزرگتر از حالت طبيعي و پررنگتر
بصورت برگشته به طرف عقب نقش كرده است.
نمونة دوم كه طرح تزييني آن را نيز ميتوان نشـاني ديگر از
سيمرغ قبل از ورود مغوالن ب ه ايران دانست ،يك بشقاب زرينفام
سـاخت شـهر ري از دسـتة درشـتنقش يا تاريخي اسـت كه در

موزة هنر اسلاميبرلين نگهداري ميشـود(تصوير  .)6استفاده از
نقوش اسـليميدر زمينة اين ظرف ،فضايي اسـطورهاي را تداعي
ميكند .همچنين وجود بالهاي مضاعف كه بصورت عمودي قرار
گرفتهاند و بندي افسـار مانند كه بر روي منقار و سـر پرنده بسته
شده نيز بر تخيلي بودن پرنده و احتماالً سيمرغ بودن آن داللت
دارد.
 -۲-3طي دورة ايلخاني
پـس از ورود مغوالن به ايران ،طرحهاي چيني در ميان انواع
کاالهـا بـه خصـوص در پارچههـاي ابريشـميچيني آشـکار بود.
ايـن پارچههـا منابع خوبي براي الهام سـاير هنرمندان محسـوب
ميشـد و بـهاين ترتيب نقـوش گياهي و حيواني شـرق دور ،در
ميان هنرهاي اسلاميراه يافت .دكتر جيمز ويلسون ،استفاده از
ايـن نوع نقـوش را نه بخاطر قدرت تخيـل و قابليت هنري كمتر
هنرمنـدان مسـلمان ايرانـي ،بلكـه بعنوان محـرك و ملهميقابل
تامل در كار آنها ميداند(ويلسون آلن.)46 -47 ،1387 ،
بـه عقيدة برخي از محققين در ادوار قبل از ايلخاني ،عليرغم
تاثيرپذيري سـفالينة ايراني از گل چيني ،رنگهاي سفيد ،زمينة
سـبز و گاهاً اشـكال آنها ،تاثيرپذيري از طرحهـا و نقوش تزييني
چيني بسـيار كمتر به چشـم ميخورد كه عمدتاً بدين دليل بوده
كـه ظروف وارداتي آن زمان از خـاور دور ،فاقد طرحهاي تزييني
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تصوير  -11بشــقاب با
نقاشي زير لعاب سلطان
آباد با نقش چهار ققنوس.
محل نگهداري :موزة هنر
لسآنجلس كانتي.
ماخــذ( :درگاهاينترنتي
موزه)۲۰

تصوير  -13قدح با نقاشي
در زير لعاب سلطان آباد
با نقش چهــار ققنوس بر
روي لبه .محل نگهداري:
موزة ملي.
ماخذ( :كريمــيو كياني،
)1374

تصوير  -12نماي نزديك سيمرغ با دم چهار پر نسبت ًا خميده با دندانههاي زياد و
برجسته ،بالهاي نسبت ًا كوتاه و سري قرقاول شكل مشابه ققنوس چيني.

تصويـر  -14نمـاي نزديـك سـيمرغ با دم چهـار پر نسـبت ًا صاف بـدون دندانه،
بالهـاي غيـر متقـارن يكـي بلند و ديگـري كوتاه و سـري مرغابي شـكل.

بودهاند(شايسته فر.)62 ،1387 ،
از جملـة ايـن نقـوش ،طـرح سـيمرغ و بـه عبارتـي ققنوس
چينـي بـود كهاسـتفاده از آن بدين شـكل در هنر ايـران تا قبل
از ورود مغـوالن سـابقه نداشـت .نقـش مزبـور در دوران ايلخاني،
هـم در سـفالينهها و هـم در كاشـيهاي زرينفـام و الجـوردي
نمـود يافتـه اسـت .طـرح سـيمرغ در هنر سـفالگري ايـن دوره،
اغلـب بر روي دسـتهاي از ظروف كه به نقاشـيزيرلعاب سـلطان
آباد ۱۸مشـهورند ،مشـاهده ميشـود .ازجملة اين ظـروف ميتوان
به كاسـههاي موجود در موزههاي آشـمولين انگلستان(تصوير،)7
لوور پاريس(تصويـر ،)9موزة هنر لسآنجلس كانتي(تصوير )11و
موزة ملي ايران (تصوير )13اشاره كرد .در تمامياين ظروف ،طرح

سـيمرغ به رنگهاي سفيد و سـياه بر زمينة خاكستري و در زير
لعاب سـبزرنگ نقاشـي شده و زمينه را طرحهاي گياهي پر كرده
طراحي سيمرغ بر روي نمونههاي فوق،
است .مهمترين الگوهاي
ِ
الگوهـاي دوتايـي ،سـهتايي و چهارتايـي از سـيمرغهاي در حال
پـرواز در جـدارة داخلـي يا بـر روي لبة داخلي ظروف اسـت .در
حيوان ديگر و
الگـوي چهارتايي ،گاهي در مركز ظرف ،نقش يك
ِ
اغلب غزالي در حال دويدن مشاهده ميشود.
به لحاظ مشـخصات طراحي ،قسمتهاي مختلف بدن ،تنه و
بالها در تماميموارد شبيه به هم هستند اما قسمت سرها و دمها
بهاشكال مختلف مشاهده ميشوند .ازجمله سر بصورتهاي غاز،
اردك و گاهي مشـابه سر سـيمرغهاي چيني طراحي شد ه است.

تصوير  -15كاشي هشت پر
ايلخاني با نقاشي و طالكاري
درزيرلعابمكشوفهازتخت
سليمان .محل نگهداري:
گالريهنريساكلر.
ماخــذ( :درگاهاينترنتي
موزه )۲۱

تصوير-16كاشيچهارگوش
ايلخاني با نقاشي و طالكاري
در زير لعاب احتماال ساخت
شهركاشان.محلنگهداري:
موزةمتروپوليتن.
ماخـذ( :درگاهاينترنتـي
موزه)۲۲
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تصوير  -17نماي نزديك سر سيمرغ كاشي هشتپر بصورت عقابي شكل با پرهاي
شاخ مانند در باال و ريش مانند در زير گردن.

تصويـر  -18نمـاي نزديـك سـر سـيمرغ كاشـي چهارگـوش بصـورت طوطي
شـكل بـا پرهـاي شـاخ ماننـد در بـاال و ريـش ماننـد در زيـر گردن.

تصوير  -19نماي نزديك دم ســيمرغ كاشي هشتپر با پنج پر دندانهدار خميده
به طرف پايين.

تصويـر  -20نمـاي نزديك دم سـيمرغ كاشـي چهارگوش بـا پنج پـر دندانهدار
بـه اهتزاز درآمـده به طـرف باال.

دمها اغلب شـبيه به هم و در قالب چهار پ ِر بزرگ و كشـيده در
انتهاي بدن پرندهامتداد يافته است .دم سيمرغها در اغلب موارد
به طرف پايين خم شـده و گاهي شـكل يك نيمدايره را به خود
گرفت ه اسـت .گاهي نيز دمها به موازات بدن سـيمرغ و به شـكل
صـاف طراحي شـدهاند .در تمام مـوارد ،زمينه را نقوش برگهاي
ريز و گاهي توام با گلهاي كوچك پر كرده است.
هنرمندان كاشـيكار دورة ايلخانان مغول نيز از طرح سيمرغ
در تزيينات بناها اسـتفاده كردهاند .ازجمله نمونههاي كاشي اين
دوره با طرح سـيمرغ يك قطعه كاشـي هشـتپر خميرسـنگي و
مكشـوفهاز تختسـليمان در گالري هنري سـاكلر ميباشـد كه
داراي تزيين نقاشـي و طالكاري در زير لعاب اسـت(تصوير .)15
همچنيـن نمونة ديگر ،قطعه كاشـي چهارگوش احتماالً سـاخت
شـهر كاشـان واقع در موزة متروپوليتن اسـت كه با نقاشي آبي و
فيروزهاي در زير لعاب و نقوش طاليي بر روي زمينة سـفيد مات
قالبگيري شده است(تصوير .)16
باتوجـه بـه كاربـرد اغلـب كاشـيهاي مزبـور در تزييـن كاخ
اباقاخان در تختسـليمان ،احتماالً اينها اولين نمونههاي سيمرغ
خلق شـده در هنر عصر ايلخاني ميباشند كه با شباهت بيشتري
به نوع چيني خود طراحي شدهاند .با دقت به جزئيات قسمت س ِر

سيمرغهاي فوق ،متوجه دو پر شاخ مانند بر روي سر ،پري ريش
ماننـد در زيـر گردن و پرهاي يال مانند بر روي گردن ميشـويم.
همچنيـن با دقت به دمها ،پنج پر دراز دندانهدار ميبينيم كه در
هوا به اهتزاز درآمدهاند و بهاقتضاي فضاي كاشي به طرف باال يا
پاييـن امتداد يافتهاند .ابرهاي كوچك چيني متعددي نيز اطراف
سيمرغها را احاطه كرده و در كنار بالهاي گشوده ،پرواز در اوج
آسمانها را تداعي ميكنند.
 -۳-3پس از دورة ايلخاني
بعـد از دورة ايلخانـي ،بنا به داليل نامعلوم ،اسـتفاده از طرح
سيمرغ يا ققنوس ،در هنر سفالگري ايران چندان رواج نداشت .در
دورة بالفصل آنها يعني تيموريان ،عليرغم توسعة ساخت سفالينة
آبـي و سـفيد(کريميو کيانـي ،)83 ،1374 ،اشـتياق چنداني به
كاربـرد نقـوش اسـاطيري چين البته به اسـتثناي نقـش اژدهاي
چينـي مشـاهده نميشـود .به جـاي آن ،نقوش گلهـا و گياهان
چينـي با هنـر اسلامي همگونسـازي و داراي كاربرد بيشـتري
شـدند و نه تنها آذين بخش ظروف آبي -سـفيد بلكه سـاير آثار
هنري اين دوره شـدند .البته اين امر بتدريج و با گزينش صورت
گرفت؛ مث ً
ال پيچك نيلوفري به پيچك تاكي تبديل شـد و حالت
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اسـليمييافت يا دو عنصر ختايي و اسليميبا يكديگر درآميختند
و مهمترين ويژگي نقوش كاشيكاريهاي دوره تيموري و صفوي
را ايجاد كردند(آژند.)25 ،1380،
در هنـر سـفالگري دورة بعد از تيموريان يعنـي صفويان نيز،
نقش سـيمرغ جايگاه چنداني ندارد و تنها در معدودي از ظروف
صادراتـي آبي -سـفيد اين عصر كه عليالقاعده ميبايسـت كام ً
ال
مشـابه نمونههاي چيني سـاخته و تزيين شود ،ميتوان نشاني از
اين نقش يافت .از نمونههاي زيباي نقش سـيمرغ در اين دسـته
از ظروف ميتوان به بشـقاب آبي -سـفيد از جنس خمير شيشـة
موجـود در مـوزة ويكتوريـا و آلبرت لندن اشـاره كـرد كه نقوش
خيالي كيلين ،۲۳سـيمرغ و پول چيني
تزييني آن شـامل حيوان
ِ
در زمينة ابرهاي چيني است(تصاوير  21و .)22نقش سيمرغ در
اينجا داراي ُدميسه شاخه است كه هريك از شاخهها متشكل از
سـه نوار موازي ميباشـد .نكتة جالب توجه در مورد اين صحنه،
طراحـي ابرهـاي چينـي در قالبي نزديك به نقوش گياهي اسـت
كه باتوجه به سـاخت آن در ايران نشـانگر تركيب و تلفيق عناصر
ي با چيني است.
اسالم 
الزم به ذكر اسـت كه طبق نوشـته هاي جهانگردان اروپایي،
ظروف آبي و سـفيد دوره صفوي به كشـورهاي اروپایي وآفريقاي
شـرقي صادر ميشده اسـت .طرح تزييني اين ظروف غالباً مشابه
چينـي هـاي دورة مينگ ۲۵بود (کامبخش فـرد )472 ،1383 ،و

حتـي گاهي حـروف چيني نيز در پشـت اين ظروف نقش شـده
اسـت .بهتريـن قطعـات اين ظـروف متعلق بـه قـرون ده و يازده
هجـري اسـت و در قـرن دوازده هجري بتدريج رو بـه افول رفته
است(ديماند.)198 ،1383 ،
طرح سـيمرغ(ققنوس چينـي) را همچنين ميتـوان بر روي
يكدستهاز ظروف چيني دورة صفوي كه ساخت كشور چين بوده
و بعنـوان هداياي امپراتـوران دورة مينگ(۱۳۶۸ -۱۶۴۴م ).وارد

تصوير  -23قمقمة مستطيلي ساخت
كشور چين با نقش ققنوس و كيلين.
محل نگهــداري :موزة ملــي ايران.
ماخذ( :نفيسي)1384 ،

تصوير  -24نماي نزديك نقش ققنوس
در قمقمة مســتطيلي شكل با دم چهار
پر بلند دندانهدار كه در باالي سيمرغ به
اهتزاز درآمده است.

تصوير  -21بشــقاب آبي
ســفيد صفوي ساخت
ســدة دهم هجري .محل
نگهداري :موزة ويكتوريا
و آلبرت.
ماخــذ( :درگاهاينترنتي
موزه)۲۴

تصوير  -25بشــقاب لب
كنگرهاي ســاخت كشور
چين مزين به صحنة پرواز
ققنوس .محل نگهداري:
موزة ملي ايران.
ماخذ( :نفيسي)1384 ،

تصوير  -22نماي نزديك طرح ســيمرغ در بشقاب آبي -سفيد با دم سه شاخة
مركب از چندپر كه دو شاخه از طرفين و يكي در باال به اهتزاز درآمده است.

تصوير  -26نماي نزديك
نقش ققنوس در بشقاب
لب كنگرهاي با دم چهار
پر بلنــد دندانهدار كه در
زير سيمرغ امتداد يافته
است.
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ايران شـده ،مشـاهده نمود .بديهي اسـت كهاين دستهاز ظروف
بـا مشـخصات كام ً
ال چيني و توسـط خـود هنرمندان آن كشـور
طراحي و سـاخته شـده و بدين لحاظ با نمونههاي سـاخت ايران
تفاوتهايي دارند .چنين به نظر ميرسد كه ظروف مزبور مصرف
داخلي نداشـته و صرفاً بعنوان ظروف درباري و وقفي در آسـتان
مقـدس رضـوي و بقعة شـيخ صفي الدين اردبيلي مورد اسـتفاده
قرار ميگرفتند.
از جملـة ايـن ظـروف ميتـوان به قمقمة مسـتطيلي شـكل
موجود در موزة ملي ايران اشـاره كرد كه طرح سـيمرغ به همراه
كيليـن در زمينـة نقـوش گل و گياه ديـده ميشـود(تصاوير 23
و .)24نمونـة ديگـر از ايـن ظروف كه آن هم در مـوزة ملي ايران
نگهداري ميشـود ،بشـقاب لـب كنگرهاي مزين به نوار برجسـتة
سـه نوع گل داوودي ،گاردانيا و شـكوفة سـيب وحشـي به رنگ
سـفيد بـر زمينة آبـي اسـت(تصاوير  25و .)26در كف اين ظرف
صحنة پرواز سـيمرغ به سـوي آسـمان در زمينة برگهاي نيلوفر
و درختهاي موز و خيزران قابل مشـاهدهاست .نكتة قابل توجه
در مورد طرح سـيمرغ در اين دو ظرف ،عدم وضوح قسـمت سـر
پرنده اسـت .بدين معنا كه جزئيات سـر به وضوح طراحي نشـده
و قابل تشـخيص نيست .همچنين دم پرنده نيز مشابه نمونههاي
سـفالينة دوران ايلخاني از چهار پر دراز دندانهدار تشكيل يافته و
بدين لحاظ با سـيمرغهاي كاشـيهاي ايلخاني كه داراي دم پنج
پر بودند ،متفاوت ميباشند.
عالوه بر هنر سـفالگري ،از زيباترين نمونههاي طرح سـيمرغ
در قابهاي كاشـيكاري دورة صفوي نيز ميتوان به نماي بيروني
كاخ هشـت بهشـت اصفهان و سـردر ورودي بعضي از ايوانهاي
مجموعه گنجعلي خان كرمان اشاره كرد(خزايي.)27 ،1386 ،

 -4ويژگيهاي طراحي
باتوجه به نمونههاي بررسي شده ،عمدهترين الگوهاي حضور
ي ايرانبه شرح
سـيمرغ در سـفالينهها و كاشيهاي دوران اسالم 
ذيل قابل دستهبندي ميباشد:
• يك سيمرغ در حال پرواز يا نشسته در مركز كف داخلي
• دو سـيمرغ در حال پرواز بصورت دوراني در حاشـية كادر
كف داخلي
• سـه سـيمرغ در حال پرواز بصورت دوراني در حاشية كادر
كف داخلي
• چهار سيمرغ در حال پرواز بصورت دوراني در حاشية كادر
كف داخلي
• چهار سـيمرغ در حال پرواز بصورت دوراني بر روي لبه به
همراه نقش حيواني ديگر در مركز كف داخلي.
مهمترين الگوهاي طراحي دم نيز عبارتند از:
چهار رشـتة بلند يكرنگ در سـفالينة نقاشيزيرلعاب عهد
ايلخانـي .دمهـاي اين دسـتهاغلب بصورت خميده يـا متمايل به
طـرف پايين مشـاهده ميشـوند و به لحـاظ وضعيـت دندانه ،به

دسـتههاي داراي دندانههاي زيـاد ،دندانههاي كم و بدون دندانه
تقسيم ميشوند.
پنج رشـتة بلند يكرنگ يا دو رنگ در كاشـيهاي زرينفام
و نقاشـيزيرلعاب عهد ايلخاني .دمهاي اين دسـتهاغلب بصورت
خميده به طرف باال يا پايين مشاهده ميشوند و به لحاظ وضعيت
دندانه ،داراي دندانههاي زياد و برجسته ميباشند.
چهار رشـتة بلند يكرنگ در سـفالينة آبي -سـفيد ساخت
كشـور چين .دمهاي اين دسـته در باال يا پايين به موازات جهت
سـيمرغها بـهاهتـزاز درآمدهانـد .دمهاي اين دسـته نيـز داراي
دندانههاي زياد و برجسته ميباشند.
دم سـه شـاخة بزرگ كه هر شاخهاز كنار هم قرار گرفتن
چنديـن پر بوجود آمدهاسـت در سـفالينة آبي -سـفيد سـاخت
ايـران عصـر صفـوي به تقليـد از نمونههاي چينـي .در اين مورد،
دندانههاي بزرگ دم ،شكل شعلة آتش به خود گرفته است.
همچنين مهمترين الگوهاي طراحي سر سيمرغ را باتوجه به
واقعي مشـابه ميتوان به دسـته هاي مرغابي شكل ،غاز
پرندگان
ِ
شكل ،قرقاول شكل ،عقابي شكل و طوطي شكل تقسيم نمود كه
در برخي از آنها پرهايي اطراف سر را در برگرفته است.
در سيمرغهاي دوران ايلخاني و نمونههاي روي ظروف آبي-
سفيد وارداتي از چين ،پاي پرنده طراحي نشد ه است كهاحتماالً
بيانگـر پـرواز بيوقفه و مسـتمر اين پرنده ميباشـد .تنها بر روي
نمونههـاي قبل از عصر ايلخاني و نيز بشـقاب آبي -سـفيد عصر
صفوي پاهاي پرنده بوضوح به نمايش درآمدهاند.
قالب
طراحـي تنـه و بالها در تمام موارد شـبيه به هـم و در ِ
تنـه و بـال مرغابي يا غاز اسـت كه جهت پرهـاي بالها به طرف
دم امتـداد يافتـه و پرهايـي با جهت يكسـان نيـز روي تنه را فرا
گرفتهانـد .فقـط در يـك مورد از ظـروف آبي -سـفيد وارداتي از
چين ،تنة سيمرغ فلسدار و مشابه بدن اژدها طراحي شده است.
بـه لحاظ مشـخصات رنگبنـدي اغلب اين نقوش بـا توجه به
تكنيك سـاخت يا تزيين با يك يا دو رنگ طراحي شـدهاند و فاقد
تنوع رنگي ميباشـند .اين وضعيت در سـفالينة با نقاشـيزيرلعاب
سـلطان آباد بصورت سفيد و خاكسـتري ،در مورد كاشي زرينفام
ايلخانـي طاليي و سـياه ،در كاشـي الجورد؛ فيـروزهاي و آبي و در
ظـروف آبي -سـفيد علي القاعـده به رنگ آبي در زمينة سـفيد يا
بالعكس ميباشد.
در مـورد ويژگيهـاي سـيمرغ در هنر نگارگري اسلامينيز
هرچنـد تاكنـون تحقيقـي جامـع و اختصاصـي انجـام نيافتهاما
در مقايسـة سـطحي طـرح سـيمرغ در هنر سـفالگري اسلامي
بـا نمونههـاي موجـود در هنر نگارگـري ميتوان به تنوع بيشـتر
رنگها در سـيمرغهاي نسـخ خطي اشـاره كرد .يكي از زيباترين
اين سـيمرغها در خان پنجم اسـفنديار يعني صحنة كشته شدن
سيمرغ(سـيمرغ اهريمنـي) قابـل مشـاهده اسـت(تصوير .)27
دقت بيشـتر در ترسـيم جزئيات قسـمتهاي مختلف بدن پرنده
بخصوص قسـمت سـر و چشـمها و دم پنج پ ِر دندانهدار مشابه با
نمونههاي كاشيهاي ايلخاني ،از جمله ويژگيهاي مهم اين نقش
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است .البته نمونههايي از اين طرح در تذهيب حواشي نسخ خطي
بصورت طاليي يكدست نيز بكار رفته است.
سـيمرغهاي موجـود در هنـر نگارگري نيز به لحـاظ نوع دم

از تنـوع زيـادي برخوردارنـد و انواع مختلـف داراي ُدم دو پر(نوع
غالب) ،سـه پر و پنج پر هم بصورت دندانهدار و هم بدون دندانه
مشاهده ميشوند.

تصوير  -27كشته شدن سيمرغ
بدست اســفنديار در برگي از
شاهنامة متعلق به دورة ايلخاني.
محل نگهــداري :گالري هنري
ساكلر.
ماخذ( :درگاهاينترنتي موزه)

نتیجه

در جمعبندي مطالب ذكر شـده ميتـوان گفت يكي از داليل
ابهام مشـخصات سـيمرغ در هنر ايران بخصوص دوران اسلامي،
تعدد منابع تاثيرگذار؛ شامل اساطير ايران باستان ،مفاهيم عرفاني
و ادبي به همراه تاثير مشخصات پرندههاي مشابه همچون ُققنوس،
َعنقا و ُهما بود ه اسـت .سرچشـمة اين ابهام به نوعي به هنر دوران
ساساني برميگردد كه نقش معروف به سيمرغ اين دوره(تركيبي از
حيوان و پرنده) ،تناسب كميبا طرح سيمرغ در هنر دوران اسالمي
بعنوان يك پرنده يا تركيبي از سيپرنده دارد.
يكـي از احتماالتـي كـه جهت رفع ايـن ابهام ميتـوان مطرح
نمود ،وجود دو نوع طرح سـيمرغ يكي بصورت سگسـان(تركيبي
از حيوان و پرنده) و ديگري بصورت عقابسـان در دوران ساسـاني
است .بدين معنا كه سيمرغ سگسان ،نوعي نشان رسميامپراتوري
ساساني(مشـابه نشان اژدها براي امپراتوران چين) بوده در حاليكه
سيمرغ اوستايي پرندة بزرگي به هيبت عقاب بود ه است .به عبارت
ديگر ،سـيمرغ عقابسـان ساساني ،شـكل تكامل يافته و تركيبي
عقاب اسـت .الزم به ذكر اسـت كه عقاب در ايران باسـتان نمادي
از ايزد بهرام محسـوب ميشـده و بدين لحاظ از قداسـت بسياری
برخوردار بود ه است.
البته بخشـي از ابهام بوجود آمده نيز متاثر از نام ترجمه شـدة
ياست كه به
سـين مر ِو اوسـتايي به واژة سـيمرغ در دوران اسالم 
غلط معناي سيپرنده يا مرغ را تداعي كرده و عرفاي مسلمان هم
از آن بعنوان زمينهاي مناسب براي بيان مفاهيم بلند عارفانة خود
اسـتفاده بردهاند و بدين ترتيب تفاوتهاي مفهوم سـيمرغ دوران
اسلامي،با سـيمرغ دوران ساسـاني بيشتر شد ه اسـت .باتوجه به
هميـن واقعيت و تعدد منابع الهامبخش ،طرح سـيمرغ در سـفال
يالگوهاي طراحي مختلفي را تجربه كرد ه اسـت كه
دوران اسلام 
اغلب تفاوتها در قسمت ُدم و سر بازتاب يافت ه است.

يتا قبـل از ورود
بنابـر آثـار سـفالي بازمانـدهاز دوران اسلام 
مغـوالن ،احتمـال كاربرد نقش سـيمرغ ،بـا تاثير از اسـاطير ايران
باستان و ققنوس هندي وجود دارد .بدين معنا كه سيمرغ طي اين
ققنوس هندي
دوران تداوم سيمر ِغ عقابسان دوران ساساني و نيز
ِ
بازتاب يافته در ادبيات هندي است كه در دوران سامانيان ،آن واژه
نيز با لفظ سـيمرغ به فارسي دري راه يافت ه است .علت عدم تداوم
سيمرغ نوع اول ساساني(سگسان) ،شايد خشن بودن سيماي آن
يا نجاسـت سـگ(بعنوان بخش مهمياز بدن پرنده) برطبق احكام
يو بـه تَبـع آن دوري گزيـدن از كاربـرد نقـش آن بر روي
اسلام 
آثار هنري بوده باشـد .به جاي آن نوع دوم سيمرغ(عقابسان) كه
تناسب بيشتري با مفاهيم ادبي و عرفاني اين دوران داشت با تاثير
ققنوس هندي ،مورد استفاده قرار گرفت.
از
ِ
طرح سيمرغ بعد از ورود مغوالن و طي دوران ايلخاني با تاثير
شديد ققنوس چيني ،در هنرهاي سفالگري و نگارگري بكار رفت و
طرح سيمر ِغ عقابسان ايراني كه تا آنزمان در كنار ققنوس هندي
تداوم يافته بود ،براي هميشه جاي خود را به ققنوس چيني بعنوان
يگانه طرح سـيمرغ دوران ايلخاني و بعد از ايلخاني داد .با اينحال
هنرمندان سفالگر ايراني در اين دوره عليرغم تبعيت از طرح كلي
ققنوس چيني ،آنرا كام ً
ال مشـابه نمونههـاي چيني بكار نبردند و
برخـي ويژگيهـا و جزييـات جديد را بـا تاثير از مفاهيـم ايراني و
يبه آن افزودند .بعبارت ديگر ،اسـتفاد ه از طرح سيمرغ در
اسلام 
هنر سفالگري عصر ايلخاني نشانگر يك روند تحولي است كه طي
آن ابتدا هنرمندان سفالگر از طرح ققنوس چيني الگوبرداري كرده
امـا در ادامـه و به تدريج ،نقش مزبور را متفاوت از نوع چيني آن و
بـا تاثير از ديگـر پرندگان ايراني ازجمله ُهمـا طراحي كرده و بكار
بردند .از جمله تفاوتها يا نوآوريهاي هنرمندان ايراني ميتوان به
نمايش واضح سـر و جزئيات آن ،تنوع طراحي دم و سـر ،طراحي
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چنـد سـيمرغ(دو ،سـه يـا چهار) با هـم بر روي يك ظـرف و عدم
نمايـش سـيمرغ با اژدهـا يا كيلين در كنار هم اشـاره كرد كه اين
ويژگيها در هنر چين رايج نبود .همچنين نحوة تركيببندي آنها
بصورت پشت سرهم با حركت دايرهوار كه گاهي بر روي لبه طراحي
شـدهاند نيز ،كام ً
ال متفاوت از نوع چيني آنهاسـت .اين ويژگي كه
پرواز دائميو مسـتمر اين پرنـده در باالي زمين را تداعي ميكند،
به نظر ميرسـد تحت تاثير مشـخصات ُهما صورت گرفته باشـد.
بعـد از دوران ايلخانـي نيز كاربرد اين نقش در سـفالگري منسـوخ
شده(بهاسـتثناي برخي ظروف آبي -سفيد صادراتي عصر صفوي)

و جاي خود را به نگاره هاي نسخ خطي بخصوص شاهنامه و ندرتاً
قابهاي كاشيكاري دوران صفوي دادهاست.
در پايان خاطر نشـان ميسـازد كه سـيمرغ پرندهاي ايراني و
ققنوس پرندهاي غيرايراني اسـت كه بنا به داليل مختلف ،مفاهيم
و مشـخصات ايـن دو پرنـده بهاشـتباه بـه جاي هم بـكار رفتهاند.
ردپاي سـيمرغ در هنـر ايران داراي سـابقهاي طوالنيتر بوده و به
دوره ساسـاني در پيش از اسلام ميرسـد اما ققنوس در دو مقطع
زماني دوران سـاماني(نوع هنـدي) و دوران ايلخاني(نوع چيني) بر
مشخصات سيمرغ ايراني تاثير گذاشته است.
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