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چكیده
موضوع تحقیق پیِش رو، بررسي نحوة انعکاس طرح تزییني سیمرغ در سفالینه ها و کاشي هاي دوران اسالمي   ایران است. 
نگارنده برآنست نخست با تکیه بر برخي منابع تاریخي و ادبي، در کنار شناسایي مشخصات طراحي و مفاهیم نمادین نگارة 
سـیمرغ، علت تفاوت هاي سـیمرغ دوران اسـالمي   با سـیمرغ ساسـاني و همچنین فرضیۀ احتمال کاربرد این نقش در دوران 
اسالمي   قبل از ورود مغوالن به  ایران را ردیابي نموده و سپس بطور اختصاصي انواع الگوها و ویژگي هاي این نقش تزییني در 
سفالینه ها و کاشي هاي دورة ایلخاني و تفاوت هاي آن با ققنوس چیني را مشخص نماید. در همین راستا، نمونه هایي شاخص 
از سـفالینه ها و کاشـي هاي دوران اسـالمي   ایران که دربردارندة طرح احتمالي یا قطعِي سـیمرغ هسـتند، انتخاب و به لحاظ 
مشـخصات تکنیکي و ویژگي هاي تزییني مورد بررسـي و تحلیل قرار گرفته  اسـت. بنابر یافته هاي تحقیق؛ در رابطه با کاربرد 
طرح تزییني سیمرغ در هنر سفالگری دوران اسالمي   ایران مي توان دو دورة مجزا را تشخیص داد؛ یکي دورة قبل از مغوالن 
با تاثیر سیمرِغ عقاب سان ساساني بعالوة ققنوس هندي و دیگري دورة بعد از ورود آنها به  ایران با تاثیر ققنوس چیني البته 
با تفاوت هاي ساختاري بسیار با اصل چیني آن که بیشتر متاثر از ادبیات و اساطیر ایراني در کنار مفاهیم عرفاني و ابداعات 

هنرمندان مسلمان ایراني  است.
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بسـیاري از نقشـمایه هـاي برجاي مانـده از ادوار باسـتاني و 
تاریخـِي هنر ایـران بر مبناي مفاهیم نمادین و به صورت انتزاعي 
طراحي شده اند. با ورود اسالم به ایران، این ویژگي بُعد تازه اي نیز 
یافت زیرا هنرمندان مسلمان تحت تاثیر تعالیم دین مبین اسالم 
توانسـتند بسـیاري از مفاهیـم معنوي مـد نظر خـود را در قالب 
نقش هاي تزئیني مبتني بر اصول زیبایي شناختي ارائه نمایند. 

نقـوش پرندگان از جملۀ این طرح ها محسـوب مي شـوند که 
از همـان ابتـداي دوران اسـالمي  جـاي خـود را در تزیینات هنر 
سـفالگري دوران اسـالمي  باز نمـوده و نقش عمـده اي در انتقال 
مفاهیـم بلند مد نظر هنرمندان سـفالگر ایفـا کرده اند. نقوش این 
پرندگان را در یک دسـته بندي کلـي مي توان به نقوش پرندگان 
واقعي و پرندگان افسانه اي یا اساطیري تقسیم نمود که در دستۀ 
دوم؛ پرندة معروف به سـیمرغ از جایگاه ویژه اي برخوردار اسـت. 
پرندة مزبور که یکي از مهم ترین پرندگان اساطیري در بین اغلب 
اقوام و تمدن هاي باستاني جهان محسوب مي شود، به طرز بسیار 
زیبا و اسـتادانه  اي در تزئین بسـیاري از آثار هنري دوران اسالمي  
بـکار رفتـه اسـت. امـا در عین حال ابهامـات فراوانـي در رابطه با 

منشاء و مشخصات اولیۀ آن نیز وجود دارد.
تاکنـون در رابطـه با سـیر تحـول این پرنده در هنر اسـالمي  
بخصوص هنر سـفالگري تحقیق جامعي صورت نگرفته اسـت اما 
آغـاز کاربرد این نقـش تزییني اغلب همزمان بـا ورود مغوالن به 
ایران تلقي شـده است. موضوع تحقیق پیش رو، بررسي و تحلیل 
نمودهاي سـیمرغ در هنر سـفالگري و کاشیکاري ایران در دوران 
اسـالمي  است. بدیهي است بررسـي نحوة انعکاس و بازتاب نگارة 
سـیمرغ بر روي سفالینه ها و کاشـي هاي دوران اسالمي  مي تواند 

روشـنگر بخشـي از جنبه هاي اسـاطیري هنر اسـالمي- ایراني و 
کیفیـت تداوم نقشـمایه هاي کهن قبل از اسـالم ایـران در دوران 
اسالمي؛ علیرغم نهي کاربرد اینگونه نقوش باشد. عالوه براین، از 
آنجا که تاکنون نقوش تزییني سـفال اسـالمي  از دیدگاه جایگاه، 
منشـاء و روابـط احتمالـي آن بـا سـایر ابعـاد زندگي مـردم ادوار 
گذشـته بطـور جدي مورد بحث و بررسـي قـرار نگرفته، ضرورت 

انجام تحقیق در این زمینه بیش از پیش احساس مي شود. 
در همین راسـتا نمونه هایي شـاخص از هنر سـفالگري دوران 
اسـالمي  ایران مشـتمل بر سـفالینه و کاشـي که دربردارندة نقش 
تزیینِي احتمالي یا قطعِي سـیمرغ هسـتند، فارغ از نوع خاصي از 
سـفال یـا تعلق بـه دوره اي خاص از ادوار اسـالمي، با جسـتجو در 
موزه هاي مختلف داخل و خارج کشـور انتخاب و سپس هر یک از 
این سفال ها به لحاظ تکنیک و دورة ساخت و ویژگي هاي تزییني 
مانند طراحي نقوش و رنگ آمیزي با تاکید بیشتر بر نقش سیمرغ 
بررسي شده و در نهایت عوامل و انگیزه هاي کاربرد آنها مورد بحث 
و تحلیـل قرار گرفته اسـت. همچنین قبـل از ورود به بحث اصلي، 
مشـخصات، مفاهیم و تاریخچۀ سـیمرغ و پرندگان مشابه با آن در 

فرهنگ ایران و چین بطور مختصر مرور شده است.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه باتوجه به سـاخت همزمـان قطعات 
سفالي و کاشي در کارگاه هاي سفالگري، طرح تزییني سیمرغ در 
این دو دسـته بصورت مشترك مورد بررسـي قرار مي گیرد. البته 
منظور از کاشي در اینجا، قطعات کوچک مستقِل کاشي است که 
حاوي طرح سیمرغ مي باشد و با قاب هاي بزرگ کاشیکاري که از 
کنار هم قرار گرفتن قطعات مختلف کاشي طرح سیمرغ را بوجود 

مي آورند، متفاوت است. 

1- سیمرغ، ُققنوس، َعنقا یا ُهما

در تاریـخ فرهنـگ و هنر ایران، انواع مختلفـي از پرنده با نام 
سـیمرغ ذکر شـده یا مورد اسـتفاده قرار گرفته که بعضاً به لحاظ 
مشـخصات بـا یکدیگـر تفاوت هـاي فراوانـي دارنـد. از جملۀ این 
سـیمرغ ها مي توان به سیمرغ ساساني، سیمرغ شاهنامه، سیمرغ 
عطـار و سـیمرغ موجود در هنـر عصر ایلخاني اشـاره کرد. عالوه 
بـر تعدد سـیمرغ هاي فوق، پرندگان متعددي مشـابه سـیمرغ با 
عناویـن مختلف نیز وجود دارند که بـر پیچیدگي موضوع افزوده 
اسـت. باتوجه بـه اهمیت موضوع، در ادامه بـه دالیل این تعدد و 

تفاوت مفاهیم و مشخصات سیمرغ مي پردازیم.
در مورد وجه تسمیۀ سیمرغ در زبان فارسي نظرات مختلفي 
ابراز شـده اسـت امـا در لغتنامـۀ دهخدا وجود پرهایـي رنگین از 
مرغـاِن مختلـف در پرهاي پرندة مزبـور، بعنوان یکي از مهم ترین 
دالیـل این نامگـذاري مطرح شـده اسـت«)دهخدا، 1373، ذیل 

مقدمه

سـیمرغ(. توصیفاتـي کـه از سـیمرغ در کتاب سـام نامه سـرودة 
خواجوي کرماني برجاي مانده، تایید کنندة همین نظر است:

نگه کرد مرغي بغایت بزرگ         که پُر رنگ بُد پیکر او سترگ
همه نقش مرغان که در روزگار         زصنع آفریدست در روزگار
همه بر پر و بال او نقش بود      یکي قدرتي از جهان بخش بود

)خواجوي کرماني، 1329، 181(.
کهن ترین منابع ایرانِي موجود که از سـیمرغ گزارش داده اند، 
منابع زردشـتي اسـت. از این پرنده در اوستا به صورت مرغوسئن 
و در پهلوي به صورت سـین ُمرو به معني پیشـوا و سرورِ مرغان و 
نخسـتین آفریده، یاد شـده است)پور داوود، 1374، 575-577(. 
بـه نظر برخي محققین جزء نخسـتین مرغوسـئن به معناي مرغ 
است و جزء دوم آن با اندکي دگرگوني در پهلوي به صورت سین 
و در فارسـِي دري »سـي« خوانـده شـده و به هیچ وجـه نمایندة 



23

عدد سـي نیسـت؛ بلکه معناي آن نام شـاهین مي شود)شـوالیه، 
.)710 ،1388

ایـن پرنده برفـراز درخِت همه تخمه النه دارد و با برهم زدن 
بال هـاي خود، بذرها را مي پراکند. سـپس این بذرها بوسـیلۀ باد 
و بـاران در زمیـن توزیع مي شـوند. در شـاهنامۀ فردوسـي نیز با 
مرغي بزرگ پیکر و سخنگو و چاره جو مواجه مي شویم )رستگار، 
1369، 589-587(، کـه قدرت هـاي مـاورای طبیعـي دارد و در 
نبرد رسـتم و اسـفندیار حامي رسـتم و خاندانش است و عالوه بر 
ایـن کـه پر خود را بر زخم هاي رسـتم و رخـش مي مالد و آنها را 
معالجه مي کند، راز چیرگي رسـتم بر اسـفندیار را نیز به رسـتم 

مي آموزد)کرتیس، 1381، 58(. 
البته در شـاهنامه از دو سـیمرغ سـخن رفته است که تقریباً 
نقشي متضاد ایفا مي کنند. بسیاري از پژوهشگران، این دوگانگي 
را به نبرد جاودانۀ اهورامزدا و اهریمن منسوب مي کنند. به عنوان 
مثال صادق هدایت در نیرنگستان، سیمـرِغ ناجِي زال را سیمرغ 
اهورایي و سیمرغ هفتخوان اسفندیار را اهریمني مي داند)هدایت، 

 .)110 ،1312
در کنار مفاهیم فوق، سـیمرغ در فرهنگ ایراني- اسـالمي  از 
معاني عرفاني نیز برخوردار است که البته روشن نیست که دقیقاً 
از چه زماني و به دسـت چه کسـي صبغۀ عرفاني گرفته  اسـت. از 
جمله معاني عرفاني سیمرغ مي توان به انسان کامل، روح، پیامبر 
اکرم)ص(، عقل مجرد و فیض مقدس اشاره کرد)سجادي،1370، 
491(. همچنین گاهي نیز اشـاره اي تمثیلي از سـیر و سـلوك و 
طریقت سالکان براي رسیدن به حقیقت و تجلي ذات باري تعالي 
یا اصل وحدت در کثرت شده که عطار اوج آن را در سفر مرغان 
به دربار سـیمرغ)ذات الهي(، به شـکل بسـیار ظریفي نشان داده 

است.
عـالوه بـر معانـي فـوق، در ادبیـات عرفانـي، امـکان تطبیـق 
خصوصیات سیمرغ بر جبرئیل نیز مطرح شده است. بال و پر بزرگ 
و جثۀ عظیم سـیمرغ)عطار، 1356، 66(، حمایت سیمرغ از زال و 
واسطه بودن او براي انتقال نیروهاي غیبي به زال که مشابه ارتباط 
جبرئیل با پیامبر است)پورنامداریان، 1374، 82ـ84(. درختي که 
سـیمرغ بر آن آشیانه دارد)طوبي( نیز داراي خصوصیات غیرماّدي 
است)سـهروردي، 1380، 232( که مشابه مکان جبرئیل در سدرة 

المنتهي است)میبدي، 1361، 360؛ طوسي، 25(.
اما در کنار اسطورة ایرانِي سیمرغ، پرندة دیگري به نام ُققنوس 
نیز وجود دارد که اسطوره اي غیر ایراني محسوب مي شود. ُققنوس 
معـّرب کلمـۀ یونانـي کوکنوس1 و همتـاي کلمۀ هنـد و اروپایي 
و چینـِي فونیکس۲ اسـت کـه اغلب بعنوان پرنده اي خوشـرنگ و 
خوش آواز در سـرزمین هند معرفي شـده است)کریستي، 1373،  
6(. همچنین در اسـاطیر مصر، شـکِل شـخصیت یافتۀ خورشـید 
در طلوع اسـت)یونس، 112،1375 ( که بر تک سـتون هرمي  که 
نماد پرتو خورشـید بود، مي نشست و هر بامداد از آتش بامدادي، 
هسـتي مي یافت و بر درخت مقدس برسـیه3 مي نشست. به گفتۀ 
هـرودوت، ایـن مرغ هـر پانصد سـال یکبـار در چراگاه هاي معبد 

تجلي سیمرغ  در هنر سفالگري دوران اسالمي  ایران

پدیدار مي شـد و زایش او هر پانصد سـال یکبار از تخم پدر مردة 
خـود یـا تخمي که کاهنان آن را از صمغي خوشـبو مي سـاختند، 

میسر مي شد)ژیران،1375، 55 و19(.
ایـن مرغ در معدود روایت هاي ایرانـي نیز همچون روایت هاي 
هندواروپایـي، مرغـي نادر و تنهاسـت که او را جفتي نیسـت و در 
نتیجـه از او زایشـي پدیـد نخواهد آمد. ققنوس هزار سـال زندگي 
مي کنـد و چون عمرش به پایان مي رسـد، تـوده اي بزرگ از هیزم 
فراهم مي آورد و با نشستن بر آن توده، چندان آواز مي خواند که از 
آواز خود به وجد مي آید و با بر هم زدن بال و به یاري منقار، آتشي 
مي افروزد و با سوختن در آتش، از وي )تخم مرغي( پدیدار مي شود 

و بدینسان ققنوسي دیگر زاده مي شود)هینیلز، 1385، 446(.
به ققنوس در شـعر کهن فارسـي تقریباً هیچ اشاره اي نشده 
 اسـت و مي توان گفت که طي هزار سـال شعر فارسي، تنها عطار 
نیشـابوري اسـت که در اشـعار خود از این پرنده نام برده  اسـت و 
جالـب ایـن که وي نیز به صراحت با ایـن باور دیرینه که ققنوس 
حیـات جـاودان دارد، مخالفـت ورزیده و برعکـس ققنوس را نیز 
به سـان دیگر موجودات فاني دانسـته و بر همـه گیر بودن پدیدة 

مرگ تاکید ورزیده  است.
معروف تریـن ققنـوس در فرهنگ هـاي مختلـف، نـوع چیني 
آن اسـت کـه در اسـطوره هاي چین با نام فِنـگ ُهوانگ4 یا پرندة 
سـرخ شـناخته مي شود)کریسـتي، 1373، 77(.  بـه لحـاظ واژه 
شناسـي، بخـش اول این کلمه یعني فنگ، بـر جنس نر و بخش 
دوم یعنـي هوانـگ، بر جنس مادة یک نـوع پرنده داللت دارد که 
در کنار هم بر تمام پرندگان حکومت دارند. با این حال در دوران 
معاصر، اغلب چنین تمایز جنسیتي وجود ندارد و فنگ و هوانگ 
 Wikipedia,5(بعنوان یک موجودیت واحد زنانه شناخته مي شود

.)Fenghuang 
پرندة مزبور دومین موجود از چهار حیوان تخیلي مقدس معنوي 
 Julien,(و روحـي اسـت که ئیـن و یانگ را متحد و یکـي مي کنند
290 ,1989(. براسـاس متـن کتـاب اِریا،6 بدن این پرنـده از منقار 

خروس، صورت پرسـتو، پیشـاني یک مرغ، گردن مار، سـینۀ غاز، 
پشـت الکپشـت، نیم شـقۀ گوزن و ُدم ماهي تشـکیل یافته است. 
امـا امروزه فنگ هوانگ اغلـب بصورت ترکیبي از پرندگان مختلف 
شـامل سـر قرقاول طالیـي، بـدن اردك، دم طـاووس، پاهاي مرغ 

ماهیخوار، منقار طوطي و بال هاي پرستو توصیف مي شود. 
قدیمي تریـن نمونه هـاي تصاویر ایـن پرندة باسـتاني در هنر 
چیـن، حـدود چهـار هزار سـال قبـل در طرح هاي سـفالي دورة 
شـانگ7)1111- 1766 ق.م(پس از آن در تزیین ظروف برنزي و 
پیکرك هاي سـنگ یشـم ادوار بعد بخصوص دوره لیائو8)1125- 
907 م.( پدیدار شـد. برخي احتمال داده اند که پرندة مزبور توتم 
خوش شانسـي یکي از قبایل شـرقي در چین باسـتان بوده باشد. 
نظریه هـاي کنونـي برآننـد کـه ققنـوس باتوجه به شـباهت هاي 
ظاهري اش به شترمرغ آسیایي)حداقل در گردِن شبیه به مارش(، 
کـه نقـش آن در پیـش از تاریـخ چیـن رایج بـود، احتمـاالً با آن 
همریشـه اسـت، اما چند هزار سـال قبل این دو پرنده از یکدیگر 
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.)Wikipedia, Fenghuang(مجزا شدند
طي سلسلۀ هان9)221- 206م.(، فنگ و هوانگ در روبروي هم 
نشـان داده شده اند. بعداً در طي سلسه یوان10) 1368- 1260م.(، 
دو اصطـالح فنـگ و هوانـگ ترکیـب شـدند و امروزه بـا اصطالح 
عموماً ترجمه شدة فونیکس شناخته مي شوند. از دورة امپراطوري 
جیاجینـگ )1566-1522م.(  بـه بعـد، یک جفـت از ققنوس که 
بطور رمزي باهم یک الگوي دایرة بسته را شکل مي دادند، بوسیلۀ 
پرهاي دم از همدیگر متمایز شدند که جنس نر داراي دمي با پنج 
پر)پنـج بعنـوان یک عدد تک11( و جنس مـاده داراي دمي با دو پر 
حلقه شـده )دو بعنوان یک عدد زوج12( است. همچنین در ابتداي 
سلسـلۀ مینـگ13)1644- 1368م.(، ققنوس هـا با شـانه ها نمایان 
شـدند، از ایـن رو ققنوس هاي کوچک تر از شـانه متعلـق به قبل از 
سلسلۀ مینگ و ققنوس هاي مجسم شده با شانه ها متعلق به دورة 

.)Welch, 2008, 80 ff.(مینگ یا بعد از مینگ اند
از آنجـا که در فرهنگ چین باسـتان، اژدها و ققنوس بعنوان 
سـمبل هاي روابط خوش بین زن و شـوهر مطرح شـده اند، نقش 
ققنـوس اغلـب در تزیینـات جشـن هاي عروسـي یـا نشـان هاي 
خانوادگـي به همـراه اژدها یافت مي شـود. در برخي فرهنگ هاي 
شـرق دور، ققنـوس در زمان هـاي خوب پدیدار مي شـود اما طي 
زمان هـاي رنـج پنهان مي شـود درحالیکه در برخـي دیگر از این 
فرهنگ ها، پرندة مزبور فقط بعنوان عالمت شروع یک دورة جدید 

 .)Wikipedia, Fenghuang(ظاهر مي شود
فنـگ هوانـگ داراي معانـي مثبـت فراوانـي اسـت؛ ازجملـه 
نماد تابسـتان و جنوب محسـوب مي شـود که خشکسالي آفرین 
مي باشـد. بـه همیـن دلیـل دربردارنـدة عنصر منفـي و مادینگي 
جهـان، یعنـي ییـن است)کریسـتي، 1373، 77(. ایـن پرنده در 
آییـن کنفوسـیوس نمـاد و سـمبل جاودانگي و نیز از نشـان هاي 
امپراتوري)محمد حسن، 1384، 64( بعنوان نشانۀ ملکه است که 
بر سرزمین هاي جنوبي حکومت مي کند و هنگام صلح و سعادت 

ظاهر مي شود)نفیسي، 1384، 29(.  
هرقسـمت از بـدن این پرنده بطور نمادیـن یک کلمه را بیان 
مي کنـد: سـرارائه کننـدة پرهیزکاري، بـال ارائه کننـدة خدمت، 
پشـت ارائه کننده نزاکت، شـکم ارائه کننده ایمان و قفسۀ سینه 
ارائه کننده بخشـش مي باشـد. عالوه بر این قسـمت هاي مختلف 
بدن پرنده نماد شـش جرم کیهاني نیز محسـوب مي شـود: سـر؛ 
نماد آسـمان، چشـم؛ نمادخورشید، پشـت؛ نماد ماه، بال ها؛ نماد 
بـاد، پاهـا؛ نمـاد زمیـن و دم؛ نماد سـیارات اسـت. چنیـن تصور 
مي شـود کـه پرهاي فنگ هوانـگ نیز که داراي پنـج رنگ اصلي 
شـامل سـیاه، سـفید، قرمز، سـبز و زرد اسـت، ارائه دهندة پنج 
ویژگي کنفسـیوس شامل ویژگِي 1- سـخاوتمندي، نیکوکاري و 
نوع دوسـتي 2- صداقت و درسـتکاري 3- معرفت 4- وفاداري و 
راسـتي 5- رفتار درسـت، نزاکت، آداب پسندیده، ادب، مراسم و 

.)Wikipedia, Fenghuang(پرستش است
عالوه بر ققنوس، گاهي سـیمرغ با مرغ اسـاطیري دیگري به 
نام عنقاء14 )به فتح اول( نیز خلط مي شود. بنابر روایت هاي عربي، 

عنقاء مرغي بوده گردن دراز با پرهایي رنگارنگ که در سـرزمین 
اصحاب رس15 بر قلۀ کوهي بسـیار بلند مسکن داشته است و هر 
جانوري که درآن کوه بوده توسط او صید مي شده و اگر طعمه اي 
نمي یافته، کودکان را شکار مي کرده است. آن قوم نزد حنظله بن 
صفوان که پیامبر ایشـان بوده اسـت رفتند و از حال خود شکایت 
کردند او هم دعا کرد و خدا آن مرغ را از میان برداشت)ثروتیان، 

.)204 ،1352
بنابرایـن وجـه اشـتراك سـیمرغ و عنقـا، »مـرغ بـودن« و 
»افسـانه اي بـودن« هردوي آنهاسـت. در واقع عنقا یک اسـطورة 
جاهلي عرب اسـت و سـیمرغ یک اسـطورة ایراني. شـباهت هاي 
گفته شـده باعث شـده که در ذهن شاعران و نویسندگان این دو 
مرغ اسطوره اي گاهي به هم مشتبه شوند، حال آن که درحقیقت 

دو خاستگاه متفاوت دارند.
در کنـار پرنـدگان فوق الذکر، هما یا هماي نیز که یکي دیگر 
از پرنـدگان اسـاطیري فرهنگ ایران زمین اسـت، با مشـخصاتي 
شـبیه یـا نزدیک به سـیمرغ و ققنوس ذکر شـده و بـه جاي آنها 
مورد استفاده قرار گرفته است. در سروده هاي بسیاري از شاعران 
از هما به عنوان پرندة خوشـبختي و سـعادت یاد شـده است. در 
ادبیـات فارسـي او را نمـاد فـّر و شـکوه داننـد و به شـگون نیک 
گیرند)لغـت نامه دهخدا - ذیل سـرواژه ي همـا(. همچنین آمده 
اسـت »مرغي اسـت که او را مبارك دارند و چون پیدا شود مردم 

به تفأل در زیر سایۀ او روند«)دهخدا،  ذیل سرواژه ي هماي(.
گفته شده هرگز استراحت نمي کند و تمام عمرش را بصورت 
مرئي در باالي زمین پرواز مي کند و هرگز بر زمین فرود نمي آید. 
 Green, 2006,(در برخي افسـانه ها هم گفته شـده فاقد پا اسـت
78–27(. در برخي روایات دیگر گفته شـده هما شـمایلي مشـابه 

ققنـوس دارد. هر پانصد سـال خـودش را در آتش مي سـوزاند تا 
یـک نمونـۀ جدید از خاکسـتر برخیـزد. این پرنده اغلـب بعنوان 
 Andrews & Kalpakli,(پرنـدة بهشـتي نسـبت داده شـده اسـت

.)2005, 341–342

در جمع بندي مطالب فوق مي توان گفت وجود مشـابهت در 
ویژگی های برخی از پرندگان اسـاطیری، بین اقوام و فرهنگ های 
مختلف واقعیتی اسـت که احتماالً نشـانگر خاستگاه مشترك این 
پرندگان و ایجاد تفاوت هایی در مشخصات آنها تحت تاثیر عواملی 

چون گذشت زمان، فواصل جغرافیایی و... است.

۲- طرح سیمرغ در سفالگري قبل از 
اسالم ایران

نقاشـي پرنـدگان روي سـفال در ایـران از سـابقۀ طوالنـي 
برخوردار است و به استناد سفالینه هاي مکشوفه از نقاط مختلف 
ایـران، حداقل از هزارة پنجم پیش از میالد مي توان شـاهد نقش 
پرنـدگان بر روي سـفالینه هـا بود. در دورة ساسـاني نیز از نقش 
پرنده روي آثار مختلف ازجمله اشیاي سیمین و منسوجات بسیار 
اسـتفاده شده است. با اینکه سـفالینه هاي منقوش متعلق به این 



25

دوره به ندرت پیدا شـده، گستردگي استفاده از این نقش در آثار 
مختلـف نشـان مي دهـد که اسـتفاده از آن روي سـفال نیز مورد 

توجه بوده است)ویلسون، 1377، 145(.  
اما در میان پرندگان مختلف، نشـان سـیمرغ گرچه بر سفال 
دورة ساسـاني مشـاهده نشده،  اما بر بسـیاري از آثار هنري دورة 
ساسـاني مانند آثار فلزي، منسـوجات و تزیینـات معماري، نقش 
بسـته و شـاید نشـان رسـمي  امپراتوري ایران بوده باشد. از جملۀ 
این آثار مي توان به چندین کاسـه و ظرف سـیمین و زرین اشاره 
کرد که سیمرغ را در قالبي تقریباً یکسان نشان مي دهند. بشقاب 
نقره اي موجود در موزة بریتانیاي لندن)تصویر 1( و آبداِن نقره اي 
موجـود در مـوزة ارمیتاژ روسـیه )تصویـر2(، زیباترین نمونه هاي 
طـرح سـیمرغ ساسـاني را ارائه مي کنند. باتوجـه به  این ظروف و 
سایر آثار هنري توام با طرح سیمرغ که  از دوران ساساني برجاي 
مانـده، مشـخصات سـیمرغ ساسـاني عبارت اسـت از سـر گرگ 
یـا سـگ، گردن کشـیده، زبـان دراز و آویـزان از دهـان، بال هاي 
عقاب بصورت عمودي، پنجه هاي شـیر و دم بلند و زیبا شبیه دم 
طـاووس که هر چه به طرف انتها پیش مي رود، پهن تر و عمودي 
مي شـود. بـه نظر پروفسـور پـوپ، این پرنـده تجسـم الهۀ بزرگ 
آب هاي آسـماني و زمیني اردوي سورا یا به نام هاي معروف تر آن 

یعني ناهید یا آناهتا بوده  است)پوپ، 1380، 68(.
عـالوه بر نقش معروِف سـیمرغ ساسـاني، نقـش پرندة بزرگ 
دیگـري نیـز در هنـر فلـزکاري ساسـاني مشـاهده مي شـود کـه 
مشـخصات ظاهري آن به سـیمرغ دوران اسالمي  نزدیک تر است. 
بهتریـن نمونـۀ ایـن پرنـده در یک سـیني برنجي واقـع در موزة 
 ارمیتـاژ دیده مي شـود)تصویر 3(. در کف سـیني مزبور، پرنده اي 
بزرگ با هیبِت عقاب به حالت ایستاده و بال هاي گشوده طراحي 
شـده، درحالیکه زني )احتماالً الهۀ آناهیتا( را از قسـمت کمر در 
بین چنگال ها گرفته و هریک از دست هاي زن به یکي از بال ها و 
و دو پاي وي نیز به دم پرنده بسـته شـده  اسـت. نقش دو درخت 
بزرگ گلدار نیز از دوطرف، این صحنه را دربرگرفته اند. همچنین 
دو نقـش انسـاني کوچـک یکي کمان به دسـت و دیگـري تبر به 

تجلي سیمرغ  در هنر سفالگري دوران اسالمي  ایران

تصویر 1- بشقاب نقره اي ساساني با نقش سیمرغ، 
سدة هفتم میالدي، محل نگهداري: موزة بریتانیا. 

ماخذ: )درگاه اینترنتي موزه1۶(

تصویر 2- ابریق نقره اي ساساني با نقش سیمرغ، ساخت 
 سدة ششم میالدي، محل نگهداري: موزة ارمیتاژ. 

ماخذ: )درگاه اینترنتي موزه17 (

تصویر 3- سیني برنجي ساساني. 
محل نگهداري: موزه ارمیتاژ. 
مأخذ: )پوپ، 1387، جلد 7(

دسـت)احتماالً محافظـان(، در دو طرف ُدم عقـاب قرار گرفته اند. 
مشـخصات عمومي  ایـن پرنـده  از جملـه  ابعاد بزرگ، فـرم پرها و 
بال ها، منقار و گوش هاي انسـان نما، شـباهت هایي را با سـیمرغ 
مذکـور در اوسـتا و شـاهنامه نشـان مي دهـد. زیـرا برطبـق این 
منابع، سـیمرغ موجودي توصیف شـده که پرهاي گسترده اش به 
 ابـر فراخي مي ماند که  از آب کوهسـاران لبریز اسـت. از هرطرف 
چهاربال دارد با رنگ هاي نیکو. منقارش چون منقار عقاب کلفت 
و صورتش چون صورت آدمیان اسـت. فیل را به  آسـاني در رباید 
و از این رو به پادشـاه مرغان شـهرت یافته  است)یاحقي، 1369، 
267(. عـالوه بر این، نقش درختـان و مضمون کلي صحنه نیز با 
پرندة مزبور مطابقت مي نماید زیرا برطبق آنچه گفته شد، سیمرِغ 
اوستا بر فراز درخِت همه تخمه النه داشته و سیمرغ شاهنامه نیز 
زال را در چنگال گرفته و او را از دامنۀ کوه  البرز به  آشـیان خود 
بـرده  اسـت. از طرف دیگر نباید از یـاد ببریم که معناي جزء دوم 
»مرغوسـئن« که در فارسِي دري »سي« خوانده شده نام شاهین 

مي شود)شوالیه و گربران،1388 ، 710(.
باتوجـه بـه این توصیفات، مي توان محتمل دانسـت که نقش 
سـیمرغ در دوران ساسـاني، دو نمود متفاوت داشـته، یکي شکل 
گرگ سـان آن کـه بعنوان نماد سـلطنتي مـورد اسـتفاده بوده و 
دیگري شکل عقاب سان آن که با مشخصات پرنده هاي اساطیري 

دیگر مانند ققنوس، عنقاء و هما نزدیکي بیشتري داشته است.

3- نمونه هاي سـفالینه و کاشي اسالمي  با 
نگارة سیمرغ

3-1- قبل از دورة ایلخاني
اغلب چنین تصور مي شـود که  اولین نمونه هاي طرح سیمرغ 
در هنر سفالگري دوران اسالمي،  طي دورة ایلخاني مورد استفاده 
قرار گرفته  است. اما وجود نمونه هایي معدود از سفال اسالمي   که 
نشـان دهندة پرنده اي متمایز از سایر پرندگان است، تصور وجود 
و کاربـرد طرح سـیمرغ در هنر اسـالمي،  قبـل از ورود مغوالن را 
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تقویت مي کند. 
در رابطه با منشـاء طرح سـیمرغ در هنر سفالگري دورة قبل 
از مغول، تاثیر دو منبع را مي توان محتمل دانسـت. منبع نخست 
اسـاطیر و ادبیاِت ایران باسـتان اسـت که نقوش ملهم از آنها در 
دسـته هایي از آثار سفالي از جمله سفالینه هاي نقش کنده ظهور 
و بـروز یافته  اسـت. از نمونه هاي تاثیر ایـن منبع مي توان به یک 
بشـقاب سـفالي متعلق به سـدة چهار هجري اشاره کرد که طرح 
تزییني آن با الگوبرداري کامل از طرح هاي دوران ساسـاني ایجاد 
شده و تداوم کاربرد نقشمایه هاي هنر فلزکاري دورة ساساني را در 
سفالگري دوران اسالمي   نشان مي دهد)تصویر 4(. سفالینۀ مزبور 
که  از نوع لعابدار با نقش کنده  است در کف داخلي، طرح تزیینِي 
پرنـدة بزرگي را به همراه زني مشـابه نقش سـیني برنجي دوران 
ساسـاني واقع در موزة  ارمیتاژ نشـان مي دهد. البته با این تفاوت 
کـه نقـوش درختـان و محافظان در دو طرف صحنه حذف شـده  
اسـت. الزم به ذکر اسـت که پس از سـقوط امپراتوري ساسانیان 
و گرایش ایرانیان به دین مبین اسـالم، بیشـتر قسـمت هاي این 
سـرزمین، تا مدتها تحت تاثیر شـیوه ها و مضامین هنري گذشته 
قـرار داشـته  اسـت. هرچنـد بطور دقیـق نمي توان زمـان و مکاِن 
قدیمي ترین کاربرد طرح تزییني سـیمرغ در هنر سـفالگري دورة 
اسـالمي   را تعیین کرد اما مي توان طرح تزییني کف این ظرف را 
بعنوان یکي از قدیمي ترین نمونه هاي برجاي مانده مطرح نمود.

امـا منبـع دوم، تاثیر ادبیات هندِي ترجمه شـده به زبان هاي 
پهلوي ساسـاني و فارسـي دري مانند کلیله و دمنه و سندبادنامه 
 اسـت کـه در آنهـا بـه سـیمرغ)ققنوس هندي( و مشـخصات آن 

اشـاره شـده  اسـت. برطبق مدارك موجـود قدیمي تریـن کاربرد 
واژة سـیمرغ در ادبیـات دوران اسـالمي   ایـران توسـط رودکـي 
سمرقندي)نخسـتین شاعر بزرگ پارسي گوي و پدر شعر پارسي( 
در منظومۀ کلیله و دمنه صورت گرفته که متاسـفانه تنها ابیاتي 

پراکنده از آن برجاي مانده است: 
پادشا سیمرغ دریا را ببرد      خانه و بچه بدان تیتو سپرد

الزم بـه ذکـر اینکـه کلیلـه و دمنـه در اصل کتابـي هندي و 
داسـتاني اسـت رمزآمیز از زبان حیوانات، که در دورة ساسـانیان 
بـه دسـتور بزرگمهر و به وسـیلۀ برزویـۀ طبیب به پارسـِي میانه 
ترجمه شد و پس از اسالم، روزبه دادویه مشهور به  ابن مقفع آن 
را به عربي برگرداند)گروه تحقیقات ایرانشناسي دانشگاه کمبریج، 
1363، 496( و رودکي در دورة سامانیان نیز آن را به نظم درآورد. 
به نظر مي رسـد پرندة سیمرغ با ویژگي هایي که در دورة اسالمي  
 تـا قبـل از ورود مغـوالن از آن سـراغ داریـم، از همین کتاب هاي 
اصالتاً هندِي منظوم شده توسط رودکي، به زبان و ادبیات فارسي 
راه یافته باشـد. این مفهوم، توسـط شاعران و سـرایندگان بعدي 
ادب فارسـي مورد تقلید و استقبال قرار گرفته  است. خاطر نشان 
مي شـود که باتوجه به  اولین ترجمۀ کلیله و دمنه به زبان پارسِي 
میانه در قبل از اسالم، تاثیر ادبیات هندي در شکل گیري سیمرغ 

تصویر 4- سفالینة لعابدار با نقش کنده ساخت سده چهارم هجري. 
محل نگهداري: موزة ویکتوریا و آلبرت. 

مأخذ: )پوپ، 1387، ج9(

تصویر 5- کاسه با تزیین لعاب گلي ساخت سدة چهارم 
هجري. محل نگهداري: موزة طارق رجب کویت. 

) Fehrevari, 2000( :ماخذ

تصویر ۶- بشقاب زرین فام ساخت سدة ششم هجري 
در شهر ري محل نگهداري: موزة هنر اسالمي  برلین. 

ماخذ: )واتسون، 1382(
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نوع دوِم دورة ساساني )عقاب سان( و تداوم آن در دوران اسالمي  
 نیز محتمل است.

بازتـاب تاثیـر منبـع اخیر را باتوجه به شـباهت هاي سـیمرِغ 
)ققنـوس( هنـدي و چینـي مي تـوان در دو نمونه  از آثار سـفالي 
دوران اسـالمي   مـورد مطالعـه قـرار داد. اولین مورد یک بشـقاب 
تزییـن یافتـه با تکنیک نقاشـي لعاب گلي مربوط به سـدة چهار 
هجري است)تصویر 5(. این ظرف که در موزة طارق رجب کویت 
نگهداري مي شود، نقش پرندة بزرگي را بصورت انتزاعي و به رنگ 
سیاه نشان مي دهد، درحالیکه تمامي  پیکرة پرنده با خطوط ساده 
طرح شـده و سـر به سـمت باال متمایل و بال ها بصورت نامتقارن 
یکـي در بـاال و دیگـري در جلوي نقش دیده مي شـود. روي بدن 
پرنـده نیـز با تعدادي از خال هاي مشـکي بزرگ و پراکنده تزیین 
شده  است. نکتۀ جالب توجه، تاج روي سر پرنده  است که با مفهوم 
شـاه مرغان تناسب دارد. نکتۀ دیگر، عدم طراحي دم پرنده  است 
که  احتماالً به علت عدم رعایت تناسب نقش با سطح کف ظرف و 
کم آوردن فضا، هنرمند از طراحي آن صرفنظر کرده  است، اما در 
عوض پاهاي پرنده را بصورت بزرگ تر از حالت طبیعي و پررنگ تر 

بصورت برگشته به طرف عقب نقش کرده  است. 
نمونۀ دوم که طرح تزییني آن را نیز مي توان نشـاني دیگر از 
سیمرغ قبل از ورود مغوالن به  ایران دانست، یک بشقاب زرین فام 
سـاخت شـهر ري از دسـتۀ درشـت نقش یا تاریخي اسـت که در 

موزة هنر اسـالمي   برلین نگهداري مي شـود)تصویر 6(. استفاده  از 
نقوش اسـلیمي  در زمینۀ این ظرف، فضایي اسـطوره اي را تداعي 
مي کند. همچنین وجود بال هاي مضاعف که بصورت عمودي قرار 
گرفته اند و بندي افسـار مانند که بر روي منقار و سـر پرنده بسته 
شده نیز بر تخیلي بودن پرنده و احتماالً سیمرغ بودن آن داللت 

دارد.

 3-۲- طي دورة ایلخاني 
پـس از ورود مغوالن به  ایران، طرح هاي چیني در میان انواع 
کاالهـا بـه خصـوص در پارچه هـاي ابریشـمي چیني آشـکار بود. 
ایـن پارچه هـا منابع خوبي براي الهام سـایر هنرمندان محسـوب 
مي شـد و بـه  این ترتیب نقـوش گیاهي و حیواني شـرق دور، در 
میان هنرهاي اسـالمي   راه یافت. دکتر جیمز ویلسون، استفاده  از 
ایـن نوع نقـوش را نه بخاطر قدرت تخیـل و قابلیت هنري کمتر 
هنرمنـدان مسـلمان ایرانـي، بلکـه بعنوان محـرك و ملهمي  قابل 

تامل در کار آنها مي داند)ویلسون آلن، 1387، 47- 46(. 
بـه عقیدة برخي از محققین در ادوار قبل از ایلخاني، علیرغم 
تاثیرپذیري سـفالینۀ ایراني از گل چیني، رنگ هاي سفید، زمینۀ 
سـبز و گاهاً اشـکال آنها، تاثیر پذیري از طرح هـا و نقوش تزییني 
چیني بسـیار کمتر به چشـم مي خورد که عمدتاً بدین دلیل بوده 
کـه ظروف وارداتي آن زمان از خـاور دور، فاقد طرح هاي تزییني 

تصویر 7- کاسه با نقاشي 
زیر لعاب ســلطان آباد با 
ققنــوس. محل  دو  نقش 

نگهداري: موزة آشمولین. 
ماخذ: )ویلسون، 1387(

با تزیین  تصویر 9- کاسه 
سلطان  لعاب  زیر  نقاشي 
ققنوس.  سه  نقش  با  آباد 
محل نگهداري: موزة لوور. 
)درگاه اینترنتي  ماخــذ: 

موزه19(

تصویـر 8- نمـاي نزدیك سـیمرغ با دم چهـار پر نسـبتًا خمیده بـا دندانه هاي 
کـم و غیـر برجسـته، بال هاي بلند و متناسـب با سـري شـبیه غاز.

تصویر 10- نماي نزدیك ســیمرغ با دم چهار پر نسبتًا خمیده با دندانه هاي کم و 
غیر برجسته، بال هاي کوتاه و سري قرقاول شکل مشابه ققنوس چیني. 

تجلي سیمرغ  در هنر سفالگري دوران اسالمي  ایران
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بوده اند)شایسته فر، 1387، 62(.
از جملـۀ ایـن نقـوش، طـرح سـیمرغ و بـه عبارتـي ققنوس 
چینـي بـود که  اسـتفاده  از آن بدین شـکل در هنر ایـران تا قبل 
از ورود مغـوالن سـابقه نداشـت. نقـش مزبـور در دوران ایلخاني، 
هـم در سـفالینه ها و هـم در کاشـي هاي زرین فـام و الجـوردي 
نمـود یافتـه  اسـت. طـرح سـیمرغ در هنر سـفالگري ایـن دوره، 
 اغلـب بر روي دسـته اي از ظروف که به نقاشـي زیرلعاب سـلطان 
آباد18 مشـهورند، مشـاهده مي شـود. ازجملۀ این ظـروف مي توان 
به کاسـه هاي موجود در موزه هاي آشـمولین انگلستان)تصویر7(، 
لوور پاریس)تصویـر9(، موزة هنر لس آنجلس کانتي)تصویر11( و 
موزة ملي ایران )تصویر13( اشاره کرد. در تمامي  این ظروف، طرح 

سـیمرغ به رنگ هاي سفید و سـیاه بر زمینۀ خاکستري و در زیر 
لعاب سـبزرنگ نقاشـي شده و زمینه را طرح هاي گیاهي پر کرده  
است. مهم ترین الگوهاي طراحِي سیمرغ بر روي نمونه هاي فوق، 
الگوهـاي دوتایـي، سـه تایي و چهارتایـي از سـیمرغ هاي در حال 
پـرواز در جـدارة داخلـي یا بـر روي لبۀ داخلي ظروف اسـت. در 
الگـوي چهارتایي، گاهي در مرکز ظرف، نقش یک حیواِن دیگر و 

اغلب غزالي در حال دویدن مشاهده مي شود.
به لحاظ مشـخصات طراحي، قسمت هاي مختلف بدن، تنه و 
بال ها در تمامي  موارد شبیه به هم هستند اما قسمت سرها و دم ها 
به  اشکال مختلف مشاهده مي شوند. ازجمله سر بصورت هاي غاز، 
اردك و گاهي مشـابه سر سـیمرغ هاي چیني طراحي شده  است. 

با  بشــقاب   -11 تصویر 
سلطان  لعاب  زیر  نقاشي 
آباد با نقش چهار ققنوس. 
محل نگهداري: موزة هنر 

لس آنجلس کانتي. 
)درگاه اینترنتي  ماخــذ: 

موزه20(

تصویر 15- کاشي هشت پر 
ایلخاني با نقاشي و طالکاري 
در زیر لعاب مکشوفه از تخت 
نگهداري:  محل  سلیمان. 

گالري هنري ساکلر.
 ماخــذ: )درگاه اینترنتي 

موزه 21(

تصویر 1۶- کاشي چهارگوش 
ایلخاني با نقاشي و طالکاري 
در زیر لعاب احتماال ساخت 
شهر کاشان. محل نگهداري: 

موزة متروپولیتن.
)درگاه اینترنتـي  ماخـذ: 

موزه22(

تصویر 13- قدح با نقاشي 
آباد  سلطان  لعاب  زیر  در 
با نقش چهــار ققنوس بر 
نگهداري:  محل  لبه.  روي 

موزة ملي. 
ماخذ: )کریمــي   و کیاني، 

)1374

تصویر 12- نماي نزدیك سیمرغ با دم چهار پر نسبتًا خمیده با دندانه هاي زیاد و 
برجسته، بال هاي نسبتًا کوتاه و سري قرقاول شکل مشابه ققنوس چیني.

تصویـر 14- نمـاي نزدیـك سـیمرغ با دم چهـار پر نسـبتًا صاف بـدون دندانه ، 
بال هـاي غیـر متقـارن یکـي بلند و دیگـري کوتاه و سـري مرغابي شـکل.
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دم ها اغلب شـبیه به هم و در قالب چهار پِر بزرگ و کشـیده در 
انتهاي بدن پرنده  امتداد یافته  است. دم سیمرغ ها در اغلب موارد 
به طرف پایین خم شـده و گاهي شـکل یک نیم دایره را به خود 
گرفته  اسـت. گاهي نیز دم ها به موازات بدن سـیمرغ و به شـکل 
صـاف طراحي شـده اند. در تمام مـوارد، زمینه را نقوش برگ هاي 

ریز و گاهي توام با گل هاي کوچک پر کرده  است.
هنرمندان کاشـي کار دورة ایلخانان مغول نیز از طرح سیمرغ 
در تزیینات بناها اسـتفاده کرده اند. ازجمله نمونه هاي کاشي این 
دوره با طرح سـیمرغ یک قطعه کاشـي هشـت پر خمیر سـنگي و 
مکشـوفه  از تخت سـلیمان در گالري هنري سـاکلر مي باشـد که 
داراي تزیین نقاشـي و طالکاري در زیر لعاب اسـت)تصویر 15(. 
همچنیـن نمونۀ دیگر، قطعه کاشـي چهارگوش احتماالً سـاخت 
شـهر کاشـان واقع در موزة متروپولیتن اسـت که با نقاشي آبي و 
فیروزه اي در زیر لعاب و نقوش طالیي بر روي زمینۀ سـفید مات 

قالب گیري شده  است)تصویر 16(.
باتوجـه بـه کاربـرد اغلـب کاشـي هاي مزبـور در تزییـن کاخ 
اباقاخان در تخت سـلیمان، احتماالً اینها اولین نمونه هاي سیمرغ 
خلق شـده در هنر عصر ایلخاني مي باشند که با شباهت بیشتري 
به نوع چیني خود طراحي شده اند. با دقت به جزئیات قسمت سِر 

سیمرغ هاي فوق، متوجه دو پر شاخ مانند بر روي سر، پري ریش 
ماننـد در زیـر گردن و پرهاي یال مانند بر روي گردن مي شـویم. 
همچنیـن با دقت به دم ها، پنج پر دراز دندانه دار مي بینیم که در 
هوا به  اهتزاز درآمده اند و به  اقتضاي فضاي کاشي به طرف باال یا 
پاییـن امتداد یافته اند. ابرهاي کوچک چیني متعددي نیز اطراف 
سیمرغ ها را احاطه کرده و در کنار بال هاي گشوده، پرواز در اوج 

آسمان ها را تداعي مي کنند. 

3-3- پس از دورة ایلخاني
بعـد از دورة ایلخانـي، بنا به دالیل نامعلوم، اسـتفاده از طرح 
سیمرغ یا ققنوس، در هنر سفالگري ایران چندان رواج نداشت. در 
دورة بالفصل آنها یعني تیموریان، علیرغم توسعۀ ساخت سفالینۀ 
آبـي و سـفید)کریمي و کیانـي، 1374، 83(، اشـتیاق چنداني به 
کاربـرد نقـوش اسـاطیري چین البته به اسـتثناي نقـش اژدهاي 
چینـي مشـاهده نمي شـود. به جـاي آن، نقوش گل هـا و گیاهان 
چینـي با هنـر اسـالمي  همگون سـازي و داراي کاربرد بیشـتري 
شـدند و نه تنها آذین بخش ظروف آبي- سـفید بلکه سـایر آثار 
هنري این دوره شـدند. البته این امر بتدریج و با گزینش صورت 
گرفت؛ مثاًل پیچک نیلوفري به پیچک تاکي تبدیل شـد و حالت 

تصویر 17- نماي نزدیك سر سیمرغ کاشي هشت پر بصورت عقابي شکل با پرهاي 
شاخ مانند در باال و ریش مانند در زیر گردن.

تصویر 19- نماي نزدیك دم ســیمرغ کاشي هشت پر با پنج پر دندانه دار خمیده 
به طرف پایین.

تصویـر 18- نمـاي نزدیـك سـر سـیمرغ کاشـي چهارگـوش بصـورت طوطي 
شـکل بـا پرهـاي شـاخ ماننـد در بـاال و ریـش ماننـد در زیـر گردن. 

تصویـر 20- نمـاي نزدیك دم سـیمرغ کاشـي چهارگوش بـا پنج پـر دندانه دار 
بـه اهتزاز درآمـده به طـرف باال.
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تصویر 21- بشــقاب آبي 
ساخت  صفوي  ســفید 
ســدة دهم هجري. محل 
ویکتوریا  موزة  نگهداري: 

و آلبرت. 
)درگاه اینترنتي  ماخــذ: 

موزه24(

تصویر 25- بشــقاب لب 
کنگره اي ســاخت کشور 
چین مزین به صحنة پرواز 
نگهداري:  محل  ققنوس. 

موزة ملي ایران. 
ماخذ: )نفیسي، 1384(

نزدیك  نماي  تصویر 2۶- 
بشقاب  در  ققنوس  نقش 
چهار  دم  با  کنگره اي  لب 
پر بلنــد دندانه دار که در 
یافته  امتداد  سیمرغ  زیر 

است.
تصویر 22- نماي نزدیك طرح ســیمرغ در بشقاب آبي- سفید با دم سه شاخة 

مرکب از چند پر که دو شاخه از طرفین و یکي در باال به اهتزاز درآمده است.

تصویر 23- قمقمة مستطیلي ساخت 
کشور چین با نقش ققنوس و کیلین. 
محل نگهــداري: موزة ملــي ایران. 

ماخذ: )نفیسي، 1384(

ققنوس  نقش  نزدیك  نماي  تصویر 24- 
در قمقمة مســتطیلي شکل با دم چهار 
پر بلند دندانه دار که در باالي سیمرغ به 

اهتزاز درآمده است. 

اسـلیمي یافت یا دو عنصر ختایي و اسلیمي با یکدیگر درآمیختند 
و مهم ترین ویژگي نقوش کاشیکاري هاي دوره تیموري و صفوي 

را ایجاد کردند)آژند،1380، 25(. 
در هنـر سـفالگري دورة بعد از تیموریان یعنـي صفویان نیز، 
نقش سـیمرغ جایگاه چنداني ندارد و تنها در معدودي از ظروف 
صادراتـي آبي- سـفید این عصر که علي القاعده مي بایسـت کاماًل 
مشـابه نمونه هاي چیني سـاخته و تزیین شود، مي توان نشاني از 
این نقش یافت. از نمونه هاي زیباي نقش سـیمرغ در این دسـته 
از ظروف مي توان به بشـقاب آبي- سـفید از جنس خمیر شیشـۀ 
موجـود در مـوزة ویکتوریـا و آلبرت لندن اشـاره کـرد که نقوش 
تزییني آن شـامل حیوان خیالِي کیلین23، سـیمرغ و پول چیني 
در زمینۀ ابرهاي چیني است)تصاویر 21 و22(. نقش سیمرغ در 
اینجا داراي ُدمي سه شاخه است که هریک از شاخه ها متشکل از 
سـه نوار موازي مي باشـد. نکتۀ جالب توجه در مورد این صحنه، 
طراحـي ابرهـاي چینـي در قالبي نزدیک به نقوش گیاهي اسـت 
که باتوجه به سـاخت آن در ایران نشـانگر ترکیب و تلفیق عناصر 

اسالمي  با چیني است.
الزم به ذکر اسـت که طبق نوشـته هاي جهانگردان اروپایي، 
ظروف آبي و سـفید دوره صفوي به کشـورهاي اروپایي وآفریقاي 
شـرقي صادر مي شده اسـت. طرح تزییني این ظروف غالباً مشابه 
چینـي هـاي دورة مینگ25 بود )کامبخش فـرد، 1383، 472( و 

حتـي گاهي حـروف چیني نیز در پشـت این ظروف نقش شـده 
اسـت. بهتریـن قطعـات این ظـروف متعلق بـه قـرون ده و یازده 
هجـري اسـت و در قـرن دوازده هجري بتدریج رو بـه افول رفته 

است)دیماند، 1383، 198(.  
طرح سـیمرغ)ققنوس چینـي( را همچنین مي تـوان بر روي 
یکدسته  از ظروف چیني دورة صفوي که ساخت کشور چین بوده 
و بعنـوان هدایاي امپراتـوران دورة مینگ)1644- 1368م.( وارد 
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ایران شـده، مشـاهده نمود. بدیهي اسـت که  این دسته  از ظروف 
بـا مشـخصات کاماًل چیني و توسـط خـود هنرمندان آن کشـور 
طراحي و سـاخته شـده و بدین لحاظ با نمونه هاي سـاخت ایران 
تفاوت هایي دارند. چنین به نظر مي رسد که ظروف مزبور مصرف 
داخلي نداشـته و صرفاً بعنوان ظروف درباري و وقفي در آسـتان 
مقـدس رضـوي و بقعۀ شـیخ صفي الدین اردبیلي مورد اسـتفاده 

قرار مي گرفتند. 
از جملـۀ ایـن ظـروف مي تـوان به قمقمۀ مسـتطیلي شـکل 
موجود در موزة ملي ایران اشـاره کرد که طرح سـیمرغ به همراه 
کیلیـن در زمینـۀ نقـوش گل و گیاه دیـده مي شـود)تصاویر 23 
و24(. نمونـۀ دیگـر از ایـن ظروف که آن هم در مـوزة ملي ایران 
نگهداري مي شـود، بشـقاب لـب کنگره اي مزین به نوار برجسـتۀ 
سـه نوع گل داوودي، گاردانیا و شـکوفۀ سـیب وحشـي به رنگ 
سـفید بـر زمینۀ آبـي اسـت)تصاویر 25 و26(. در کف این ظرف 
صحنۀ پرواز سـیمرغ به سـوي آسـمان در زمینۀ برگ هاي نیلوفر 
و درخت هاي موز و خیزران قابل مشـاهده  است. نکتۀ قابل توجه 
در مورد طرح سـیمرغ در این دو ظرف، عدم وضوح قسـمت سـر 
پرنده  اسـت. بدین معنا که جزئیات سـر به وضوح طراحي نشـده 
و قابل تشـخیص نیست. همچنین دم پرنده نیز مشابه نمونه هاي 
سـفالینۀ دوران ایلخاني از چهار پر دراز دندانه دار تشکیل یافته و 
بدین لحاظ با سـیمرغ هاي کاشـي هاي ایلخاني که داراي دم پنج 

پر بودند، متفاوت مي باشند.
عالوه بر هنر سـفالگري، از زیباترین نمونه هاي طرح سـیمرغ 
در قاب هاي کاشـیکاري  دورة صفوي نیز مي توان به نماي بیروني 
کاخ هشـت بهشـت اصفهان و سـردر ورودي بعضي از ایوان هاي 

مجموعه گنجعلي خان کرمان اشاره کرد)خزایي، 1386، 27(.

4- ویژگي هاي طراحي

باتوجه به نمونه هاي بررسي شده، عمده ترین الگوهاي حضور 
سـیمرغ در سـفالینه ها و کاشي هاي دوران اسالمي  ایران  به شرح 

ذیل قابل دسته بندي مي باشد:
•  یک سیمرغ در حال پرواز یا نشسته در مرکز کف داخلي

•  دو سـیمرغ در حال پرواز بصورت دوراني در حاشـیۀ کادر 
کف داخلي

•  سـه سـیمرغ در حال پرواز بصورت دوراني در حاشیۀ کادر 
کف داخلي

•  چهار سیمرغ در حال پرواز بصورت دوراني در حاشیۀ کادر 
کف داخلي

•  چهار سـیمرغ در حال پرواز بصورت دوراني بر روي لبه به 
همراه نقش حیواني دیگر در مرکز کف داخلي.

مهم ترین الگوهاي طراحي دم نیز عبارتند از:
	 چهار رشـتۀ بلند یکرنگ در سـفالینۀ نقاشي  زیرلعاب عهد

ایلخانـي. دم هـاي این دسـته  اغلب بصورت خمیده یـا متمایل به 
طـرف پایین مشـاهده مي شـوند و به لحـاظ وضعیـت دندانه، به 

دسـته هاي داراي دندانه هاي زیـاد، دندانه هاي کم و بدون دندانه 
تقسیم مي شوند.

	 پنج رشـتۀ بلند یکرنگ یا دو رنگ در کاشـي هاي زرین فام
و نقاشـي زیرلعاب عهد ایلخاني. دم هاي این دسـته  اغلب بصورت 
خمیده به طرف باال یا پایین مشاهده مي شوند و به لحاظ وضعیت 

دندانه، داراي دندانه هاي زیاد و برجسته مي باشند.
	 چهار رشـتۀ بلند یکرنگ در سـفالینۀ آبي- سـفید ساخت

کشـور چین. دم هاي این دسـته در باال یا پایین به موازات جهت 
سـیمرغ ها بـه  اهتـزاز درآمده انـد. دم هاي این دسـته نیـز داراي 

دندانه هاي زیاد و برجسته مي باشند.
	 دم سـه شـاخۀ بزرگ که هر شاخه  از کنار هم قرار گرفتن

چندیـن پر بوجود آمده  اسـت در سـفالینۀ آبي- سـفید سـاخت 
ایـران عصـر صفـوي به تقلیـد از نمونه هاي چینـي. در این مورد، 

دندانه هاي بزرگ دم، شکل شعلۀ آتش به خود گرفته  است.
همچنین مهم ترین الگوهاي طراحي سر سیمرغ را باتوجه به 
پرندگان واقعِي مشـابه مي توان به دسـته هاي مرغابي شکل، غاز 
شکل، قرقاول شکل، عقابي شکل و طوطي شکل تقسیم نمود که 

در برخي از آنها پرهایي اطراف سر را در برگرفته  است.   
در سیمرغ هاي دوران ایلخاني و نمونه هاي روي ظروف آبي- 
سفید وارداتي از چین، پاي پرنده طراحي نشده  است که  احتماالً 
بیانگـر پـرواز بي وقفه و مسـتمر این پرنده مي باشـد. تنها بر روي 
نمونه هـاي قبل از عصر ایلخاني و نیز  بشـقاب آبي- سـفید عصر 

صفوي پاهاي پرنده بوضوح به نمایش درآمده اند.
طراحـي تنـه و بال ها در تمام موارد شـبیه به هـم و در قالِب 
تنـه و بـال مرغابي یا غاز اسـت که جهت پرهـاي بال ها به طرف 
دم امتـداد یافتـه و پرهایـي با جهت یکسـان نیـز روي تنه را فرا 
گرفته انـد. فقـط در یـک مورد از ظـروف آبي- سـفید وارداتي از 
چین، تنۀ سیمرغ فلسدار و مشابه بدن اژدها طراحي شده  است.  
بـه لحاظ مشـخصات رنگ بنـدي اغلب این نقوش بـا توجه به 
تکنیک سـاخت یا تزیین با یک یا دو رنگ طراحي شـده اند و فاقد 
تنوع رنگي مي باشـند. این وضعیت در سـفالینۀ با نقاشـي زیرلعاب 
سـلطان آباد بصورت سفید و خاکسـتري، در مورد کاشي زرین فام 
ایلخانـي طالیي و سـیاه، در کاشـي الجورد؛ فیـروزه اي و آبي و در 
ظـروف آبي- سـفید علي القاعـده به رنگ آبي در زمینۀ سـفید یا 

بالعکس مي باشد.
در مـورد ویژگي هـاي سـیمرغ در هنر نگارگري اسـالمي   نیز 
هرچنـد تاکنـون تحقیقـي جامـع و اختصاصـي انجـام نیافته  اما 
در مقایسـۀ سـطحي طـرح سـیمرغ در هنر سـفالگري اسـالمي  
بـا نمونه هـاي موجـود در هنر نگارگـري مي توان به تنوع بیشـتر 
رنگ ها در سـیمرغ هاي نسـخ خطي اشـاره کرد. یکي از زیباترین 
این سـیمرغ ها در خان پنجم اسـفندیار یعني صحنۀ کشته شدن 
قابـل مشـاهده  اسـت)تصویر 27(.  اهریمنـي(  سیمرغ)سـیمرغ 
دقت بیشـتر در ترسـیم جزئیات قسـمت هاي مختلف بدن پرنده 
بخصوص قسـمت سـر و چشـم ها و دم پنج پِر دندانه دار مشابه با 
نمونه هاي کاشي هاي ایلخاني، از جمله ویژگي هاي مهم این نقش 
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در جمع بندي مطالب ذکر شـده مي تـوان گفت یکي از دالیل 
ابهام مشـخصات سـیمرغ در هنر ایران بخصوص دوران اسـالمي، 
 تعدد منابع تاثیرگذار؛ شامل اساطیر ایران باستان، مفاهیم عرفاني 
و ادبي به همراه تاثیر مشخصات پرنده هاي مشابه همچون ُققنوس، 
َعنقا و ُهما بوده  اسـت. سرچشـمۀ این ابهام به نوعي به هنر دوران 
ساساني برمي گردد که نقش معروف به سیمرغ این دوره)ترکیبي از 
حیوان و پرنده(، تناسب کمي  با طرح سیمرغ در هنر دوران اسالمي  

 بعنوان یک پرنده یا ترکیبي از سي پرنده دارد.
یکـي از احتماالتـي کـه جهت رفع ایـن ابهام مي تـوان مطرح 
نمود، وجود دو نوع طرح سـیمرغ یکي بصورت سگ سـان)ترکیبي 
از حیوان و پرنده( و دیگري بصورت عقاب سـان در دوران ساسـاني 
است. بدین معنا که سیمرغ سگ سان، نوعي نشان رسمي  امپراتوري 
ساساني)مشـابه نشان اژدها براي امپراتوران چین( بوده در حالیکه 
سیمرغ اوستایي پرندة بزرگي به هیبت عقاب بوده  است. به عبارت 
دیگر، سـیمرغ عقاب سـان ساساني، شـکل تکامل یافته و ترکیبي 
عقاب اسـت. الزم به ذکر اسـت که عقاب در ایران باسـتان نمادي 
از ایزد بهرام محسـوب مي شـده و بدین لحاظ از قداسـت بسیاری 

برخوردار بوده  است. 
البته بخشـي از ابهام بوجود آمده نیز متاثر از نام ترجمه شـدة 
سـین مرِو اوسـتایي به واژة سـیمرغ در دوران اسالمي   است که به 
غلط معناي سي پرنده یا مرغ را تداعي کرده و عرفاي مسلمان هم 
از آن بعنوان زمینه اي مناسب براي بیان مفاهیم بلند عارفانۀ خود 
اسـتفاده برده اند و بدین ترتیب تفاوت هاي مفهوم سـیمرغ دوران 
اسـالمي،  با سـیمرغ دوران ساسـاني بیشتر شده  اسـت. باتوجه به 
همیـن واقعیت و تعدد منابع الهام بخش، طرح سـیمرغ در سـفال 
دوران اسـالمي   الگوهاي طراحي مختلفي را تجربه کرده  اسـت که 

 اغلب تفاوت ها در قسمت ُدم و سر بازتاب یافته  است.

است. البته نمونه هایي از این طرح در تذهیب حواشي نسخ خطي 
بصورت طالیي یکدست نیز بکار رفته  است.

سـیمرغ هاي موجـود در هنـر نگارگري نیز به لحـاظ نوع دم 

بنابـر آثـار سـفالي بازمانـده  از دوران اسـالمي   تا قبـل از ورود 
مغـوالن، احتمـال کاربرد نقش سـیمرغ، بـا تاثیر از اسـاطیر ایران 
باستان و ققنوس هندي وجود دارد. بدین معنا که سیمرغ طي این 
دوران تداوم سیمرِغ عقاب سان دوران ساساني و نیز ققنوِس هندي 
بازتاب یافته در ادبیات هندي است که در دوران سامانیان، آن واژه 
نیز با لفظ سـیمرغ به فارسي دري راه یافته  است. علت عدم تداوم 
سیمرغ نوع اول ساساني)سگ سان(، شاید خشن بودن سیماي آن 
یا نجاسـت سـگ)بعنوان بخش مهمي از بدن پرنده( برطبق احکام 
اسـالمي   و بـه تَبـع آن دوري گزیـدن از کاربـرد نقـش آن بر روي 
آثار هنري بوده باشـد. به جاي آن نوع دوم سیمرغ)عقاب سان( که 
تناسب بیشتري با مفاهیم ادبي و عرفاني این دوران داشت با تاثیر 

از ققنوِس هندي، مورد استفاده قرار گرفت. 
طرح سیمرغ بعد از ورود مغوالن و طي دوران ایلخاني با تاثیر 
شدید ققنوس چیني، در هنرهاي سفالگري و نگارگري بکار رفت و 
طرح سیمرِغ عقاب سان ایراني که تا آنزمان در کنار ققنوس هندي 
تداوم یافته بود، براي همیشه جاي خود را به ققنوس چیني بعنوان 
یگانه طرح سـیمرغ دوران ایلخاني و بعد از ایلخاني داد. با اینحال 
هنرمندان سفالگر ایراني در این دوره علیرغم تبعیت از طرح کلي 
ققنوس چیني، آن را کاماًل مشـابه نمونه هـاي چیني بکار نبردند و 
برخـي ویژگي هـا و جزییـات جدید را بـا تاثیر از مفاهیـم ایراني و 
اسـالمي   به آن افزودند. بعبارت دیگر، اسـتفاده  از طرح سیمرغ در 
هنر سفالگري عصر ایلخاني نشانگر یک روند تحولي است که طي 
آن ابتدا هنرمندان سفالگر از طرح ققنوس چیني الگوبرداري کرده 
 امـا در ادامـه و به تدریج، نقش مزبور را متفاوت از نوع چیني آن و 
بـا تاثیر از دیگـر پرندگان ایراني ازجمله ُهمـا طراحي کرده و بکار 
بردند. از جمله تفاوت ها یا نوآوري هاي هنرمندان ایراني مي توان به 
نمایش واضح سـر و جزئیات آن، تنوع طراحي دم و سـر، طراحي 

از تنـوع زیـادي برخوردارنـد و انواع مختلـف داراي ُدم دو پر)نوع 
غالب(، سـه پر و پنج پر هم بصورت دندانه دار و هم بدون دندانه 

مشاهده مي شوند.

نتیجه

تصویر 27- کشته شدن سیمرغ 
از  برگي  در  اســفندیار  بدست 
شاهنامة متعلق به دورة ایلخاني. 
گالري هنري  نگهــداري:  محل 

ساکلر. 
ماخذ: )درگاه  اینترنتي موزه(
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چنـد سـیمرغ)دو، سـه یـا چهار( با هـم بر روي یک ظـرف و عدم 
نمایـش سـیمرغ با اژدهـا یا کیلین در کنار هم اشـاره کرد که این 
ویژگي ها در هنر چین رایج نبود. همچنین نحوة ترکیب بندي آنها 
بصورت پشت سرهم با حرکت دایره وار که گاهي بر روي لبه طراحي 
شـده اند نیز، کاماًل متفاوت از نوع چیني آنهاسـت. این ویژگي که 
پرواز دائمي  و مسـتمر این پرنـده در باالي زمین را تداعي مي کند، 
به نظر مي رسـد تحت تاثیر مشـخصات ُهما صورت گرفته باشـد. 
بعـد از دوران ایلخانـي نیز کاربرد این نقش در سـفالگري منسـوخ 
شده)به اسـتثناي برخي ظروف آبي- سفید صادراتي عصر صفوي( 

و جاي خود را به نگاره هاي نسخ خطي بخصوص شاهنامه و ندرتاً 
قاب هاي کاشیکاري دوران صفوي داده  است. 

در پایان خاطر نشـان مي سـازد که سـیمرغ پرنده اي ایراني و 
ققنوس پرنده اي غیرایراني اسـت که بنا به دالیل مختلف، مفاهیم 
و مشـخصات ایـن دو پرنـده به  اشـتباه بـه جاي هم بـکار رفته اند. 
ردپاي سـیمرغ در هنـر ایران داراي سـابقه اي طوالني تر بوده و به 
دوره ساسـاني در پیش از اسـالم مي رسـد اما ققنوس در دو مقطع 
زماني دوران سـاماني)نوع هنـدي( و دوران ایلخاني)نوع چیني( بر 

مشخصات سیمرغ ایراني تاثیر گذاشته است. 
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